
microsite®

N
EO

N A T O L O G I

T i
l l

b
eh

ö
r

Introducer set
för små vener



2 

microsite: 

“ ”

 Modifierad Seldinger Teknik (MST) för neonatala PICC line

- Ökad precision
- Underlättar skapande av venös access hos svårstuckna patienter

(1) 
- Reducerar risken för flera punktioner och venöst trauma(2) 

- Ökar antalet framgångsrika inläggningar(2)

Med denna produkt kan centrala venkatetrar i 2 Fr
på ett säkert sätt läggas in genom perifera vener.(3)

Ett MST kit designat för prematura barn.

Microsite underlättar
inläggning av

neonatala PICC lines
- När blodkärlen är små eller av

dålig kvalitet 
- Om venerna är svåra att se 
- Om det är en stor risk för

venös kollaps

Microsite minimerar det venösa traumat
- 24G punktionsnål 

- Atraumatisk knickfri ledare 
- Jämn och fin avfasning mellan dilatator och den

delbara introducerhylsan 

Microsite medför en precis och
framgångsrik inläggning

- Den transparenta luerkopplingen på
punktionsnålen möjliggör en direkt visualisering av

blodsvaret. 
- Den svarta markeringen på ledaren markerar

längden på nålen. 
Så snart den svarta markeringen är passerad så är

ledaren inne i venen.
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Punktionsnål - 19 mm / 24 G

Konisk ingång:
Lätt att föra in ledaren

Transparent luerkoppling:
Lätt att se blodreflux

24 G nål:
För att punktera små vener med
minimalt trauma

15° slipning:
God hudpenetration

Symmetrisk Nitinol ledare - 20 cm

Mjuk ände

Atraumatiskt mot kärl
endotel

Svart markering:
Korresponderar
med längden på punktionsnål

Nitinol:
Minimerar risken
för knick

Symmetrisk ände:
Båda sidorna
kan användas

Delbar introducer och dilatator för 1 Fr & 2 Fr katetrar - 18 mm / 20 G

Konisk öppning:
Lätt att lägga in  

katetrar upp till 2 Fr

Ergonomisk:

Kan hanteras med en hand

Delbar introducer:
Lätt att dela

Avfasad ände:
Lätt att penetrera huden
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(1) NANN. Peripherally Inserted Central Catheters: Guideline for Practice, 2nd Edition, 2007.
(2) Petit J. Technological Advances for PICC Placement and Management. Adv Neonatal Care. 2007; 7 (3) : 122-31
(3) Modified Seldinger Technique for 2-French peripherally inserted central venous catheters – Archives of Disease in Childhood 2008;93:ps368
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premicath 
epicutaneo cava 

epicutaneo2 
nutriline 

nutriline twinflo
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Procedur

Punktion För in ledaren Dra ut nålen

För på introducer & dilatator Avlägsna ledare & dilatator Lägg in katetern

 Art:nr Storlek

För inläggning av
1 Fr & 2 Fr 

katetrar

Kompatibel med Antal

10/kartong

Referenser

För ytterligare information, vänligen kontakta: info@vygon.se

The specifications shown in this leaflet are for information only
and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon (Sweden) AB Högströmsgatan 16 931 33 Skellefteå
Telefon: 0910-884 50
Fax 0910-884 54
www.vygon.se www.vygon.com
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