
 
 

  

Video laryngoskop 



 
  

Úvod k výrobku 

AUG video laryngoskop využívá nejmodernější techniku a výhody plnoformátové kamery 

s rozlišením 2,0m pixelů, monitoru s vysokým rozlišením a jedinečné funkce bránící zamlžování 

(bez nutnosti čekat na předehřátí) spolu s přenosnou ergonomickou konstrukcí umožňující 

klinickým lékařům zvýšit jejich šance na provedení úspěšného vyšetření na první pokus při 

současném snížení rizika poranění, k němuž může během intubace dojít, se získáním lepšího 

pohledu na konstrukci hlasivkové štěrbiny. 

Vlastnosti: 

- Plnoformátová kamera s rozlišením 2,0m pixelů a 

s monitorem o vysokém rozlišení. 

- Masivní ergonomická konstrukce. 

- Snadná obsluha. 

- Zdravotnický nerezový materiál třídy 316 se lžícemi, které 

je možno sterilizovat v antimikrobiální lázni. 

- Příznivé ceny 

Obsluha displeje VLR-100 a VLD-150 

1. Tlačítko napájení: Zapnutí a vypnutí přístroje 

2. Tlačítko M: Menu / pauza při přehrávání 

videa / Enter / volba času 

3. Tlačítko ↑: Poslední obrázek nebo video / 

zvýšení hodnoty 

4. Tlačítko ↓: Následující obrázek nebo video / 

snížení hodnoty 

5. Tlačítko spouště: Krátký stisk – fotoaparát / 

dlouhý stisk – video / návrat 

6. Kamera: Pro pořizování záběrů 

Konfigurace systému 

3,5“ přenosný barevný displej 

Různé specifikace lžic 

JEDNORÁZOVÁ LŽÍCE VIDEO 

LARYNGOSKOPU 

(MACINTOSH 2, 3, 4) 

OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ LŽÍCE 

VIDEO LARYNGOSKOPU 

(MACINTOSH 2, 3, 4) 

Velikosti 1 a 5 jsou volitelné. 

Dobíjecí lithium-iontová baterie 

Návod k obsluze 

Návod k rychlé instalaci 

Záruční list 



 
  

Použití: 

Náročná intubace dýchacích cest (CL stupně I – IV), traumatická 

intubace dýchacích cest, intubace pro cervikální aktivity 

Pacienti s omezením 

Náhrada za rutinní laryngoskop 

Použití v odděleních anestézie, emergency, JIP, kardiologie apod. 

Záchranářské týmy, střediska první pomoci, ambulance 

 

Klinické výhody: 

Optimální výhled na laryngální stavbu odstraňuje možnost poranění 

hrtanu, ke kterému může při intubaci docházet. 

Jedinečná funkce bránící zamlžování bez nutnosti předehřívání šetří 

čas při operacích s intubací v naléhavých případech. 

Kompletní specifikace lžic (volitelné pediatrické velikosti/velikosti pro 

dospělé/velikosti pro obtížné intubace dýchacích cest). 

Ultra vysoká kapacita baterie pro nepřetržitý provoz po dobu až 200 

minut. 
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KRÁSNY -  zdravotnická technika sro 

Božkovská 38 

326 00 PLZEŇ - Slovany 

Česká Republika 

 

Tel.: 377 424 999 

e-mail: krasny@szo.cz 

www.SZO.cz 

mailto:krasny@szo.cz

