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ενζωμαηωμένο απηηπιακό θίληπο ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο
















Είλαη ζύγρξνλνο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο.
Δηαζέηεη πιήξσο ελζσκαησκέλν αξηεξηαθό θίιηξν.
Δηαζέηεη όγθν πιήξσζεο 260ml
Δηαζέηεη εμαηξεηηθή απόδνζε κεηαθνξάο αεξίσλ.
Δηαζέηεη ηε θαιύηεξε απόδνζε ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο.
Δηαζέηεη ηε κηθξόηεξε πηώζε πίεζεο (pressure drop).
Είλαη ηδηαίηεξα κειεηεκέλνο γηα ηελ νκνηόκνξθε θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία ηνπ
αίκαηνο ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ.
Η θαξδηνδεμακελή ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο παξνρέηεπζε ζώξαθνο.
Η θαξδηνδεμακελή δηαζέηεη όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν όγθν.
Σν θίιηξν θαξδηνηνκίαο έρεη ηε κηθξόηεξε δπλαηή δηάκεηξν πόξσλ, γηα ηελ
απνδνηηθόηεξε θαηαθξάηεζε ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ.
Η θαξδηνδεμακελή δηαζέηεη μερσξηζηνύο ζαιάκνπο θιεβηθνύ θίιηξνπ θαη θαξδηνηνκίαο.
Δηαζέηεη holder ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πεξηζηξνθή θαη ηνπνζέηεζε θαηά 360 0 ηνπ
νμπγνλσηή θαη ηεο θαξδηνδεμακελήο αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο.
Δηαζέηεη ζρεδηαζκό πιήξνπο δηαθάλεηαο γηα αλεκπόδηζηε νξαηόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζηηο θάζεηο θίλεζεο ηνπ αίκαηνο, ηνπ λεξνύ θαη ηεο κεηαθνξάο αεξίσλ.
Δηαζέηεη πνιιαπιά ζεκεία εμαέξσζεο, ώζηε λα κελ αλαπηύζζεηαη πίεζε ζην ζάιακν ηνπ
νμπγνλσηή.
Η έμνδνο ηνπ νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο δηαζέηεη δηπιή ππνδνρή γηα εηζαγσγή ζεξκνκέηξνπ
θαη γηα ιήςε δείγκαηνο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη κέγηζηε αθξίβεηα ζηηο ελδείμεηο.

Σεη αιμαηικήρ καπδιοπληγίαρ 4:1 MYOTherm XP41, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο









Είλαη ζρεδηαζκέλν κε ρακειή είζνδν θαη έμνδν λεξνύ γηα γξήγνξε θαη αμηόπηζηε
κεηαθνξά ζεξκνθξαζίαο.
Δηαζέηεη πςειέο επηδόζεηο κεηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο θαη γξήγνξνπο ρξόλνπο αληίδξαζεο
ζε επξεία θιίκαθα ξπζκώλ ξνήο.
Δηαζέηεη ρακειό όγθν πιήξσζεο ζηα 44ml
Δηαζέηεη κνλαδηθό ζρεδηαζκό εηζόδνπ αίκαηνο πνπ επεξγεηεί ηελ νκνηόκνξθε ξνή ηνπ
αίκαηνο
Η ελαιιαγή ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κέζσ πιαθώλ από αλνμείδσην αηζάιη.
Σν ζεκείν παξαθνινύζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ηδαληθά ηνπνζεηεκέλν ζην κέζν ηεο
ξνήο εμόδνπ ηνπ αίκαηνο γηα κέγηζηε αθξίβεηα ζεξκνθξαζηώλ
Δηαζέηεη θίιηξν 150 micron
Δηαζέηεη βαιβίδα εθηόλσζεο πίεζεο γηα λα πξνζηαηεύεηαη επηπιένλ ν ελαιιάθηεο θαη νη
ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ.
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Οη δίνδνη εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ λεξνύ δηαζέηνπλ πξνζαξκνζηηθά 1/2” ηαρείαο ζύλδεζεο
θαη απνζύλδεζεο.
Λεηηνπξγεί κε κέγηζηε ζπληζηώκελε ξνή αίκαηνο 500ml / min

