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ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει μια ευρύτατη 

ποικιλία ειδών τα οποία είναι απαραίτητα για την 

θεραπευτική αποκατάσταση και την φροντίδα 

ασθενών που έχουν υποβληθεί σε τραχειοτομή 

ή/και σε λαρυγγεκτομή. 

Περιλαμβάνει τραχειοσωλήνες διαφόρων ειδών, 

για σύντομη αλλά και μακρά παραμονή, βαλβίδες 

ομιλίας, φίλτρα ύγρανσης/θέρμανσης, στηρίγματα 

τραχειοσωλήνων και πολλά ακόμη βοηθήματα για 

την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Τραχειοστομία 
Είναι η κατάσταση κατά την οποία έχει χειρουργικά δημιουργηθεί 

στόμιο στην τραχεία, για την διευκόλυνση της αναπνοής. Είναι ένα 

παράθυρο στον φάρυγγα πριν την στοματική κοιλότητα. Η αναπνοή 

διενεργείται συνήθως και από τις δύο οδούς (τραχειόστομιο & στόμα/ 

μύτη). Το στόμιο μπορεί να παραμείνει ανοικτό για σύντομο ή μακρύ 

χρονικό διάστημα ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενή. 

 (Ολική) Λαρυγγεκτομή
Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο λάρυγγας 

αφαιρείται πλήρως και ο φάρυγγας εκτρέπεται 

προς το τραχειοστόμιο. Η επικοινωνία του 

φάρυγγα με την στοματική κοιλότητα 

αποκόπτεται και η αναπνοή πραγματοποιείται 

αποκλειστικά μέσω του τραχειοστόματος. Η 

κατάσταση αυτή θα είναι μόνιμη. 



Η αναπνοή μέσω του τραχειόστοματος φέρνει νέα δεδομένα στην ζωή των 

ασθενών και προκύπτουν μια σειρά θεμάτων που μπορούν να επιλυθούν ή 

να μετριαστούν με την χρήση των κατάλληλων προϊόντων. Τα βασικότερα 

θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Δυσκολία επικοινωνίας

 2. Άφθονες βλεννώδεις εκκρίσεις

 3. Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος

 4. Θέματα αισθητικής

Θέματα - Προβλήματα

1. Δυσκολία επικοινωνίας

Α. Τραχειοσωλήνας με βαλβίδα επικοινωνίας

Ο συγκεκριμένος τραχειοσωλήνας χρησιμεύει σε περιπτώσεις στις οποίες 

δεν έχει πραγματοποιηθεί ολική λαρυγγεκτομή, για την εκτροπή της 

εκπνοής προς τη στοματική κοιλότητα και την επίτευξη ομιλίας. Ο 

τραχειοσωλήνας μπορεί να είναι πλαστικός ή ασημένιος, με ή χωρίς 

αεροθάλαμο (cuff).

B. Λαρυγγόφωνο

Το λαρυγγόφωνο παράγει δονήσεις και μετατρέπει τις ταλαντώσεις του 

τραχήλου σε ομιλία. Η ομιλία η οποία παράγεται είναι έντονα μεταλλική. Η 

παραγωγή φωνής εξαρτάται απο την ανατομία της περιοχής και τον 

ασθενή. Είναι πιθανό, δηλαδή, να μην παράγεται φωνή, χωρίς υπαιτιότητα 

της συσκευής. Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά ασθενείς οι οποίοι έχουν 

υποβληθεί σε επέμβαση ολικής λαρυγγεκτομής.

Γ. Καθετήρας τραχειο-οισοφαγικός + βαλβίδα ομιλίας

Εναλλακτικά στους παραπάνω ασθενείς τοποθετείται επεμβατικά ένας 

καθετήρας, ο οποίος συνδέει την τραχεία με τον οισοφάγο. Με τη βοήθεια 

μιας βαλβίδας ομιλίας που τοποθετείται στο στόμιο, ο εκπνεόμενος αέρας 

εκτρέπεται μέσω του οισοφάγου στη στοματική κοιλότητα και επιτυγχάνεται 

ομιλία. Ο τραχειο-οισοφαγικός καθετήρας πρέπει να αλλάζεται κάθε 6 

μήνες περίπου.

Δ. Οισοφαγική ομιλία 

Η τρίτη πρόταση για τους ασθενείς με ολική λαρυγγεκτομή είναι η 

οισοφαγική ομιλία. Ο ασθενής εκπαιδεύεται απο εξειδικευμένο 

λογοθεραπευτή να ομιλεί μετά απο κατάποση ποσότητας αέρα. Είναι 

ένας κουραστικός τρόπος ομιλίας και δεν είναι εφικτός σε περίπτωση 

λοίμωξης ή φλεγμονής. Σε μερικές περιπτώσεις η φωνή που παράγεται 

είναι πολύ σιγανή, οπότε χρησιμοποιείται φορητός ενισχυτής.

2. Άφθονες βλεννώδεις εκκρίσεις

Η έκκριση βλεννών είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, 

λόγω της παράκαμψης της ανώτερης αεροφόρου οδού, η οποία 

υγραίνει, θερμαίνει και φιλτράρει τον εισπνεόμενο αέρα. Η λύση που 

προτείνεται είναι η χρήση ενδεδειγμένων φίλτρων τα οποία 

υποκαθιστούν τις λειτουργίες της μύτης (φιλτράρισμα, ύγρανση και 

θέρμανση της αναπνοής).Για όσο χρόνο διατηρείται το στόμιο η χρήση 

φίλτρου κρίνεται απαραίτητη. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδυαστικά με τα φίλτρα, μπορεί να 

απαιτηθεί η χρήση συσκευής αναρρόφησης για την αποσυμφόρηση του 

αναπνευστικού συστήματος.

3. Λοιμώξεις του αναπνευστικού

Τα φίλτρα που αναφέραμε παραπάνω συμβάλλουν τα μέγιστα για να 

περιορίσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων. Οι αλλαγές των φίλτρων πρέπει να 

γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών ούτως ώστε να φιλτράρεται 

όσο γίνεται καλύτερα ο εισπνεόμενος αέρας.

4. Θέματα αισθητικής

Είναι γεγονός ότι κάποιοι αισθάνονται άβολα να εμφανίζονται με 

ακάλυπτη την περιοχή του στομίου. Για αυτό το λόγο διατίθεται μεγάλη 

ποικιλία καλυμμάτων από βαμβακερό ή μεταξωτό ύφασμα, τα οποία 

μπορούν να συνδυαστούν με τα φίλτρα τραχειοστομίας και να δώσουν 

ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα.
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Μεταλλικός τραχειοσωλήνας κατασκευασμένος από 100% 

ασήμι με εσωτερικό σωλήνα. Κατάλληλος για χρόνια χρήση. 

