ARROW ULTRAQUIK
Βελόνες αποκλεισμού περιφερικών νεύρων

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΒΕΛΌΝΑΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΟΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΎΣ

• πέντε αυλακωτοί δακτύλιοι στο
περιφερικό άκρο της βελόνας
που βοηθούν τους ιατρούς να
ταυτοποιήσουν το άκρο της
βελόνας μέσω υπερήχων

Οι βελόνες αποκλεισμού περιφερικών
νεύρων Arrow UltraQuik έχουν
σχεδιαστεί προκειμένου να βελτιώσουν
καθολικά τις διαδικασίες αποκλεισμού
με καθοδήγηση μέσω υπερήχων.
Οι εμπνευσμένες από τους ιατρούς
βελόνες UltraQuik έχουν κατασκευαστεί
έτσι ώστε να αυξάνουν την ακρίβεια
κατά τη χορήγηση περιφερικής
αναισθησίας με μία έγχυση, ενισχύοντας
την ορατότητα μέσω υπερήχων και τον
έλεγχο των χειρισμών κατά την
τοποθέτηση της βελόνας.

• στέλεχος βελόνας χωρίς
μόνωση για καθοδήγησή
της μόνο μέσω υπερήχων
• ατραυματικό άκρο Β-bevel
• ευανάγνωστα σημάδια ανά
εκατοστό
• εργονομική λαβή βελόνας
• εκτεταμένο μήκος του σωλήνα
έγχυσης
• διατίθεται σε τέσσερα μήκη:
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 150 mm

Για να γίνει όσο απλούστερη γίνεται
για τους ιατρούς η ταυτοποίηση και
η καθοδήγηση της βελόνας μέσω
υπερήχων, το στέλεχος της βελόνας
δεν είναι μονωμένο και το περιφερικό
άκρο της βελόνας φέρει αυλακωτούς

δακτυλίους. Επίσης, υπάρχουν
σημάδια τοποθέτησης ανά εκατοστό
στο στέλεχος που βοηθούν στην
οπτική επιβεβαίωση του βάθους
εισαγωγής. Οι βελόνες αποκλεισμού
περιφερικών νεύρων Arrow
διακρίνονται και από την εύκολη χρήση
τους, με ένα ατραυματικό άκρο τύπου
Β-bevel που παρέχει τη βέλτιστη
ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας
ψηλάφισης και της διείσδυσης και με
μια εργονομική λαβή της βελόνας που
είναι ιδιαίτερα εύκολη στο κράτημα.
Τέλος, το εκτεταμένο μήκος του
σωλήνα βοηθά στη μείωση του
κινδύνου μόλυνσης.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΒΕΛΌΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΏΝ ΝΕΎΡΩΝ ARROW ULTRAQUIK
ΕΚΤΕΤΑΜΈΝΟ
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΛΉΝΑ
ΈΓΧΥΣΗΣ

Βελόνα αποκλεισμού περιφερικών
νεύρων UltraQuik υπό καθοδήγηση
υπερήχων σε μοντέλο χοίρου με χρήση
του μηχανήματος SonoSite® S-Nerve™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΆΚΡΟΥ
• πέντε αυλακωτοί δακτύλιοι που
βοηθούν στην ταυτοποίηση του
άκρου της βελόνας μέσω υπερήχων
• ατραυματικό άκρο Β-bevel

ΕΥΑΝΆΓΝΩΣΤΑ
ΣΗΜΆΔΙΑ ΑΝΆ
ΕΚΑΤΟΣΤΌ

Η βελόνα UltraQuik φέρει πέντε
αυλακωτούς δακτυλίους που
βοηθούν στην ταυτοποίηση του
άκρου της βελόνας μέσω υπερήχων

ΣΤΈΛΕΧΟΣ ΒΕΛΌΝΑΣ
ΧΩΡΊΣ ΜΌΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ
ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΉ
ΛΑΒΉ ΒΕΛΌΝΑΣ

ΒΕΛΌΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΏΝ ΝΕΎΡΩΝ ULTRAQUIK
Κωδ.

Περιγραφή προϊόντος

AB-22050-US

22 Ga.

50 mm

Ποσότητα
25

AB-22070-US

22 Ga.

70 mm

25

AB-21100-US

21 Ga.

100 mm

25

AB-21150-US

21 Ga.

150 mm

25
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Τα SonoSite και S-Nerve είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα της Sonosite, Inc.
Τα Teleflex, Arrow και UltraQuik είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Teleflex Incorporated ή των θυγατρικών της.
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