HEMODİYALİZ KATETER SETLERİ
HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA KALİTE
HEMODIALYSIS CATHETER SETS
QUALITY IN HEMODIALYSIS APPLICATIONS
• Biouyumlu ve ısı duyarlı kateter
malzemesi uygulama sonrası
yumuşayarak hasta rahatlığı ve
güvenlik sağlar.
• yumuşak ve radiopak uç damar
duvarına olabilecek hasar riskini ve
duyarlılığı en aza indirdir.
• İlk dolum hacmi bilgileri kateter
bakımında kolaylık sağlar.
• 360°’lik venöz dönüş ekseni damar
içinde türbülansı önler ve kan akımını
artırır.
• 360°’lik arter ekseni damar
tıkanmalarına ve arterial yetmezliğe
engel olur.
• Güvenli Seldinger metodu ile
yerleşime uygundur.
• Dönebilen tutturma kanatları güvenli
sabitleme sağlar.
• Dayanıklı yüksek hafızalı uretan
uzatma hatları sayısız klempelemelere
uygundur.
• birleşim noktasında yer alan çap ve
uzunluk tanımları ürün özelliklerine
kolay erişim sağlar.
• Gerilimi azaltan özel boyun kısmı
giriş noktasında olabilecek kırılma ve
kıvrılmaları önler.
• Thermosensitive catheter material
softens after insertion for increased
patient safety.
• Soft, highly radiopaque tip reduces
incidence of vessel damage and
aids in confirming catheter tip
replacement.
• Priming volume designation for ease
of catheter maintenance.
• 360° venous return ports decrease
vessel turbulence while increasing
blood flow.
• 360° arterial ports help eliminate
vessel occlusion and arterial
insufficiency.
• Safe Seldinger Technique Insertion
• Rotatable suture wing provides secure
anchoring.
• Durable high memory urethane
extension lines will withstand
repeated clamping.
• French size and length designations
for ease of identification.
• Strain relief collar reduces kinking at
the exit site.

HEMODİYALİZ KATETER SETLERİ
HEMODIALYSIS CATHETER SETS

ÜRÜN BİLGİLERİ
PRODUCT INFORMATION
ERİŞKİN HEMODİYALİZ KATETERLERİ / ADULT HEMODIALYSIS CATHETERS
Tanım / Description

Çap / Diameter

Kullanım Yeri / Application Site

Lümen Yapısı / Lumen Structure

Uzunluk / Length

İki lümenli / Double lumen
12/14 Fr
Subclavian-Femoral		
15 cm
				
20 cm
				
24 cm
						
İki lümenli / Double lumen
12/14 Fr
Jugular		
15 cm
				
20 cm
				
24 cm
				
İki lümenli kıvrık/
11.5 Fr
Jugular		
15 cm
Double lumen bented				
20 cm
Üç lümenli / Triple lumen
12 Fr
Subclavian-Femoral		
15 cm		
				
20 cm
				
24 cm
					
Üç lümenli / Triple lumen
12 Fr
Jugular		
15 cm
				
20 cm
				
24 cm
				

ÇOCUK HEMODİYALİZ KATETERLERİ / PEDIATRIC HEMODIALYSIS CATHETERS
Tanım / Description

Çap / Diameter

Kullanım Yeri / Application Site

Lümen Yapısı / Lumen Structure

İki lümenli / Double lumen
9 Fr
Subclavian-Femoral		
				
Set İçeriği / Set Content

Uzunluk / Length
12 cm
15 cm

Radiopak poliüretan kateter / uygun ebat ve uzunlukta damar genişletici / heparin lock / uygun ebat ve uzunlukta
çift uçlu guidewire / uygun ebat ve uzunlukta seldinger iğne / 5 ml enjektör ve iğnesi / No: 11 bistüri
Radiopaque polyurethane catheter / appropriate size and length vessel dilator / heparin lock / appropriate size
and length double ended guidewire / appropriate size and length seldinger needle / 5 ml syringe and needle /
No:11 scalpel

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. /  Set content can be designed according to customer needs.
Tekli kullanıma hazır paketlerde. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.
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