Σεη ζωλήνων Αιμοδιήθηζηρ, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο, πεξηιακβάλεη:
1) Σεη θίληπος αιμοζςγκένηπωζηρ Hemocor HPH 1000 Hemoconcentrator γηα έιεγρν
ηεο αηκνδηήζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα επέκβαζεο θαξδηάο.
- Δηαηεξεί ζηα επηζπκεηά επίπεδα ηνλ αηκαηνθξίηε.
- Δελ πξνθαιεί αηκόιπζε.
- Με πνζόηεηα prime 70ml θαη ζπλνιηθή επηθάλεηα 1,1 m2 .
- Δηαζέηεη κεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο γηα εμαηξεηηθή βηνζπκβαηόηεηα.
- Δηαζέηεη πιήξε επηινγή θίιηξσλ γηα όιν ην εύξνο ησλ αζζελώλ από λενγλά έσο ηνλ
κεγαιύηεξν ελήιηθν.
- Μπνξεί λα εηζαρζεί εύθνια ζην θύθισκα εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή
ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ
- Οη πόξνη ησλ ηλώλ δηαζέηνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν 200 micron, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θίιηξνπ ησλ λενγλώλ 620 micron
- Δέρεηαη κέγηζηε πίεζε ζηε κεκβξάλε 500 mm/Hg
- Η ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη θιάκπεο γηα θάζε ηκήκα ησλ ζσιελώζεσλ
- Δηαζέηεη δύν ελζσκαησκέλνπο πξνζαξκνζηέο κε male luer lock άθξα θαη 1/4" male ζπλδεηηθά
2) Σεη ζωλήνων
Πεξηιακβάλεη θιάκπεο γηα θάζε ηκήκα ησλ ζσιελώζεσλ,
δύν ελζσκαησκέλνπο adapters κε male luer lock θαη 1/4” male ζπλδεηηθά.
3) Αζκό ζςλλογήρ αποβλήηων.
Σεη αςηομεηάγγιζηρ, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο





Είλαη θαηάιιειν γηα ηελ δηάζσζε ησλ δηεγρεηξεηηθώλ απσιεηώλ αίκαηνο, ηελ
επεμεξγαζία, πιύζε θαη επαλέγρπζε ηνπ απηόινγνπ αίκαηνο ηνπ αζζελή δηεγρεηξεηηθά
θαη κεηεγρεηξεηηθά (ην ρεηξνπξγηθό πεδίν θαη ην ηξαύκα).
Μπνξεί λα επηζηξέθεη κέζα ζε ηξία ιεπηά άλσ ησλ 130 ml έηνηκνπ επεμεξγαζκέλνπ –
πιπκέλνπ αίκαηνο.
Σν ηειηθό πξντόλ ηνπ ζεη (επεμεξγαζκέλν αίκα) είλαη πςειήο πνηόηεηαο, κε αηκαηνθξίηε
άλσ ηνπ 50%, αλεμάξηεηα από ην επίπεδν ηνπ αηκαηνθξίηε ηνπ εηζεξρόκελνπ αίκαηνο.
Καηά ηελ επεμεξγαζία – πιύζε, ε απνκάθξπλζε ησλ ιεπθνθπηηάξσλ, ησλ
ελεξγνπνηεκέλσλ αηκνπεηαιίσλ, θαζώο θαη ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ παξαγόλησλ πήμεο
μεπεξλά ην 90%.
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Σηαθεποποιηηήρ για σειποςπγική πάλλοςζαρ καπδιάρ, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο










Είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη αξίζηεο πνηόηεηαο.
Είλαη κίαο ρξήζεο.
Η ρξήζε ηνπ ζηαζεξνπνηεηή θαξδηαθνύ ηζηνύ επηηξέπεη ζηνλ θαξδηνρεηξνπξγό λα
νινθιεξώζεη ηηο αλαζηνκώζεηο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ελώ πάιιεηαη ε θαξδία εθηόο
εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο.
Πξνζθέξεη ζηνλ ρεηξνπξγό ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε θάζε πιεπξά ηεο παιιόκελεο
θαξδηάο κε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα.
Η ζπζθεπή απνηειείηαη από έλα θηλνύκελν βξαρίνλα πνπ πξνζαξκόδεηαη θαηεπζείαλ
ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ζσξαθηθνύο δηαζηνιείο.
Δηαζέηεη βξαρίνλα θαη ηελ πεξηζηξνθηθή βάζε απηνύ εηδηθήο ζρεδίαζεο γηα εμαηξεηηθή
αληνρή θαη ζηαζεξόηεηα.
ην άθξν ηνπ βξαρίνλα ππάξρνπλ δύν παξάιιεια εύθακπηα «πνδαξάθηα» κε κία ζεηξά
από βεληνύδεο (παξόκνηεο κε απηέο ηνπ ρηαπνδηνύ) πάλσ ζην θάζε έλα, πνπ λα
ζπγθξαηνύλ ην επηθάξδην από αληίζεηεο πιεπξέο ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο πνπ ζα
παξαθακθζεί.
Οη βεληνύδεο ηαπηόρξνλα αλαζεθώλνπλ θαη λα εμαπιώλνπλ απαιά ην ζεκείν
αλαζηόκσζεο θαη ην θξαηνύλ ζηαζεξό, κεηώλνληαο ηελ ηξηζδηάζηαηε θίλεζε, ελώ ε
θαξδηά ζπλερίδεη λα πάιιεηαη.

