
SISTEMA DE LIGAÇÃO HORIZON™

O nome você já conhece, o produto você já confia.

CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH® 
CRYSTALCLEAR™ PLUS 

Mais conforto e segurança para o paciente e o provedor de saúde.



RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS  

CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA CRYSTALCLEAR™ PLUS:  
AVANÇADO SISTEMA DE TUBOS DE PVC TERMOSENSÍVEL COM  
CÂNULA INTERNA FLEXÍVEL 
O material plástico termosensível macio se adapta à anatomia do paciente. As secreções são removidas de forma simples e 
eficiente em um estágio inicial de acumulação pelas mudanças frequentes da cânula interna, protegendo o lúmen do tubo interno 
contra contaminação. Incluindo um flange de fixação aberto e transparente e um conector giratório integrado, este sistema foi 
desenvolvido para fornecer mais conforto e aumentar a segurança durante o uso. Os tubos apresentam balão de baixa pressão e 
estão disponíveis em tamanhos intermediários.

 
O TUBO: APRESENTA BALÃO DE BAIXA PRESSÃO
• Material termosensível do tubo para aumentar a flexibilidade

• Marcador contínuo de raio X ao longo do eixo do tubo 

• Conector giratório integrado de 15 mm

• Conector macio. Flange de fixação aberto e transparente para proporcionar um encaixe confortável.

• Estéril 

• O produto não contém borracha natural 

• Sistema descartável para reduzir o risco de contaminação cruzada 

CÂNULA INTERNA FLEXÍVEL: INTERRUPTOR COLORIDO 

• Sistema de cânula interna flexível para facilitar o manuseio

• Interruptores codificados por cores para agilizar a identificação segura dos tamanhos

• É possível coletar o muco e a secreção dentro da cânula interna, protegendo o lúmen do tubo 
interno contra a contaminação

• Suporta medidas de prevenção de infecção ao evitar que germes cresçam dentro do tubo de 
traqueostomia ao manter o tubo interno sem secreções 
 

OBTURADOR 

 

 

FITA DE FIXAÇÃO MACIO PARA O TUBO 
DE TRAQUEOSTOMIA 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD
Mais conforto e segurança para o paciente e o provedor de saúde.



RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS 

CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH® 
CRYSTALCLEAR™ PLUS
Melhora a segurança e proporciona suporte à prevenção de infecções



SEGURANÇA E FACILIDADE DE MANUSEIO 
Nosso conjunto de tubo de traqueostomia CrystalClear Plus é um 
sistema descartável que ajuda a reduzir o risco de infecções, já que 
seu sistema de cânula interna especialmente desenvolvido protege 
o lúmen do tubo interno contra a secreção. A remoção de secreções 
é simples e eficiente em um estágio inicial do acúmulo através de 
frequentes trocas da cânula interna. Acessórios ajudam o paciente a 
limpar o muco.

CONFORTO E EFICIÊNCIA
Nosso conjunto de tubos de traqueostomia CrystalClear Plus é um 
avançado sistema de tubos com um sistema de cânulas internas 
flexíveis. Distingue-se devido à sua grande qualidade, a relação de 
custo/benefício e o grande conforto na utilização. Simples e seguro 
de usar, proporciona conforto e eficiência no tratamento de 
pacientes de traqueostomia.

AMPLA VARIEDADE DE TAMANHOS 
O CrystalClear Plus está disponível nos tamanhos de D.I de 6,0  
a 10,0 mm em incrementos de 0,5 mm. 

Para obter mais informações, visite
WWW.TELEFLEX.COM



ref. Tamanho de pedido/D.I. Qtd

121611 6,0 a 10,0 5

ref. Tamanho de pedido/D.I. Qtd

851611 6,0 a 10,0 1

COMPONENTES DO CONJUNTO
• 1 tubo de traqueostomia 
• 1 cânula interna flexível com interruptor codificado por cor 
• Fita de fixação macio
• Obturador

COMPONENTES DO CONJUNTO
• 1 tubo de traqueostomia 
• 3 cânulas internas flexíveis com interruptor codificado 

por cor e fita de fixação macio
• Obturador

CONJUNTO HOSPITALAR CRYSTALCLEAR PLUS
com balão

CONJUNTO PARA HOMECARE CRYSTALCLEAR PLUS
com balão

TUBO DE TRAQUEOSTOMIA CRYSTALCLEAR PLUS
Tamanho de 
pedido/D.I. D.E.

Comprimento total 
(CLL A+B+C) DIM. A DIM. B DIM. C Ângulo θ (aprox.) Balão ø* Cânula interna

 6,0 8,7 mm 64 mm 25,5 mm 0 38,5 mm 95° 19 mm 6,0

 6,5 8,7 mm 64 mm 25,5 mm 0 38,5 mm 95° 19 mm 6,5

 7,0 10,0 mm 70 mm 29,2 mm 0 40,8 mm 95° 21 mm 7,0

 7,5 10,7 mm 75,5 mm 30 mm 0 45,5 mm 95° 25 mm 7,5

 8,0 11,3 mm 81 mm 35,5 mm 0 45,5 mm 95° 28 mm 8,0

 8,5 11,3 mm 81 mm 35,5 mm 0 45,5 mm 95° 28 mm 8,5

 9,0 12,7 mm 87 mm 39,9 mm 0 47,1 mm 95° 28 mm 9,0

 9,5 12,7 mm 87 mm 39,9 mm 0 47,1 mm 95° 28 mm 9,5

 10,0 14,0 mm 95,5 mm 48,4 mm 0 47,1 mm 95° 30 mm 10,0

RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS 
A
du
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INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

ref. Tamanho de pedido/D.I. Qtd

858610 6,0 a 10,0 2

CONJUNTO PARA 

USO HOMECARE 

CÂNULA INTERNA 
DO CONJUNTO PARA 
USO HOMECARE

ref. Tamanho de pedido/D.I. Qtd

121310 6,0 a 10,0 10

CONJUNTO 

HOSPITALAR 

CÂNULA INTERNA 
DO CONJUNTO 
HOSPITALAR
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A Teleflex é uma fornecedora global de produtos médicos projetados para permitir que os profissionais da saúde protejam 
contra infecções e aumentem a segurança do paciente e do profissional. A empresa é especializada em produtos e serviços 
para acesso vascular, anestesia respiratória, geral e regional, procedimentos cardíacos, urologia e cirurgia. A Teleflex 
também fornece produtos especializados para fabricantes de dispositivos.

Teleflex, CrystalClear e Rusch são marcas comerciais da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas registradas nos EUA e/ou em outros países.
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For product information please contact la.cs@teleflex.com or +1.919.433.4999 
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