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EGYSZERI BEADÁS (SINGLE-SHOT) MÓDSZER

Sok aneszteziológus számára az optimális tű választása egyéni 

tapasztalat és igény kérdése.

A B. Braun három különböző formájúra kiképzett végű tűt kínál, 

mindegyik fajtából valamennyi méret rendelkezésre áll, beleértve 

a speciális, gyermekanesztéziában használatos spinális tűket is.

Mindegyik típusnak speciális tulajdonságai vannak, közös bennük 

a kiváló minőség és a minden szempontból optimális kiképzés.

SPINÁLIS ANESZTÉZIA
TŰK, AMELYEK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTENEK

KÓNUSZKIKÉPZÉS

Az átlátszó, bordázott kónusz lehetővé teszi a tűben visszafolyó 

CSF gyors észlelését, ami a tű korrekt helyzetét jelzi. A színkódolt 

mandrin biztosítja a tű méretének azonosítását, minden mandrin 

csak a meghatározott méretű tűbe fér bele pontosan.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Ideális eszközt jelentenek a gyakorlott 

aneszteziológus kezében

 � Három különböző kialakítású hegy, így az 

aneszteziológus az adott célnak és egyéni szokásainak, 

kívánságainak leginkább megfelelő eszközzel dolgozhat

 � Átlátszó kónusz, mely lehetővé teszi a megjelenő CSF 

gyors észlelését

 � A gyermekanesztéziában használatos méretű Pencan® 

és Atraucan® tűk teljes skálája

ÚJ KÓNUSZKIKÉPZÉS
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Méret 20:1

PENCAN® TŰ PENCIL POINT HEGGYEL

 � Biztonságos, könnyen kezelhető, a szöveti rétegek jól 

diff erenciálhatók ahogy halad előre a tű

 � Az atraumatikus hegynek köszönhetően védelem a 

PDPH, paresztézia, idegkárosodás, érpunkció ellen

 � A tű hegye akkor sem deformálódik, ha csontba 

ütközik

 � A tű hegyének optimális kiképzése minimális 

intrathecalis penetrációt tesz szükségessé, ezáltal az 

inkomplett blokk kialakulásának esélye csökken

Méret 20:1

SPINOCAN® TŰ QUINCKE HEGGYEL

 � Éles szélű hegy, mely lehetővé teszi a minimális erővel 

végzett szúrást 

 � Biztonsági visszajelzés a durán áthaladásról egy 

zökkenő érzés kíséretében

 � Alacsony PDPH-arány a vékony tűknek köszönhetően

 � Pontosan illeszkedő mandrin, mely megakadályozza, 

hogy a szúrás során szövetdarabok jussanak be a 

spinális térbe (epidermoid tumor kialakulásának 

kockázata)

ATRAUCAN TŰ KETTŐS ÉLŰ, LÉPCSŐZETESEN KIKÉPZETT HEGGYEL

 � Alacsony punkciós erő

 � Minimális szúrási trauma

 � Jelentősen csökkentett PDPH kockázat

Az Atraucan egy különleges gondossággal megtervezett és ki-

alakított hegyű tű, mely lehetővé teszi az atraumatikus punk-

ciót. A hegy elülső, éles része először kicsi, pontos metszést ejt. 

A hegy második, nem vágó része széttolja a dura mater rostjait, 

meggátolva a további traumát, ezzel minimálisra csökkenti a 

PDPH kockázatát. 

Méret 20:1

BIZONYÍTOTT MINŐSÉG
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FOLYAMATOS SPINÁLIS ANESZTÉZIA (FSA)
TÖKÉLETESEN PONTOS TECHNIKA – SPINOCATH®

FSA – A BIZTONSÁGOS MÓDSZER

Az, hogy melyik a legmegfelelőbb aneszteziológiai technika külön-

böző beavatkozásokhoz a betegek számára, mindennapi kérdés a 

gyakorló aneszteziológusok között. A folyamatos spinális aneszté-

zia számtalan előnyt kínál orvosnak és páciensnek egyaránt.

Az epidurális anesztéziával összehasonlítva FSA esetén könnyeb-

ben meggyőződhetünk a katéter megfelelő helyzetéről, gyorsab-

ban kialakuló és megbízhatóbb mélységű anesztézia érhető el. Az 

epidurális anesztézia során beadott lokál anesztetikum 1/5-1/10 

része is elegendő, ezáltal a szisztémás toxikus reakció veszélye 

csökken. 

Az egyszeri spinális anesztéziával összehasonlítva, FSA során mű-

tét alatt végig adhatunk lokálanesztetikumot. Ismételt dózis be-

adása a hatás időtartamának meghosszabbítása és a szükséges 

mélységű anesztézia biztosítása érdekében bármikor lehetséges. 

További előny, hogy a blokk hamarabb szűnik meg az anesztézia 

befejeztével. A kardiovaszkuláris mellékhatások és a légzésde-

presszió veszélye szignifi kánsan kisebb.

A Spinocath® helyes bevezetése

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Intelligens, „kanül a tűn” technika, amely minimálisra 

csökkenti a CSF-csorgás kockázatát, ennek köszönhetően 

csökken a durapunkciót követő fejfájás (PDPH) esélye

 � Gyors visszajelzés a katéter jó helyzetéről

 � Kevesebb gyógyszer szükséges, a kardiovaszkuláris 

mellékhatások és a toxikus reakció kockázata minimális

 � Posztoperatív fájdalomcsillapításra is alkalmas

 � Rövid posztoperatív szak
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SPINOCATH® – INTELLIGENS KIALAKÍTÁS

A Spinocath® katétert egyedi „kanül a tűn” kialakítás jellemzi. A 

katéter magában foglalja a spinális tűt. A dura mater átszú rását 

követően a tűt visszahúzzuk a katéterből, amely ezt követően tö-

kéletesen tömíti a durán ejtett lyukat. Ez a módszer tulajdonkép-

pen már a beavatkozás kezdetén kiküszöböli a CSF-csorgást, mi-

nimálisra csökkentve ezzel a PDPH (posztpunkciós fejfájás) 

kockázatát.

