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LUFTVEISHÅNDTERINGLUFTVEISHÅNDTERING

Fargekodet 
konnektor for enkel 
størrelsesidentifikasjon.
Avtakbar kablet konnektor 
gjør det mulig å sette inn 
den endotrakeale slangen 
gjennom luftveisslangen.

Anatomisk buet 
luftveisslange av silikon 
i medisinsk kvalitet med 
integrert biteblokk

Kanaler for gastrisk tilgang på begge 
sider av luftveisslangen

Innebygd 
maskebunn 
for forbedret 
forsegling

Ekstra stort gastrisk inntak 
tilgjengelig i Air-Q®3G-serien

Eksklusiv strupelokkløfter 
løfter strupelokket for 
å gi maksimal plass til 
mansjetten

Air-Q®sp3 

AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISK LUFTVEI

Den avanserte Air-Q®3 av kun silikon bidrar til å gi sikkerhet og trygghet ved 
luftveishåndtering, uansett hvilke luftveisutfordringer du møter. Den unike 
ET-slangerampen og strupelokkløfteren bidrar til raske, enkle og sikre intubasjoner.

INNEHOLDER IKKE LATEKS | TIL BRUK PÅ ÉN PASIENT | TIL ENGANGSBRUK

AIR-Q®3 GIR STØRRE VISUELL TYDELIGHET

Konkurransedyktig ILL Air-Q3-serien med 
strupelokkløfter

ET-slangerampen 
bidrar til å lette 
intubasjonen 
og leder den 
endotrakeale 
slangen mot 
det laryngeale 
inntaket

Åpningen muliggjør 
overføring av luft hvis 
inntaket blir blokkertAir-Q®sp3G

Mansjett i myk silikon 
av medisinsk kvalitet

Oppblåsing av 
mansjetten som selv 
gir trykk kontrolleres 
av innåndings-/
utåndingstrykk. Ingen 
manuell oppblåsing er 
nødvendig.*

*Kun Air-Qsp3- og Air-Qsp3G-produkter. 1
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ETS-føringsrampe

Strupelokkløfter

Den unike, patenterte strupelokkløfteren bidrar å løfte 
strupelokket trygt for å få tilgang til luftveiene første gang.

Air-Q®3 Air-Q®sp3 Air-Q®3G Air-Q®sp3G

2

FIRE VARIANTER FOR EN 
REKKE INTUBASJONSKRAV:

• Air-Q®3 – gir eksepsjonelt enkel 
ETS-plassering når uventet 
intubasjon er nødvendig.

• Air-Qsp3 – har en mansjett som 
selv gir trykk og bruker en kilde 
til overtrykksventilasjon. Blåses 
automatisk opp til pasientspesifikt, 
optimalisert trykk for å danne en 
forsegling.

• Air-Q3G – har tilgang til et ekstra 
bredt gastrisk inntak og to gastriske 
kanaler som rommer NG-slanger på 
opptil 18 Fr.

• Air-Qsp3G – har tilgang til et ekstra 
bredt gastrisk inntak og to gastriske 
kanaler som rommer NG-slanger 
på opptil 18 Fr. Inkluderer også en 
mansjett som selv gir trykk og bruker 
en kilde til overtrykksventilasjon. 
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AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISK LUFTVEI MED 15 MM KONNEKTOR

ELEMENT BESKRIVELSE STØR-
RELSE

IDEELL 
KROPPSVEKT

OETT MED 
MAKSIMAL ÅPNING

MUNNÅP-
NING

LENGDE PÅ 
SLANGE

MAKSIMAL 
OG-SLANGE

OPPBLÅ-
SINGSVOLUM

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 —

Størrelse 0 Størrelse 0,5 Størrelse 1,0 Størrelse 1,5 Størrelse 2 Størrelse 3 Størrelse 4 Størrelse 5
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Smør den ytre overflaten, inkludert kantene 
i maskens hulrom.

Trinn 1

Plasser den fremre delen av Air-Q®3-masken 
mellom tungeroten og den myke ganen i en liten 
vinkel forover.

Trinn 2

Plasser baksiden av venstre pekefinger bak 
masken, med fingeren bøyd forover for å hjelpe 
masken rundt hjørnet og inn i svelget.

Trinn 3

Fortsett innføringen til det oppleves fast 
motstand mot bevegelsen forover. Riktig 
plassering bestemmes av denne motstanden mot 
videre innføring. Blås opp mansjetten i henhold til 
anbefalingstabellen. 
Må ikke blåses opp for mye. 

Trinn 4

4

INNSETTING
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Åpne oppblåsingsventilen ved å sette inn en 
sprøyte og tømme mansjetten. Smør den ytre 
overflaten, inkludert kantene i maskens hulrom.

