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Αξιότιμοι Κφριοι,
Σασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα παρακάτω είδθ, ωσ απάντθςθ τθσ
δθμόςιασ διαβοφλευςθσ του Νοςοκομείου ςασ.
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ.
Με εκτίμθςθ,
DEPLOYMED A.E.

ΕΙΔΟ 1
Τετραπολικοί Καθετήρεσ Σταθεροφ Άκρου









Οι κακετιρεσ δεν φζρουν κόλλα ςτισ ενϊςεισ του tip με τον κορμό (θ ζνωςθ να γίνεται με
κερμομορφοποίθςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηονται ακριβείσ μετριςεισ.
Είναι καταςκευαςμζνοι από pebax ενιςχυμζνου τφπου Μ
Διάμετροσ 5, 6F
Μικοσ κακετιρα 120cm
Οι κακετιρεσ είναι επενδυμζνοι με πλζγμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατά ςυνζπεια να
παρζχεται εξαιρετικι ςτακερότθτα, άριςτθ προωκθτικότθτα και υψθλι ροπι ςτρζψθσ για
τθν μζγιςτθ κατευκυντικότθτα.
Οι πόλοι είναι από πλατίνα και ιρίδιο ζτςι ϊςτε να παρζχουν υψθλι πιςτότθτα καταγραφισ.
Διάκενο πόλων 5, 10, 2-5-2mm
Διατίκεται ςε διαφορετικζσ καμπφλεσ, Josephson, Cournard, Damato, HIS

ΕΙΔΟ 2
Αντίςτοιχα ςυνδετικά καλώδια για το Είδοσ 1
ΕΙΔΟ 3
Τετραπολικοί Καθετήρεσ Μεταβαλλόμενησ Καμπυλότητασ









Οι κακετιρεσ δεν φζρουν κόλλα ςτισ ενϊςεισ του tip με τον κορμό (θ ζνωςθ να γίνεται με
κερμομορφοποίθςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηονται ακριβείσ μετριςεισ.
Είναι καταςκευαςμζνοι από pebax ενιςχυμζνου τφπου Μ
Διάμετροσ 6, 7F
Μικοσ κακετιρα 120cm
Οι κακετιρεσ είναι επενδυμζνοι με πλζγμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατά ςυνζπεια να
παρζχεται εξαιρετικι ςτακερότθτα, άριςτθ προωκθτικότθτα και υψθλι ροπι ςτρζψθσ για
τθν μζγιςτθ κατευκυντικότθτα.
Οι πόλοι είναι από πλατίνα και ιρίδιο ζτςι ϊςτε να παρζχουν υψθλι πιςτότθτα καταγραφισ.
Διάκενο πόλων ςε διάφορα μεςοδιαςτιματα και απόςταςθσ μεταξφ των πόλων.
Διατίκεται ςε διαφορετικζσ καμπφλεσ, Josephson, Cournard, Damato, HIS

ΕΙΔΟ 4
Αντίςτοιχα ςυνδετικά καλώδια για το Είδοσ 3

ΕΙΔΟ 5
Διαγνωςτικοί Εξαπολικοί Καθετήρεσ Σταθεροφ Άκρου









Οι κακετιρεσ δεν φζρουν κόλλα ςτισ ενϊςεισ του tip με τον κορμό (θ ζνωςθ να γίνεται με
κερμομορφοποίθςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηονται ακριβείσ μετριςεισ.
Είναι καταςκευαςμζνοι από pebax ενιςχυμζνου τφπου Μ
Διάμετροσ 6F
Μικοσ κακετιρα 120cm
Οι κακετιρεσ είναι επενδυμζνοι με πλζγμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατά ςυνζπεια να
παρζχεται εξαιρετικι ςτακερότθτα, άριςτθ προωκθτικότθτα και υψθλι ροπι ςτρζψθσ για
τθν μζγιςτθ κατευκυντικότθτα.
Οι πόλοι είναι από πλατίνα και ιρίδιο ζτςι ϊςτε να παρζχουν υψθλι πιςτότθτα καταγραφισ.
Διάκενο πόλων ςε διάφορα μεςοδιαςτιματα και απόςταςθσ μεταξφ των πόλων.
Διατίκεται ςε διαφορετικζσ καμπφλεσ, Josephson, Cournard, Damato, HIS

