
ComfortStar® - Anestezi yüz maskeleri
Sarf Malzemeler ve Aksesuarlar

Anestezi kullanılan cerrahi prosedürlerde hastanızın aldığı her nefes kritik
önem taşır. Özgün damla veya yuvarlak şekilli tasarımıyla ComfortStar®
anestezi yüz maskeleri, üstün anatomik oturma ve sızdırmaz performans
sunar. Takması konforlu olan ve kolay kullanılan ürün, tüm Dräger anestezi
cihazlarıyla da uyumludur. ComfortStar®, her yaştaki hastanın daha kolay
nefes almasını destekler.
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Avantajlar
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Konfor ve esneklik - hepsi tek kullanımda: ComfortStar anestezi yüz maskeleri

Anestezik ajanların güvenli uygulanması, sadece hastanızı güvende tutan değil, klinisyenin işini de kolaylaştıran
doğru ekipman bulunmasını içerir. Size optimum kullanım esnekliği sunabilmek için ComfortStar maskelerimiz
konforlu, sağlam kavrama sağlayan şişirilebilir bir yastıkla tasarlanmıştır. ComfortStar 4-6 maske boyutları
arasından seçim yaparken maske gövdesinde size güvenli, kaymaz bir kavrama sunan entegre kenarlar ek
özelliğini de elde edersiniz.

Ayrıca güvenli ve kesintisiz gözlem için anestezi kullanılan prosedürlerde hastanızın yüzünün tam görünürlüğü
kritik önem taşır. ComfortStar maskelerde, hastanızın durumunun her ayrıntısını gözlemlemenize olanak tanıyan
şeffaf bir maske gövdesi vardır. Benzer şekilde hızlı ve kolay boyut tanımlama için tüm maskeler, önceden "Trafik
Lambası" renklerinde kanca halkalarla donatılmıştır. Daha küçük boyların (0-1) rengi kırmızı, orta boyların (2-3)
rengi sarı ve büyük boyların (4-6) rengi yeşildir. Basit ve güvenli sabitleme için küçük ve büyük başlıklar da dahil
edebilirsiniz.

Daha fazla konfor için kokulu seçenekler: ComfortStar anestezi yüz maskeleri

Genel anestezi altında cerrahi prosedür geçiren hastalarda potansiyel bir yan etki, postoperatif bulantı ve
kusmadır (PONV). Bu da çoğunlukla hastanın iyileşmesini geciktirir. Araştırmalar, aroma eklenmesinin bu nahoş
yan etkileri asgari düzeye indirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir 1).

Postoperatif sıkıntıları en aza indirmek için ComfortStar kokulu anestezi yüz maskeleri, standart ComfortStar
maskelerle aynı mükemmel avantaj ve özelliklere sahiptir. Bu aromalar, 1-4 boylarını seçtiğinizde çilek veya
sakız ve 3-6 boylarında nane kokuları olarak mevcuttur. Daha fazla optik uyaran için ComfortStar maskelerimizi,
hastalarda ameliyat öncesi endişeyi azaltmayı amaçlayan uygun renk temalarıyla da tasarladık.

1) Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective
in relieving postoperative nausea, 2004, in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Cilt 39, Sayı 1, 29-55



Sipariş Bilgileri
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Açıklama Paket Sipariş No.
ComfortStar anestezi yüz maskesi, tek kullanımlık, standart, kanca halkalı
boy 0, yenidoğan 20 adet MP01510
boy 1, yenidoğan 20 adet MP01511
boy 2, bebek 20 adet MP01512
boy 3, yürümeye başlayan çocuk 20 adet MP01513
boy 4, küçük yetişkin 20 adet MP01514
boy 5, orta yetişkin 20 adet MP01515
boy 6, büyük yetişkin 20 adet MP01516

ComfortStar anestezi yüz maskesi, tek kullanımlık, çilek kokulu, kanca halkalı
boy 1, yenidoğan 20 adet MP01521
boy 2, bebek 20 adet MP01522
boy 3, yürümeye başlayan çocuk 20 adet MP01523
boy 4, küçük yetişkin 20 adet MP01524

ComfortStar anestezi yüz maskesi, tek kullanımlık, sakız kokulu, kanca halkalı
boy 1, yenidoğan 20 adet MP01531
boy 2, bebek 20 adet MP01532
boy 3, yürümeye başlayan çocuk 20 adet MP01533
boy 4, küçük yetişkin 20 adet MP01534

ComfortStar anestezi yüz maskesi, tek kullanımlık, nane kokulu, kanca halkalı
boy 3, yürümeye başlayan çocuk 20 adet MP01543
boy 4, küçük yetişkin 20 adet MP01544
boy 5, orta yetişkin 20 adet MP01545
boy 6, büyük yetişkin 20 adet MP01546

Başlık, Yumuşak Kumaş, tek kullanımlık
küçük 1 adet MP01559
büyük 1 adet MP01560

Başlık, Yumuşak Kauçuk, tek kullanımlık
küçük 1 adet MP01561
büyük 1 adet MP01562

Hava yönetimi için çift taraflı pompa bilyesi 1 adet MP01590



Notlar
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Almanya

TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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