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Zestaw do 
mikronakłucia 
dla małych żył
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Zmodyfikowana technika Seldingera dla neonatologicznych
wkłuć typu PICC:

- oferuje zwiększoną dokładność nakłucia
- ułatwia dostęp do słabo widocznych żył obwodowych(1) 

- redukuje ryzyko wielokrotnego kłucia i urazu żyły(2) 
-zwiększa prawdopodobieństwo założenia cewnika(2)

 Stosując zmodyfikowaną technikę Seldingera,
cewniki żylne 2Fr, mogą być bezpiecznie 
umieszczone w żyłach obwodowych"(3)

Zestaw ten został zaprojektowany z myślą 
o wcześniakach

Microsite ułatwia
wprowadzenie

neonatologicznych
cewników typu PICC:
- Kiedy naczynia są małe 

lub w złym stanie
- Jeśli żyły są źle widoczne

- Jeśli istnieje ryzyko 
zapadnięcia żyły

Microsite minimalizuje uszkodzenie żyły

- 24 G igła do mikronakłucia
- Atraumatyczny, nieodkształcający się prowadnik

- Stożkowana końcówka rozrywalnej osłonki 
pozwala łagodnie rozszerzyć miejsce wkłucia

Microsite zapewnia dokładne i udane
wprowadzenie

        - Przeźroczysty port igły pozwala 
 na natychmiastową wizualizację wypływu krwi.

- Czarny znacznik na prowadniku odpowiada
długości igły.

- Przekroczenie czarnego znacznika oznacza, że
prowadnik jest w żyle. 
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Igła do nakłucia - 19 mm / 24 G

Lejkowate wejście: 
Łatwe wprowadzenie prowadnika

Przeźroczysty port igły: 
Widoczność wypływu krwi

Igła 24 G:  
Do nakłucia małych żył i do
zminimalizowania uszkodzenia żyły

15o ścięcie ostrza igły  
Łatwe przebicie skóry

Symetryczny nitinolowy prowadnik  20 cm

Elastyczna końcówka z 0,3mm
kulkową główką: 
Atraumatyczna dla śródbłonka żyły

Czarny znacznik:
Odpowiada długości igły do nakłucia (24G)

Nitinol:
Zminimalizowane ryzyko odkształcenia

Symetryczne końcówki:
Prowadnik może być używany 

        z obu stron

Rozszerzacz w rozrywalnej osłonce dla 1 Fr i 2 Fr cewników 
- 18 mm/20G

Lejkowate wejście:
Łatwe wprowadzenie
cewników 1 Fr i 2 Fr

Ergonomiczny uchwyt: 
Możliwość manipulacji jedną ręką

Rozrywalna osłonka:
Łatwa do usunięcia

Stożkowata końcówka:
Łatwa penetracja skóry
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Procedura

Nakłucie igłą     Wprowadzenie prowadnika Usunięcie igły

Wprowadzenie cewnika

Kod produktu Rozmiar

Do wprowadzania 1Fr i 2 Fr
cewników typu PICC

Kompatybilne z: Ilość

10/opakowanie

Referencje

Dodatkowe informacje: biuro@vygon.pl

Vygon Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.:(22)617-26-97, (22)617-18-54 www.vygon.com 

www.vygon.pl

Usunięcie prowadnika 
i rozszerzacza

Wprowadzenie rozszerzacza z 
osłonką