ΕΙΔΟ 6
Αντίςτοιχα ςυνδετικά καλώδια για το Είδοσ 5
ΕΙΔΟ 7
Διαγνωςτικοί Εξαπολικοί Καθετήρεσ Σταθεροφ Άκρου & Καταγραφή Δεματιου HIS









Οι κακετιρεσ δεν φζρουν κόλλα ςτισ ενϊςεισ του tip με τον κορμό (θ ζνωςθ να γίνεται με
κερμομορφοποίθςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηονται ακριβείσ μετριςεισ.
Είναι καταςκευαςμζνοι από pebax ενιςχυμζνου τφπου Μ
Διάμετροσ 6F
Μικοσ κακετιρα 120cm
Οι κακετιρεσ είναι επενδυμζνοι με πλζγμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατά ςυνζπεια να
παρζχεται εξαιρετικι ςτακερότθτα, άριςτθ προωκθτικότθτα και υψθλι ροπι ςτρζψθσ για
τθν μζγιςτθ κατευκυντικότθτα.
Οι πόλοι είναι από πλατίνα και ιρίδιο ζτςι ϊςτε να παρζχουν υψθλι πιςτότθτα καταγραφισ.
Διάκενο πόλων ςε διάφορα μεςοδιαςτιματα και απόςταςθσ μεταξφ των πόλων.
Διατίκεται ςε διαφορετικζσ καμπφλεσ, Josephson, Cournard, Damato, HIS

ΕΙΔΟ 8
Αντίςτοιχα ςυνδετικά καλώδια για το Είδοσ 8

ΕΙΔΟ 11
Δεκαπολικοί Καθετήρεσ με ειδικά προςχηματιςμζνη καμπφλη για προςπζλαςη
ςτον ςτεφανιαίο κόλπο από υποκλείδιο ή ςφαγίτιδα










Οι κακετιρεσ δεν φζρουν κόλλα ςτισ ενϊςεισ του tip με τον κορμό (θ ζνωςθ να γίνεται με
κερμομορφοποίθςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηονται ακριβείσ μετριςεισ.
Είναι καταςκευαςμζνοι από pebax ενιςχυμζνου τφπου Μ
Διάμετροσ 5, 6F
Μικοσ κακετιρα 120cm
Οι κακετιρεσ είναι επενδυμζνοι με πλζγμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατά ςυνζπεια να
παρζχεται εξαιρετικι ςτακερότθτα, άριςτθ προωκθτικότθτα και υψθλι ροπι ςτρζψθσ για
τθν μζγιςτθ κατευκυντικότθτα.
Οι πόλοι είναι από πλατίνα και ιρίδιο ζτςι ϊςτε να παρζχουν υψθλι πιςτότθτα καταγραφισ.
Διάκενο πόλων ςε διάφορα μεςοδιαςτιματα και απόςταςθσ μεταξφ των πόλων.
Διατίκεται ςε διαφορετικζσ καμπφλεσ, Josephson, Cournard, Damato, HIS

ΕΙΔΟ 12
Αντίςτοιχα ςυνδετικά καλώδια για το Είδοσ 11

ΕΙΔΟ 13
Δεκαπολικοί Καθετήρεσ Πηδαλιουχοφμενοι με ειδικά προςχηματιςμζνη καμπφλη
για προςπζλαςη ςτον ςτεφανιαίο κόλπο










