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CT PICC easy 

CT PICC easy 

griplok

1 -ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media, Angiography, CT

2- Medrad Spectris, Stellant D et Sx, Guerbet Optivantage DH

0-40 cc/s 0,1-7 cc/s 0,1-7 cc/s

1200 psi 325 psi 325 psi

325 psi  
          6 cc/s

  :  ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media, Angiography, CT

är en unik polyuretan PICC-line med proximal anpassning:

-Enklare och mer exakt vid inläggning med konventionell EKG teknik (inget behov att korta av katetern innan
inläggning)

- Den rundade spetsen på katetern bevaras vilket innebär mindre trauma för kärlet och minskad risk för
tromboser.

är CT godkänd för övertrycksinjektion upp till 6ml/s och 325 psi (22,4 bar)

Parameter

Flödeshastigheter

Max injektionstryck

Angiografi CT MRT

Källa

Avtagbar koppling

Tillåter avkortning av katetern efter
insättning

Konisk kateterspets

Mindre risk för kärlirritation och
trombosbildning

Fixering
Stabil och komfortabel fixering

Markering

Tydliga centimetermarkeringar

Upp till

Högsta flödeshastighet upp till  6ml/s
- möjliggör CT undersökning av fler antal organ(1)

- bättre kvalité på bilder och vävnadsvisualisering

Anpassad för nästa generations 325psi injektionsspecifikation 
- säkrare för patienten
- säkrare för personalen
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vygocard

(1) The intracavitary ECG method for positioning the tip of central venous catheters: results of an Italian multicenter study. Pittiruti M. et al. The journal of vascular access. 2012 Feb. 8.
(2) ESPEN Guidelines on parenteral nutrition: Central Venous catheters. Clinical nutrition. 2009.
(3)  Electrocardiogram (EKG) Guided Peripherally Inserted Central Catheter Placement and Tip Position: Results of a Trial to Replace Radiological Confirmation. Nancy L. Moureau et al. 

JAVA15-1-3 2010.

Kateterpositionering med EKG

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

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

 Eliminerar behovet av flouroskopi under inläggningsproceduren (ESPEN direktiv 2009)(2)

 Undviker central repositionering av katetern(3)

 Gör det möjligt att när som helst verifiera kateterläget efter inläggning(3)

Intrakavitärt EKG möjliggör kateterplacering med hög precision. Det enda som
krävs är tillgång till EKG-apparat. 

Delbar introducer

Flexibel och fast dilatator för
enkel och mjuk hudpenetration

21G sticksäker punktionsnål
Överlägsen ultraljudssynlighet

Standard eller kundanpassat set

Ultraljudsledd PICC inläggning

The Risk of Bloodstream Infection in adults with different Intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Maki G. et al., Mayo Clin Proc, 2006.
The use of ultrasound to improve practice and reduce complication rates in peripherally inserted central catheter insertions: final report of investigation. Stokowski G. et al. Journal of Infus Nurs., 2009.
Ultrasound guidance for placement of central venous catheters: a meta-analysis of the literature. Randolph AG et al. Crit Care Med., 1996.

EKG teknik



 Ø Ø (mm) Ø (mm)

3Fr 1.0 0.6 1 ml/s 325 psi (22.4 bar) V021292213
4Fr 1.35 0.9 5 ml/s 325 psi (22.4 bar) V021292214
5Fr 1.67 1.1 6 ml/s 325 psi (22.4 bar) V021292215

Ø

3Fr 1293.203

4Fr 1293.204

5Fr 1293.205

Vygocard Luer-lock 9164.002

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

Kateter

Yttre Inre Maximal
flödeshastighet för
övertrycksinjektion

Max tryck Art. nr

Micro Seldingerkit:

- 1 röntgensynlig kateter (60cm lång) in biostabil polyuretan med tillfälliga vingar.
- 1 metalledare för att göra katetern styvare under inläggning
- 1 «T» proximal anslutning. Den laterala porten på T anslutningen kan användas för att infundera
natriumklorid.
- 1 avtagbar förlängning med en Robert klämma.
- 1 säkerhets introducer 21G x 7cm
- 1 rak Nitinol ledare 50cm, 0.018
- 1 delbar nål + dilator

- 1 Luer slip spruta 10 ml
- 1 glidklämma
- 1 måttband
- 1 griplok fästanordning
- 1 Bionector
- 1 säkerhetsskalpell

Reperationsset
Set innehåller förlängningssladd och tillbehör för att reparera piccline

Kateter
Art. nr

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

Namn Version

NaCl

Anslutning Art. nr

För mer information, kontakta info@vygon.se

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

Vygon (Sweden) AB
Högströmsgatan 16
931 33 Skellefteå
0910-88450
info@vygon.se www.vygon.se
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