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Connector met 
kleurcodering voor 
gemakkelijk identificeren 
van de maat.
Verwijderbare 
vastgemaakte connector 
maakt het inbrengen van 
endotracheale tube door 
de luchtwegtube mogelijk.

Anatomisch gebogen, 
silicone luchtwegtube 
met medische graad en 
geïntegreerd bijtblok

Maagtoegangskanalen aan beide 
kanten van de luchtwegtube

Opgebouwde 
maskerhiel 
voor betere 
afdichting

Extra grote maagopening 
beschikbaar in Air-Q®3G-serie

Exclusieve strotkleplift 
tilt de strotklep 
op voor maximale 
manchetplaatsing

Air-Q®sp3 

AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISCHE LUCHTWEG

De geavanceerde, volledig silicone Air-Q®3 helpt bij het bieden van veiligheid en vertrouwen 
bij luchtwegmanagement, ongeacht welke luchtweguitdagingen er op uw pad komen. De 
unieke ET-tubehelling en strotkleplift helpen bij snelle, gemakkelijke en veilige intubaties.

ZONDER LATEX | GEBRUIK VOOR ÉÉN PATIËNT | EENMALIG GEBRUIK

AIR-Q®3 BIEDT BETERE VISUELE 
HELDERHEID

Competitieve ILA Air-Q3-serie met strotkleplift

ET-tubehelling 
vereenvoudigt 
de intubatie 
en leidt de 
endotracheale 
tube naar de 
larynxopening

Opening maakt 
doorstroming van lucht 
mogelijk als de inlaat 
geblokkeerd raakt

Air-Q®sp3G

Zachte silicone manchet 
met medische graad

Manchetinflatie die vanzelf 
onder druk wordt gezet, 
wordt geregeld door 
inspiratorische/expiratoire 
druk. Geen handmatige 
inflatie nodig.*

*UItsluitend Air-Qsp3- en Air-Qsp3G-producten. 1
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ETT-geleidehelling

Strotkleplift

Unieke, gepatenteerde strotkleplift, helpt bij het veilig 
optillen van de strotklep voor eerste toegang tot de 
luchtweg.

Air-Q®3 Air-Q®sp3 Air-Q®3G Air-Q®sp3G
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VIER VARIANTEN 
VOOR DIVERSE 
INTUBATIEVEREISTEN:

• Air-Q®3 - Zorgt voor extreem 
gemakkelijk plaatsen van ETT als 
onverwachte intubatie nodig is.

• Air-Qsp3 - Heeft een manchet die 
vanzelf onder druk wordt gezet en 
gebruik maakt van een ventilatiebron 
met positieve druk. Wordt 
automatisch opgeblazen op een 
patiënt-specifieke, geoptimaliseerde 
druk om een afdichting te vormen.

• Air-Q3G - Heeft een extra wijde 
maagopening en twee maagkanalen 
voor NG-tubes tot 18 Fr.

• Air-Qsp3G - Heeft een extra wijde 
maagopening en twee maagkanalen 
voor NG-tubes tot 18 Fr. Tevens 
voorzien van een manchet die 
vanzelf onder druk wordt gezet en 
een ventilatiebron met positieve 
druk gebruikt. 
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AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISCHE LUCHTWEG MET 15 MM CONNECTOR

