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ARTER‹YEL G‹R‹‹M SETLER‹
YO⁄UN BAKIM UYGULAMALARINDA KAL‹TE

•  Telos arteriyel kateterleri 
biouyumlu PTFE’den üretilmiştir.

•  Telos arteriyel kateterleri Seldinger 
tekniği ile uygulanmaktadır.

•  Seldinger tekniği, tek noktadan 
değişik girişimlere olanak 
sağlamaktadır.

•  Sabitleme kanatları, kateterin 
güvenle sabitlenmesini sağlayarak; 
kateterin istem dışı damar dışına 
çıkmasını önler.

•  Değişik çap seçenekleri ile erişkin 
ve çocuk kullanımına; uzunluk 
seçenekleri ile de kullanılacak 
damara özel kullanım olanağı 
sunar.

•	 Telos	arterial	catheters	are	made	
of	biocompatible	PTFE.

•	 Telos	arterial	catheters	utilize	
Seldinger	technique	for	placement.

•	 Seldinger	technique	allows	
multiple	attempts	at	cannulation	
site.

•	 Suture	wings	provide	a	convenient	
site	to	secure	the	catheter	and	
minimize	extravascular	migration.

•	 Different	size	option	provides	
specific	utilization	either	in	adult	
or	a	pediatric	patient,	while	length	
option	gives	the	opportunity	of	
specific	utilization	for	every	each	
vessel.

ARTERIAL CATHETER SETS
QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



ARTER‹YEL G‹R‹‹M SETLER‹
ARTERIAL CATHETER SETS

ÜRÜN BİLGİLERİ
PRODUCT	INFORMATION

ERİŞKİN ARTERİEL KATETER SETLERİ / ADULT	ARTERIAL	CATHETER	SETS*

Tanım / Description Çap / Diameter	 Uzunluk / Length

Erişkin Arteriel  Kateter Set / Adult	Arterial	Catheter	Set 18 Ga 7,5 cm / 3” - 15 cm / 6” 
     

     
* :  Kateter iç lümeninden intraaortik balon pompası kateterine ait 0.035” guidewire geçebilir. / Inner	lumen	accepts	Intra-aortic	Balloon	Pump	

Catheter	0.035”	guidewire.

ÇOCUK ARTERİEL KATETER SETLERİ / PEDIATRIC	ARTERIAL	CATHETER	SETS**

Tanım / Description Çap / Diameter	 Uzunluk / Length
    
Çocuk Arteriel Kateter Set / PediatricArterial	Catheter	Set 20 Ga 7,5 cm / 3” - 15 cm / 6”

** :  Kateter iç lümeninden intraaortik balon pompası kateterine ait 0.028” guidewire geçebilir. / Inner	lumen	accepts	Intra-aortic	Balloon	Pump	
Catheter	0.028”	guidewire.

•  Bio-uyumlu PTFE malzeme
•  Radioopak 

•	 Made	of	biocompatible	PTFE
	 material
•	 Radioopaque

•  Güvenli sabitleme sağlayan özel 
kanatlar

•  Ebata özel renk kodu

•	 Suture	wings	provide
	 secure	fixation
•	 Color	coded	sizes	

• Güvenli Seldinger tekniği ile 
uygulama 

•	 Safe	Seldinger	technique
	 for	placement.
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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.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER
AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ
Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi
Serpmeler No: 336  Gölbaşı  06830  Ankara/Türkiye
Tel : +90 (312) 615 55 00
Fax : +90 (312) 615 53 00
E-mail : info@ayramed.com  - bilgi@ayramed.com
Web : www.ayramed.com - www.telos.com.tr

DIN EN ISO   9001 : 2008
DIN EN ISO 13485 : 2003

Telos arteriyel kateterleri, Seldinger tekniği ile girişimsel kan basıncı ölçümü ve kan örneği almak için kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir. Seldinger iğne, özelleştirilmiş kateter ucu ve kolay kılavuz tel geçişine imkan tanıyan entegre yapı girişim sırasında 
damara en az zarar verilmesine neden olur. Kateter iyi fiziksel ve mekanik özelliklere sahip FEP’den üretilmiş olup doku ve kan 
uyumu ve doğru basınç ölçümü olanağı, düzgün yüzeyi trombozu önlerken, özel uç yapısı kolay işlem olanağı sağlar. Uç kısmında 
sabitleme halkaları vardır. Kılavuz tel katetere uygun çap ve uzunlukta paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Telos	arterial	catheter	kits	are	used	for	invasive	monitoring	of	blood	pressure	and	blood	sampling	using	the	Seldinger	technique.		
Introducer	needle	is	made	of	stainless	steel	and	smoothly	tapered	catheter	hub	transition	for	easy	insertion	of	guide	wire,	inte-
grated	design,	provides	smooth	transition	from	guide	wire	to	needle	and	needle	to	catheter	to	ensure	minimal	trauma	at	puncture	
site.		Catheter	is	made	of	FEP;	good	physical	and	mechanical	properties	of	the	material	facilitates	accurate	pressure	transmission	
and	excellent	tissue	and	blood	compatibility.	Smooth	surface	prevents	thrombogenesis,	special	tip	allows	easy	insertion	and	have	
fixation	wings	at	proximal	end.		Guide	wire	is	made	of	stainless	steel	with	flexible	straight	tip	and	designed	according	to	the	differ-
ent	inner	diameters	of	catheters.	