Trinn 1

Plasser den fremre delen av Air-Q®3-masken 
mellom tungeroten og den myke ganen i en liten 
vinkel forover.

Trinn 2

Plasser baksiden av venstre pekefinger bak 
masken, med fingeren bøyd forover for å hjelpe 
masken rundt hjørnet og inn i svelget.

Trinn 3

Fortsett innføringen til det oppleves fast motstand 
mot bevegelsen forover. Riktig plassering 
bestemmes av denne motstanden mot videre 
innføring. Blås opp mansjetten i henhold til 
anbefalingstabellen. 
Må ikke blåses opp for mye. 

Trinn 4

5

MANUELL 
OPPBLÅSING
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Den laryngeale muskulaturen og 
stemmebåndene må være avslappet, 
med areosolisert lokalbedøvelse eller 
muskelavslappende middel. Preoksygenering. 
Tøm OETT-mansjetten av riktig størrelse og 
smør godt. 

Trinn 1

Koble Air-Q®3 fra ventilasjonsenheten og ta 
ut Air-Q3-konnektoren ved å klemme Air-Q3-
slangen mellom pekefingeren og tommelen 
og vippe konnektoren frem og tilbake mens 
du trekker konnektoren utover. 

Trinn 2

Sett inn den tomme og smurte OETT 
gjennom Air-Q3 til en dybde på 6 til 20 cm, 
avhengig av størrelsen på Air-Q3. Dette vil 
plassere den distale spissen av OETT ved 
eller proksimalt til åpningen av Air-Q3-
luftveislangen i maskens hulrom. 

Trinn 3

Bruk standard protokollteknikk til å føre OETT 
inn i luftrøret og gjennom stemmebåndene. 

Trinn 4

6

INTUBASJON
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Velg riktig stilett. Fjern OETT-konnektoren fra 
OETT. Klem den proksimale delen av OETT 
mellom pekefingeren og tommelen.

Trinn 1

Sett den avsmalnende enden av stiletten for 
fjerning av Air-Q® inn i den proksimale OETT. 
Bruk et fast trykk innover til adapteren passer 
inn i OETT.

Trinn 2

Tøm og smør pilotballongen på OETT for å 
trekke ut Air-Q3. Trekk Air-Q3 langsomt ut 
over staven mens det legges en innadrettet 
stabiliserende kraft på stiletten.

Trinn 3

Sett igjen OETT i riktig dybde i pasienten. Skift 
ut OETT-konnektoren inne i OETT. Blås om 
nødvendig opp OETT, og fest den til en egnet 
respirasjonsenhet.

Trinn 4

7

FJERNING
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Velg riktig stilett. Fjern OETT-konnektoren fra 
OETT. Klem den proksimale delen av OETT 
mellom pekefingeren og tommelen.

Trinn 1

Sett den avsmalnende enden av stiletten for 
fjerning av Air-Q® inn i den proksimale OETT. 
Bruk et fast trykk innover til adapteren passer 
inn i OETT.

Trinn 2

Tøm mansjett og pilotballong. Smør 
pilotballongen på OETT for å trekke ut Air-Q3. 
Trekk Air-Q3 langsomt ut over staven mens 
det legges en innadrettet stabiliserende kraft 
på stiletten.

Trinn 3

Sett igjen OETT i riktig dybde i pasienten. 
Skift ut OETT-konnektoren inne i OETT. Blås 
om nødvendig opp OETT, og fest den til en 
egnet respirasjonsenhet.

Trinn 4

8

FJERNING, 
MANUELL
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Hvis forseglingstrykket til Air-Q®3 ikke er 
tilstrekkelig for ventilasjon, anbefales det 
å bruke en større størrelse enn det som er 
anbefalt etter vekt. Selv om forseglingstrykket 
er oppnådd, bør i tillegg maksimalt 
luftveistrykk for ventilasjon ikke overstige 
40 cm H₂O. Dette for å forhindre mulige 
trykkskader og ineffektiv ventilasjon.

Utilstrekkelig forseglingstrykk

Hvis det oppdages for stor luftlekkasje under 
ventilasjon, bruk én eller alle av følgende:

1. Hvis du bruker et manuelt 
gjenopplivningsapparat, ventilerer du 
pasienten ved å klemme forsiktig og sakte 
på reservoarposen.

2. Begrens tidevolum til maksimalt 5 mL/kg.

3. Begrens det maksimale luftveistrykket til 
15 – 20 cm H₂O.

4. Vurder graden av anestesi og 
muskelavslapping.

5. Bruk trykkontroll eller trykkbegrensende 
ventilasjon.

 

For stor luftlekkasje under 
ventilasjon
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ANBEFALINGER FOR FORSEGLINGSTRYKK