Hagyományos spinális katéter: 
CSF-szivárgás – nagyobb posztpunkciós fejfájás (PDPH) kockázat
A katéter kisebb, mint a durán ejtett lyuk, ezért a tű kihúzását 

követően CSF-csorgás várható.

1.  "Kanül a tűben"-módszer, a 

durapunkció pillanatában az 

intrathecalis térben

1.  "Kanül a tűn”-technika, a durapunk-

ció pillanatában az intra thecalis tér-

ben

2.  A tű eltávolítását követő helyzet az 

intrathecalis téren kívül

2.  A tű eltávolítását követő helyzet az 

intrathecalis téren kívül

Spinocath: 
Nincs CSF-csorgás – minimális PDPH-kockázat
A katéter nagyobb, mint a spinális tű, ezért jól tömíti a durán 

ejtett sérülést.

MEGBÍZHATÓ VISSZAJELZÉS

A jól észlelhető zökkenés („click”) a dura átszúrásakor és a 

katéter végén másodperceken belül megjelenő CSF jól jelzi a ka-

téter intrathecalis helyzetét.
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Spinocan® Méret Hosszúság 

(mm)

Tűátm. 

(mm)

Hosszúság 

(inch)

Darab/doboz Rendelési kód

Quincke tűk spinális anesztéziához

� 29 G 88 * 0.35 31/2” 25 4501900

� 27 G 120 0.42 43/4” 25 4502140

� 26 G 88 0.47 31/2” 25 4502906

� 26 G 120 0.47 43/4” 25 4504917

� 25 G 75 0.53 3” 25 4505751

� 25 G 88 0.53 31/2” 25 4505905

� 25 G 120 0.53 43/4” 25 4505913

� 22 G 40 0.70 11/2” 25 4507401

� 22 G 75 0.70 3” 25 4507754

� 22 G 88 0.70 31/2” 25 4507908 

� 22 G 120 0.70 43/4” 25 4506090

� 20 G 75 0.90 3” 25 4509757

� 20 G 88 0.90 31/2” 25 4509900

� 19 G 40 1.10 11/2” 25 4501144

� 19 G 88 1.10 31/2” 25 4501195

� 18 G 75 1.30 3” 25 4501373

*vezető tűvel � 18 G 88 1.30 31/2” 25 4501390

Atraucan® Méret Hosszúság 

(mm)

Tűátm. 

(mm)

Hosszúság 

(inch)

Darab/doboz Rendelési kód

 Speciális atraumatikus tűk spinális anesztéziához Atraucan vezető tűvel 

� 26 G 88 0.47 31/2” 25 4504739

*vezető tűvel

SPINÁLIS ANESZTÉZIA
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
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Pencan® Méret Hosszúság 

(mm)

Tűátm. 

(mm)

Hosszúság 
(inch)

Darab/doboz Rendelési kód

 Pencil-point tűk spinális anesztéziához

� 27 G 88 0.42 31/2” 25 4502027

� 27 G 88 0.4 31/2” 25 4502027-01

� 27 G 88* 0.42 31/2” 25 4502051

� 27 G 103* 0.42 4” 25 4502124

� 27 G 120 0.42 43/4” 25 4502132

� 25 G 88 0.53 31/2” 25 4502019

� 25 G 88* 0.53 31/2” 25 4502043

� 25 G 103* 0.53 4” 25 4502116

� 22 G 88 0.73 31/2” 25 4502035

Gyermekanesztéziához: Pencan® Paed

� 25 G 25 0.53 1” 25 4502167

Vezető tűk Méret Hosszúság 

(mm)

Tűátm. 

(mm)

Hosszúság 
(inch)

Darab/doboz Rendelési kód

� 20 G 35 0.90 13/8” 25 4505000

Spinocath® Tű külső átm.

(mm)

G Katéter külső/ 

belső átm. (mm)

Katéterhossz 

(mm/inch)

G Darab/

doboz

Rendelési kód

Katéterszett 29G tűvel, Perifi x® LOR-fecskendő, Perifi x® katétercsatlakozó

0.35 29 0.71/0.41 720/28” 24 5 4517717

Katéterszett 27G tűvel, Perifi x® LOR-fecskendő, Perifi x® katétercsatlakozó

0.42 27 0.85/0.45 720/28” 22 5 4517725
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Biztonságos katéterbevezetés a vezető csatlakozó segítségével

EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
A LEGJOBB MINŐSÉGET ADJUK AZ ÖN KEZÉBE

B. BRAUN EPIDURÁLIS TŰK

Az aneszteziológus minden epidurális anesztézia során más és 

más anatómiai viszonyokkal találkozik, ezért a precizitás és a sok-

oldalúság egyaránt fontos. A B. Braun epidurális tűk a pontossá-

got és megbízhatóságot jelentik az aneszteziológus számára.

TUOHY-TŰK

 � Különleges kiképzésű Tuohy-görbület és -hegy a különböző 

szöveti rétegek könnyű megkülönböztetését segíti 

 � A tű élének kidolgozása a különböző szöveti rétegek eltérő 

ellenállásának folyamatos érzékelését biztosítja

 � A hegy belső élének kiképzése minimalizálja a katéter 

sérülésének kockázatát
A hegy belső élének kiképzése a katéter 

sérülésének kockázatát minimálisra 

csökkenti

A katéterbevezetését a tű kónuszába 

tökéletesen illeszkedő, katéterre fűzött 

csatlakozó segíti

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � A páratlan precizitással kiképzett Tuohy-görbület és 

-hegy segítségével pontosan érezhető, melyik rétegen 

halad át a tű

 � A tű görbületének merevsége megakadályozza a tű 

deformálódását

 � Teljes méretskála gyermek- és felnőttaneszteziológiai 

beavatkozásokhoz egyaránt
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Perifi x® ONE Paed és Perifi x® ONE (1), Perifi x® 

Standard zárt véggel és három oldalnyílással (2), 

Flexibilis végű és standard merevségű katéter há-

rom oldalnyílással: Perifi x® Soft Tip (3)

Méret 20:1

A fl exibilis és megtörés-

biztos poliamid katéter 

csökkenti a katéter elzáró-

dásának rizikóját 

321

A PERIFIX® KATÉTEREK A VILÁGON SZÉLES KÖRBEN ELISMERT 

ÉS HASZNÁLT ESZKÖZÖK

Az epidurális katéterek egyre nagyobb számú használata az anesz-

téziában és a fájdalomterápiában speciális, a különböző követelmé-

nyeknek megfelelő katéter kialakítását tette szükségessé.

