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POSTĘPOWANIE W OBRĘBIE DRÓG ODDECHOWYCH

Oznaczone kolorami złącze 
dla łatwej identyfikacji 
rozmiaru.
Zdejmowany przewodowy 
łącznik umożliwia 
wprowadzenie rurki 
dotchawiczej przez rurkę 
maski krtaniowej.

Anatomicznie zakrzywiona 
rurka maski krtaniowej 
z silikonu klasy medycznej 
ze zintegrowanym 
ustnikiem

Kanały dostępu żołądkowego po obu 
stronach rurki maski krtaniowej

Wbudowana 
piętka maski 
poprawiająca 
szczelność

Bardzo duży wlot żołądkowy dostępny 
w maskach serii Air-Q®3G

Wyjątkowy elewator 
nagłośniowy unosi 
nagłośnię, aby 
zmaksymalizować 
umieszczenie mankietu

Maska 
Air-Q®sp3 

MASKA KRTANIOWA AIR-Q®3

Zaawansowana silikonowa maska Air-Q®3 pomaga zapewnić bezpieczeństwo i pewność 
podczas postępowania w obrębie dróg oddechowych, niezależnie od wyzwań. Wyjątkowa 
rampa rurki dotchawiczej i elewator nagłośniowy ułatwiają szybką, łatwą i bezpieczną intubację.

BEZ LATEKSU | DO UŻYTKU PRZEZ JEDNEGO PACJENTA | JEDNORAZOWE

AIR-Q®3 ZAPEWNIA LEPSZĄ WIZUALIZACJĘ

Konkurencyjna ILA Seria Air-Q3 z elewatorem 
nagłośniowym

Rampa rurki 
dotchawiczej 
ułatwia intubację 
i kieruje rurkę 
dotchawiczą 
do wlotu krtani

Otwór umożliwia 
przenoszenie powietrza 
w przypadku zablokowania 
wlotu

Air-Q®sp3G

Miękki mankiet z silikonu 
medycznego

Napełnianie mankietu 
samosprężającego się 
jest kontrolowane przez 
ciśnienie wdechowe/
wydechowe. Nie ma 
potrzeby ręcznego 
napełniania*.

* Tylko produkty Air-Qsp3 i Air-Qsp3G. 1
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Rampa  
prowadząca  

rurkę  
dotchawiczą

Elewator  
nagłośniowy

Wyjątkowy, opatentowany elewator nagłośniowy pomaga 
bezpiecznie unieść nagłośnię w celu uzyskania dostępu 
do dróg oddechowych już za pierwszym razem.

Air-Q®3 Air-Q®sp3 Maska Air-Q®3G Air-Q®sp3G
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CZTERY WARIANTY DLA 
RÓŻNYCH WYMAGAŃ 
ZWIĄZANYCH Z INTUBACJĄ:

• Maska Air-Q®3 – umożliwia wyjątkowo 
łatwe wprowadzanie rurki dotchawiczej, 
gdy wymagana jest nieoczekiwana 
intubacja.

• Maska Air-Qsp3 – zawiera mankiet 
samosprężający, który wykorzystuje 
źródło wentylacji dodatnim 
ciśnieniem. Automatycznie napełnia 
się do zoptymalizowanego ciśnienia 
specyficznego dla pacjenta, tworząc 
uszczelnienie.

• Maska Air-Q3G – ma bardzo szeroki 
dostęp wlotu żołądkowego i dwa kanały 
żołądkowe, które mieszczą zgłębniki 
nosowo-żołądkowe w rozmiarze do 18 Fr.

• Maska Air-Qsp3G – ma bardzo szeroki 
dostęp wlotu żołądkowego i dwa kanały 
żołądkowe, które mieszczą zgłębniki 
nosowo-żołądkowe w rozmiarze 
do 18 Fr. Zawiera również mankiet 
samosprężający, który wykorzystuje 
źródło wentylacji dodatnim ciśnieniem. 
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MASKA KRTANIOWA AIR-Q®3 ZE ZŁĄCZEM 15 MM

ELEMENT OPIS ROZ-
MIAR

IDEALNA WAGA 
KORPUSU

MAKSYMAL-
NY OETT

OTWARCIE 
UST

DŁUGOŚĆ 
RURKI

MAKSYMALNA 
RURKA OG

OBJĘTOŚĆ 
NAPEŁNIANIA

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 —

Rozmiar 0 Rozmiar 0,5 Rozmiar 1,0 Rozmiar 1,5 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4 Rozmiar 5
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Nasmarować zewnętrzną powierzchnię, w tym 
wypukłości wnęki maski.

Krok 1

Umieścić przednią część maski Air-Q®3 między 
podstawą języka a podniebieniem miękkim tak, 
aby była nieco nachylona do przodu.

Krok 2

Umieścić grzbiet lewego palca wskazującego 
za maską, zginając palec do przodu w celu 
ułatwienia przeprowadzenia maski przez łuk 
w gardle.

Krok 3

Wsuwać maskę do chwili wyczucia stałego oporu. 
Wskaźnikiem prawidłowego umieszczenia jest 
wystąpienie tego rodzaju oporu przy próbie 
dalszego wprowadzania. Napełnić mankiet 
zgodnie z tabelą zaleceń. Nie napełniać 
nadmiernie. 

Krok 4

4

WPROWADZANIE
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Otworzyć zawór do napełniania, wkładając 
strzykawkę, i spuścić powietrze z mankietu. 
Nasmarować zewnętrzną powierzchnię, w tym 
wypukłości wnęki maski.

