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ixi lUurrli sr s-e cM SANTRAL ventiz KATETER (c.v.P) TEKNIK
genrnauesi

1-Ponksiyon kantllii, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini 6nlemek igin

enjektor grkartlmadan krlavuz telin ilerletilmesine imkan tanlyan sistem
bulunmalidir.

Ikimen 22ga olmaltdtr.

3- Kateter soft

+- xateter{

5- Kataterde, nareg/tti fiksasyon kanatlarr ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon
klibi olmahdrr. '/

6- Kateter boyu 5-8 cm segenekli olmaltdtr.

7-Kataterde, farkh renkler ile kodlanmrg uzantl tupleri olmaltdtr

8-Kateter tizerinde uzunluk gdsteren cm markerlart olmalldtr

g-Klavuz tel, fleksibl J uglu, tek el ile kullanllabilen ergonomik cizel krhfta o.o2t""
gaprnda, en az 50 cm olmalt ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.

10-Kateter lUmenlerinin akrg htz oranlart orijinal ambalaj Uzerinde yaztlt olacakttr

11- Kateter seti agalrdaki Pargalardan olugmaltdtr:

a- Bir adet radiopak ve pollr'lretan kateter

b- Bir adet 6,5F x 7 cm uzunlulunda vessel dilatator

d- Bir adet 20 Ga x 4,5 cm intraducer igne

e- Scc'lik iginden guide wire gegebilen raulerson tip enjektor

f- Bir adet no;11 bistiiri

g-Bir adet ipek dikig set iginde olmalldlr.

h- Urrln tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajtnda bulunmalt,ambalajtn Uzerinde

Uretim ve son kullanma tarihleri bulunmaltdtr.

z-Distal ltimen 18grt/,


