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Küçük damarlar
için mikro-girişim
kiti
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Neonatal PICC'ler için Modifieye Seldinger Teknik (MST)

- Daha fazla doğru girişim olanağı sunar
- Zayıf periferik venöz erişimi kolaylaştırır(1)

- Çoklu ponksiyon ve venöz travma riskini azaltır(2)

- Başarılı yerleştirme oranını artırır(2)

Bu modifiye Seldinger tekniği ile 2 Fr santral venöz
kateterler güvenli bir şekilde periferik damarlara

yerleştirilebilir.(3)

prematüre bebekler için tasarlanmış bir MST
girişim kiti

Mikrosite, neonatal
PICC'lerin girişini 

kolaylaştırır
- Venler küçük veya kötü

durumda olduğunda
- Damarları görmek zorsa

- Yüksek venöz kollaps riski varsa

Mikrosite, venöz travmayı en aza indirir
- Mikro-girişim bölgesi için 24G iğne

- Atravmatik bükülme önleyici kılavuz tel
-  Pürüzsüz bir genişleme için

konik uçlu soyulabilir kılıf 

Mikrosite doğru ve başarılı bir girişimi
 garanti eder

- Delme iğnesinin şeffaf göbeği, kan geri
dönüşünün anında görselleştirilmesine izin verir.
- Kılavuz telin siyah işareti iğnenin uzunluğuna

karşılık gelir.
Siyah işaret geçildikten sonra kılavuz tel damarın

içindedir.
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Gişim İğnesi - 19 mm / 24 G

Huni Girişi:
Kılavuz tel kolay yerleştirilir

Transparan hub:
Kan geri dönüşünün net
görüntülenir

24 G iğne:
Küçük damarlara girişim yapabilmek ve
travmayı en aza indirmek için

15° eğimli uç:
İyi cilt penetrasyonu

Simetrik Nitinol kılavuz tel - 20 cm

0,3 mm yuvarlak başlı esnek
uç:
Damar endotelyumuna
atravmatiktir

Siyah işaret:
24 G delme iğnesinin uzunluğuna karşılık gelir

Nitinol:
Bükülme riskini en aza indirir

Simetrik uç:
Kılavuz tel her iki tarafta da

kullanılabilir

1 Fr ve 2 Fr kateter için dilatör kılıf - 18 mm / 20 G

Huni Girişi:
2 Fr'ye kadar kateter kolay

yerleştirilir

Ergonomik tutuş:
Tek elle manipülasyon

Soyulabilir kılıf:
Kolay çıkarılır

Konik Uç:
İyi cilt penetrasyonu
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Prosedür

İğne delinmesi Kılavuz Tel Yerleştirilmesi İğnenin çıkartılması

Dilatör kılıfın yetleştirilmesi Kılavuz tel ve dilatörün çıkarılması Kateter Girişimi

Tanımlama ve Kod Boyut

1 Fr ve 2 Fr
kateterlerin girişimi 

İle Uyumlu Miktar

10/kutu

Referanslar

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: questions@vygon.com
Bu broşürde gösterilen özellikler sadece bilgi amaçlıdır
ve hiçbir koşulda sözleşme niteliğinde değildir.

Vygon   5, rue Adeline   95440 ECOUEN   FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63   Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15
Fax: +33 (0)1.39.92.64.44   www.vygon.com www.vygon.com
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