Διαθέτει ιδιαιτέρως λεπτά τοιχώματα που επιτρέπουν την 

εύκολη δέλευση αέρα.

Μ ε τ α λ λ ι κ ό ς  τ ρ α χ ε ι ο σ ω λ ή ν α ς  ο μ ι λ ί α ς  
κατασκευασμένος από 100% ασήμι με εσωτερικό σωλήνα.  
Κατάλληλος για χρόνια χρήση

Διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα ομιλίας για την απρόσκοπη 
εκτροπή του εκπνεόμενου αέρα προς τις φωνιτικές χορδές. 
Παράλληλα διαθέτει διάτρηση (οπές ομιλίας) στη ράχη τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού σωλήνα.

Μεταλλικός (επάργυρος) τραχειοσωλήνας για 

μόνιμη τραχειοστομία, με επικάλυψη ασημιού. 

Διαθέσιμος σε μεγέθη 7,8,9

Μεταλλικοί Τραχειοσωλήνες



 REF 18920, 18560, 18930
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Τραχειοσωλήνες χωρίς εσωτερικό σωλήνα από PVC 

Τα μεγέθη ξεκινούν από το Ν0 5

Τραχειοσωλήνας Tracheotec Vario με cuff ή χωρίς cuff. Διαθέτει 

εύκαμπτο αυχένα, περιστρεφόμενο εξωτερικό συνδετικό 15mm 

για σύνδεση με παρελκόμενο εξοπλισμό. 

• Ιδιαιτέρως οικονομικός

• Από διαφανές και ακτινοσκιερό πλαστικό PVC 

• Αποστειρωμένος

Τραχειοσωλήνας Tracheotec με ενσωματωμένο καθετήρα 

αναρρόφησης και cuff. Ο καθετήρας αναρρόφησης επιτρέπει την 

αναρρόφηση των εκκρίσεων που έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 

το cuff.

• Από διαφανές και ακτινοσκιερό πλαστικό PVC 

• Αποστειρωμένος



Τραχειοσωλήνες παιδικοί

Τραχειοσωλήνες Tracoe Mini ειδικά σχεδιασμένοι για παιδιά και βρέφη. 

Δεν διαθέτουν εσωτερικό σωλήνα και διατίθενται σε πληθώρα μεγεθών για κάθε ανατομική 

ιδιαιτερότητα.

• Υποδοχή σύνδεσης 15 mm 

• Λεπτά τοιχώματα για την διευκόλυνση της αναπνοής 

• Αποστειρωμένοι και χωρίς cuff



Ref. 362

 REF 362, 372
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Τραχειοσωλήνας Silcosoft για νεογνά και βρέφη με προέκταση και cuff νερού, για βελτιωμένη 

πρόσβαση και ασφάλεια

Ref. 372Βρέφη

Ref. 363/Βρεφών με προέκταση

Τραχειοσωλήνες παιδικοί

Τραχειοσωλήνες Silcosoft της Tracoe, από μαλακή εύκαμπτη σιλικόνη χωρίς latex και DEHP.  

Εσωτερικά ενισχυμένοι με σπιράλ για να μην συνθλίβονται. 

Διαθέτουν cuff νερού για προηγμένη ασφάλεια. Όταν το cuff είναι κενό, ξεχωρίζει ελάχιστα από 

την επιφάνεια του σωλήνα, δίνοντας την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτός τραχειοσωλήνας 

χωρίς cuff. 

• Συμπεριλαμβάνεται οδηγός εισαγωγής και αφρώδες στήριγμα

• Ακτινοσκιερός και αποστειρωμένος



Τραχειοσωλήνες ρυθμιζόμενου μήκους

Τραχειοσωλήνες Vario με δυνατότητα ρύθμισης του μήκους του σωλήνα μέσω του μετακινούμενου 

αυχένα. Προσφέρουν τέλεια εφαρμογή ακόμη και σε δύσκολες ανατομικά περιπτώσεις. Διατίθενται 

και σε εκδοχή ενισχυμένοι με μεταλλικό spiral. 

• Ιδιαιτέρως εύκαμπτοι 

• Με μαλακά πτερύγια στήριξης που περιστρέφονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο

• Ενισχυμένοι με μεταλλικό σπιράλ

• Υποδοχή 15 mm 

• Αποστειρωμένοι & Ακτινοσκιεροί  

• Συμπεριλαμβάνεται κορδέλα στήριξης και στειλεό εισαγωγής.

Τραχειοσωλήνaς Vario μεγάλου μήκους.
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Τραχειοσωλήνες με εσωτερικό σωλήνα

Τραχειοσωλήνες Tracoe Twist με εσωτερικoύς σωλήνες, ιδανική για χρήση σε μονάδες εντατικής 

θεραπείας και σε κλινήρεις ασθενείς κατά την κατ’ οίκον νοσηλεία. 

• Με ανατομικό αυχένα που κινείται σε δύο κατευθύνσεις για μεγαλύτερη άνεση

• Με δύο εσωτερικούς σωλήνες με υποδοχή 15mm για σύνδεση με βαλβίδα ομιλίας ή φίλτρα      

    ύγρανσης–θέρμανσης. 

• Αποστειρωμένοι & Ακτινοσκιεροί  
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Τραχειοσωλήνες Twist μικρούς μήκους.
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Τραχειοσωλήνες Tracoe Twist Plus με εσωτερικό σωλήνα για 

χρήση σε μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά και σε 

κλινήρεις ασθενείς σε κατ’ οίκον νοσηλεία.

• Η επόμενη γενιά τραχειοσωλήνων Tracoe Twist.

• Έχουν λεπτότερα τοιχώματα για την καλύτερη διέλευση   

    του αέρα και είναι κατά μέσο όρο 10mm μακρύτεροι. 

• Με νέο μηχανισμό για την ασφαλέστερη σύνδεση με τους     

   εσωτερικούς σωλήνες.

Τραχειοσωλήνας Biesalski με δύο εσωτερικούς σωλήνες , 

πλαστική βαλβιδα ομιλίας και συνδετικό με υποδοχή 

15mm.

• Η οικονομικότερη λύση στους τραχειοσωλήνες με  
    εσωτερικό σωλήνα.
• Μπορεί να λειτουργήσει και ως τραχειοσωλήνας ομιλίας
• Αποστειρωμένος.
• Συμπεριλαμβάνεται κορδέλα στήριξης από ειδικό υλικό.
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Τραχειοσωλήνες Duratwix με εσωτερικό 
σωλήνα από μαλακό υλικό, ιατρικού 
βαθμού πολυμερές πλαστικό 
(πολυουρεθάνη), με λεπτά τοιχώματα 
για χρήση σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας αλλά και σε κλινήρεις 
ασθενείς σε κατ’ οίκον νοσηλεία.