A Perifi x® epidurális katéterek különleges, latexmentes, nagy 

biokompatibilitású poliamidból készülnek.

A PERIFIX® – AZ EPIDURÁLIS KATÉTEREK LEGSZÉLESEBB 

KÖRŰ KÍNÁLATÁT BIZTOSÍTJA

A könnyű bevezetést a megfelelő merevségű katéter biztosítja: 

Perifi x® Standard

Ugyanakkor a puha katéterek bevezetése és eltávolítása nehe-

zebb. Az ideális epidurális katéter az előzőekben ismertetettek 

kombinációjaként megalkotott, megfelelő merevségű, de fl exibilis 

katéter, puha, atraumatikus véggel: Perifi x® Soft Tip.

Az ideális merevségű, de ugyan-

akkor kellően fl exibilis katéter 

kombinációja új típusú 

katétervéggel és három pár, lé-

zerrel kialakított oldalnyílással 

sárga színben: Perifi x® ONE.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Perifi x® Standard és Soft Tip katéter

 − Kiváló tartás és megtörés-biztos tulajdonság együtt 

biztosítja a könnyű bevezetést és eltávolítást

 − A tökéletes átlátszóság a folyadék (liquor, vér) könnyű 

észlelését biztosítja

 � Perifi x® Soft Tip katéter

Az előbbiekben felsoroltakon túl:

 − Flexibilis és atraumatikus katétervég

 − Csökkent szövődménykockázat

 � Perifi x® ONE

 − Biztonságos és könnyű bevezetés és pozicionálás, 

magas sikerarány és kevesebb szövődmény

 − Megfelelő blokk a lokálanesztetikum tökéletes 

eloszlásának köszönhetően

 − Nagyobb biztonság, nem téveszthető össze egyéb 

infúziós szerelékkel
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EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
AZ INNOVATÍV SZETT – PERIFIX®

PERIFIX® FILTER RÖGZITŐLAPPAL

Az epidurális anesztézia során a fi lterek nagyfokú védelmet és a 

bakteriális infekciók megelőzését biztosítják. Minimális holtterük 

pontos adagolást tesz lehetővé. A 7 bar nyomásig terjedő ellen-

állás a kézi gyógyszerbeadás biztonságát fokozza. Egy ideális 

rögzítőeszköz – a Perifi x® PinPad – segítségével jelentős idő taka-

rítható meg. A ragasztóval bevont felületű, latexmentes, hipo-

allergén szivacslap könnyen és gyorsan illeszthető a bőrhöz, így 

biztosítja a higiénikus kezelést és a páciens kényelmét.

Perifi x® epidurális lapos fi lter

Perifi x® 

katétercsatlakozó

Perifi x® 

rögzítőlap

LOSS-OF-RESISTANCE (LOR) FECSKENDŐ

Az epidurális tér észlelésére nem csupán kellően képzett és gya-

korlott aneszteziológusra van szükség, hanem megbízható, pon-

tos, kis súrlódású Loss-of-Resistance eszközre is. 

A Perifi x® LOR-fecskendő levegővel és folyadékkal töltve is hasz-

nálható, és minden Perifi x® LOR-fecskendő latexmentes.

A LOR-technika alkalmazásához a Tuohy-tű és a LOR-fecskendő 

tökéletes illeszkedésére van szükség.

PERIFIX® LOR-FECSKENDŐ HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

 � A kis súrlódású, könnyen mozgó dugattyú

 � Parabolikus jelzések, ezzel is megkülönböztetve a 

hagyományos fecskendőktől

 � Latexmentes

PERIFIX® FILTER HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

 � Perifi x® fi lter PinPad rögzítőlappal

 − Jobb betegkomfort és higiénia

 − Flexibilis rögzítés, nincs időveszteség

 � Perifi x® csatlakozó

 − Biztonságos katéterrögzítés

 − Könnyen kezelhető, ergonomikus kidolgozás 

 − „Kattan és kész” elv a katéter rögzítésekor
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 Rögzítőgyűrű

 Fedőfólia nem 

ragadó középső résszel

  PERIFIX® KATÉTERRÖGZÍTŐ

A Perifi x® katéterrögzítő készlet ötvözi a könnyű kezelhetőséget a 

biztonsággal. Használatával a katéter kimozdulása könnyen meg-

előzhető. A punkciós hely a katéter kimozdulásának veszélye nél-

kül is ellenőrizhető. A lapos kiképzés a betegek kényelmét szol-

gálja.

Új

 A punkciós hely könnyen vizsgálható a fedő fólián keresztül  A lapos kialakítás nagyfokú betegkényelmet biztosít

TULAJDONSÁGAI ÉS HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

 � Rögzítőgyűrű:

 − Biztosítja a katéter biztonságos és könnyű rögzítését, 

véd a kimozdulástól

 � Fedőfólia nem ragadó középső résszel:

 − Biztosítja a punkciós hely védelmét

 − Könnyen cserélhető a katéter kimozdulásának 

veszélye nélkül
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EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
TOVÁBBFEJLESZTETT ESZKÖZTÁR KIS BETEGEK SZÁMÁRA

 A LEGFINOMABB ELJÁRÁSOK A LEGFEJLETTEBB ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATÁT IGÉNYLIK

Az elmúlt évtizedben a gyermekeken végzett regionális aneszté-

zia világszerte elfogadottá vált és vezető szerephez jutott a 

stressz- és fájdalommentesség biztosításában.

