
När tiden är avgörande behöver du ett 
videolaryngoskop som ger en tydlig sikt 
över luftvägar och möjliggör snabba 
intuberingar. 

GlideScope® Ranger för engångsbruk 
är utformad för att möta militära 
specifikationer—robust, pålitlig och 
driftklar på några sekunder—för snabba 
intuberingar på plats eller i luften.

Ranger är perfekt för akutvård, 
militärt bruk och vid användning av 
akutvagnar, och erbjuder ett brett 
utbud av bladstorlekar för förbättrad 
manövrerbarhet i nödsituationer.

Faktisk bild av luftväg

Funktioner
 ► Portabel, robust och driftklar på 

några sekunder 
 ► Anti-imbildningsfunktion för att 

förhindra imbildning på linsen
 ► Bländfri färgmonitor som är synlig i 

starkt ljus utan problem
 ► Lätt att använda, lätt att lära ut
 ► Federalt kontraktsnummer  

V797P-4669A

Ranger för engångsbruk

Typisk bild av luftväg. 



Användningsområden
• Prehospital (fält) luftvägsbehandling
• Nivå 1, 2 och 3 på center för 

militärmedicin
• Traumaluftvägar—utmärkt vid 

hantering av blod och sekret i 
luftvägarna

• Utmanande luftvägar (DL-graderingar 
I–IV)

• Intubering med immobilisering av 
halsryggen

• Förstahandsval vid intuberingar, 
ersätter DL

• Lära ut luftvägarnas anatomi

Systemkomponenter
• 8,9 cm (3,5 in) färgvideomonitor  

i soft-case-låda 
• Videobatong, transportlåda, skyddande 

vagga
• GVL® engångsblad – valmöjlighet 

mellan sex storlekar (10 i varje 
förpackning)

• Inbyggt och uppladdningsbart 
litiumbatteri

• Laddare av medicinsk kvalitet
• GlideRite® styv mandräng
• Drift- och underhållshandbok och 

snabbreferenskort
• 1 års garanti

Fältspecifikationer
• Kompakt storlek som är enkel att bära 

och förvara (166 x 176 mm)
• Lättviktig för maximal  

bärbarhet (0,57 kg)
• Robust konstruktion
• Kontinuerlig batterianvändning i  

90 minuter
• Altitud upp till 6100 m
• Drifttemperatur mellan  

10 °C och 40 °C
• Fuktighet upp till 95 %

Observera: Systemkonfigurationer varierar.

*För användning med endotrakealtuber som är 6,0 
mm eller större.

Ranger videobatong för engångsbruk är 
återanvändbar. 

Ranger för engångsbruk
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ENGÅNGSSYSTEM

VIDEOBATONG 1-2 GVL 0  GVL 1 GVL 2 GVL 2,5
För engångsblad  

GVL 0–2,5 <1,5 kg 1,5–3,8 kg 1,8–10 kg 10–28 kg

VIDEOBATONG 3-4 GVL 3 GVL 4

För engångsblad GVL 
3-4

10 kg–vuxna 40 kg–sjukligt feta

GLIDERITE® STYV MANDRÄNG* RANGER TRANSPORTVÄSKA

För engångsblad GVL 3-4

GlideScope®-produkter och system


