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TUNNARE. STARKARE. TITANKONSTRUKTION 
GlideScope® Titanium videolaryngoskop är de mest avancerade instrumenten från GlideScope någonsin.  

GlideScope Titanium ger:

• Lågprofildesign och lättviktskonstruktion i titan

• Förbättrad mobilitet och bättre arbetsområde för både normala och svåra luftvägar

• Blad av Mac-typ för ett stort antal olika patienttyper och kliniska inställningar

• Högupplöst, digital färgkamera och monitor för visning och inspelning i realtid

DET FÖRSTA OCH ENDA ÅTERANVÄNDBARA 
LARYNGOSKOPSYSTEMET MED TITANKONSTRUKTION

GLIDESCOPE TITANIUM

LoPro T3

MAC T3

LoPro T4

MAC T4 Videokabel

Återanvändbart system



Blad av Mac-typ
LÅG PROFIL. 
HÖG PRESTANDA.
GlideScope Titanium-blad är utrustade med en helt ny 

lågprofildesign som klarar av mindre munöppningar, ger 

större arbetsutrymme i luftvägarna och ökar mobiliteten 

under intubering.

• LoPro T3-bladet är 34 % tunnare1 än den föregående 
GlideScope-generationen

• LoPro T4 är 29 % tunnare2

• Ger bekvämt grepp och fingertoppskänsla för både 
stora och små händer

• Låter användaren fokusera på patienten snarare än 
utrustningen

1 Höjd vid kameran jämfört med GVL 3-bladet till GlideScope AVL-systemet    2. Höjd vid kameran jämfört med GVL 4-bladet till GlideScope AVL-systemet

• LoPro-blad med GlideScopes signaturvinkel

• I Mac-konstruktionen kombineras den 
välbekanta Mac-känslan med ett 
GlideScopes säkerhet

• Blad som är lätta att rengöra – klass IPX8-
intrångsskydd gör att inget lock krävs vid 
ombearbetning

• Reveal™ anti-imbildningsteknik med en 
snabbverkande värmeprofil för att motverka 
imbildning på linsen

Ergonomisk LoPro-
handtagsdesign

LoPro T4
höjd vid kamera: 
10,0 mm

DIN PATIENT. DITT VAL.
GlideScope® Titanium videolaryngoskop kombinerar helt nya bladutformningar 

med en ny konstruktion, vilket gör dem till våra tunnaste och starkaste 

videolaryngoskop någonsin.



FOKUSERA PÅ DET VIKTIGASTE – 
ATT TA HAND OM DINA PATIENTER, FRÅN DE MINSTA TILL DE STÖRSTA

SPECTRUM, den nyaste generationen GlideScope® Titanium videolaryngoskop för engångsbruk, 
har konstruerats utifrån banbrytande framsteg inom ljus- och kamerateknik och levereras i ett 
omfattande storlekssortiment som passar alla patienter, från de minsta till de största.

I det nya Spectrum-videolaryngoskopet för engångsbruk kombineras alla fördelarna med första generationens 
GlideScope Titanium system för engångsbruk med den senaste utvecklingen inom ljus- och kamerateknik. 
Utrustad med sex Spectrum-blad för engångsbruk som tillsammans täcker in patientstorlekar från 1,5 kg 
till överviktiga vuxna.

Anti-im-funktion 
som förhindrar att 
linsen immar igen

Ergonomiskt handtag  
konstruerat för extra kontroll och komfort

Blad av MAC-typ 
som tillgodoser ett större antal kliniska behov

GlideScopes signaturbladvinkel 
minskar lyftbelastningen på patienten med 55 %  
och förbättrar vyn över glottis*

Lågprofildesign 
upp till 21 % tunnare** för förbättrad mobilitet och 
ökat arbetsutrymme

SPECTRUM FÖR ENGÅNGSBRUK

**Jämförelse av höjd vid kameran hos LoPro S3 med tidigare GVL 3-engångsblad

* “Measurement of forces applied during Macintosh direct laryngoscopy compared with GlideScope

videolaryngoscopy.” Russell T, Khan S, Elman J, Katznelson R, Cooper RM. Anaesthesia. 2012 

Jun;67(6):626-31. doi: 10.1111/j.1365-2044.2012.07087.x. Epub 2012 Feb 21.