A gyermekkorban végzett regionális anesztéziát legtöbbször álta-

lá nos anesztéziával kombinálják.

A regionális aneszteziológiai technikák kitűnő peri-és posztope-

ratív fájdalomcsillapítást biztosítanak a műtéten átesett gyerme-

keknek.

A regionális aneszteziológiai eljárásokat kiterjedten és eredmé-

nyesen alkalmazzák a gyermekgyógyászatban, ehhez azonban 

biztonságos és speciális eszközökre van szükség.

A gyermekanesztéziában jártas szakemberekkel együttműködve a 

B. Braun kifejlesztett egy ennek minden szempontból megfelelő 

eszközrendszert, ami optimális feltételeket teremt az epidurális, 

caudális, plexus és spinális anesztézia kivitelezésére, egyszeri be-

adásra vagy tartós katéterrel végzett beavatkozásra.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Komplett eszköztár minden típusú beavatkozáshoz

 � Megfelelő méretű eszközök újszülöttek, csecsemők 

és iskolás korú gyermekek számára
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 PERIFIX® ONE PAED EPIDURÁLIS SZETT

Perifi x® ONE Paed epidurálisis készlet 20/24G méretben újszülöt-

tek és csecsemők, valamint 18/20G méretben nagyobb gyermekek 

számára:

 � Katéterek a gyermekanesztéziában használatos 

hosszúságjelzésekkel

 � Biztonságos és pontos katéterbevezetés és pozícionálás

 PERICAN® PAED – TUOHY TÍPUSÚ GYERMEK EPIDURÁLIS TŰK

Három különböző méret 
(1.3mm/18 G, 0.9mm/20 G, 0.7mm/22G)
 � Folyamatos katéteralkalmazás, illetve egyszeri beadásos 

technika

 � Speciális 50 mm hosszúságú tűk, 5 mm-enkénti jelzéssel: 

pontos és biztonságos epidurális punkció

 � Pontosan illeszkedő mandrin: csökkenti a szöveti sérülés 

kockázatát és az epidermoid tumor kialakulását

 EPICAN® PAED – CAUDÁLIS TŰK GYERMEKEK SZÁMÁRA

Három különböző méret 
(0.9mm/20 G, 0.7mm/22 G, 0.5mm/25 G)
 � Speciális hosszúságú (50 – 35 – 30 mm) tűk, 5 mm-enkénti 

jelzéssel: biztonságos és pontos caudális punkció

 � Pontosan illeszkedő mandrin: csökkenti a szöveti sérülés 

kockázatát és az epidermoid tumor kialakulását
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Epidurális katéter-

csatlakozóval

 Katéter átm. külső/belső/ 

hosszúság (mm) (G)

Perican®-hoz Darab/doboz Rendelési kód

Perifix® Standard katéter Katéter három oldalnyílással

0.85 / 0.45 / 1000 (20 G) 18 G  1.3 mm 25 4513150

Katéter centrális nyílással

0.85 / 0.45 / 1000 (20 G) 18 G  1.3 mm 25 4513177

Perifix® Soft Tip katéter Katéter hat oldalnyílással

Perifix® ONE katéter

0.85 / 0.45 / 1000 (20 G) 18 G  1.3 mm 25 4513150C

Epidurális Tűk Méret Hosszúság 

(mm)

Tűátm. (mm) Hosszúság

(inch)

Darab/doboz Rendelési kód

Perican® Tuohy éllel

� 18 G 80 1.3 31/4” 25 4512383

� 18 G 120 1.3 43/4” 25 4512453

� 18 G 150 1.3 6” 25 4512200

� 17 G 80 1.5 31/4” 25 4512588

�� 16 G 80 1.7 31/4” 25 4512782

Gyermektűk Méret Hosszúság 

(mm)

Tűátm. 

(mm)

Hosszúság

(inch)

Szárny Darab/doboz Rendelési kód

Perican® Paed Tuohy éllel

� 18 G 50 1.3 2“ • 25 4502302

Epican® Paed caudális anesztéziához

� 25 G 30 0.53  11/8” 25 4502400

� 22 G 35 0.73 19/8” 25 4502418

� 20 G 50 0.9 2“ 25 4502426

EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
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Perican® Tuohy epidurális tű
� 20 G  ø 0.9 mm / hosszúság 50 mm
� 18 G  ø 1.3 mm / hosszúság 80 mm
�  18 G  ø 1.3 mm / hosszúság 50 mm 

(Gyermek Szett)
��  16 G  ø 1.7 mm / hosszúság 80 mm

Perican® Tuohy 
epidurális tű

Perifix® ONE epidurális 
katéter, hat oldalnyílás      

Perifix® epidurális katé-
ter, három oldalnyílás

centrális 
nyílás

három 
oldalnyílás

Perifix® Loss-of-Resis-
tance (LOR) fecskendő, 
Luer

50 / 80 mm 120 mm 24 G 20 G 19 G 20 G 19 G 20 G 20 G

EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Komplett Szettek Típus Perican® Perifi x® ONE Perifi x® Standard Perifi x® 

