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PERiFERAL YOLDAN TAKILAN SANTRAL VENOZ KATETER lF

TEKNIK $ARTNAMESi

l. Yenido[an ve gocuklarda periferal yoldan intravenciz olarak ilag ve beslenme soliisyonu

vermek igin ozel olarak inral edihniq olmalrdrr.

2. Ozellikle I Kg'dan kiigtik yeni dofianlarda kullanrlabilir 6zellikte olmaltdtr.

3. Kateter esnek ve yumugak ve termo-sensitive politiretan malzemeden yaprlmrg olmahdrr.

4. Yerlegtirildikten sonra hasta tarafindan kolayhkla tolere edilebilmesi igin kateter viicut tstst ile

yumuqamalrdrr.

5. Kateter x-ray altrnda gortinti.ilenebilmesi igin radyopak olmalrdrr.

6. Kateter ucu damar yi.izeyine zarar veffnemesi ve rahat pozisyonlandtrma igin atravmatik

7.

ozellikte olmahdrr.

Kateterin li.imenlerinin proksimal ucunda, enjeksiyon ve infiizyon kolayh[r igin uzatma

olmalrdrr. Uzatma tizerinde gerektifiinde kullanmak igin klemp bulunmahdlr.

Premattire bebekler iEin tasarlanan kateterin gapr lFten btiytlk olmamah; uzunlufiu ise

enfeksiyonu onlemek amaglr 2Ocm den uzun olmamalldtr.

Sistem yerlegtirme iqleminde kullanrlacak gerekli malzeme ile birlikte aynr ambalaj iginde

olmalrdrr. Yerlegtirme iglemi igin ayn bir malzemeye ihtiyag duyulmamahdrr.

Sistern iginde yer alan introducer, kateterin kolay yerleqtirilmesinde kolaylrk sa$layacak

qekilde krrrlabilir igne (breakaway needle) qeklinde olmahdrr.

Krrrlabilir i[ne gapr 0.70rnm (24G), uzunlufiu l8mm olmahdrr.

Krnlabilir i[ne ozel tasanmr sayesinde kanatlanna basarak krrrlmalt ve katetere zarar

vermeyecek gekilde kolayhkla kateterden ayrllabilmelidir.

Kateterin akrg hrzr 1 bar basrngta 1.0 ml/dak olmahdrr.

Yerlegtirme kolayh$r igin katater iizerinde derinlik markerlart bulunmahdtr.

Kateterin arkasrnda bulunan Dzatma tiipi.i 8cm olmalt, ilaglarla etkilegime girmemesi igin PUR

rnalzemeden mamul olmalr ve tizerinde klemp bulunmalldrr.

Kateter, steril ve orijinal ambalajrnda teslim edilmelidir.

Ambalajlar tizerinde sterilizasyon tarihi ve ycintemi ile son kullanma tarihi belirtilmig

olmalrdrr. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yrl milath

olmalrdrr.

l8.Kateterin UBB kaydr olmahdlr.

19.her kateter igin sabitleme bandt

iyi olmah.
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9.

10.

13.

14.

15.

11.

12.

16.

17.

olmah ve bu band bebe[in cildinde kolay anlmamah yaprqkanr
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NUTRILINE TEKNiK $ARTNAMBSi

l. Yenidofan ve gocuklarda periferal yoldan intraveniiz olarak uzun siireli ilag tedavisi ve

parenteral beslenme yaprlmasr amacr ile iizel olarak imal edilmiq olmahdrr.

2. dzetlikle I Kg'dan biiyiik yeni do[anlarda ve gocuklarda kullanrlabilir iizellikte olmahdrr.

3. Kateter vticutta uzun stireli hekleyebilecek ve daman travmatize etmeyecek poliiiretan
malzemeden imal edilmiE olmahdrr.

4. Katater son derece fleksible olup prematiire bebeklerde bile kolayhkla tolere
edilebilmelidir.

5. Sistem yerlegtirme iqleminde kullanrlacak gerekli malzeme ile birlikte aynr ambalaj iginde

olmahdrr. Yerlegtirme iglemi igin ayrr bir malzemeye ihtiyag duyulmamahdrr.

6. Sistem iginde yer alan introducer, krrrlabilir i[ne olmahdrr.

7. Krrrlabilir ifine gapr istenilen modele giire 2F igin 20G 25mm olmaltdlr.

9. Kateter ucu damar yiizeyine zarlr vermemesi ve rahat pozisyonlandlrma igin atravmatik
iizellikte olmahdrr.

10. Kateter kahnh[r istenilen modele giire 2F uzunlufu ise 30cm olmahdrr.

ll. Katater x-ray altrnda giiriintiilenebilmesi igin radyopak olmahdlr.

12. Kateterin liimenlerinin proksimal ucunda, injeksiyon ve infizyon kolayhfr igin PUR'dan

mamul uzatma olmahdrr. Uzatma iizerinde gerektifinde kullanmak igin klemp

bulunmahdrr.

13. Uygulama kolayhfr sa$amak igin kateter iizerinde derinlik markerlarr bulunmaltdrr.

14. Kateter, steril ve orijinal ambalajrnda teslim edilmelidir.

15. Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yiintemi, son kullanma tarihi, malzemeye ait

uzunluk gap gibi bilgiler belirtilmig olmaltdtr.

16. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yrl miath olmahdtr.

17. Kateterin UBB kaydr olmahdtr.

18. Her kateter igin sabitleme bandl olmah ve bu band bebefin cildinde kolay arrlmamah

yaprgkanr iyi olmah.