Κάνοςλερ αοπηικέρ κςπηού άκπος, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο






Είλαη κνλνθόκκαηεο κε ζπείξακα.
Δηαζέηνπλ ινμό, θπξηό άθξν ιεπηνύ ηνηρώκαηνο.
Η θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεη κεγαιύηεξν ξπζκό ξνήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πηώζε
πίεζεο
Δηαζέηνπλ ζπλδεηηθό 3/8 κε vent.
Δηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο 20, 22, 24 French.

Φλεβικέρ κάνοςλερ με ζπείπαμα διπλού επιπέδος, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο






Έρνπλ ελζσκαησκέλν ζπείξακα.
Δηαζέηνπλ άθξν πνιιαπιώλ νπώλ.
Η θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεη κεγαιύηεξν ξπζκό ξνήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πηώζε
πίεζεο.
Δηαηίζεληαη κε ζπλδεηηθά άθξα 1/2 θαη 3/8
Δηαζέηνπλ δηαβαζκίζεηο βάζνπο γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε.
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Φλεβικέρ κάνοςλερ με ζπείπαμα διπλού επιπέδος oval διαηομήρ, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc
Ακεξηθήο







Έρνπλ ελζσκαησκέλν ζπείξακα.
Είλαη παπιαηπζκέλεο δηαηνκήο (oval) θαη ζώκαηνο ρακεινύ πξνθίι
Δηαζέηνπλ άθξν πνιιαπιώλ νπώλ.
Η θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεη κεγαιύηεξν ξπζκό ξνήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πηώζε
πίεζεο.
Δηαζέηνπλ ζεκείν ζύλδεζεο 3/8.
Δηαζέηνπλ δηαβαζκίζεηο βάζνπο γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε.

Φλεβικέρ κάνοςλερ ενόρ επιπέδος εςθείερ και κςπηέρ με ζπιπάλ, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc
Ακεξηθήο






Έρνπλ ελζσκαησκέλν ζπείξακα.
Δηαζέηνπλ θσληθό άθξν πνιιαπιώλ νπώλ.
Η θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεη κεγαιύηεξν ξπζκό ξνήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πηώζε
πίεζεο.
Δηαηίζεληαη κε ζεκεία ζύλδεζεο 1/4, 3/8 θαη 1/2.
Δηαζέηνπλ δηαβαζκίζεηο βάζνπο γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε.

Καθεηήπερ αποζςμθόπηζηρ απιζηεπάρ κοιλίαρ ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο





Δηαζέηνπλ δηάηξεην άθξν ηνπιάρηζηνλ 20 νπώλ.
Είλαη από ζηιηθόλε
Δηαζέηεη εύθακπην εηζαγσγέα.
Καηαιήγεη ζε άθξν 1/4 ρσξίο vent.

Καθεηήπερ οπθόδπομηρ καπδιοπληγίαρ με VENT, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο




Δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξό άθξν.
Δηαζέηνπλ βειόλα εηζαγσγήο από αλνμείδσην αηζάιη.
Δηαηίζεηαη ζηα κεγέζε 5, 7, 9, 11 Fr.

Καθεηήπερ σοπήγηζηρ καπδιοπληγίαρ ζηεθανιαίων, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο



Δηαζέηνπλ άθξν ηύπνπ “basket” κε θιάληδα
Δηαζέηνπλ θνξκό από εύπιαζην αλνμείδσην αηζάιη.

Σεη πολλαπλήρ αιμάηωζηρ, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο



Δηαζέηεη 4 πόδηα κε ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλεο θιάκπεο.
Η ζπζθεπαζία πεξηέρεη θαη 3 αγγεηαθέο θάλνπιεο (vessel)
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Αναππόθηζη πεπικαπδίος/ενδοκαπδίος, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο



Δηαζέηεη δηάηξεην άθξν “pool tip” κε βαξίδην γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαξξόθεζεο κε
παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηξαπκαηηζκνύ ησλ ηζηώλ.
Δηαζέηεη ζπλδεηηθό 1/4.

Καπδιακή αναππόθηζη, ηνπ νίθνπ Medtronic Inc Ακεξηθήο




Δηαζέηεη άλεηε ιαβή κε ζηαζκό ειέγρνπ θελνύ ζπλδεδεκέλε κε ζσιήλα πνπ δηαζέηεη
θιάκπα.
Δηαζέηεη άθξν από εύπιαζην αλνμείδσην αηζάιη.
Δηαηίζεηαη κε ή ρσξίο καιαθό άθξν ζηιηθόλεο.
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