Soft Tip

Perifi x® LOR

Perifi x® Standard Perifi x® 421 � • •

katéter

Perifi x® Soft Tip Perifi x® 901 � • •

katéter

Filter Szettek Típus Perican® Perifi x® ONE Perifi x® Standard Perifi x® 

Soft Tip

Perifi x® LOR

Perifi x® Standard 

katéter

Perifi x® 400 � •

Perifi x® 401 � • •

Perifi x® 402 �� • •

Perifi x® Soft Tip Perifi x® 750 � • •

katéter

Gyermek Filter 

Szettek

Típus Perican® Perifi x® ONE Perifi x® Standard Perifi x® 

Soft Tip

Perifi x® LOR

Perifi x® ONE Paed Perifi x® ONE 

Paed18
� • •

Perifi x® ONE 

Paed20
� • •

Mini Szettek Típus Perican® Perifi x® ONE Perifi x® Standard Perifi x® 

Soft Tip

Perifi x® LOR

Perifi x® Standard 

katéter

Perifi x® 100 � •

Perifi x® 300 � •

Perifi x® 301 � • •

Perifi x® 302 �� • •

Perifi x® 310 �� •
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* Sterican® tűk
� 25G hosszúság 
    16 mm, ø 0.5 mm
� 21G hosszúság 
    40 mm, ø 0.8 mm
� 18G hosszúság 
    40 mm, ø 1.3 mm

Omnifix® háromrész-
es fecskendő, 3ml, 
Luer-Lock

Omnifix® háromrészes 
fecskendő, 3ml, 20ml, 
Luer-Lock,
3 hypodermic tű*

Omnifix® háromrészes 
fecskendő, 3ml, 10ml, 
20ml, Luer-Lock, 
3 hypodermic tű*

Perifix® epidurális 
filter 0.2 μm nyo-
másbiztos 7 bar-ig

Perifix® PinPad 
rögzítő

Perifix® katétercsatlakozó

Omnifi x® Omnifi x®/

Sterican®

Omnifi x®/

Sterican®

Perifi x® Filter Perifi x® 

PinPad

Perifi x® 

katétercsatlakozó

Darab/doboz Rendelési kód

• • • • 10 4514211

• • • • 10 4510305

 

Omnifi x® Omnifi x®/

Sterican®

Omnifi x®/

Sterican®

Perifi x® Filter Perifi x® 

PinPad

Perifi x® 

katétercsatlakozó

Darab/doboz Rendelési kód

• • 20 4514009

• • 20 4514017

• • 20 4514025

• • • 20 4517504

Omnifi x® Omnifi x®/

Sterican®

Omnifi x®/

Sterican®

Perifi x® Filter Perifi x® 

PinPad

Perifi x® 

katétercsatlakozó

Darab/doboz Rendelési kód

• • • •
10 4512006C

• • • •
10 4512014C

Omnifi x® Omnifi x®/

Sterican®

Omnifi x®/

Sterican®

Perifi x® Filter Perifi x® 

PinPad

Perifi x® 

katétercsatlakozó

Darab/doboz Rendelési kód

• 20 4511000

• 20 4513002

• 20 4513010

• 20 4513029

• 20 4513100
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A KOMBINÁLT SPINÁLIS-EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA ESZKÖZE (KSE)

A KSE ötvözi a két, legelterjedtebben alkalmazott regionális 

anesz teziológiai technika, a spinális és az epidurális anesz tézia 

előnyeit, melyek mind a sebészetben, mind a fájdalom-

csillapításban szere pet játszanak.

A hagyományos „tű-a-tűben” technika továbbfejlesztése során a 

Tuohy-tű görbületén képeztek egy nyílást a spinális tű számára, a 

spinális tűn pedig műanyag bevonatot alakítottak ki, ami meg-

könnyíti a Tuohy-tű nyílásán való áthaladást. A magas minőségi 

követelményeknek is megfelelő szett tartalmazza a Perifi x® LOR-

fecskendőt, az epidurális katétert, a katétercsatlakozót, a Perifi x® 

fi ltert és a PinPad rögzítőlapot.

Ebben a tökéletes szettben Ön minden körülmények között meg-

bízhat. 

KOMBINÁLT SPINÁLIS-
EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
A TÖKÉLETES SZETT – ESPOCAN®

HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

 � Tökéletesen illeszkedő komponensek a biztonságos 

beavatkozáshoz

 − A spinális tű biztonságos bevezetéséhez kialakított 

nyílás a Tuohy-tűn

 −  A spinális tű rögzítését segítő rendszer

 − A spinális tűnek a Tuohy-tű nyílásán való áthaladását 

elősegítő burkolat 

 − Megfelelő visszajelzés a tű helyzetéről
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A RÖGZÍTŐRENDSZER

 � A sikeres durapunkciót követően a spinális 

tű biztonságosan és könnyen rögzíthető a 

Tuohy-tűben 

 � Lehetővé teszi a spinális tű hossztengely 

körüli forgatását rögzített állapotban is

 � A spinális tű megfelelő pozícióban történő 

rögzítéséhez elkerülhetővé válik a 

kényelmetlen kéztartás

A spinális tű ideális túlnyúlása:
 � 15 mm Pencil Point-tűnél, hogy a dura 

ne fedje el a tű nyílását

 � 13 mm a Quincke-tű esetében

AZ ESPOCAN® SPINÁLIS TŰ JELZÉSEI: 

A biztonságos használat érdekében az 

Espocan® spinális tűkön speciális jelzések 

találhatók, melyek a spinális tű Tuohy-tű 

görbületi oldalán képzett nyíláson történő 

áthaladását jelzik. Ezek a jelzések a 

rögzítőrendszer használatától függetlenül 

jelzik a spinális tű helyzetét.
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Tűk és Szettek Leírás

Tartalma:

Perican® epidurális tű ø 1.3 mm, 18 G x 31/2“

Perifi x® Loss-of-Resistance (LOR) fecskendő, Luer

Perifi x® epidurális lapos fi lter 0.2 μm

Perifi x® PinPad

Perifi x® katétercsatlakozó

Leírás Tűátm. 

(G)

Hosszúság

(mm)

Tűátm.

