YOĞUN BAKIM DAMARİÇİ GİRİŞİM SETLERİ
YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE
TUOHY-BORST ICU INTRODUCER SHEATH SETS
QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS

• Sağlam ve güvenli
• Kaçak yapmayan özel valf
tasarımı
• Yumuşak geçiş sağlayan silikon
kaplı valf
• Ayrılmayı engelleyen luer lock
bağlantı
• Kılıf ve genişletici arasında
hassas geçiş

• Safe and reliable
• No leakage, due to the unique
valve design
• Smooth transit, due to silicone
coating on the valve
• Luer lock dilator prevents
disconnection
• Exceptional transition from
sheath to dilator

YOĞUN BAKIM DAMARİÇİ GİRİŞİM SETLERİ
TUOHY-BORST ICU INTRODUCER SHEATH SETS
Sentia yoğun bakım damariçi girişim setleri kılıf ve genişleticinin özel kilit sistemi kılıfın damar içine genişletici desteksiz
ilerlemesini engeller. Dayanıklı yapısı kolay manipulasyon olanağı sağlar.
Sentia’s unique locking dilator prevents premature advancement of the sheath and the thermal tapering proces provide a
smooth sheath to dilator transition. The heavy duty sheath construction provides increased pushability.

• Kontaminasyon önleyici özel
luer konnektörlü kılıf
• Sağlam ve güvenli
• Kaçak yapmayan eşsiz valf
tasarımı

• Ayrılmayı engelleyen luer lock
bağlantı
• Kılıf ve genişletici arasında
hassas geçiş

• Kaçak yapmayan özel valf
tasarımı
• Yumuﬂak geçiş sağlayan
silikon kaplı valf
• Ebada özel renk kodu

• Protective catheter sleeve with
luer lock adapter
• Safe and reliable
• No leakage, due to the unique
valve design

• Luer lock dilator prevents
disconnection
• Exceptional transition from
sheath to dilator

• No leakage, due to the unique
valve design
• Smooth transit, due to silicone
coating on the valve
• Color coded sizes

ÜRÜN BİLGİLERİ
PRODUCT INFORMATION
Tanım / Description

Çap / Diameter

Yoğun Bakım Damariçi Girişim Seti / Touhy-Borst ICU Introducer Sheath Set

5 Fr - 6 Fr - 7 Fr - 8 Fr - 8.5 Fr - 9 Fr

Set İçeriği

: Touhy-Borst damar içi kılıf yan kollu ve üç yollu musluklu / damar genişletici / 0.038”/0.035” kılavuz tel / 18 Ga x 7 cm.
Seldinger iğne / enjektör / 80 cm. koruyucu kılıf / no 11 bistüri.

Set Contents : Touhy-Borst Sheath Dilator Hemostatic Valve Unit with side arm and stopcock / dilator / 0.038”/0.035” Double Ended
Guidewire / 18 Ga x 7 cm. Seldinger needle / syringe / 80 cm protective sleeve / no 11 scalpel.

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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