قثطار الغسيل الكلوي طويل المدى

تعظيم سهولة تدفق القثطار

األداء
رأس مقوسة سابقة التشكيل
تثبت القثطار (القسطرة) وتمر ِكزها في وصلة الوريد األجوف
العلوي واألذين األيمن.

الثقوب الوريدية والشريانية الجانبية القصوى
تقلل الضغط داخل القنوات واحتمالية شفط أطراف القثاطير
وهي ملتصقة بجدار الوعاء الدموي.

قناة داخلية كبيرة
تسمح بمعدل تدفق قدره  450ملليلتر/دقيقة.

تركيز على األداء
صمم قثطار (قسطرة) الغسيل الكلوي ® CentrosFLOالمتميز بأدائه العالي وطول المدى من إنتاج شركة
ُ
 Merit Medicalعلى أسس األداء والسالمة وسهولة االستخدام .والقثطار الجديد بقدرته على المركزة الذاتية ،ورأسه
المقوسة يتميز بقدرة أكبر على الفصل بين النهايات الوريدية والشريانية .تصميمه كما أن يهدف إلى تعظيم سهولة تدفق
القثطار ،ويقلل تكون غمد الفيبرين ،والتخثر ،وانسدادات جدران األوعية ،وذلك بالمحافظة على رؤوس القثطار متمركزة في
الوعاء وبعيدة عن جدار الوعاء .وغمد الفيبرين هو سبب متكرر لتعطل القثطار وتوصلت دراسة حول قثاطير الغسيل الكلوي
3 ،2 ،1
المنزوعة أو المستبدلة إلى أن  76في المائة منها أصيب بغمد الفيبرين.
إن قثطار  CentrosFLOمصمم من أجل األداء والسالمة وسهولة االستخدام.

أنبوب دخول بجلبة

غالف قابل للنزع وموسع

السالمة

سهولة االستخدام

تصميم أطراف قثطار الرضحية
تقلل إمكانية ثقب أو تهيج جدران األوعية الدموية.

فتحة سلك توجيه فريدة
تدعم أسلوب اإلدخال فوق السلك.

أنبوب دخول الرضحي
لزيادة سرعة تحميل القثطار بدون
مخاطر أطراف القثطار.

مادة كاربوثان
توفر سهولة اإلدخال والصيانة.
®

غالف قابل للنزع وموسع
إدخال للتموضع األول.

أشكال قثطار بأطوال متعددة
لمواءمة االختالفات في مكونات جسم المريض.

®CentrosFLO
قثطار الغسيل الكلوي طويل المدى

نتائج الدراسة

4

رؤوسا سابقة التشكيل
يشمل تصميم قثطار  CentrosFLOالمتبكر للغاية
ً
تعمل على المركزة التلقائية للقثطار في منتصف الوعاء.
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وتوصلت دراسة نموذجية على الخنازير أُجريت عام  1998أنه يمكن الوقاية من إصابة األوعية
وتكون غمد الفيبرين باستخدام رأس قثطار متمركزة [ثابتة] في الجهاز الوعائي.

TERING

حرا بالكامل في الوعاء بدون دليل أو شواهد صارخة على تعرض
وقد وُجد أن القثطار المتمركز يكون ً
األوعية إلصابات.
وكانت القثاطير غير المتمركزة ،ورؤوس القثطار الضابطة مغروسة في آفة ومغطاة بنسيج متليف.
"يمكن الوقاية من إصابة الوعاء والتخثر الناتج بتعديل في القثطار يعمل على تثبيت رأسه .وهذا
كثيرا من تعطل القثطار واإلصابة باألمراض المرتبطة بهذه األجهزة".
القثطار يمكنه الحد ً

معلومات الطلب

قثطار فقط

الطقم الكامل
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 1قثطار غسيل كلوي  CentrosFLOطويل المدى ،مقاس 15F
 2غطاء حقن

قثطار غسيل كلوي  CentrosFLOطويل المدى ،مقاس 15F
غالف قابل للنزع وموسع ،مقاس 16F
إبرة مُدخل  2.75 X 18Gبوصة ( 7سم)
 #11مشرط أمان
سلك توجيه بطرف هلبي الشكل  0.038بوصة ×  80سم
ضمادة الصقة
غطاء حقن
موسع أوعية ،مقاس 12F
موسع أوعية ،مقاس 14F
أنبوب دخول بجلبة

الطقم الكامل
رمز المنتج

			

جميع المنتجات معبأة بطريقة  5قطع في كل صندوق.

قثطار فقط

الكمية المطلوبة

رأس إلى ُكفة سم رأس إلى ُصرة سم

رمز المنتج

الكمية المطلوبة
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