(mm)

Hoss-

zúság

(inch)

Darab/

Doboz 

Rendelési kód

Perifi x® Standard epidurális katéterrel

Spinocan® � 27 G 125.5 0.42 5” 10 4556674

Pencan® � 27 G 127.5 0.42 5” 10 4556666

Perifi x® Soft Tip katéterrel és rögzítőrendszerrel

Spinocan® � 27 G 136.5 0.42 53/8” 10 4556747

Pencan® � 27 G 138.5 0.42 53/8” 10 4556763

KOMBINÁLT SPINÁLIS-
EPIDURÁLIS ANESZTÉZIA
ESPOCAN® TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
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A perifériás idegstimulálás révén képet kaphatunk az idegek álla-

potáról, segít plexusblokádban, használata évek óta meg bízható 

és biztonságos technikának bizonyul.

Most a perifériás idegstimulátor és az ultrahang együttes haszná-

lata további jelentős előrelépést jelent az idegek loka lizációjában: 

láthatóvá válik a tű és a katéter, miközben izom rángások jelzik, 

ha a tű hegye a megfelelő perifériás ideg közelébe jut. 

A B. Braun a perifériás idegblokádokhoz szükséges tűk és katéte-

rek teljes sorozatát kínálja – single shot blokk és folya matos ada-

golás egyaránt kivitelezhető. Célunk olyan kiváló minőségű ter-

mékek kifejlesztése, melyek az ultrahang és az idegstimulátor 

együttes használatával a legjobb eredményt biztosítják.

PERIFÉRIÁS IDEGBLOKÁD
TOVÁBBFEJLESZTETT KETTŐS VEZÉRLÉS

IDEGSTIMULÁTOR ÉS ULTRAHANGKÉP 

   EGYÜTTES HASZNÁLATA

 A TOVÁBBFEJLESZTETT KETTŐS VEZÉRLÉS 

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Kiemelkedő pontosság az idegek, anatómiai képletek 

azonosítása, a tű és/vagy katéter hegyének pozicionálása 

során

 � Szövődmények kockázatának csökkentése pl. a helytelen 

tűhelyzet révén, nagyobb biztonság a betegek számára

 � A funkcionális és vizuális információk révén a sikerarány 

maximalizálható és a beavatkozások hatékonysága 

jelentősen javul

Továbbfejlesztett 
kettős vezérlés
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 A fehér burkolat alatti speciális 
felület biztosítja a jobb 
echogenitást (a „mintázat” 
a tű hegyétől 20 mm-re 
található)

Hosszjelzések

Tűhegy („pin point”) elektróda 
biztosítja a pontos idegingerlést

 Fehér burkolat

 A tű élének proximális 
és disztális vége

STIMUPLEX® D PLUS

 Stimuplex® D Plus tű: a speciális felület 

kialakításnak köszönhetően még a la-

pos szögben érkező sugarak egy része 

is visszajut a transzducerhez, ezáltal 

kiváló ultrahangkép jön létre.

 Hagyományos tű: a tűt lapos szögben 

elérő ultrahangsugarak jelentős része 

szétszóródik a tű felületéről, ezért a tű 

nehezen látható a képernyőn. 

 Ultrahang transzducer  Ultrahang transzducer

KIVÁLÓ ULTRAHANGKÉP

Az új Stimuplex® D Plus kiváló követhető-

séget biztosít az ultrahang képernyő mo-

nitorán lézertechnikával kialakított felü-

letének köszönhetően.

Új

HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

 � Magas echogenitás, így az eszköz jól követhető 

ultra hanggal a beavatkozás során

 � A hegy kialakítása biztosítja a disztális és proximális 

él azonosítását

 � A tű hegyében lévő „pin point” elektróda biztosítja 

a pontos idegingerlést

 � Atraumatikus hegykiképzés („nem vágó él”)
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A single shot unipoláris tűk használatával rövid beavatkozásokhoz 

biztosíthatunk anesztéziát, illetve folyamatos technikák mellett 

kiegészítő blokkokat hozhatunk létre.

STIMUPLEX® A

 � A szúrás mélységének követése hosszúsági jelzéseknek 

köszönhetően

 � A szövetek közötti zökkenőmentes előrehaladást biztosító 

burkolat

 � Kiváló szúrási feltételeket biztosító 30° hegy

 � Az ergonomikus csatlakozó megfelelő visszajelzést biztosít 

a tű helyzetéről

STIMUPLEX® D

 � Teljesen burkolt, atraumatikus tű

 � Tűhegy („pin point”) elektróda a pontos idegstimuláció 

biztosítására

 � 15° és 30°-os heggyel is rendelkezésre áll egyéni igényeknek 

és szúrási technikáknak megfelelve

STIMUPLEX® D PLUS

 � A Stimuplex® D-vel megegyező tulajdonságok

 � Az echogén felületnek köszönhetően kiváló ultrahangkép

 PERIFÉRIÁS IDEGBLOKÁD
STIMUPLEX® SINGLE-SHOT (EGYSZERI BEADOTT DÓZIS) TECHNIKA

Stimuplex® A 

30°-os heggyel

Stimuplex® D 15° 

vagy 30°-os hegy-

gyel és Stimuplex® 

D Plus 15° vagy 

30°-os heggyel

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Pontos idegstimuláció, magas sikerarány

 � Kiváló tulajdonságok mind a szúrás, mind a szövetek 

közötti előrehaladás tekintetében 

 � Széles választék a különböző hosszúságú és méretű 

tűkből

 � Ergonomikus csatlakozó, mely megfelelő visszajelzést 

biztosít a tű helyzetéről
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STIMUPLEX® GUIDE

A Stimuplex® Guide a Stimuplex® D tűt átmenetileg trans cutan 

elektróddá alakítja, ezáltal a felhasználó könnyen meg-

határozhatja a punkció pontos helyét, majd feloldás után könnyű 

és gyors blokk elvégzést biztosít. A Stimuplex® Guide a beavatko-

zás során végig a tűn maradhat.

A Stimuplex® Guide mini szett formájában a megfelelő hosszúsá-

gú Stimuplex® D tűvel együtt rendelhető.