•  Διαθέτει αυχένα με πλήρη ελευθερία  
    κινήσεων για την αποφυγή     
 τραυματισμών και για μεγαλύτερη   
 άνεση.
•  Με δύο εσωτερικούς σωλήνες με   
 υποδοχή 15mm για σύνδεση με   
 βαλβίδα ομιλίας ή φίλτρα    
 ύγρανσης–θέρμανσης 
• Αποστειρωμένοι & Ακτινοσκιεροί 
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Ref. 17508Ref. 17507

Οµιλίας / Ref 17509

 REF 17507, 17508, 17509

Τραχειοσωλήνες Spiraflex με cuff από θερμο-ευαίσθητο εύκαμπτο πλαστικό, το οποίο μαλακώνει 
μετά την τοποθέτηση. Είναι ενισχυμένοι με μεταλλικό σπείρωμα για να μην συνθλίβονται. 
Περιλαμβάνονται δυο εύκαμπτοι εσωτερικοί σωλήνες, και ως 4 διαφορετικά αποσπώμενα 
εξαρτήματα: 

• Συνδετικό 15mm για σύνδεση φίλτρων ή κυκλώματος αναπνευστήρα
• Συνδετικό για την εξέταση του ασθενή
• Βαλβίδα ομιλίας και οδηγό εισαγωγής
• Πώμα απογαλακτισμού



Τραχειοσωλήνες μακράς παραμονής
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Τραχειοσωλήνες Comfort μακράς 
παραμονής χωρις cuff για περιπατητικούς 
ασθενείς. Σχεδιασμένοι για να παρέχουν 
όσο γίνεται μεγαλύτερη άνεση στον 
χρήστη. 

•  Πιο εύκαμπτοι και μαλακοί από τον  
 μέσο τραχειοσωλήνα και τρεις φορές  
 ελαφρύτεροι από τους αντίστοιχους  
 μεταλλικούς τραχειοσωλήνες.
•  Διαθέτουν διακριτική εμφάνιση και είναι  
 διαφανείς για να καθαρίζονται   
 ευκολότερα.
•  Μη αποστειρωμένοι
•  Συμπεριλαμβάνεται κορδέλα στήριξης  
 από ειδικό υλικό.
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Τραχειοσωλήνας Comfort μικρού μήκους για 

ολική λαρυγγεκτομή. Περιλαμβάνει δύο 

εσωτερικούς σωλήνες 

Τραχειοσωλήνας Comfort ομιλίας, με δύο 

εσωτερικούς σωλήνες ένας εκ των οποίων 

διαθέτει υποδοχή 15mm ενώ ο άλλος 

ενσωματωμένη βαλβίδα ομιλίας.
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Τραχειοσωλήνες Duravent μακράς 

παραμονής χωρίς cuff για περιπατητικούς 

ασθενείς. Σχεδιασμένοι για να παρέχουν 

όσο γίνεται μεγαλύτερη άνεση στον 

χρήστη. 

•  Πιο εύκαμπτοι και μαλακοί από τον μέσο  

  τραχειοσωλήνα και τρεις φορές   

  ελαφρύτεροι από τους αντίστοιχους  

  μεταλλικούς τραχειοσωλήνες.

•   Διαθέτουν διακριτική εμφάνιση και είναι  

  διαφανείς για να καθαρίζονται   

  ευκολότερα.

•   Μη αποστειρωμένοι

•   Συμπεριλαμβάνεται κορδέλα στήριξης  

  από ειδικό υλικό.
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Τραχειοσωλήνες από σιλικόνη

Stoma button (κομβία 

τραχειοστομίας) για ασθενείς με 

τραχειοστόματα χωρίς τάση 

συρρίκνωσης. 

•  Από διαφανή εύκαμπτη σιλικόνη

•  Αποστειρωμένα

•  Υποδοχή σύνδεσης 22mm

Τραχειοσωλήνες λαρυγγεκτομής Kapitex για ασθενείς με τραχειοστόματα χωρίς τάση συρρίκνωσης. 

•  Οικονομική λύση στους τραχειοσωλήνες σιλικόνης

•  Από διαφανή εύκαμπτη σιλικόνη με στρογγυλεμένα άκρα. 

•  Διατίθενται σε διάφορα μήκη και πλάτη  για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενή. 

•  Μη αποστειρωμένα 
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Τραχειοσωλήνες λαρυγγεκτομής Tracoe 

Larynx για ασθενείς με τραχειόστομα 

χωρίς τάση συρρίκνωσης. 

•  Υποδοχή σύνδεσης 22mm

•  Από διαφανή εύκαμπτη σιλικόνη

•  Αποστειρωμένοι 

Ειδικά κομβία τραχειοστομίας Stoma button plus για 

ασθενείς με προσωρινή ή μακρά περίοδο παραμονής 

της τραχειοστομίας. Διαμέτρος εσωτ. 8 mm /εξωτ. 10,5 

mm.

•  Από εύκαμπτη διαφανή σιλικόνη. Λόγω του σχήματος  

  του το κομβίο συγκρατείται με ασφάλεια στο   

  τραχειόστομα. Ο ασθενής έχει την δυνατότητα να  

  βήξει άμεσα για αποβολή εκκρίσεων

•  Δεν ενδείκνυται για ασθενείς με λαρυγγεκτομή ή για  

  ασθενείς που αναπνέουν κυρίως μέσω του   

  τραχειοστόματος.

•  Διαθέτει ρυθμιζόμενο αυχένα για την στήριξη του  

  κομβίου στο στόμιο.  

•  Αποστειρωμένa 



Τραχειοσωλήνες Montgomery long-term 

cannula τύπου stoma button, με ειδικό 

ανατομικό σχήμα.

•  Από διαφανή εύκαμπτη σιλικόνη
•  Για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία,  
  το εσωτερικό άκρο του τραχειοσωλήνα  
  έχει κλίση 27ο.
•  Λεία επιφάνεια για την ευκολότερη  
  επιθηλιοποίηση του στομίου.
•  Η εξωτερική άκρη που απομένει μετά  
  την τοποθέτηση μπορεί να κοπεί.
•  Αποστειρωμένοι 
•  Κάθε συσκευασία περιέχει δύο πώματα  
  με δακτύλιο συγκράτησης.

Τραχειοσωλήνες Montgomery σχήματος Τ με προσαρτημένο πώμα. Ενδείκνυνται για ασθενείς με 

τραχειακές στενώσεις ή τραυματισμούς σε λάρυγγα ή τραχεία. Πρωτότυπος σχεδιασμός.

•  Από διαφανή εύκαμπτη σιλικόνη
•  Αποστειρωμένοι 
•  Με λεία και μη κολλητική επιφάνεια.