Οι κακετιρεσ δεν φζρουν κόλλα ςτισ ενϊςεισ του tip με τον κορμό (θ ζνωςθ να γίνεται με
κερμομορφοποίθςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηονται ακριβείσ μετριςεισ.
Είναι καταςκευαςμζνοι από pebax ενιςχυμζνου τφπου Μ
Διάμετροσ 5, 6F
Μικοσ κακετιρα 120cm
Οι κακετιρεσ είναι επενδυμζνοι με πλζγμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατά ςυνζπεια να
παρζχεται εξαιρετικι ςτακερότθτα, άριςτθ προωκθτικότθτα και υψθλι ροπι ςτρζψθσ για
τθν μζγιςτθ κατευκυντικότθτα.
Οι πόλοι είναι από πλατίνα και ιρίδιο ζτςι ϊςτε να παρζχουν υψθλι πιςτότθτα καταγραφισ.
Διάκενο πόλων ςε διάφορα μεςοδιαςτιματα και απόςταςθσ μεταξφ των πόλων.
Διατίκεται ςε διαφορετικζσ καμπφλεσ, Josephson, Cournard, Damato, HIS

ΕΙΔΟ 14
Αντίςτοιχα ςυνδετικά καλώδια για το Είδοσ 13

ΕΙΔΟ 66
Σφρμα διαφραγματικήσ παρακζντηςησ
Διαμζτρου 0.014 ίντςεσ, 120εκ μακρφ οδθγό ςφρμα, ειδικά ςχεδιαςμζνο για διαφραγματικι παρακζντθςθ.
Αφοφ ο διαφραγματικόσ διαςτολζασ ζχει "τεντϊςει" το ωοειδζσ τρίμα, θ άκρθ του διατρυπά το
μεμβρανϊδεσ τρίμα αβίαςτα. Αςτιριχτθ από τθν βελόνα και το διαςτολζα, θ άκρθ του καλωδίου πζρνει «J»
ςχιμα που τθν κακιςτά ανίκανθ για περαιτζρω διείςδυςθ ιςτοφ.
Ζνα ακτινοςκιερό άκρο κατά μικοσ του άξονα επιτρζπει τθν ακτινοςκοπικι απεικόνιςθ του καλωδίου μζςα
ςτον αριςτερό κόλπο ενϊ τα εγγυισ ςθμάδια βοθκοφν ςτον κακοριςμό τθσ κατά προςζγγιςθσ αςφαλοφσ
άκρθσ του, ςε ςχζςθ με τθν άκρθ τθσ βελόνασ. Η διαφραγματικι βελόνα, ο διαςτολζασ και το κθκάρι ,
προωκοφνται «over the wire» , μζςα ςτον αριςτερό κόλπο χωρίσ ουςιαςτικά καμία πικανότθτα για
διάτρθςθ αορτισ ι περικαρδίου.
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΜΑΣΑ
1. Το ακτινοςκιερό άκρο, μικρισ διαμζτρου 0.014 ίντςεσ καλϊδιο γίνεται εφκολα ορατό κατά τθν
ακτινοςκόπθςθ.
2. H ειδικά ςχεδιαςμζνθ διαμόρφωςθ ακρϊν επιτρζπει τθν αβίαςτθ διείςδυςθ του ςτρίματοσ.
3. Το ςχιμα «J» επιτρζπει τθν αςφαλι πρόοδο και βεβαιϊνει τθν κατάλλθλθ κζςθ μζςα ςτον αριςτερό
κόλπο.
4. Η διαφραγματικι βελόνα και ο διαςτολζασ κακίςτανται ατραυματικά όταν το SAFESEPT ειςζρχεται.
5. Τα εγγυισ ςθμάδια βοθκοφν ςτον κακοριςμό τθσ κζςθσ του άκρου του SAFESEPT, ςχετικά με τθν κζςθ
του άκρου τθσ διαφραγματικισ βελόνασ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ.
6. Συμβατό με όλο το διακζςιμο ςιμερα ςυςτιματα διαφραγματικισ παρακζντθςθσ.

