Filtry infuzyjne

w systemie zamkniętym

Skuteczna ochrona przed
zanieczyszczeniami cząsteczkowymi,
bakteriami i pęcherzykami powietrza.

Cechy charakterystyczne
filtrów infuzyjnych
>

Roztwór infuzyjny bez zanieczyszczeń

>

Redukcja transferu bakterii do światła cewnika

>

Minimalizacja ryzyka zakażenia odcewnikowego

>

Szczególne przeznaczenie dla neonatologii

www.icumed.com

Filtry w systemie zamkniętym ICU Medical
Wyposażone w zawory bezigłowe
z potwierdzonym w badaniach
najmniejszym transferem bakterii
w porównaniu do innych zaworów1

Mała średnica drenów i mała powierzchnia
filtra - pozwalają na przepłukanie systemu
minimalną ilością płynu, co ma szczególne
znaczenie wśród najmłodszych pacjentów

Posiadają zawór do dostrzyknięć, Posiadają zastawki antyzwrotne,
które uniemożliwiają
dzięki któremu możliwe
cofanie się krwi do drenu
jest równoczesne prowadzenie
podaży wielolekowej

Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 30 lat w badaniach
nad przygotowywaniem płynów do infuzji wykazano,
że ich skażenie sięga nawet do 15%?2
Potencjalne skutki obecności
zanieczyszczeń w roztworach
> Większe prawdopodobieństwo

odcewnikowego zapalenia żyły wywołane
uszkodzeniem mechanicznym

> Zator płucny
> Ryzyko pojawienia się

ziarników w tętnicy płucnej

> Guzowate zwłóknienie wątroby

HA-CLABSI rate per 1000 catheter days ( line)

Po przebadaniu 807 dzieci przebywających na oddziale intensywnej terapii, wykazano,
że stosowanie filtrów infuzyjnych znacząco ogranicza występowanie komplikacji, takich
jak sepsa, niewydolność organów lub zakrzepicy oraz przyczynia się do zredukowania
liczby przypadków Zespołu Uogólnionej Reakcji Zapalnej (SIRS) wśród pacjentów. 3
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Komlikacje*
* sepsa, niewydolność organów (płuca, wątroba, nerki), zakrzepica
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