20



21

Τραχειοσωλήνες σιλικόνης Tracheosilc 

Vario χωρίς εσωτερικό σωλήνα. Διαθέτουν  

εύκαμπτη αυχένα με εξωτερικό συνδετικό 

15χιλ περιστροφικό, οδηγό εισαγωγής και 

στήριγμα 

Το Stoma Button LARYNGOTEC χρησιμοποιείται σε 

λαρυγγεκτομηθέντες για την στήριξη του 

τραχειοστόματος ούτως ώστε να παραμείνει σταθερό. 

Προσφέρει άνεση καθώς δεν χρειάζεται στήριγμα για να 

στερεωθεί. Κατασκευασμένο από διαφανή σιλικόνη, 

μπορεί να παραμείνει 3-6 μήνες. 

•  Υποδοχή 22mm για την σύνδεση με φίλτρο 

    ή βαλβίδα ομιλίας

•  Διακριτική εμφάνιση
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Βοηθήματα

Είδη καθημερινής χρήσεως για 
την φροντίδα των ασθενών με 
τραχειοστομία ή λαρυγγεκτομή



Επίθεμα τραχειοστομίας REX DRAIN 

διαστάσεων 10χ10cm

• Η οικονομικότερη λύση στις γάζες τραχειοτομίας

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία 2 τεμαχίων

 (Κουτί 25 συσκευασιών)

• Άυλο Barcode ανά 50 τεμάχια

Επιθέματα Τραχειοστομίας

Επίθεμα τραχειοστομίας Bastos Viegas τριών 

στρωμάτων (αντικολλητικό φύλλο απορροφητικό 

fleece, υδροφόρο non woven).

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία 

• Διαστάσεις 9χ9,8cm

• Άυλο Barcode ανά 30 τεμάχια

 

Επίθεμα τραχειοστομίας Tracoe 

υψηλής ποιότητας & μεγάλου πάχους.

• Κατασκευασμένο από μείγμα 

 non woven και βισκόζης

• Μη αποστειρωμένο 

• Σε συσκευασία 10 τεμαχίων

• Άυλο Barcode ανά 10 τεμάχια

23

Ref. Y CUT

Για την αποτελεσματική απορρόφηση των εκκρίσεων της τραχειοτομίας και την προστασία του
δέρματος από ερεθισμούς. Όλοι οι τύποι διαθέτουν προσχηματισμένη οπή και σχισμή zig-zag.
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Επίθεμα τραχειοστομίας Alu Slit 

επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου 

για αυξημένη στεγανότητα αλλά και 

για να μην επικολλάται στο δέρμα.

• Διάσταση 8χ10 cm 

• Μη αποστειρωμένο 

• Συσκευασία 10 τεμαχίων

• Άυλο Barcode ανά 10 τεμάχια

Επίθεμα τραχειοστομίας UNO SLIT με ειδικό 

σχήμα για να ταιριάζει ανατομικά στον λαιμό.

• Διάσταση 8χ10cm 

• Μη αποστειρωμένο 

• Συσκευασία 10 τεμαχίων 

Ειδικό υπεραπορροφητικό επίθεμα Trachi-Dress F

Αποτελείται από 3 στρώματα:  

-  Αντικολλητική επιφάνεια μεγάλης    

 αεροδιαπερατότητας 

- Αφρός υδροκολλοειδούς  υλικού 

- Εξωτερική επιφάνεια στο χρώμα του δέρματος η  

 οποία αποτρέπει την διέλευση των βακτηριδίων. 

• Διάσταση 8χ10χ0,5cm 

•  Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία



Φίλτρα ύγρανσης/θέρμανσης 

Laryngofoam σε μορφή τετράγωνου 

σπόγγου.

Προτείνεται σε ασθενείς που δεν 

φορούν τραχειοσωλήνα. Η 

κολλητική τους λωρίδα επικολλάται 

με ασφάλεια στο δέρμα. 

• Σε κουτί 30 τεμαχίων.

• Για την χορήγηση τους απαιτείται 

έγκριση από το Α.Υ.Σ.

Φίλτρα ύγρανσης - θέρμανσης

Όταν η αναπνοή του ασθενή πραγματοποιείται μέσω του τραχειοστόματος το "φιλτράρισμα" 

κρίνεται απαραίτητο.Τα φίλτρα τραχειοστομίας ή φίλτρα ύγρανσης θέρμανσης υποκαθιστούν τις 

λειτουργίες της μύτης δηλαδή:

• Κατακρατούν τα αιωρούμενα σωματίδια

• Υγραίνουν και θερμαίνουν τον εισπνεόμενο αέρα.

Τα φίλτρα χρειάζονται αλλαγή κάθε 24 ώρες. Η χρήση τους προστατεύει το αναπνευστικό 

σύστημα του ασθενή και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του.
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Φίλτρα Laryngofix Plus  για την 

ύγρανση-θέρμανση του εισπνεόμενου αέρα 

με     2 αυτοκόλλητες επιφάνειες για αυξημένη 

σταθερότητα. Τα φίλτρα Laryngofix είναι ένα 

απαραίτητο εφόδιο στην ζωή του ασθενή και 

συστήνεται όταν ο ασθενής δεν φοράει 

τραχειοσωλήνα.

• Σε κουτιά 10 τεμαχίων

Small 4x5,5 cm / Ref 45902
Large 4,8x6,7 cm / Ref 45952



Φίλτρα ύγρανσης/θέρμανσης Humidotrach με 

συνδετικό για παροχή οξυγόνου. 

Από κεκαλυμμένο αφρό μεγάλης απορροφητικότητας 

υγρασίας και κατακράτησης σωματιδίων. Μπορεί να 

διαπεραστεί από καθετήρα αναρρόφησης.

• Υποδοχή 15 mm. 

• Αποστειρωμένο 

• Άυλο barcode ανά 30 τεμάχια
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Φίλτρα  ύγρανσης/θέρμανσης Buchanan 

σε μορφή ποδιάς Προτείνεται σε 

περιπατητικούς ασθενείς που φορούν 

τραχειοσωλήνα. Μπορούν να πλυθούν 

στο χέρι στους 300 C και να 

φορεθούν ξανά. 

• Σε κουτί 10 τεμαχίων.

• Για την χορήγηση τους απαιτείται   

 έγκριση από το Α.Υ.Σ

Φίλτρα / ποδίες Buchanan Lite με ύφασμα

 non-woven

• Προσφέρει βελτιωμένο φιλτράρισμα του   

 εισπνεόμενου αέρα, χάρη στις μικροϊνες   

 του non-woven υφάσματος του.

• Ελαφρύτερο και λεπτότερο για να   

 προσφέρει μεγαλύτερη άνεση.

