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Klinicky relevantní
- pokyny DAS 2015

Bezpečnost pacienta
- set připravený
  k okamžitému použití

Nácvik & edukace
-  nesterilní cvičné sety
- speciální Crico-trenažéry

Koniotomický set pro skalpelovou techniku 

Plán D:  Urgentní koniotomie provedená 
skalpelovou technikou

“CICO“
can‘t intubate, can‘t oxygenate



Koniotomický set ScalpelCric        – odpovídá pokynům DAS 2015* – připraven k okamžitému použití
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1 Skalpel #10
2 14 Fr bužije (40 cm)
3  6,0 mm tracheální 

tubus s manžetou
4 Spojovací hadička
5 Stříkačka 10 ml
6 Fixační páska

PoužitíSet obsahuje

3. Bužije 2. Rotace 4. Tubus1. Incize skalpelem

Sterilní pole

Bužije

 -  
Délka 40 cm 

 - Snadná manipulace

 - �Vyznačená�délka�v�cm����������������
pro�snadné�zavádění�

 - �Hladký�povrch�usnadňuje�zavedení�
tracheálního�tubusu

 - �Zaoblená�špička�snižuje�riziko�
tracheálního�traumatu

 - �Materiál�bužije�umožňuje�její�
vytvarování�před�zavedením

6.0 mm tubus s manžetou

Nastavitelná příruba

 Tenkostěnná nízkotlaká 
manžeta

 Zaoblený hrot pro 
snadnější zavádění
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Ventilace

Spojovací hadička s otvorem     
pro odsávání z dýchacích cest

Fixace

Fixační páska                              
se suchým zipem

* DAS (Difficult Airway Society): 
   Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults 2015

ScalpelCric od VBM je chirurgická sada pro koniotomii  
skalpelovou technikou. Sada byla vyvinuta tak, aby 
odpovídala nejnovějším doporučením DAS 2015 *. 

Na základě jednoduchého algoritmu “incize, rotace, bužije, 
tubus”, ScalpelCric usnadňuje a zjednodušuje provedení 
koniotomie. 

Každá součást je navržena tak, aby zlepšila bezpečnost          
a účinnost techniky. Sada je zabalena do sterilního obalu           
s komponenty dle pořadí použití. To snižuje riziko záměny 
postupu v kritickém okamžiku.

Set obsahuje skalpel #10, 14 Fr bužiji (40 cm) se zahnutou 
kulatou špičkou, 6,0 mm tracheální tubus s manžetou                   
a měkkým koncem, spojovací hadičku s otvorem pro odsávání 
z dýchacích cest, stříkačku a fixační pásku.
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Reference

ScalpelCric cvičný set
nesterilní

Objednací informace

Crico-trenažér „Adelaide“
k nácviku koniotomie. Speciální kůže trenažéru je ze dvou vrstev imitujících subkutánní 
tkáň a krikoidní membránu. Pohyblivá brada umožňuje nácvik koniotomie za ztížených 
podmínek. Komplet s 5 kůžemi.

Cvičný materiál 

Nácvik & edukace

obj.č. bal.

ScalpelCric, sterilní 30-08-447-1 1

ScalpelCric, nesterilní (cvičný set) 30-08-447 1

Crico-trenažér „Adelaide” 30-14-700 1

Crico-trenažér „Frova” 30-14-000 1

Crico-trenažér „Pig” 30-14-500 1

Crico-trenažér „Frova“
k nácviku koniotomie a perkutánní tracheotomie, 
komplet s 10 kůžemi a 10 tracheami.

Crico-trenažér „Pig“ 
k použití se zvířecí tracheou, 
komplet s 10 kůžemi.
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VBM - lékařská technika, spol. s r. o.

„Anesteziologové se musí naučit techniku s použitím skalpelu a pravidelně trénovat osvojení úkonu.“1

„Nácvik techniky by se měl pravidelně opakovat.“2