Stimuplex® Guide – amennyire csak az 

idegstimuláció könnyű lehet.

lelő hosszúsá-

Új

Tű
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ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Transcutan és szövetek közti stimuláció egy 

beavatkozással

 � A szúrási kísérletek számának csökkenésével nagyobb 

kényelem a beteg számára

 � Fokozott biztonság, mivel a szúrás előtt a megfelelő 

szúrási hely biztonsággal meghatározható
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 PERIFÉRIÁS IDEGBLOKÁD
CONTIPLEX® FOLYAMATOS TECHNIKA

„Megfelelő szilárdság, a katéter hegyének jobb kiképzése és jobb ultrahangos 
kép segíti ennek a katéternek a perineurális bevezetését. Hossztengelyű 
képeket használva az ideg, a tű- és katéterbevezetése és végső pozíciója, 
valamint a lokál anesztetikum eloszlása egyaránt jól követhető egymás után, 
megfelelő vizuális kontrollt biztosítva.”
Koscielniak-Nielsen ZJ, Rasmussen H, Hesselbjerg L.
Long-axis ultrasound imaging of the nerves and advancement of perineural 
katéters under direct vision: A preliminary report of four cases.
Reg. Anaesth Pain Med 2008.

A folyamatos perifériás idegblokád biztosítására alkalmas tűk 

lehetővé teszik a megfelelő fájdalomcsillapítást az operáció 

alatt és azt követően, könnyebbé téve ezzel a betegnek a 

posztoperatív időszakot. 

ÚJ CONTIPLEX® KATÉTER

A B. Braun új perifériás idegblokád szettje elkötelezett az optimális 

perifériás idegblokád kialakítására és ultrahangos követhetőségére.

A legtöbb fejlesztés a tűk jobb ultrahangos megjelenítésére össz-

pontosítanak. A B. Braun most egy olyan katéterrel jelent meg, 

mely tisztán látható az ultrahangos vizsgálat során. A kettős réteg 

technikának és a három kontrasztvonalnak köszönhetően a katéter 

két párhuzamos vonalként azonosítható a monitoron.

Ez az új technológia, valamint az új kiképzésű, kúpos hegy biz-

tosítják a katéter könnyű bevezetését és pozicionálását. Három 

pár lézerrel kialakított nyílás segíti a lokálanesztetikum egyen-

letes eloszlását.

Contiplex® Tuohy:
 � Teljesen burkolt 

Tuohy-tű „pin 

point” heggyel

 � „Tűn keresztül” 

módszer

Ú É

Contiplex® D:
 � 15° vagy 30°-os 

„pin point” heggyel

 � Braunula rendszerű 

katéterbevezetés

Méret 1:1

Az új Contiplex® katéter meghosszabbított heggyel és három pár oldalsó nyílással

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 � Perifériás idegblokádhoz szükséges szettek teljes skálája 

áll rendelkezésre

 � Könnyű katéterbevezetés és pozicionálás „tűn keresztül” 

módszerrel, vagy Contiplex® Braunula rendszerrel

 � Az új Contiplex® katéter jobban detektálható 

ultrahanggal
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CONTIPLEX® D SZETTEK

CONTIPLEX® D

Az új Contiplex® D egy G20-as tű 15° éllel, 50, 100 és 150 

mm hosszúságban, hosszúsági jelöléssel, mely a 

katéterbevezetését segíti elő. A katéter közvetlenül a tűn 

keresztül vezethető be. A tűn kiképzett szelep lehetővé te-

szi a tű bevezetésével egyidejű aspirációt, mely a beteg biz-

tonságát szolgálja.

Méret 1:1

Az új Contiplex® D
 � 15°-os él
 � „Tűn keresztül” módszer

CONTIPLEX® D SZETT TARTALMA 

 � Szigetelt Contiplex® tű vezetővel

 � Katéter a bevezetését segítő csatlakozóval

 � Hemostasis szelep oldal csatlakozóval 

(csak a Contiplex® Tuohy-tűvel)

 � Perifi x® katétercsatlakozó

 � Perifi x® fi lter

 � Perifi x® rögzítő lap

 � Omnifi x® 5 ml-es fecskendő

 � Katétercímke (Idegblokád felirattal)

CONTIPLEX® TUOHY 

SIDEPORT-ADAPTER

 � Egyidejű gyógyszerinjekció/

aspiráció és 

katéterbevezetés
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A nagyobb, grafi kus LC-kijelzőn minden információ rendelkezésre 

áll. Éles kontraszt és széles képátló biztosítja a jó olvashatóságot.

A következő adatok láthatóak folyamatosan a kijelzőn:

 � A stimuláció erőssége mA-ben (nagy számok)

 � A stimuláció időtartama ms-ban

 � A stimuláció frekvenciája HZ-ben

 � Az impedancia kΩ-ban

 � A töltés nagysága (nC-ban, ha aktiválva van)

ÚJ

Transcutan „térképezés” a Stimuplex® Pen

 PERIFÉRIÁS IDEGBLOKÁD
STIMUPLEX® HNS 12 SENSE

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

 �  A SENSe-technológiának köszönhetően biztonságosabb, 

könnyebb és hatékonyabb idegstimuláció

 � Ergonómikus forma és nagy kijelző

 � Digitálisan szabályozható ingeráram-erősség a pontos 

beállítás érdekében

 � Gyors elérési gombok teszik lehetővé a legfontosabb 

paraméterek azonnali változtatását a beavatkozás során

 � Vizuális és akusztikus riasztás minden releváns eltérésről 

azonnal informálja a felhasználót
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MI AZ A SENSE?

Az alternáló szekvenciájú három impulzus közül a 

hosszabb, harmadik impulzus nagy távolságból ingerli 

a célzott ideget. Egy izomrángás jelzi, hogy a tű a cél-

zott ideg felé irányul. 

Az ingerlő tű tovább közeledik az ideg felé, mialatt a 

SENSe fenntartja a motoros választ. Az ingeráram-

erősség csökkentése a harmadik impulzus nagyságát 

csökkenti.