Krok 1

Umieścić przednią część maski Air-Q®3 między 
podstawą języka a podniebieniem miękkim tak, 
aby była nieco nachylona do przodu.

Krok 2

Umieścić grzbiet lewego palca wskazującego 
za maską, zginając palec do przodu w celu 
ułatwienia przeprowadzenia maski przez łuk 
w gardle.

Krok 3

Wsuwać maskę do chwili wyczucia stałego oporu. 
Wskaźnikiem prawidłowego umieszczenia jest 
wystąpienie tego rodzaju oporu przy próbie 
dalszego wprowadzania. Napełnić mankiet 
zgodnie z tabelą zaleceń. Nie napełniać 
nadmiernie. 

Krok 4
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NAPEŁNIANIE RĘCZNE
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Należy rozluźnić mięśnie krtani i struny 
głosowe, stosując lokalny środek 
znieczulający w aerozolu lub środek 
zwiotczający mięśnie. Wstępnie natlenić. 
Opróżnić mankiet OETT w odpowiednim 
rozmiarze i dobrze nasmarować. 

Krok 1

Odłączyć maskę Air-Q®3 od urządzenia 
wentylacyjnego i wyjąć złącze Air-Q3, 
ściskając rurkę Air-Q3 między palcem 
wskazującym i kciukiem, kołysząc złączem 
do przodu i do tyłu i jednocześnie wyciągając 
złącze na zewnątrz. 

Krok 2

Wprowadzić nasmarowaną rurkę OETT przez 
maskę Air-Q3 na głębokość około 6–20 cm 
w zależności od rozmiaru maski Air-Q3. 
Spowoduje to umieszczenie tylnej końcówki 
rurki OETT przy otworze rurki maski Air-Q3 
we wnęce maski. 

Krok 3

Użyć standardowej techniki określonej 
w protokole, aby wprowadzić OETT 
do tchawicy i przez struny głosowe. 

Krok 4
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INTUBACJA
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Wybrać odpowiedni mandryn. Wyjąć złącze 
z rurki OETT. Ścisnąć proksymalną część OETT 
między palcem wskazującym a kciukiem.

Krok 1

Wprowadzić stożkowy koniec mandrynu 
do usuwania Air-Q® do proksymalnej części 
OETT. Zastosować silny nacisk do wewnątrz, 
aż adapter wskoczy do OETT.

Krok 2

Aby wycofać maskę Air-Q3, należy usunąć 
powietrze z balonu prowadzącego na rurce 
OETT i nasmarować. Wywierać skierowaną 
do wewnątrz siłę stabilizującą na mandryn 
i powoli wyciągnąć maskę Air-Q3 na zewnątrz 
przed drążek.

Krok 3

Zmienić pozycję OETT na odpowiednią 
głębokość w ciele pacjenta. Umieścić złącze 
rurki OETT w rurce. W razie potrzeby napełnić 
ponownie odpowiednie elementy układu rurki 
OETT i podłączyć ją do aparatu oddechowego.

Krok 4

7

USUWANIE
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Wybrać odpowiedni mandryn. Wyjąć złącze 
z rurki OETT. Ścisnąć proksymalną część OETT 
między palcem wskazującym a kciukiem.

Krok 1

Wprowadzić stożkowy koniec mandrynu 
do usuwania Air-Q® do proksymalnej części 
OETT. Zastosować silny nacisk do wewnątrz, 
aż adapter wskoczy do OETT.

Krok 2

Opróżnić mankiet i balon prowadzący. Aby 
wycofać maskę Air-Q3, należy nasmarować 
balon prowadzący na rurce OETT. Wywierać 
skierowaną do wewnątrz siłę stabilizującą 
na mandryn i powoli wyciągnąć maskę Air-Q3 
na zewnątrz przed drążek.

Krok 3

Zmienić pozycję OETT na odpowiednią 
głębokość w ciele pacjenta. Umieścić 
złącze rurki OETT w rurce. W razie potrzeby 
napełnić ponownie odpowiednie elementy 
układu rurki OETT i podłączyć ją do aparatu 
oddechowego.

Krok 4
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INSTRUKCJA  
USUWANIA
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Jeśli ciśnienie uszczelnienia maski Air-Q®3 
nie jest odpowiednie do wentylacji, zaleca 
się użycie rozmiaru większego niż zalecany 
na podstawie masy ciała. Ponadto, nawet jeśli 
ciśnienie uszczelnienia zostanie osiągnięte, 
szczytowe ciśnienie wentylacji w drogach 
oddechowych nie powinno przekraczać 40 cm 
H₂O, aby zapobiec barotraumie i nieskutecznej 
wentylacji.

Nieodpowiednie ciśnienie 
uszczelnienia

W przypadku zauważenia nadmiernego 
wycieku powietrza podczas wentylacji należy 
wykonać jedną lub wszystkie z poniższych 
czynności:

1. W przypadku korzystania z ręcznego 
resuscytatora należy wentylować pacjenta, 
delikatnie i powoli ściskając worek 
zbiornika.

2. Ograniczyć objętość oddechową do nie 
więcej niż 5 ml/kg.

3. Ograniczyć szczytowe ciśnienie w drogach 
oddechowych do 15–20 cm H₂O.

4. Ocenić głębokość znieczulenia i stopień 
zwiotczenia mięśni.

5. Stosować kontrolę ciśnienia lub wentylację 
ograniczającą ciśnienie.

 

Nadmierny wyciek powietrza 
podczas wentylacji
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ZALECENIA DOTYCZĄCE CIŚNIENIA 
USZCZELNIENIA