ITEM BESCHRIJ-
VING MAAT IDEAAL LICHA-

AMSGEWICHT
MAXIMALE 
OETT

MONDOPE-
NING

LENGTE VAN 
DE TUBE

MAXIMALE 
OG-TUBE

INFLATIEVO-
LUME

30005  Air–Q3 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm — 0–0,5 mL 

30055 Air–Q3 0,5 2–4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm — 0–0,5 mL 

30105 Air–Q3 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm — 0,5–1,0 mL

30155 Air–Q3 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm — 1,0 mL

30205 Air–Q3 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm — 1,0–2,0 mL

30305 Air–Q3 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm — 2,0–3,0 mL

30405 Air–Q3 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm — 3,0–4,0 mL

30505 Air–Q3 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm — 4,0–5,0 mL

50005  Air–Q3G 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm 5 Fr 0 – 0,5 mL 

50055 Air–Q3G 0,5 2 – 4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm 6 Fr 0 – 0,5 mL 

50105 Air–Q3G 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm 8 Fr 0,5–1,0 mL

50155 Air–Q3G 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm 8 Fr 1,0 mL

50205 Air–Q3G 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm 10 Fr 1,0–2,0 mL

50305 Air–Q3G 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm 14 Fr 2,0–3,0 mL

50405 Air–Q3G 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm 16 Fr 3,0–4,0 mL

50505 Air–Q3G 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm 18 Fr 4,0–5,0 mL

40005  Air–Qsp3 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm — —

40055 Air–Qsp3 0,5 2 – 4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm — —

40105 Air–Qsp3 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm — —

40155 Air–Qsp3 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm — —

40205 Air–Qsp3 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm — —

40305 Air–Qsp3 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm — —

40405 Air–Qsp3 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm — —

40505 Air–Qsp3 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm — —

60005  Air–Qsp3G 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm 5 Fr —

60055 Air–Qsp3G 0,5 2 – 4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm 6 Fr —

60105 Air–Qsp3G 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm 8 Fr —

60155 Air–Qsp3G 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm 8 Fr —

60205 Air–Qsp3G 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm 10 Fr —

60305 Air–Qsp3G 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm 14 Fr —

60405 Air–Qsp3G 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm 16 Fr —

60505 Air–Qsp3G 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm 18 Fr —

Maat 0 Maat 0,5 Maat 1,0 Maat 1,5 Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5
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Vet de buitenkant in, ook de ribbels van het 
masker.

Stap 1

Plaats het voorste gedeelte van het 
Air-Q®3-masker tussen de tongbasis en het 
zachte verhemelte in een lichte hoek naar voren.

Stap 2

Plaats de achterkant van de linkerwijsvinger 
achter het masker en buigen de vinger naar voren 
om het masker de hoek in de keelholte te laten 
passeren.

Stap 3

Ga door tot u een duidelijke weerstand tegen 
voorwaartse beweging voelt. De juiste plaatsing 
wordt bepaald door deze weerstand tegen 
verdere voorwaartse beweging. Blaas de manchet 
op volgens de aanbevelingentabel. 
Niet  te hard  opblazen. 

Stap 4

4

INBRENGEN
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Open de opblaasklep door er een spuit in de 
steken en laat de manchet leeglopen. Vet de 
buitenkant in, ook de ribbels van het masker.

Stap 1

Plaats het voorste gedeelte van het Air-Q®3-
masker tussen de tongbasis en het zachte 
verhemelte in een lichte hoek naar voren.

Stap 2

Plaats de achterkant van de linkerwijsvinger 
achter het masker en buigen de vinger naar 
voren om het masker de hoek in de keelholte 
te laten passeren.

Stap 3

Ga door tot u een duidelijke weerstand tegen 
voorwaartse beweging voelt. De juiste plaatsing 
wordt bepaald door deze weerstand tegen 
verdere voorwaartse beweging. Blaas de manchet 
op volgens de aanbevelingentabel. 
Niet  te hard  opblazen. 

Stap 4

5

HANDMATIG  
OPBLAZEN
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De larynxspieren en de stembanden moeten 
ontspannen worden, met behulp van een 
plaatselijke verdoving in verstuivervorm of 
een spierontspannend middel. Dien zuurstof 
toe. Blaas de juiste maat OETT-manchet op en 
vet hem goed in. 

Stap 1

Koppel de Air-Q®3 los van het 
ventilatieapparaat en verwijder de Air-Q3-
connector door in de Air-Q3-tube te knijpen 
tussen de wijsvinger en de duim, waarbij 
u de connector heen en weer beweegt terwijl 
u hem eruit trekt. 