Az ingerküszöbnél (kb. 0.3 mA) nem egy, hanem há-

rom izomrángást észlelünk, mert mindhárom impulzus 

ingerli az ideget. Így a SENSe segítségével a megfelelő 

idegek könnyebben és megbízhatóbban felkereshetők 

a blokád kialakításáért. 

KÖNNYEBBEN A SENSE-SZEL

A SENSe a Stimuplex® HNS 12 továbbfejlesztése, nagyobb beteg-

biztonságot és jobb hatékonyságot biztosít. A gyakorlatban a tű 

minimális elmozdulása gyakran az izomrángások megszűnéséhez 

vezet. A SENSe-technológia (Szekvenciális Elektromos Ideg-

Stimuláció) során két fi x, 0.1 ms időtartamú impulzust egy

Impulzus hossz
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ég

Impulzus hossz
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ég

Impulzus hossz
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ss
ég

hosszabb impulzus követ. Ez azt eredményezi, hogy az első izom-

rángást már az idegtől távolabb észleljük, mindemellett az inger-

áram erősségének kisebb változtatása mellett is fenntartható a 

vizuális visszajelzés. 
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Stimuplex® D Átm. (G) és Hossz (inch) Átm. és Hossz (mm) Darab/doboz Rendelési kód

Tűk 15° éllel

25 G x 11/3˝ 0.5 x 35 mm 25 4894103N

25 G x 21/8˝ 0.5 x 55 mm 25 4894111N

23 G x 11/2˝ 0.6 x 40 mm 25 4894120N

23 G x 23/4˝ 0.6 x 70 mm 25 4894138N

22 G x 2˝ 0.7 x 50 mm 25 4894146N

22 G x 31/8˝ 0.7 x 80 mm 25 4894154N

22 G x 43/4˝ 0.7 x 120 mm 25 4894162N

20 G x 6˝ 0.9 x 150 mm 25 4894170N

Tűk 30° éllel

22 G x 11/2˝ 0.7 x 40 mm 25 4894189N

22 G x 2˝ 0.7 x 50 mm 25 4894197N

22 G x 31/8˝ 0.7 x 80 mm 25 4894200N

Stimuplex® A Átm. (G) és Hossz (inch) Átm. és Hossz (mm) Darab/doboz Rendelési kód

Tűk 30° éllel

24 G x 1˝ 0.55 x 25 mm 25 4894251

22 G x 1˝ 0.70 x 25 mm 25 4894539

22 G x 2˝ 0.70 x 50 mm 25 4894502

21 G x 2˝ 0.80 x 50 mm 25 4894375

21 G x 4˝ 0.80 x 100 mm 25 4894260

20 G x 6˝ 0.90 x 150 mm 25 4894278

Új: burkolat hossz jelzéssel

Stimuplex® D Plus Átm. (G) és Hossz (inch) Átm. és Hossz (mm) Darab/doboz Rendelési kód

Tűk 15° éllel

25 G x 11/3˝ 0.5 x 35 mm 25 4894103U

22 G x 2˝ 0.7 x 50 mm 25 4894146U

22 G x 31/8˝ 0.7 x 80 mm 25 4894154U

22 G x 43/4˝ 0.7 x 120 mm 25 4894162U

Tűk 30° éllel

22 G x 2˝ 0.7 x 50 mm 25 4894197U

 PERIFÉRIÁS IDEGBLOKÁD
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
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Contiplex® D Leírás Tű (külső átm. x 

hossz)

Darab/doboz Rendelési kód

Contiplex® D Tű 
Contiplex® D, tű 15° éllel

18 G x 21/8” 1.3 x 55 mm 25 4894219N

18 G x 43/8” 1.3 x 110 mm 25 4894294N

Contiplex® D, tű 30° éllel

18 G x 21/8” 1.3 x 55 mm 25 4894227N

Contiplex® D Szettek Leírás Tű (külső átm. x 

hossz)

Darab/doboz Rendelési kód

Contiplex® D Szettek 
Contiplex® katéter 0.41 x 0.71 x 400 mm

Contiplex® D tűvel
20 G x 21/8”, 15° él

1.1 x 55 mm 10 4892410N

Contiplex® katéter 0.45 x 0.85 x 400 mm

Contiplex® D tűvel
18 G x 21/8”, 15° él

1.3 x 55 mm 10 4894235N

Contiplex® D tűvel
18 G x 21/8”, 30° él

1.3 x 55 mm 10 4894243N

Contiplex® katéter 0.45 x 0.85 x 1000 mm

Contiplex® D tűvel
18 G x 3”, 15° él

1.3 x 80 mm 10 4895819N

Contiplex® D tűvel
18 G x 43/8”, 15° él

1.3 x 110 mm 10 4894391N

Contiplex® Tuohy Szettek Leírás Tű (külső átm. x 

hossz)

Darab/doboz Rendelési kód

Contiplex® katéter 0.45 x 0.85 x 1000 mm

Contiplex® Tuohy-tűvel 1.3 x 40 mm 10 331695N

Contiplex® Tuohy-tűvel 1.3 x 50 mm 10 331691N

Contiplex® Tuohy-tűvel 1.3 x 100 mm 10 331693N

Contiplex® Tuohy-tűvel 1.3 x 150 mm 10 331694N
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Kiegészítők Leírás Darab/doboz Rendelési kód

Perifériás idegblokádhoz  Stimuplex® Pen, percutan idegtérképező eszköz 1 4892099

Elektróda kábel Stimuplex® HNS 11/12 készülékhez, 

hosszúság 125 cm
1 4892070

 Sterilizálható tekerő/kapcsoló gomb 1 4892283

Idegstimulátorok Leírás Darab/doboz Rendelési kód

Stimuplex® HNS 12 idegstimulátor Stimuplex®

és Contiplex® tűkhöz

1 4892098

 PERIFÉRIÁS IDEGBLOKÁD
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