• Βολικό ακόμη και σε θερμά περιβάλλοντα

• Σε τρια αγαπημένα χρώματα: λευκό,   

 σκούρο μπλε, μπεζ

Πλένεται στο χέρι στους 30°C, με μαλακό σαπούνι 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ref. LA BLT
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Φίλτρο  Humid Assist III (641) με συνδετικό για παροχή οξυγόνου. 

Χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλό προφίλ και έχει σχήμα Τ. 

Διαθέτει φίλτρο χάρτου μεγάλης απορροφητικότητας υγρασίας και 

κατακράτησης σωματιδίων.

  

• Αποστειρωμένο  

• Υποδοχή 15 mm. 

• Σε κουτί 50 τεμαχίων

• Άυλο barcode ανά 30 τεμάχια

Φίλτρο ύγρανσης/θέρμανσης BY-3 τύπου Tracheolife. 

Διαθέτει άνοιγμα για την εισαγωγή καθετήρα

αναρρόφησης

• Υποδοχή 15 mm.

• Αποστειρωμένο (Σε κουτί 50 τεμαχίων) 

• Άυλο barcode ανά 30 τεμάχια

 

Φίλτρο ύγρανσης/θέρμανσης Humidofix 

σε σχήμα Τ 

• Αποστειρωμένο 

• Υποδοχή 15 mm. 

• Σε κουτί 30 τεμαχίων

• Άυλο barcode ανά 30 τεμάχια
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Φίλτρα ύγρανσης/θέρμανσης Humid Assist IV 

ιδιαιτέρως βολικό λόγω του μικρού του μεγέθους. 

• Ενδείκνυται για παιδιά

• Αποστειρωμένο

• Υποδοχή 15 mm.

•  Για την χορήγηση τους απαιτείται 

 έγκριση από το Α.Υ.Σ.
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Φίλτρο ύγρανσης-θέρμανσης κατάλληλο για την χρήση σε 

αυτοκόλλητη βάση ή τραχειοσωλήνα σιλικόνης.

• Μπορεί να σφραγιστεί εύκολα με το δάχτυλο για την   

 παραγωγή φωνής (σε περίπτωση ύπαρξης βαλβίδας   

 φώνησης)

• Απαιτείται αλλαγή κάθε 24 ώρες.

• Ταιριάζει σε κάθε υποδοχή 22mm

•  Για την χορήγηση τους απαιτείται  έγκριση από το Α.Υ.Σ.

 

Ref. 49800

Φίλτρο ύγρανσης/θέρμανσης Humidotwin για χρήση κατά την 

διάρκεια του ύπνου

• Υποδοχή 15 mm &22 mm.

• Κουτί 30 τεμαχίων

 



Βαλβίδες Ομιλίας
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Φίλτρο ύγρανσης/ θέρμανσης Humidobac ιδανικό 

για ασθενείς συνδεδεμένους με κύκλωμα 

αναπνευστήρα. Φιλτράρει, υγραίνει αλλα και 

θερμαίνει τον εισπνεόμενο αέρα. 

• Αποτελεσματική κατακράτηση του 99,999% των   

 βακτηριδίων και των ιών 

• Αποστειρωμένο

• Υποδοχή 15 mm

• Πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον κάθε 24 ώρες.

• Άυλο barcode ανά 6 τεμάχια
Ref.46830

Φίλτρο ύγρανσης/θέρμανσης με ή χωρίς 

ενσωματωμένο κρικοειδή σωλήνα για σύνδεση με 

κύκλωμα αναπνευστήρα. Φιλτράρει τον αέρα και 

κατακρατά ιούς και βακτήρια..

• Αποστειρωμένο 

• Υποδοχή 15 mm 

• Κουτί 10 τεμαχίων

• Άυλο barcode ανά 6 τεμάχια  
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Στηρίγματα τραχειοσωλήνων

Στήριγμα τραχειοσωλήνων Optiflausch για 

ενήλικες από αφρώδες υλικό. Το μήκος 

ρυθμίζεται ανάλογα στην διάμετρο του 

λαιμού (24-25cm). Διαθέτει βαμβακερό 

κάλλυμα και ραφή ενίσχυσης κατά μήκος.

• Κουτί 10 τεμαχίων

• Άυλο barcode ανά 1 τεμάχιο

Στήριγμα τραχειοσωλήνων Optiflausch PED για 

παιδιά από αφρώδες υλικό. Το μήκος του 

ρυθμίζεται ανάλογα στην διάμετρο του 

λαιμού (18-24cm)

• Κουτί 10 τεμαχίων

• Άυλο barcode ανά 1 τεμάχιο

Κορδέλα συγκράτησης τραχειοσωλήνων 

Neckfix σε μπλέ χρώμα. 

• Mήκους 22-50εκ. 

• Πλάτους 3,5cm 



  Στηρίγματα Τracoe συγκράτησης τραχειοσωλήνων

Παιδικό στήριγμα τραχειοσωλήνα Junior με χαρούμενο 

σχέδιο. Από αφρώδες μαλακό υλικό για μεγαλύτερη άνεση 

και ραφές στο άκρο για μεγαλύτερη αντοχή.

Το στήριγμα διαθέτει αυτοκόλλητο και το μήκος ρυθμίζεται 

για να προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε ασθενή. 

Μήκος 16-25mm

Ref.32556
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Βαλβίδες Ομιλίας

Βαλβίδα ομιλίας Combiphon κατάλληλη τόσο 

για τραχειοσωλήνες όσο και για αυτοκόλλητες 

βάσεις. 

Η ομιλία επιτυγχάνεται αυτόματα με ελάχιστη 

προσπάθεια απο πλευράς του ασθενή χάρις 

στην διάφανη μεμβράνη που σφραγίζει με την 

εκπνοή. 

• Αποστειρωμένη 

• Υποδοχή 15mm&22mm

Βαλβίδα ομιλίας Humidophone Plus με 

ενσωματωμένο φίλτρο ύγρανσης/θέρμανσης 

Με το Humidophone Plus ο ασθενής ομιλεί 

απρόσκοπα ενώ συγχρόνως η αναπνοή του 

φιλτράρεται.      

• Αποστειρωμένη 

• Υποδοχή 15mm&22mm

32

Ομιλία & Φώνηση 



Βαλβίδα ομιλίας Laryvox με κουμπί και 

ενσωματωμένο φίλτρο ύγρανσης-θέρμανσης, 

κατάλληλο για την χρήση σε αυτοκόλλητη βάση ή 

τραχειοσωλήνα σιλικόνης.

• Μπορεί να σφραγιστεί εύκολα με το δάχτυλο για  

 την παραγωγή φωνής (σε περίπτωση ύπαρξης  

 βαλβίδας φώνησης)

• Απαιτείται αλλαγή κάθε 24 ώρες.

