Tego®
Βαλβίδα Κλειστού Κυκλώματος Κεντρικού Καθετήρα Αιμοκάθαρσης

Παγκοσμίως η πρώτη
και μοναδική βαλβίδα
κλειστού κυκλώματος
κεντρικού καθετήρα
αιμοκάθαρσης, με
έγκριση από τον FDA.

Προστατεύστε τους κεντρικούς
καθετήρες αιμοκάθαρσης των
ασθενών σας από επιμολύνσεις και
τον αυξημένο κίνδυνο βακτηριαιμιών
σχετιζόμενες με τους κεντρικούς
καθετήρες (CRBSI).
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Tego®
Βαλβίδα Κλειστού Κυκλώματος Κεντρικού Καθετήρα Αιμοκάθαρσης

Ειδικά σχεδιασμένη για την αιμοκάθαρση, η βαλβίδα κλειστού κυκλώματος κεντρικού καθετήρα αιμοκάθαρσης Tego επιτρέπει
σημαντικά λιγότερους χειρισμούς του συστήματος του καθετήρα, ενώ ελαχιστοποιεί τις επιμολύνσεις και τις βακτηριαιμίες που
σχετίζονται με τους κεντρικούς καθετήρες (CRBSI). Μειώνοντας τα περιστατικά CRBSI μπορούν να μειωθούν οι επιπλοκές για
τους ασθενείς, καθώς και τα αυξημένα έξοδα νοσηλείας για τα νοσοκομεία.

Λειτουργικές Ιδιότητες Tego
>

Ευθεία, ανεμπόδιστη, δίοδος υγρών,
επιτρέπει ροές μεγαλύτερες των 600
mL/min

>

Παραμένει στη θέση του καθ’ όλη τη
διάρκεια της αιμοκάθαρσης

>

Πιστοποιημένο για συνεχή χρήση από
τον ασθενή, ως 7 ημέρες

>

Ο φραγμός σιλικόνης παραμένει
κλειστός όταν δεν είναι ενεργός,
κλείνοντας τη δίοδο των υγρών και
αποφεύγοντας την έκθεση στο αίμα

Το Tego σας βοηθάει να:
Κλινικά Πλεονεκτήματα
Η βαλβίδα Tego, όταν συνδεθεί στο σύστημα
του καθετήρα, δημιουργεί ένα μηχανικά και
μικροβιολογικά κλειστό σύστημα,
εξαλείφοντας τα ανοιχτά σημεία του καθετήρα
και μειώνοντας τις πιθανότητες επιμολύνσεων
και λοιμώξεων.

Δημιουργώντας ένα κλειστό σύστημα με στόχο τη
βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς.

>

Μειώσετε τα περιστατικά CRBSI

>

Βελτιώσετε την έκβαση των ασθενών

>

Μειώσετε το κόστος νοσηλείας

Κατοχυρωμένη τεχνολογία άνευ
βελόνας, η οποία παρέχει ένα
ασφαλές και αποτελεσματικό
μικροβιακό φραγμό για χρήσεις
στην αιμοκάθαρση.

Μπορεί να συνδυαστεί με:

Πακέτο Ατομικών Συσκευασιών SwabCap™
Αποκτήστε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε ατομικά συσκευασμένα SwabCaps
με χρωματιστά κουτιά για εύκολη ταυτοποίηση.
Περιλαμβάνει 200 Απολυμαντικά Πώματα ανά πακέτο.

Τego® Connector
Κωδικός Προϊόντος
011-D1000

Tεμάχια / Συσκευασία
100

Περιγραφή Προϊόντος
Tego® Connector

SwabCap™
Κωδικός Προϊόντος
SCXT3-2000G

Τεμάχια / Συσκευασία

Περιγραφή Προϊόντος
SwabCap™

Η δυνατότητα έκπλυσης της
βαλβίδας Tego με φυσιολογικό ορό
οδηγεί στην μείωση των κινδύνων,
του κόστους και του χρόνου που
σχετίζονται με τη χρήση Ηπαρίνης.
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