TEK VE ÇOK LÜMENL‹ SANTRAL VENÖZ KATETER SETLER‹

YO⁄UN BAKIM UYGULAMALARINDA KAL‹TE
SINGLE AND MULTILUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER SETS

QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS

• Telos tekli ve çoklu damariçi kateter setleri
geniş ürün yelpazesi ile çok sayıdaki klinik
girişimlere tek girişim noktası yolu ile kolay
ve güvenilir uygulanabilme olanağı sağlar.
• Santral venöz basınç takibi
• Birbiri ile uyumsuz ilaçların sürekli ve
eşzamanlı verilebilmesi
• Kan örnekleri alınabilmesi
• Kan ve kan ürünleri verilebilmesi
• Total parenteral nutrisyon (TPN)
uygulamaları
• Biyouyumlu ve ısı duyarlı poliüretan kateter
malzemesi uygulama sonrası yumuşayarak
hasta rahatlığı ve güvenlik sağlar.
• Özel yumuşatılmış uç damar duvarında
oluşabilecek hasar riskini ve duyarlılığı en
aza indirir.
• Radiopak oluşu ve işaretli cm çizgileri
güvenli uygulamaya yardımcı olur.
• Birleşim noktasında yer alan çap ve uzunluk
tanımları ürün özelliklerine kolay erişim
sağlar.
• Sabit ve hareketli sabitleme parçaları güvenli
ve sağlam bir sabitleme olanağı sağlar.
• Telos offers a broad range of catheter kits
and trays for central vein insertion, providing
safe and reliable devices for a wide variety
of clinical interventions and allowing several
procedures to take place simultenaously via a
single puncture site.
• Central venous pressure monitoring
• Continuous simultenaous infusion of
incompatible drugs
• Blood sampling
• Blood and blood products administration
• TPN administration
• Biocompatible, thermosensitive catheter
material softens after insertion for increased
patient safety and comfort.
• Soft blue tip reduces the risk of damage or
irritation to vessel walls.
• Radiopaque material with defined marking
ensure correct placement
• French size and length designations, printed
on the hub, for ease of identification.
• Fixed and adjustable suture wings for stable
fixture of catheter.
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TEK VE ÇOK LÜMENL‹ SANTRAL VENÖZ KATETER SETLER‹

SINGLE AND MULTILUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER SETS

ÜRÜN BİLGİLERİ
PRODUCT INFORMATION

ERİŞKİN SANTRAL VENÖZ KATETERLER / ADULT CENTRAL VENOUS CATHETERS
Tanım / Description

Çap / Diameter

Lümen Ebadı / Lumen Size

Tek lümenli / Single lumen

14 Ga

14Ga

Lümen Yapısı / Lumen Structure

15 cm
20 cm
30 cm

16 Ga

16Ga

15 cm
20 cm
30 cm

İki lümenli / Double lumen

7 Fr

14Ga / 18Ga

15 cm
20 cm
30 cm

Üç lümenli / Triple lumen

7 Fr

18Ga / 18Ga / 16Ga

15 cm
20 cm
30 cm

Dört lümenli / Quadriple lumen

8.5 Fr

18Ga / 18Ga / 16Ga / 14Ga

15 cm
20 cm
30 cm

ÇOCUK SANTRAL VENÖZ KATETERLER / PEDIATRIC CENTRAL VENOUS CATHETERS
Tanım / Description

Çap / Diameter

Lümen Ebadı / Lumen Size

Tek lümenli / Single lumen

18 Ga

18Ga

15 cm
20 cm
30 cm

20 Ga

20Ga

13 cm

4 Fr

19Ga / 20Ga

5 cm
8 cm
13 cm
30 cm

İki lümenli / Double lumen

Lümen Yapısı / Lumen Structure

Uzunluk / Length

				

Üç lümenli / Triple lumen

Uzunluk / Length

5 Fr

18Ga / 19Ga

5 cm
8 cm
13 cm
20 cm
30 cm

5.5 Fr

22Ga / 22Ga / 20Ga

8 cm
13 cm
30 cm

Standart Set İçeriği: Radiopak poliüretan kateter / uygun ebat ve uzunlukta damar genişletici / heparin lock / uygun ebat ve uzunlukta çift uçlu kılavuz tel / uygun
ebat ve uzunlukta seldinger iğne / 5 ml enjektör ve iğnesi / No: 11 bistüri / sabitleme elemanı
Standard Set Content: Radiopaque polyurethane catheter / appropriate size and length vessel dilator / heparin lock / appropriate size and length double ended
guidewire / appropriate size and length seldinger needle / 5ml syringe and needle / No: 11 scalpel / fixation wing
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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