Máscara Facial UltraSeal
A máscara facial UltraSeal foi projetada especificamente para

Benefícios

uso em procedimentos anestésicos. É anatomicamente moldada

- Cuff anatômico extra suave que permite um selamento

para garantir a melhor adaptação ao rosto do paciente.

hermético com a pressão mínima
- Bojo transparente flexível e anatomicamente moldável

Todas as máscaras podem ser adquiridas com válvula para inflar

garantindo o conforto do paciente durante o procedimento

o cuff, resultando consequentemente em um encaixe perfeito,

além de uma vedação excelente

assegurando uma ótima vedação com a mínima pressão do

-

médico. A UltraSeal é descartável e sua embalagem individual

transparente individual e de fácil abertura eliminado o risco

elimina o risco de contaminação cruzada.

de contaminação cruzada

É

descartável

e

entregue

em

uma

embalagem

- Etiquetas com cores diferentes ajudam na identificação
Contamos com uma variedade de 3 tamanhos adultos e 4 pediátricos

rápida do tamanho da máscara

que são capazes de atender à todos os tipos de pacientes.

- Isenta de partes metálicas

Peça
Bojo
Manguito
Válvula

Recipiente
Bolsa
Caixa

Material
Policloreto de vinila (PVC)
Policloreto de vinila (PVC)
Policarbonato

Materiais
Tyvek®
Papelão

- Pode ser usada em ressonância magnética e Raio X
- Disponível em 7 tamanhos, do Neonato ao Adulto

Especificações do pedido com código de cores da ultraseal
Cor de Ref.

Produto

Código de Ref.

Diametro Interno

Indicação de uso

UltraSeal #0

305.101.000

40x27mm

Pediátria

UltraSeal #1

305.103.000

52x37mm

Pediátria

UltraSeal #2

305.105.000

58x40mm

Pediátria

UltraSeal #3

305.107.000

60x44mm

Pediátria

UltraSeal #4

305.011.000

72x44mm

Adulto P

UltraSeal #5

305.013.000

87x44mm

Adulto M

UltraSeal #6

305.015.000

92x53mm

Adulto G

Máscara Ambu UltraSeal com válvula de insulflamento

O controle de insuflamento do cuff garante ótima vedação
hermetica com mínima pressão do médico.
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