• Ταιριάζει σε κάθε υποδοχή 22mm

Διαφανής κρίκος Kapi gel από μαλακή σιλικόνης 

πάχους 3mm. Λειτουργεί σαν μαξιλάρι που "γεμίζει" 

τον χώρο σε περιπτώσεις τραχειοστομάτων με 

μεγάλη πτυχώσεις.

• Iδανικός για την στερέωση των τραχειοσωλήνων  

 σιλικόνης ή/και για την σφράγιση του   

 τραχειοστόματος για καλύτερο ομιλητικό   

 αποτέλεσμα. 

• Διαθέτει ισχυρή κόλλα για την ασφαλή του  

 στερέωση στο τραχειόστομα. Η εσωτερική του  

 διάμετρος είναι 12mm. 

 

Ref. 49862

Ref. LA TNG
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Βαλβίδα ομιλίας Phon Assist Ι για 

τραχειοσωλήνες με υποδοχή 15cm. 

Διαθέτει περιστρεφόμενο πώμα που 

ρυθμίζει την αντίσταση του αέρα. Με αυτό 

τον τρόπο, η αντίσταση της βαλβίδας 

προσαρμόζεται στην αναπνευστική 

δυναμικότητα του ασθενή.

Σε αποστειρωμένη συσκευασία

Ref 650T
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Τo Λαρυγγόφωνο Tru-tone Emote ήρθε για να κάνει την φωνή σας να 

ακουστεί ξανά!

• Προσφέρει εξαιρετικό φωνητικό αποτελέσμα, καθώς είναι το   

 μοναδικό που διαθέτει λειτουργία επιτονισμού (intonation) που   

 καμπυλώνει τον ήχο του λαρυγγοφώνου προσδίδοντας φυσικότητα  

 στην ομιλία. Το κουμπί ομιλίας είναι ευαίσθητο στην πίεση και   

 δίνοντας σας την δυνατότητα να προσδώσετε διαφορετική   

 εκφορά σε κάθε φράση ή λέξη, αυξομειώνοντας την πίεση που   

 ασκείται. Όταν θέλετε να δείξετε ενθουσιασμό μπορείτε να   

 πιέσετε το κουμπί περισσότερο, ή σε αντίθεση περίπτωση,   

 μπορείτε να δείξετε αποδοκιμασία πιέζοντας ελαφρότερα.

• Η νέας γενιάς μπαταρίας με αυτονομία ως και 1 μήνα* σας   

 προσφέρει μια ανώτερη εμπερία χρήσης. Η φόρτιση    

 πραγματοποιείται μέσω θύρας USB, δίνοντας σας την δυνατότητα  

 να φορτίζετε την συσκευή όπως και το κινητό σας τηλέφωνο!

• Είναι ιδανικό για ομιλία μέσω τηλεφώνου ή σε πολυσύχναστους   

 χώρους με θόρυβο.

• Διαθέτει ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, ικανό να αντέξει  

 πολλές "απρόοπτες" πτώσεις.

Εγγύηση 1 έτος 

Το Labex Comfort είναι το μικρότερο και ελαφρύτερο 

λαρυγγόφωνο στην αγορά.  Απλούστατο στην χρήση καθώς 

διαθέτει δύο κουμπιά, ένα χαμηλής έντασης για εσωτερικούς 

χώρους και ένα υψηλής έντασης για εξωτερικούς με οχλαγωγία.

Εξασφαλίζει στον ασθενή ότι θα έχει μία ξεκάθαρη και κατανοητή 

επικοινωνία με το συνομιλητή είτε εκ του σύνεγγυς είτε μέσω 

τηλεφώνου. Διαθέτει εως και 4 ώρες αυτονομία μπαταρίας και 

αντίστοιχη ένδειξη για την εξάντληση της μπαταρίας.

Εγγύηση 1 έτους

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

• 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 9v Li-Ion

• “Smart Station” συσκευή φόρτισης μπαταριών

• Οδηγίες χρήσης

Ref. MD-00018
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Αυτοκόλλητες βάσεις 

Αυτοκόλλητες βάσεις Laryvox για λαρυγγεκτομηθέντες. Πάνω τους μπορεί να εφαρμοστεί πλήθος 

εξαρτημάτων είτε για το φιλτράρισμα της αναπνοής, είτε για την επίτευξης φώνησης ή ως 

προστατευτικά για το ντους.

• Η οπή, διαμέτρου 22mm, είναι συμβατή με όλα τα παρελκόμενα είδη λαρυγγεκτομής.

• Εφαρμόζει με ασφάλεια σε κάθε τραχειόστομα χάρις στην ισχυρή κολλητική ουσία και στο

 ανατομικό της σχήμα.

• Aδιάβροχη επιφάνεια

Βάση Laryvox standard αποτελεί την βασική σειρά 

για μη προβληματικά τραχειοστόματα

Βάση Flexible XL για ασθενείς με προβληματικά 

τραχειοστόματα.

Ref 48200

Ref 48320
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Εμποτισμένα μαντηλάκια για αποφυγή ερεθισμών 

στο δέρμα πέριξ του τραχειοστομάτος, ιδανικά 

για ασθενείς που χρησιμοποιούν φίλτρα Laryngo-

foam ή αυτοκόλλητες βάσεις. Τα μαντηλάκια 

Optigard αφήνουν μια αόρατη μεμβράνη που 

προστατεύει το ταλαιπωρημένο δέρμα απο τις 

κολλητικές ουσίες των διαφορων ειδών 

τραχειοστομίας.

• Σε πρακτική συσκευασία 50 τεμαχίων 

Υγρά μαντηλάκια για τον καθαρισμό του 

δέρματος πέριξ του τραχειοστόματος. 

Εμποτισμένα με ήπιες καθαριστικές ουσίες, απο 

φυσικά εκχυλίσματα που απομακρύνουν την 

λιπαρότητα του δέρματος όπως και τα 

υπολλείματα κόλλας, ειδικά σε περίπτωσεις που ο 

ασθενής χρησιμοποιεί αυτοκόλλητες βάσεις ή 

φίλτρα Laryngofoam.  

• Σε πρακτική συσκευασία 50 τεμαχίων 

Ref 33600

Ref 33200



Αναρρόφηση εκκρίσεων

Καθετήρες αναρρόφησης με ή χωρίς οπή ελέγχου για 

την αναρρόφηση των εκκρίσεων απο την τραχεία το 

στόμα ή την μύτη Μήκος 50cm 

• Αποστειρωμένοι  

• Διαβαθμισμένοι ανά 1 cm

Καθετήρας μόνιμης αναρρόφησης Respitach, ιδανικός 

για περιστατικά με μεγάλη συστηματική ανάγκη 

αναρροφήσεων. Μπορεί να συνδεθεί με το κύκλωμα 

του αναπνευστήρα.

