GİRİŞİMSEL BASINÇ ÖLÇÜM SETLERİ
AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE
INVASIVE PRESSURE MONITORING SETS
QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS

• Sürekli ve doğru okuma
• Özel bağlantı kabloları ile çok
sayıda monitöre bağlanabilme
olanağı
• Hasta yatağı ve serum
askılarına kolay montaj olanağı
• Tümleşik sıvı akış dinamiği
sayesinde kolay doldurulabilme
ve hava çıkarılabilme özelliği
• Kolay sıvı yolu gözlem olanağı
• 3 ml/saat veya 30 ml/saat
yıkama özelliği
• Consistent and accurate
readings
• With a variety of interface
cables available, it can be
connected to most types of
monitors
• Can easily be mounted on
either the patient, bed or IV
pole.
• Fully integrated flow-thru
component design simplifies
filling and debubbling
• Superior fluid path
visualization
• 3 ml or 30 ml per hour flow
rates

GİRİŞİMSEL BASINÇ ÖLÇÜM SETLERİ
INVASIVE PRESSURE MONITORING SETS
Sentia markasıyla sunulan tek kullanımlık basınç ölçüm setleri hasta güvenliği ve kullan›m kolaylığı alanında ölçüm kriteri
olacak yeni standartlar oluşturmuştur. Tümleşik “Delta-flow” yıkama aleti sayesinde basınç dalga bozulmalarının, hızlı ve
doğru olarak değerlendirilmesine olanak sağlar.
Sentia brand disposable pressure transducers have established new standards for patient safety and ease of use. Integrated
“Delta-flow” flush device provide quick and accurate waveform assessment, a necessity in evaluating waveform damping.

• Üçlü ve dörtlü askı düzenekleri
ile kolaylıkla tanıyabilmeyi
sağlayacak yerleşme olanağı

• Hasta yatağı ve serum
askılarına kolay montaj olanağı

• Özel bağlantı kabloları ile çok
sayıda monitöre bağlanabilme
olanağı

• Three or four place organizers
allow easy identification of
various components

• Can easily be mounted on
either the patient, bed or IV
pole

• With a variety of interface
cables available, it can be
connected tomost types of
monitors

ÜRÜN BİLGİLERİ
PRODUCT INFORMATION
Tanım / Description
Tekli Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / Single Channel Transducer System

Açık Sistem - Kapalı Sistem / Open System - Closed System

İkili Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / Double Channel Transducer System

Açık Sistem - Kapalı Sistem / Open System - Closed System

Üçlü Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / Triple Channel Transducer System

Açık Sistem - Kapalı Sistem / Open System - Closed System

Set İçeriği

: Transducer-3 ml/saat Delta-flow yıkama sistemi ile birlikte / tümleşik kapalı kan numune alma sistemi / 120 cm MF basınç
hattı/üç yollu musluk / 30 cm MF basınç hattı/serum seti.
Set Contents : Disposable transducer w/3 ml/hour Delta-flow flush device/ integrated closed blood sampling system / 120 cm MF pressure
line/3-way stopcock / 30 cm MF pressure line/infusion set.

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