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• 
• 

PICC easy är en modern Carbothane (PUR) kateter som kan ersätta traditionella CVK:er. PICC easy
lämpar sig för alla patienter som är i behov av långtidsbehandling via en centralvenös kateter

Enkel inläggning - bedside

Eftersom katerlängden anpassas från den proximala änden, bibehålls den distala änden intakt

Användande av särskilt framtagna inläggningsset medför aseptiskt inläggning, vilket ytterligare reducerar risken för
infektioner.

Avtagbar katerkoppling

Tillåter att kateterlängden anpassas
efter inläggning

Grip-Lok fixering

Stabil och komfortabel fixering

Konisk kateterspets

Mindre risk för kärlirritation och
trombosbildning

Markeringar

Tydliga centimetermarkeringar

Latex-fri injektionsventil med
neutralt avslut
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• 
• 
• 
• 

Positionering med hjälp av  EKG

Denna teknik använder P-vågsamplituden som indikator för hur nära
kateterspetsen ligger höger förmak. 

Monitorerar katerspetsens läge i realtid med mycket hög precision(1)

Eliminerar behovet av fluoroskopi under inläggningsproceduren (ESPEN directives 2009)(3)

Undviker central repositionering av katetern(2)

Gör det möjligt att när som helst verifiera kateterläget efter inläggning

Temporära vingar

Möjliggör att katetern kan
genomspolas

21G sticksäker punktionsnål

Överlägsen ultraljudssynlighet

Intrakavitärt EKG möjliggör kateterplacering
med hög precision. Det enda som krävs är

tillgång till en EKG-apparat

Delbar introducer

Flexibel och fast dilatator för
enkel och mjuk hudpenetration

Ledare

Av knickfri Nitinol
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1295.113 60 cm 3 Fr 7 cm 3 Fr 7 cm 21 G 50 cm 0.46 mm

1295.114 60 cm 4 Fr 7 cm 4 Fr 7 cm 21 G 50 cm 0.46 mm

1295.115 60 cm 5 Fr 7 cm 5 Fr 7 cm 21 G 50 cm 0.46 mm

1293.03 3 Fr

1293.04 4 Fr

1293.05 5 Fr

9164.002 vygocard

PICC set för inläggning med hjälp av Micro-Seldinger Teknik (MST)

Art.nr

Kateter

Längd Ø

Delbar introducer

Längd För
kateter Ø

Nål

Längd Ø

Ledare

Längd Ø

Reparationsset
Set som innehåller förlängningsslang och tillbehör för att reparera PICC line

Art.nr Ø

Enhet till intrakavitärt EKG
Används tillsammans med EKG-apparat (tex. nautilus) för verifiering av kateterspets

Art.nr Namn Version

NaCl

Anslutning

Luer lock

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. www.vygon.se

www.vygon.com