•  Αποφυγή λοιμώξεων και διασποράς μικροβίων 

 από ασθενή σε ασθενή

• Διαβαθμισμένος & Αποστειρωμένος

• Σε μεγέθη 10-16 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης: 0,80 bar - 0,60 mmHg / -75 kPa
 Ροή Αέρα: 38 l/min
 Επίπεδο Θορύβου: 62,5 dB
 Bάρος: 2.6 kg
 Διαστάσεις: 19 cm (πλάτος) x 30 cm (μήκος) x 16 cm (ύψος)
 Εγγύηση:1 έτος

Η φορητή αναρρόφηση F.36 της Fazzini είναι μικρή, ελαφριά, 

εύχρηστη και χαμηλού θορύβου!

Διαθέτει ισχυρή αναρροφητική δύναμη (38 l/min) και μπορεί 

να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της κατ' οίκον νοσηλεία σε 

περιστατικά τραχειοστομίας ή μικροεπεμβάσεις σε ιατρείο. 

Ref F36



Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης: ≥0.09MPa / 680mmHg
 Ρυθμιζόμενο Εύρος Αναρρόφησης: 0.02MPa~0.09MPa
 Ροή Αέρα: ≥32 L/min
 Επίπεδο Θορύβου: ≤60 dB(A)
 Bάρος: 5.5kg
 Διαστάσεις: 54 x 26 x 37cm
 Εγγύηση: 1 έτος

Φορητή συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 2lt 

κατάλληλη για οικιακή χρήση σε 

τραχειοστομημένους ασθενείς.

• Η συσκευή διαθέτει ισχυρή αναρροφητική 

 ισχύ που ξεπερνάει τα 32 L/min 

• εύκολος χειρισμός ο οποίος 

 πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με το πάτημα 

 του ποδιού χαρίζοντας ελευθερία  κινήσεων 

 στα χέρια σας. 
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Ref YX932S

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Κύκλος Λειτουργίας: Συνεχής
 Liter flow range: 5-8 L/min
 Ισχύς: 60W
 Τάση: 220V - 50 Hz
 Βάρος:1,5 kg

Συσκευή νεφελοποιήσης F201 της Fazzini, ιδανική για 

κατ' οίκον χρήση για ασθενείς κάθε ηλικίας. 

Νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα εύκολα και γρήγορα.

Περιλαμβάνει μάσκα ενηλίκων και παιδική και 

σωλήνας 210cm

  

Ref F.201
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Ειδικό συμπυκνωμένο υγρό 250ml για την ασφαλή απολύμανση 

και την απομάκρυνση των

αποξηραμένων βλεννών από τραχειοσωλήνες. Συνοδεύεται 

από δοσομετρικό κουταλάκι.

Οδηγίες Χρήσης:

Σε ένα ποτήρι νερού εμβαπτίζουμε τον τραχειοσωλήνα και 

προσθέτουμε 1-2 κουταλάκια από το υγρό.  Διαρκεί περίπου 

για 100 χρήσεις

Καθαρισμός & Καθαριότητα

Βούρτσες καθαρισμού με μάλλινη κεφαλή διαμέτρου 9mm για αφαίρεση των αποξηραμένων 

βλεννών από τους τραχειοσωλήνες Κατασκευασμένες από μαλακό nylon που δεν φθείρει τους 

σωλήνες.

Στειλεοί από πολυουρεθάνη για τον αποτολεσματικό καθαρισμό των τραχειοσωλήνων Είναι 

εύκαμπτοι πλαστικοί με απορροφητικό σπόγγο. Σε πακέτα 50 τεμαχίων
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Βουρτσες για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό της 

βαλβίδας φώνησης (ομιλίας). Στο ένα άκρο υπάρχει 

βουρτσάκι για την απόφραξη και τον καθαρισμό του 

εσωτερικού της βαλβίδας και στο άλλο άκρο σπόγγος για 

την συλλογή των εκκρίσεων. Σε πρακτική συσκευασία 6 

τεμαχίων με καθρέπτη στην οπίσθια όψη της. 

Περιλαμβάνεται πλαστική κόπιτσα για την στερέωση της 

βούρτσας πάνω στο φακό Stoma Light 

Μάσκα προστασίας για προστασία από το νερό, κατά την 

διάρκεια του ντους. Οι σχισμές στο κεντρικό μέρος 

επιτρέπουν την άνετη δίοδο της αναπνοής ενώ 

συγχρόνως αποτρέπουν τον όγκο του νερού να εισρεύσει. 

Τα χείλη της μάσκας εφαρμόζουν με ασφάλεια στον 

λαιμό.Από ελαστικό υλικό που κάμπτεται για να ταιριάζει 

στις ανατομικές ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου και ιμάντες 

που δένονται πέριξ του λαιμού.

Ref 47000

Ref 29110

Εξάρτημα ντούς Secutrach πλαστικό ορθής γωνίας το 

οποίο προσαρμόζεται σε αυτοκόλλητη βάση με 

υποδοχή 22mm. Σε συνδυασμό και με την χρήση της 

κατάλληλης βάσης επιτρέπει στον ασθενή να 

πλένεται με ασφάλεια. Να μην χρησιμοποιηθεί για 

ολόσωμο πλύσιμο ή κολύμπι 

Ποδιά αδιάβροχη Shower Shield για την προστασία του 

τραχειοστόματος κατά την διάρκεια του ντους 

Συνιστάται για τον ασθενή να φοράει ταυτόχρονα ένα 

φίλτρο Laryngofoam μαζί με το Shower Shield
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Αισθητική

Κάλλυμα Romet κατασκευασμένο από 100% 

μερσεριζέ βαμβάκι ιδανικό για κάθε κοινωνική 

συναναστροφή. Πλένεται στο χέρι στους 30 C 

με μαλακό σαπούνι. Διατίθεται σε διάφορα 

χρώματα (λευκό, γαλάζιο, μπέζ, μπορντώ, 

σκούρο μπλέ, και γκρι)

Μαντηλάκι μεταξωτό σε διάφορα χρώματα 

ιδανικό για κάθε κοινωνική συναναστροφή  Από 

την εσωτερική πλευρά μπορεί να 

προσαρμοστεί το φίλτρο  Deltanex Πλένεται 

στο χέρι στους 30 C. Διαθέσιμο σε 

• Γκρί 

• Μπορντώ 

• Σκούρο Μπλε

• Μπλέ 

• Μαύρο 

• Καφέ

Μαντήλι με χαρούμενα σχέδια για την κάλυψη του 

τραχειοστόματος σε παιδιά. 

