
Maski krtaniowe dla dzieci i dorosłych 

Crystal Airway Mask – maski krtaniowe stosowanych w anestezji i ratownictwie medycznym.  

 Najważniejsza cech tych masek krtaniowych, że rurka i mankiet uformowane są w procesie produkcyjnym jako jeden, 

pozbawiony wszelkich nierówności i ostrych krawędzi element. Ponadto, cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet dokładnie i ze 

zredukowanym do niezbędnego minimum naciskiem, przylega do ścian gardła. Wzmocniony koniuszek mankietu oraz jego 

poślizgowa powierzchnia  umożliwiają łatwe zakładanie i wyjmowanie maski. 

Właściwości: 

 Miękka i mniejsza traumatyczność w porównaniu z rurką dotchawiczą 

 Tylna mankiet jest wzmocnione , tak, żeby łatwy można włożyć i zakładać maski  

 Rurka i mankiet są zintegrowany w ściana rury wentylacyjnej dla większego bezpieczeństwa 

 Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość  

 Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie 

 Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę 

 Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia 

mankietu metodą dotykową 

 Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski 

 Sterylność opakowania umożliwiająca natychmiastowe użycie 

 Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia 

 Dostępność w 7 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów 

 Produkt bezlateksowy  

           

 

kod rozmiar Kolor wew. 
Śred. 

Mak. Objętość 
mankiet 

Średnica 
zew. mm 

Waga 
pacjenta 

KM-817 5 Żółty 11,9 mm 48 20 mm >70 kg 
KM-827 4 czerwony 11,4 mm 35 18 mm 50-70 kg 
KM-837 3 pomarańczowy 10 mm 20 16 mm  30-50 kg 
KM-847 2,5 Jasny Fiolet 9,5 mm 15 14 mm 20-30 kg 
KM-857 2 Zielony 7,8 mm 10 12 mm 10-20 kg 
KM-867 1.5 niebieski 6,4 mm 7 10 mm 5-10 kg 
KM-877 1 Jasny 5,6 mm 5 8,6 mm <5 kg 
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