
GlideScope Titanium videolaryngoskop för engångsbruk



SPECTRUM FÖR ENGÅNGSBRUK

FOKUSERA PÅ DET SOM ÄR VIKTIGT –  
ATT TA HAND OM DINA PATIENTER, SMÅ SOM STORA

SPECTRUM, den nyaste generationen GlideScope® Titanium videolaryngoskop för engångsbruk, drar 
nytta av banbrytande framsteg inom belysnings- och kamerateknik och levereras i ett omfattande 
storlekssortiment, för de minsta såväl som de största patienterna.

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

Anti-imbildningsfunktion 
som förhindrar att linsen 
immar igen

Ergonomiskt handtag  
utformat för bättre kontroll och komfort

Blad av MAC-typ 
som tillgodoser ett stort antal olika 
kliniska rutinbehov

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

Upp till 21 % tunnare** 
lågprofildesign ger förbättringar i manövrerbarhet 
och arbetsutrymme

* 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. **Höjd vid kamerajämförelse mellan LoPro S3 och tidigare GVL 3-blad för engångsbruk



Nya Spectrum ger tydliga bilder över luftvägarna och möjliggör snabb 
intubering både vid rutinprocedurer och i svåra luftvägar. Med Spectrum får 
du mer av ljuset du behöver – och mindre av ljuset du inte vill ha.

Spectrum-engångssystemen är konstruerade med helintegrerade 
engångskomponenter vilket minskar risken för korskontaminering och hjälper 
sjukhuset i kampen mot infektionsspridning. 

SPECTRUM—mer av ljuset du behöver, 
mindre av ljuset du inte vill ha

Dynamic Light Control™

Möjliggör en ökning med 166 %* av synligt ljus över stämbanden vilket 
optimerar bildkvaliteten.

Ambient Light Reduction™ 

Avlägsnar icke-nödvändigt ljus under proceduren – med en minskning 
på 29 %* av ljuset runt bildens kant kan du fokusera på att visualisera 
den anatomi som är viktig.

Öka patientgruppens storlek

Utökar portfolion så att även de minsta patienterna ingår med 
marknadens största sortiment av videolaryngoskop för engångsbruk.

Spectrum Smart Cable 

Med Spectrum system för 

engångsbruk introduceras 

också nya Smart Cable som 

innehåller alla viktiga elektroniska 

komponenter för att möjliggöra 

Spectrum-systemets fulla 

funktionalitet och förbättra 

bladbytestiden med 60 %**. 

GlideScope® Videomonitor

* Jämförelse mellan första generationens LoPro S3 för engångsbruk och Spectrum LoPro S3.

** Jämfört med GlideScope AVL-system för engångsbruk vid byte mellan storlekar 1 eller 2 till storlekar 3 eller 4.

SPECTRUM systemkomponenter

• Funktioner som ögonblicksbilder i realtid, 
videoinspelning och videouppspelning 
hjälper till att bekräfta att en tub ligger rätt 
och underlättar undervisning.

• Inbyggd 4-stegsvideohandledning som gör 
systemet lätt att lära sig och använda.

• Extern monitoranslutning för undervisning 
och observation.
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GlideScope® Premiumvagn Monteringsarm för IV-stativ HDMI-kabel

GlideRite® styv mandräng
GlideRite® mandräng för 

engångsbruk – Liten

glidescope.com

SPECTRUM systemtillbehör

SPECTRUM blad

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