ANJİYOGRAFİK GİRİŞİM SETLERİ
KATETER LABORATUARI UYGULAMALARINDA KALİTE
CATH-LAB SETS
QUALITY IN CATH-LAB APPLICATIONS

• Güvenli ve tümleşik yapı
• Güçlü kontrol edilebilirlik ve
kullanım kolaylığı
• Kulanıcı ihtiyacına göre
şekillendirilebilme özelliği
• Sürekli ve büyük miktarlarda
üretim ile kalite ve devamlılık
güvencesi

• Extremely safe integrated system
• Maximum controllability and
ease of use
• Custom-made configuration
in accordance with specific needs
of user
• Largely proprietary production
guarantees quality and
consistency

ANJİYOGRAFİK GİRİŞİM SETLERİ
QUALITY IN CATH-LAB APPLICATIONS

Sentia anjiografik girişim seti, anjiografik işlemler sırasında opak ve mayi akış sisteminin gerektirdiği bütün ihtiyaçları tek pakette karşılar. Kullanıcı ihtiyaçlarına
göre özel set üretim olanağı sunar. Seti oluşturan bütün parçalar yüksek kalite standartına sahiptir. Güvenli ve kolay kullanım olanağı sağlayan bu parçaların
tekli steril formları da mevcuttur.
Sentia’s complete assembled kit signicifantly boosts the safety of the angiographic procedure. Sentia carries custom-made integrated system for fluid management
during angiographic procedures. All the products are also available individually in sterile form. Every single one of the fluid management products meets the
highest quality standards.  

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION
Tanım / Description

Anjiografik Girişim Seti / Cath Lab Set

Handle yapısı / Handle type
Basınç hattı / Pressure line
Opak hattı / Opaque set / drip chamber
Serum hattı / Flush set / drip chamber
Kontrast enjektörü / erkek uç adaptörü
Contrast syringe / male tip adapter

:
:
:
:
:

kapalı - açık / off - on
800 - 1.200 PSI
hazneli - haznesiz / w/dc - w/o dc
hazneli - haznesiz / w/dc - w/o dc
döner - sabit / rotating - fixed

ANJİYOGRAFİK GİRİŞİM SETLERİ/KONTRAST ENJEKTÖRLERİ
CATH-LAB SETS / CONTRAST SYRINGES

Sentia kontrast enjektörleri 10-12 ml. hacimlerde olup, parmak halkaları ve/veya destekleri, sabit veya hareketli uç adaptörleri ve doz kontrol seçenekleri ile
değişik ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. / Sentia contrast syringes are available in 10 or 12 ml, in various designs for the right grip. You can also opt for a luer

lock or rotating adapter. An additional option is the dosage control mechanism, for injecting a maximum controllable amount of fluid.

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION
Tanım / Description

Kontrast Enjektörü / Contrast Syringe

Doz kontrol mekanizması / Dose control mechanism

: yok - var / no - yes

Hacim / Volume
Parmak halkası / Finger rings
Başparmak halkası / Thumb ring
Erkek uç adaptörü / Male tip adapter

: 10 ml - 12 ml
: yok - var / no - yes
: yok - var / no - yes
: sabit - döner / fixed - rotating

ANJİYOGRAFİK GİRİŞİM SETLERİ/MANİFOLDLAR
CATH-LAB SETS / MANIFOLDS

Sentia manifoldlar tümü ile şeffaf yapıya sahip olup, 200/500 psi basınca dayanıklı, 2/3/4 portlu, on /off handle, sağ/sol pozisyon seçenekleri mevcuttur.
Manifoldların uçları kullanım kolaylığı sağlayan dönebilen adaptörlere sahiptir. Konik iç yapısı hava kabarcığı oluşumu riskini en aza indirir. / Sentia manifolds
are entirely transparent and available in 200 and 500 PSI, with two, three or four ports. There is choice between an ‘on’ and an ‘off’ setting and between
manifold blocks which can be place to the right or left of the patient. All manifolds are equipped with rotating adapters for ideal ease of operation. The tapered

ports minimize the chance of air bubble formation.

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION
Tanım / Description

Port adedi / port
Gövde yapısı / body
Pozisyon / position
Handle yapısı / handle type
Basınç / pressure

Anjiografik Manifold / Angiographic Manifold
: 2 port - 3 port - 4 port
: açık gövde - blok gövde / open body - block body
: sağ - sol / right - left
: kapalı - açık / off - on
: 200 psi - 500 psi

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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