Stap 2

Breng de leeggelopen en ingevette OETT 
aan via de Air-Q3 tot een diepte van 6 tot 
20 cm, afhankelijk van de maat van de Air-Q3. 
Zo wordt de distale punt van de OETT bij 
of proximaal aan de opening van de Air-
Q3-luchtwegtube binnen de maskerholte 
geplaatst. 

Stap 3

Gebruik uw standaard protocoltechniek om 
de OETT verder in de trachea en door de 
stembanden te duwen. 

Stap 4

6

INTUBATIE
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Kies de juiste stilet. Verwijder de OETT-
connector van de OETT. Druk het proximale 
gedeelte van de OETT samen tussen de 
wijsvinger en de duim.

Stap 1

Breng het spitse uiteinde van de Air-Q®-
verwijderingsstilet in de proximale OETT in. 
Pas stevige binnenwaartse druk toe, totdat de 
adapter binnen de OETT past.

Stap 2

Laat de geleideballon van de OETT leeglopen 
en vet deze in om de Air-Q3 te verwijderen. 
Oefen een inwaartse stabiliserende kracht uit 
op het stilet en trek de Air-Q3 langzaam naar 
buiten over het stiletstaafje.

Stap 3

Plaats de OETT op de juiste diepte in de 
patiënt. Plaats de OETT-connector weer in de 
OETT. Blaas de OETT indien nodig op en sluit 
aan op passend beademingstoestel.

Stap 4

7

VERWIJDEREN
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Kies de juiste stilet. Verwijder de OETT-
connector van de OETT. Druk het proximale 
gedeelte van de OETT samen tussen de 
wijsvinger en de duim.

Stap 1

Breng het spitse uiteinde van de Air-Q®-
verwijderingsstilet in de proximale OETT in. 
Pas stevige binnenwaartse druk toe, totdat de 
adapter binnen de OETT past.

Stap 2

Laat de manchet en geleideballon leeglopen. 
Vet de geleideballon van de OETT in om de 
Air-Q3 eruit te trekken. Oefen een inwaartse 
stabiliserende kracht uit op het stilet en trek 
de Air-Q3 langzaam naar buiten over het 
stiletstaafje.

Stap 3

Plaats de OETT op de juiste diepte in de 
patiënt. Plaats de OETT-connector weer in de 
OETT. Blaas de OETT indien nodig op en sluit 
aan op passend beademingstoestel.

Stap 4

8

VERWIJDEREN 
HANDMATIG
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Als de afdichtdruk van de Air-Q®3 niet 
voldoende is voor ventilatie, wordt 
u geadviseerd om een grotere maat te 
gebruiken dan wat wordt aanbevolen op basis 
van gewicht. En zelfs al wordt de afdichtdruk 
bereikt, dan mag de piekluchtwegdruk nog 
steeds niet boven de 40 cm H₂O stijgen, dit om 
mogelijk barotrauma en ineffectieve ventilatie 
te voorkomen.

Onvoldoende afdichtdruk

Als er tijdens ventilatie te veel lucht weglekt, 
gebruik dan een van het onderstaande of alle:

1. Bij gebruik van een handmatig 
reanimatieapparaat: ventileer de patiënt 
door zacht en langzaam knijpen in de 
ballon.

2. Beperk het teugvolume tot niet meer dan 
5ml/kg.

3. Beperk de piekluchtwegdruk tot 15-20 cm 
H₂O.

4. Beoordeel de diepte van de anesthesie en 
spierontspanning.

5. Gebruik drukregeling of 
drukbeperkingsventilatie.

 

Buitensporig weglekken van 
lucht tijdens ventilatie

9

U
G

-1
00

38
 R

ev
 5

AANBEVELINGEN AFDICHTDRUK


