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Yüksek güvenlikli bağlantı
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qimospike B 7218.01 50/600

qimospike B 
7218.11 25/450

qimocap 14
7219.01

7219.010*
50/900
4/72

qimocap 20
7219.02

7219.020*
25/450
4/48

qimospike V
7217.04

7217.040*
25/300
4/48

qimoharpoon 7213.02

10/80

qimoharpoon S 7213.01

*

İlaçlar/çözeltiler için hazırlama cihazları
Torba

Marka adı

valf

Kod Ürün Tanım

QimoSpike B, Qimo
Dişi ile donatılmış bir
IV sıvı torbası erişim
ucudur.

QimoSpike B valfi,
Qimo Dişi ve geri
dönüşsüz bir valf ile
donatılmış bir IV sıvı
torbası erişim ucudur

Endikasyon

IV sıvı torbasına ilacın
aspirasyonu veya
ilacın/sıvının
eklenmesi

Sadece bir sıvı
torbasından
aspirasyon, böylece
IV çözeltisinin
yanlışlıkla
kontaminasyonu
önlenir

Miktar
kutu/koli

Şişe

Marka adı Kod Ürün Tanım

QimoCap, Qimo Dişi
ile donatılmış bir şişe
erişim kapağıdır. İlaç
şişesi ile kalıcı bir
bağlantı oluşturmak
için özel olarak
tasarlanmıştır. 

QimoSpike V, Qimo
Dişi ile donatılmış,
şişeler için
havalandırmalı bir
uçtur.

QimoHarpoon,
basınç dengelemesini
sağlayan, steril hava
ile doldurulmuş 50
ml'lik bir balona bağlı
bir hava giriş tüpüne
sahip, kapalı sistem
bir aktarma cihazıdır. 

Endikasyon

Tamamen kapalı bir
ortamda küçük
miktarlarda ilaçların
geri alınması ve
sulandırılması.

Her tip flakondan
tekrarlanan geri
çekme işlemleri.

Yüksek riskli ilaçların
geri çekilmesi ve
yeniden
yapılandırılması.

Miktar
kutu/koli

25'li çoklu ambalaj
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qimo ♂ 7210.91
7210.910*

50/900
4/72

qimotransfer 7220.01 50/600

qimoprime,
qimo ♂ &
qimo ♀

7210.04 50/600

qimo ♀ 7210.02 50/1200 

qimoprime

 & 
qimo ♂

7210.01 50/600

* 

Şırınga/Uzatma hattı

Marka adı Kod Ürün Tanım

Qimo Erkek
dezenfekte edilebilir,
kapalı, iğnesiz bir
güvenlik
konektörüdür.
Erkek Luer-kilitler için
emniyetli bir
adaptördür. Takılı
olduğunda, bağlantı
kesilemez. Sadece
Qimo Dişi'ye bağlanır.

Dişi Luer-kilidine dişi
Luer-kilit
konektörüne, Qimo
Dişi konnektörün her
iki ucunda bulunur.

Endikasyon

Tüm erkek Luer-kilit
bağlantı parçalarını
sabitlemek için.

İlaçları şırıngadan
şırıngaya aktarmak için.

Miktar 
kutu/koli

25'li çoklu ambalaj

Elastomerik pompa, 2 paket mevcut

Se
çe

ne
k 

1
Se

çe
ne

k 
2

Marka adı Kod Ürün Tanım

QimoPrime, Qimo
Erkek ve Qimo Dişi
ile aynı ambalajda.

Qimo Dişi, tekli
ambalajlarda
tedarik edilen çok
amaçlı, kapalı,
iğnesiz ve
dezenfekte
edilebilir bir
güvenlik
konektörüdür.

Aynı ambalajda
Qimo Erkek ve
QimoPrime ile
birlikte verilen set.

Endikasyon

Elastomerik pompanın
doldurma portunu ve
hattının distal ucunu
sabitlemek için
kullanılabilir, ancak başka
uygulamalar da
mümkündür.

Qimo Dişi, Qimo Erkek
ile sabitlenmiş
elastomerik pompanın
distal ucunun hatlarını
bağlamak için, implante
edilebilir bir porta veya
başka herhangi bir hasta
vasküler cihaza erişmek
için kullanılabilir.

Elastomerik pompa
hattının distal ucunu
sabitlemek için
kullanılabilir.
Qimo Di i'ye ba lanılması
gerekiyor.

Miktar
kutu/koli



4 

qimoconnect
7221.01

7221.020*
25/150
10/60

qimoconnect 
filter

7221.011
7221.0110*

25/150
10/60

qimoconnect 
air filter

7221.012
7221.0120*

25/150
10/60

*

İlaçlar/çözeltiler için transfer cihazları
Torba

Marka adı Kod Ürün Tanım

Qimo Dişi takılı bir lateral
enjeksiyon bölgesi olan IV
sıvı torbası uzatması. Qimo
Erkek, uzatma tüpünün distal
ucunu sabitler.