• Βελτιωμένη αισθητική εμφάνιση

• Δένεται πέριξ του λαιμού με velcro

 στην επιθυμητή διάμετρο ( 22 - 29 cm)

• Πλένεται ως ρούχο

Ref 42010
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Παραφινέλαιο 25 ml για την λίπανση και την προστασία των 

πλαστικών τραχειοσωλήνων, ιδανικοί για την σειρά Tracoe 

Comfort. Με μερικές μόνο σταγόνες, η εισαγωγή και η 

εξαγωγή των εσωτερικών σωλήνων γίνεται ευκολότερη 

ενώ παράλληλα οι εσωτερικοί σωλήνες εφαρμόζουν 

καλύτερα.

 Συνδετικό σε σχήμα Τ τριων οδών

Ref 76000

Ref 69101

Ref 902

Ref 1984

Συσκευή - συναγερμός Laryvox για κάλεσμα σε βοήθεια σε  

περίπτωση ανάγκης. Παράγει ένα διαπεραστικό ήχο για να τραβήξει 

την προσοχή σε.  Είναι ένα πολύτιμο εφόδιο για κάθε 

λαρυγγεκτομηθέντα ή τραχειοτομηθέντα ασθενή.

Μικρό και ελαφρύ για να βρίσκεται πάντα δίπλα στον ασθενή

Φακός LARYVOX Stoma Light για τον ασφαλή και εύκολο 

καθαρισμό της βαλβίδας φώνησης. Διαθέτει ισχυρό LED 

φωτισμό και μπορεί να προσδεθεί στις βούρτσες Laryvox, 

μέσω του ειδικού κλιπ για πρόσθετη πρακτικότητα.  

• Ελαφρύς και εύχρηστος

• Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία
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Μάσκα τραχειοστομίας για την σύνδεση του 

ασθενή με αναπνευστικό κύκλωμα ή φιάλη 

οξυγόνου. Η μάσκα προτιμάται στις περιπτώσεις 

που ο τραχειοσωλήνας δεν έχει υποδοχή, στην 

οποία να μπορεί να συνδεθεί κάποιο άλλο 

εξάρτημα όπως ο καθετήρας mount.

Κρικοειδής σωλήνας Mount για την σύνδεση 

του τραχειοσωλήνα με  κύκλωμα 

αναπνευστήρα. Ευλυγιστό, διαθέτει 

περιστρεφόμενη υποδοχή 15mm και οπή για την 

παροχή οξυγόνου. 

Πιεσόμετρο για την μέτρηση της πιεσης  του cuff σε 

τραχειοσωλήνες. Η χρωματισμένη περιοχή του 

ρολογιού καθορίζει τα όρια που πρέπει να κυμαίνεται 

η πίεση του cuff. Σε περίπτωση που χρειάζεται, 

μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε αέρα.

• Η μέτρηση είναι ανά 100 mbar.

• Συμπεριλαμβάνεται ένας σωλήνας σύνδεσης   

 μήκους 1 m

Πώματα τραχειοσωλήνων για την προσωρινή 

σφράγιση του τραχειοστόματος Χρησιμοποιείται κατά 

την διαδικασία απογαλακτισμού για την επαναφορά 

της αναπνοής από την μύτη και το στόμα  

Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με λαρυγγεκτομή

• Σε κουτί των 5 τεμαχίων   



 

Ειδικά Προϊόντα
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Για την επείγουσα διαδερμικη τραχειοτομή για μονάδες εντατικής θεραπείας ή στο χειρουργείο.

Set διαδερμικής τραχειοστομίας Tracoe Percutan, βασισμένο στην τεχνική Ciaglia, δηλαδή 

διαστολή ενος βήματος με ατραυματικό εισαγωγέα. Περιλαμβάνει:

• τραχειοσωλήνα Tracoe Twist,

 μαχαιρίδιο με λαβή, σύριγγα 5ml, 

 βελόνα G14 με καθητήρα teflon, 

 συρμάτινο οδηγό Seldinger, 

 μικρό διαστολέα 14ch, 

 οδηγό καθητήρα, διαστολέα experc 

 με υδρόφιλο κάλυμμα και 4 γάζες

 10χ10cm 

45

Sets διαδερμικής τραχειοστομίας



Ref 820
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Καθετήρας διάνοιξης τραχείας Aeris®, 

αποστειρωμένος

Μέσω του ειδικά σχεδιασμένου μπαλονιού 

μπορεί να αντιμετωπίσει με ατραυματικό 

τρόπο τις στενώσεις στους αεραγωγούς. 

Το μπαλόνι (cuff) χαρακτηρίζεται από:

• Πρωτοποριακή αντιολισθητική σχεδίαση με  

 δύο κόμβους στα άκρα του για ασφαλή και  

 ακριβή τοποθέτηση. 

• Με ελεγχόμενη ακτινωτή διάταση. 

• Αφού πληρωθεί, διατηρεί αμείωτη πίεση   

 έναντι της στένωσης

Κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

5x30mm

6x30mm

7x30mm

8x30mm  

9x30mm  

10x30mm

12x40mm

14x40mm  

17 atm

17 atm 

17 atm

17 atm

17 atm

17 atm  

10 atm

10 atm

5x30mm

6x30mm

7x30mm

8x30mm  

9x30mm  

10x30mm

12x40mm

14x40mm

16x40mm 

18x40mm  

 

  

17 atm

17 atm 

17 atm

17 atm

17 atm

17 atm  

10 atm

10 atm

10 atm

10 atm

Μέγεθος Διαστάσεις Μπαλονιού
(διάμετρος x μήκος)

Μέγιστη πίεση

Συνοδεύεται από ειδική αντλία πλήρωσης και 

κένωσης του cuff σε αποστειρωμένη έκδοση. 

Η πλήρωση πραγματοποιείται με υγρό. 

Συμπεριλαμβάνονται δύο συνδετικά, για χρήση 

ανάλογα με την εφαρμοζόμενη πίεση.

Ref  725
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Set για την αποτελεσματική παροχέτευσης θωρακικού υγρού, σύμφωνα με την τεχνική 

Seldinger. Ο καθετήρας παροχέτευσης είναι ανθεκτικός και δεν τσακίζει χάρις στο πλαστικό 

εσωτερικό spiral που διαθέτει. Έτσι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκροή του υγρόυ. Το set 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

Ref 850

Καθετήρας παροχέτευσης Νo12 με μαντρέν, ακτινοσκιερός, 
συμβατός με MRI και σύνδεση luer lock

Νυστέρι Νo11

Σύριγγα 10ml

Βελόνα διάτρησης Tuohy (1.2 x 1.5 x 90 mm, 17 gauge)

Σύρμα-οδηγός Seldinger, 

Διαστολέας με ένδειξη βάθους(12 Fr) 

Tαινία αυτοκόλλητη για σταθεροποίηση

Στρόφυγγα 3-way με Συνδετικό σύνδεσης luer lock με τον συλλέκτη

Συλλέκτης (1.5 L) με Luer lock
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