Bestill
SafeAir Smoke Pencil
med røykavsug

OPERASJONSSAL

Bestillingsinformasjon
PENCIL
SHK-VS

SafeAir Smoke Pencil – trykknapp – uten coating 70 mm bladelektrode

Eske à 10

SHK-VS-C

SafeAir Smoke Pencil – trykknapp – med coating 70 mm bladelektrode

Eske à 10

FORLENGELSESHYLSER

…og dens potensielle skadevirkninger

SHK-EST-0070

Forlengelseshylse til Safe Air Smoke Pencil 70 mm lang

Eske à 10

SHK-EST-0125

Forlengelseshylse til SafeAir Smoke Pencil 125 mm lang

Eske à 10

SHK-EST-0165

Forlengelseshylse til SafeAir Smoke Pencil 165 mm lang

Eske à 10

SHK-EST-0200

Forlengelseshylse til SafeAir Smoke Pencil 200 mm lang

Eske à 10
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Helserisiko forbundet med kirurgisk røyk*
• Akutte og kroniske betennelsesforandringer i luftveiene
(emfysem, astma, kronisk bronkitt)
• Hypoksi/ørhet, svimmelhet, hodepine, øyeirritasjon, nysing,
kvalme

FO

• Kardiovaskulær dysfunksjon, dermatitt, angst, anemi,
karsinom, leukemi
• HIV, hepatitt
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Løsningen?
• Operasjonsmasker: Gir liten eller ingen beskyttelse for
personale fordi kirurgisk røyk trenger gjennom
• Generell ventilasjon i operasjonssalen: Gir for lav
luftutveksling til å fjerne røyk før den påvirker folk
• Røykstav/veggsug: For lav kraft for de fleste
diatermiinngrep

SafeAir Smoke Pencil

Distribueres av:
KEBOMED AS
Tlf: 55 98 77 00
E-post: info@kebomed.no
www.kebomed.no

Kirurgisk røyk må fjernes direkte fra røykkilden.
SafeAir AG
MVA-nr.: CHE-299.243.601

D4 Platz 3
CH-6039 Root Längenbold

E-post: info@safeair.ch

SafeAir er et varemerke som tilhører

Sveits

www.safeair.ch

SafeAir AG. Copyright SafeAir 2012

SafeAir Smoke Pencil

Diatermipenn
med integrert
røykutsug
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Det er røyk i luften.
Og den er farlig
Vi tillater ikke røyking på sykehus. Men røyken fra elektrokirurgi er like
helseskadelig som sigarettrøyk.

SafeAir Smoke Pencil
Diatermipenn med røykavsug.
En effektiv diatermipenn…

Den inneholder dessuten biologisk materiale som kan gi alvorlige
helseproblemer.

Termisk
destruksjon
av 1 g vev

=

røyking av seks
sigaretter*

Kirurgisk røyk…

Presis håndtering

• Arvestoffskadelige og kreftfremkallende partikler med
helserisiko lik sigarettrøyk

• Slank form

• Levedyktig og ikke-levedyktig biologisk materiale, f.eks.
celler, bakterier og virus som bærer infeksjonsrisiko og
overfører sykdommer

• Lett, bøyelig slange som kan roteres
i lengderetningen og følger kirurgens hånd
• Fullt ut integrert kabel i slangen

• Støv som er skadelig for lungene, og som trenger
inn i luftveiene og forårsaker akutte og kroniske
betennelsesforandringer

Egnet til alle typer
inngrep

Kirurgisk røyk sprer seg fra operasjonsstedet ut i rommet.

• Kompatibel med elektroder fra de fleste
produsenter på markedet

Risikoen fra eksponering for kirurgisk røyk er kumulativ.

…med røyksug direkte fra røykkilden

Biologisk
materiale

=

infeksjonsrisiko
Røyksug gjennom transparent
sugespiss for klart overblikk på
operasjonsstedet.
*) ”Surgical smoke and infection control” - Alp E, Biji D, Bleichrodt RP, Hansson A, Voss A. - Journal of Hospital Infection. 2006; 62:1-5

Utvalg av forlengere i fire lengder.

Juster forlengernes posisjon ved å
vri den nærmere eller lenger vekk
fra elektrodespissen.

Væskesug som tilleggsutstyr.
Dobbeltkobling passer 22 mm
filterdyse og 8 mm innløp på
sekretflaske.