0.2 µm filtre ve Qimo Dişi
ile donatılmış bir lateral
enjeksiyon bölgesi içeren IV
sıvı torbası uzantısı.
Qimo Erkek, uzatma
tüpünün distal ucunu
sabitler.

Havalandırma filtresi ve
Qimo Dişi ile donatılmış bir
yanal enjeksiyon bölgesi
bulunan IV sıvı torbası
uzatması.
Qimo Erkek, uzatma
tüpünün distal ucunu
sabitler.

Endikasyon

Her türlü ilacın
seyreltilmesi ve
uygulanması

Süzülmesi
gereken
çözeltilerin
seyreltilmesi ve
uygulanması
(örn:
Paklitaksel).

Hava
kabarcıklarının
maksimum
hacmini
gidermek için
köpürme
çözeltilerinin
seyreltilmesi ve
hazırlanması
(örn:
Docetaxel).

Miktar
kutu/koli

10'lu çoklu ambalaj ( Qimo Erkek hariç )



5 

qimopump
7227.101
7227.201
7227.401

25/150

qimo IVset

 qimooctopus

7229.101
7229.201
7229.401

25/150

qimo IVset

qimooctopus

7229.102
7229.202
7229.402

qimoconnect ♀ 7221.02 25/150

qimoprime

 & 
qimo ♂

7210.01 50/600

qimooctopus 7231.221 50/300

İnfüzyon Cihazları
Jenerik ürünler

Marka adı

integral ile

hariç

Kod Ürün Tanım

QimoPump, pompa
infüzyon setleri için güvenli
bir adaptördür. Bu cihaz 1,
2 veya 4 Qimo Dişi
konnektör, hava tahliye
portlu bir spike (kapaklı) ve
özel pompalara bağlanmak
için evrensel bir tüp ile
donatılmıştır.

Spike ve damla hazneli
intravenöz infüzyon cihazı.
Qimo IVset'in distal
ucundaki erkek Luer-lock
portuna takmak için 1, 2
veya 4 Qimo Erkek ve
Qimo Erkek bulunur.
QimoPrime, Qimo Male
bağlandıktan sonra hattın
hazırlanmasını sağlar.

Qimo Dişi ve bir
havalandırma deliği
(kapaklı) ile donatılmış bir
lateral enjeksiyon alanına
sahip IV sıvı torbası
uzatma tüpü.

Aynı ambalajda Qimo
Erkek ve QimoPrime ile
birlikte verilen set.

QimoOctopus, sürekli
infüzyon, aralıklı
enjeksiyon ve kan
örnekleme sağlayan
güvenli bir çift lümenli IV
uzatma tüpüdür. Yanal
çizgisi Qimo Dişi ile
donatılmıştır.
Qimo Erkek,
QimoOctopus'un distal
ucuna takılmalıdır.
QimoPrime, Qimo Erkek
bağlandıktan sonra hattın
hazırlanmasını sağlar.

Endikasyon

Özellikli pompa
infüzyon setlerini
sabitlemek ve ilaç
içeren torbayı güvenli
bir şekilde bağlamak.

Yerçekimiyle veya
Qimono İnfüzyon
Pompası (QIP) ile
ilaçları güvenli şekilde
infüze etmek.

Toksik olmayan
ilaçların hazırlanması
ve uygulanması
(antiemetikler,
kortikoidler vb.
premedikasyon)

Hem erkek Luer-lock
hem de dişi Luer-lock
infüzyon cihazlarının
ucunu sabitlemek için.

Güvenli acil erişim.
Hastaya yakın bir
şırınga ile direkt
enjeksiyon.

Miktar
kutu/koli
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qimo IVset

 qimooctopus

7229.101
7229.201
7229.401

25/150

qimo IVset

qimooctopus

7229.102
7229.202
7229.402

 qimono 
infusion 

pump (QIP)

0VEPQIM FR
0VEPQIMG02 EN 

PLUG
0VEPQIMC03 NL
0VEPQIMC04 DE
0VEPQIMC06 ES
0VEPQIMC07 PT
0VEPQIMC08 IT
0VEPQIMC10 PL

1  

İnfüzyon setleri ve Qimono İnfüzyon pompası (QIP)

Marka adı Kod Ürün Tanım Endikasyon
Miktar

kutu/koli

Yerçekimi veya peristaltik pompa için infüzyon seti

integral ile

hariç

Spike ve damla hazneli
intravenöz infüzyon cihazı.
Qimo IVset'in distal
ucundaki erkek Luer-lock
portuna takmak için 1, 2
veya 4 Qimo Dişi ve Qimo
Erkek bulunur. QimoPrime,
Qimo Erkek ile
bağlandıktan sonra hattın
hazırlanmasını sağlar.

Yerçekimiyle veya
Qimono İnfüzyon
Pompası (QIP) ile
ilaçları güvenli şekilde
infüze etmek için.

