
محصوالت دسترسى شریانى ARROW، عالوه بر صرفه جویى در زمان، با برخوردارى از طراحى ویژه، میزان موفقیت در دسترسى شریانى را باال مى برد.

(ARROW Arterial Sets)

ست هاى شریانى 

جایگذارى هموار سوزن
   سوزن با اصطکاك کم بدون نیاز به فشار زیاد، وارد مى گردد. 
در ضمن، کنترل پذیرى سوزن حین ورود به رگ بسیارمناسب 

مى باشد.
براى   ISO استاندارد براساس  بندى  با رنگ    هاب سوزن 

تشخیص آسان اندازه سوزن ها مى باشد.
   قابلیت اتصال به سرنگ و لوله هاى رابط به روش هاى:

Luer Lock & Luer slip

لوله رابط 
لوله رابط متصل به کتتر(Extension Set)، از تماس کاربر 
نماید. همچنین  جلوگیرى مى  زا  بیمارى  عوامل  و  با خون 

دستکارى و جابجایى احتمالى کتتر را به حداقل مى رساند.

بال هاى بخیه
بال هاى بخیه ظریف و زاویه دار، سهولت و راحتى بیشترى را 

هنگام ورود کتتر به داخل رگ فراهم مى کند.

گایدوایر پیشرفته
در گایدوایرهاى با دو سر مستقیم، نشان هاى طولى (مارکر) به 
عنوان مرجع، جهت نشان دادن قرارگیرى سر گایدوایر در انتهاى 

سوزن، وجود دارد.
گایدوایرهاى با طول هاى 45، 50 و 60 سانتى متر، مجهز به 
سیستم پیشبرنده (Advancer) هستند که جایگذارى وایر را 

با یک دست ممکن مى کند.



SAC-00818 18ga x 8cm 18ga x 5cm .025” x 33cm – S 10

SAC-01218 18ga x 12cm 18ga x 5cm .025” x 33cm – S 10

SAC-01618 18ga x 16cm 18ga x 7cm .025” x 45cm – J 10

SAC-02318 18ga x 23cm 18ga x 7cm .025” x 60cm – J 10

SAC-00520 20ga x 5cm 20ga x 4cm .021” x 35cm – S 10

SAC-00820 20ga x 8cm 20ga x 4cm .021” x 35cm – S 10

SAC-01220 20ga x 12cm 20ga x 7cm .021” x 35cm – S 10

SAC-01620 20ga x 16cm 20ga x 7cm .021” x 50cm – S 10

SAC-00522 22ga x 5cm 22ga x 4cm .021” x 35cm – S 10

SAC-00822 22ga x 8cm 22ga x 4cm .021” x 35cm – S 10

SAC-01222 22ga x 12cm 22ga x 4cm .021” x 35cm – S 10

SAC-00324* 24ga x 2.5cm 24ga/26ga x 1.9cm .018” x 25cm – S 10

SAC-00524* 24ga x 5cm 24ga/26ga x 1.9cm .018” x 25cm – S 10

شماره کاتالوگ شرح سایز سوزن سایز گایدوایر تعداد در بسته

کتترهاى شریانى
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 ،128 شماره  قندى (پالیـزى)،  شهید  خیابان  شمـالى،  سهـروردى  خیابان  تهـران، 
کدپستى: 1554744376، تلفن: 8396 (30 خط)، فکس: 86043065 - 88537982.

www.iranpharmis.org

اجزاى ست کامل:

   کتتر پلى یورتان (رادیواوپک)
   سوزن

   گایدوایر 

جایگذارى آسان و کاهش عوارض ناشى از تاخوردگى کتتر و آسیب هاى عروقى
   کتتر از جنس پلى یورتان با روکش هیدروفیلیک و کامال زیست سازگار.
   مقاوم در برابر تا شدن (Kink-Resistant) و یا ایجاد تروما در رگ.  

   طراحى خاص این کتترها، عملکردى پایدار بدون هیچ گونه اثر ناخواسته روى شکل موج 
فشارخون، جهت مانیتورینگ مطمئن بیمار را فراهم مى آورد.

سایر ویژگى ها:
    رنگ بندى بر اساس استاندارد ISO براى تشخیص آسان اندازه سوزن ها.
   عالمت گذارى مناسب روى دهانه سوزن به منظور مشخص کردن 

جهت برش مورب سر سوزن.
 .PVC (poly vinyl chloride) فاقد   

.DEHP (Di(2-ethylhexyl) phthalate) و