Den nya Spectrum-designen ger tydliga vyer över luftvägarna och möjliggör 

snabb intubering både vid normala och svåra luftvägar. Med Spectrum får du 

mer av ljuset du vill ha – och mindre av ljuset du inte behöver.

Spectrum system för engångsbruk är konstruerade med helintegrerade 

engångskomponenter vilket minskar risken för korskontaminering och hjälper 

sjukhuset i kampen mot infektionstrycket. 

SPECTRUM—MER AV LJUSET DU VILL HA, 
MINDRE AV LJUSET DU INTE BEHÖVER

Spectrum Smart Cable 

Med Spectrum system för engångsbruk introduceras också nya 
Spectrum Smart Cable som innehåller alla de viktiga elektroniska 
komponenter som möjliggör full funktionalitet hos Spectrum-systemet 
för engångsbruk, vilket minskar bladbytestiden med 60 %**. 

* Jämförelse av första generationens LoPro S3 för engångsbruk och Spectrum LoPro S3

** Jämfört med GlideScope AVL system för engångsbruk vid växling mellan storlekarna 1 eller 2 till storlekarna 3 eller 4

SPECTRUM system för engångsbruk

Ambient Light Reduction™ 
Avlägsnar under hela ingreppet ljus som inte behövs, vilket ger  

en minskning på 29 %* av ljuset runt bildkanten och låter dig fokusera 

på visualiseringen av den anatomi som är viktig i sammanhanget.

Dynamic Light Control™

Möjliggör en ökning på 166 %* av synlig ljusstyrka över stämbanden 

vilket maximerar bildkvaliteten.

Öka patientpopulationen
Utökar portfolion så att också de minsta patienterna ingår, vilket 

innebär att marknadens största urval av videolaryngoskop för 

engångsbruk erbjuds.

LoPro S1 LoPro S2 LoPro S3 LoPro S4 MAC S3 MAC S4



När tiden är avgörande behöver du ett 

videolaryngoskop som ger en klar sikt över 

luftvägar och möjliggör snabba intuberingar. 

I akutvårdssituationer måste du ha förtroende 

för att “vinna luftvägen.” Ranger är robust, 

tillförlitlig och driftklar på några sekunder. 

Ranger är utformad för att möta militära 

specifikationer och mottog amerikanska 

arméns och flygvapnets certifikat  

”Safe-To-Fly”.

RANGER

AVL
AVL definierar avancerad 

videolaryngoskopi. De avancerade 

AVL-systemen har färgmonitorer med 

hög kvalitet, integrerad inspelning och 

inbyggd handledning vilket gör dem 

enkla att använda, lära och lära ut. 

GlideScope® AVL-systemet erbjuder 

konfigurationer som passar från 

prematura spädbarn till patienter med 

sjuklig fetma.



Videobatong 1-2

Videobatong 3-4

GVL Engångsblad 0 GVL Engångsblad 1 GVL Engångsblad 2

GVL Engångsblad 2,5 GVL Engångsblad 3 GVL Engångsblad 4

BLAD OCH BATONGER

AVL engångssystem och Ranger-system tillhandahåller sex 

storlekar för att passa ett brett spektrum av patienter – från 

prematura spädbarn till patienter med sjuklig fetma.
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TILLBEHÖR

Montering  
pa IV-stativ

GlideScope  
mobilt stativ

GlideScope
Premiumvagn

Ranger transportväska
GlideRite® 

mandräng för  
engångsbruk—liten

GlideRite® 
styv mandräng

glidescope.com

HDMI/DVI-kabel

Universalkorg  
för tillbehör

GlideScope vagga