Aksesuar

İnfüzyon Pompası: Qimono
infüzyon pompası (QIP)
güvenli, kullanımı basit,
kesin, sessizdir. 2 ayar modu
mevcuttur: İnfüzyon hacmi
ve zamanı veya Akış hızı ve
infüzyon hacmi. Hemşire
izleme ve hasta güvenliği
için geniş renkli bir ekran,
görsel + sesli kritik alarmlar
görüntüler. Temizlemesi
kolaydır ve Lityum
bataryaya hızlı erişim sağlar.
2 yıl garanti (batarya hariç).

Qimono Infusion
Pump, günlük bakım
hastanesinde
sitotoksik ilaçların ve
perfüzyonun
uygulanmasına
adanmıştır.

SADECE yukarıda
listelenen Qimo IVset
ile birlikte kullanılmak
üzere.

birim/kutu
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qimoperfusafe

7242.720
7242.725
7242.920
7242.925

10/90

qimo ♀ 7210.02 50/1200 

qimoflow+*

VPE741507 
(22G – 15 mm)

VPE741707 
(22G – 17 mm)

VPE742007 
(22G – 20 mm)

VPE742507 
(22G – 25 mm)

VPE743007 
(22G – 30 mm)

VPE743507 
(22G – 35 mm)

VPE741509 
(20G – 15 mm)

VPE741709 
(20G – 17 mm)

VPE742009 
(20G – 20 mm)

VPE742509 
(20G – 25 mm)

VPE743009 
(20G – 30 mm)

VPE743509 
(20G – 35 mm)

VPE741511 
(19G – 15 mm)

VPE741711 
(19G – 17 mm)

VPE742011 
(19G – 20 mm)

VPE742511 
(19G – 25 mm)

VPE743011 
(19G – 30 mm)

VPE743511 
(19G – 35 mm)

12/30

*

Hastanın vasküler erişimi

Marka adı Kod Ürün Tanım

QimoPerfusafe, implante
edilebilir portlara
erişmek için Qimo Dişi
takılı Huber iğneli bir
güvenlik infüzyon setidir.

Qimo Female, çok amaçlı,
kapalı, iğnesiz ve
dezenfekte edilebilir bir
güvenlik konektörüdür.

Uzatma hatlı ve emniyet
adaptörlü güvenli huber
iğnesi: Qimo Dişi (kapalı
sistem) QimoFlow +,
çıkarma sırasında
otomatik pozitif yıkama
sağlayan tek elle
etkinleştirme iğnesidir

Endikasyon

İmplante edilebilir
bir portu delmek
için güvenli cihaz
(korumalı iğne ve
kapalı sistem
konektörü).

Başka bir
vasküler erişime
bağlanmak için,
Huber iğneleri,
CVC ... güvenli ve
kapalı bir sistem
ile

Başka bir vasküler
erişime bağlanmak
için, Huber
QimoFlow +
safety Huber
iğneleri, sıvıların
implante edilebilir
portlardan
uygulanması veya
çekilmesi için
endikedir. İğneler,
CVC ... güvenli bir
şekilde ve kapalı
bir sistemle.

Miktar
kutu/koli

Lütfen yerel Vygon temsilcinizle görüşün.
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qimoadapt 7210.06 50/600

qimoprime 7210.81 50/1200 

855.02 25/150

Vesikal damlatma

Marka adı Kod Ürün Tanım

QimoAdapt, bir tüpün
hunisinde bir şırınga
bağlantısı için güvenli bir
adaptördür.
Qimo Dişi, Qimo Erkek ile
sabitlenmiş bir şırınga
bağlamanıza izin verir.

Endikasyon

Güvenli kese
kullanımı

Miktar
kutu/koli

Yıkama cihazı

Marka adı Kod Ürün Tanım

QimoPrime, Qimo
Erkek ile donatılmış
herhangi bir ürüne
bağlanabilen bir yıkama
cihazıdır.

Endikasyon

Qimo Erkek için
yıkama cihazı

Miktar
kutu/koli

Premedikasyon uzatma hattı

Marka adı

tüp set

Kod Ürün Tanım

Tüp seti, havalandırılmış
başlıklı bir uzatma
borusudur ve geri
dönüşsüz bir vana ve bir
doldurma kapağına sahip
bir erkek Luer-lock
konektördür.

Endikasyon

İlaç uygulaması için
uzatma hattı

Miktar
kutu/koli
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Notlar
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Notlar
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İNTRAVASKÜLER TERAPİLER

Daha detaylı bilgi için: bilgi@vygon.com
Bu broşürde gösterilen özellikler sadece bilgi amaçlıdır.
ve hiçbir koşulda sözleşme niteliğinde değildir.
Vyon Türkiye Gazi mahallesi, Polatlı caddesi No:71 Ankara
Telefon: 0312.215.70.07 Faks: 0312.215.80.08

Vygon - 5,  Adeline - 95440 ECOUEN - FRANSA
Telefon: +33 (0)1.39.92.63.63 - Fransa için Müşteri Hizmetleri: +33 (0)1.39.92.63.81
İhraç için Müşteri Hizmetleri: +33 (0)1.39.92.64.15 Faks.: +33 (0)1.39.92.64.44 - www.
vygon.com www.vygon.com
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