Katal
og

New

Łączenia o najwyższym stopniu
bezpieczeństwa

Akcesoria do przygotowania leków/roztworów
Worek
Kod produktu

Symbol

qimospike B

7218.01

qimospike B
valve

Wizualizacja

7218.11

Opis

Zastosowanie

Liczba szt.
pudełko/karton

Kolec Qimo Spike
B do worków
infuzyjnych
z łącznikiem Qimo
Famale

Do aspiracji lub
dodawania leków/
płynu do/z worka.

50/600

Kolec Qimo
Spike B do worków
infuzyjnych
z łącznikiem żeńskim
Qimo Famale
i zaworem zwrotnym.

Wyłącznie do
apiracji z worka
(w celu uniknięcia
przypadkowego
zanieczyszczenia
roztworu).

25/450

Fiolka
Kod produktu

Symbol

qimocap 14

7219.01
7219.010*

qimocap 20

qimospike V

qimoharpoon

qimoharpoon S

*

2

7219.02
7219.020*

7217.04
7217.040*

7213.02

7213.01

Multipak: 25 szt.

Wizualizacja

Opis

Qimo Cap to
zatyczka do fiolek
wyposażona w łącze
żeńskie Qimo
Fmale . Jest
przeznaczona do
zapewnienia stałego
połączenia z fiolką.

Qimo Spike V to
kolec do fiolek
z odpowietrznikiem
z żeńską końcówką
Qimo Famale .

Zastosowanie

Liczba szt.
pudełko/karton

50/900
4/72
Pobieranie i
uzupełnianie małych
objętości leku w
całkowicie zamkniętym
środowisku.

25/450
4/48

Wielokrotne
pobieranie z fiolek
dowolnego typu.

25/300
4/48

Qimo Harpoon
to urządzenie do
transportu substancji
w systemie
zamkniętym,
Pobieranie i
wyposażone
uzupełnianie leków
w balon zasysający
wysokiego ryzyka.
o pojemności
50 ml wypełniony
jałowym powietrzem,
zapewniający
wyrównanie ciśnień.

10/80

Strzykawka
Kod produktu

qimo ♂

*

Symbol

Wizualizacja

Opis

Zastosowanie

Qimo Male to
męska, zamknięta
bezigłowa bezpieczna
końcówka nadająca
się do wyjaławiania.
Jest przeznaczona do
jednorazowego połączenia
z męskim Luer-Lock.
Kompatybilna wyłącznie
z Qimo Famale .

7210.91
7210.910*

Do zabezpiecznia
strzykawek
używanych w celu
przygotowania leku.

Liczba szt.
pudełko/karton

50/900
4/72

Multipak: 25 szt.

Urządzenia do transportu leków/roztworów
Worek
Opis

Zastosowanie

Liczba szt.
pudełko/karton

Zestaw podłączeniowy do
worka infuzyjnego
z iniekcyjnym portem
Y Qimo Famale .
Końcówka dystalna drenu
przedłużającej z łącznikiem
Qimo .

Rozcieńczanie
i podawania
substancji
medycznych
dowolnego typu.

25/150
10/60

qimoconnect 7221.011
filter
7221.0110*

Zestaw podłączeniowy do
worka infuzyjnego z filtrem
0,2 µm oraz iniekcyjnym
portem Y Qimo
Famale . Końcówka
dystalna rurki
przedłużającej z łącznikiem
Qimo Male .

Rozcieńczanie
i podawanie
substancji
medycznych
wymagających
filtrowania (np.
Paklitaksel)

25/150
10/60

qimoconnect 7221.012
7221.0120*
air filter

Zestaw podłączeniowy do
worka infuzyjnego
z filtrem wentylującym oraz
iniekcyjnym portem
Y Qimo Famale
.Końcówka dystalna
rurki przedłużającego z
łącznikiem Qimo Male .

Rozcieńczanie
i przygotowanie
roztworów
pieniących się
(np. Docateksel),
w celu usunięcia
maksymalnej
objętości
powietrza.

25/150
10/60

Kod produktu

qimoconnect

*

Symbol

Wizualizacja

7221.01
7221.020*

Multipak: 10 szt. (bez łącza Qimo Male)

3

Strzykawka
Kod produktu

qimo ♂

qimotransfer

*

Symbol

Wizualizacja

Opis

Zastosowanie

7210.91
7210.910*

Qimo Male to
męska, zamknięta
bezigłowa bezpieczna
końcówka nadająca
się do wyjaławiania.
Jest przeznaczona
do jednorazowego
połączenia
z męskim Luer-Lock. Kompatybilna
wyłącznie z Qimo
Famale .

Do podłączenia
strzykawki w
przypadkach iniekcji
bezpośrednich.

7220.01

Łącznik żeńskożeński Luer-Lock do
żeńskiego Luer-locka,
z łączem Qimo
Famale na obu
kończach.

Do transportu leku
między dwiema
strzykawkami

Liczba szt.
pudełko/karton

50/900
4/72

50/600

Multipak: 25 szt.

Pompy elastomeryczne
Kod produktu

qimoprime,
qimo ♂ &
qimo ♀

4

Symbol

7210.04

Wizualizacja

Opis

Zestaw łączy:
qimoprime,
Qimo Male
i Qimo Famale
w jednym
opakowaniu

Zastosowanie

Liczba szt.
pudełko/karton

Może być używany do
łączenia miejsca iniekcji
pompą elastomeryczną z
dystalną końcówką
przewodu pompy;
możliwe też są inne
zastosowania.

50/600

Akcesoria do infuzji

Kod produktu

qimopump

qimo IVset
ze zintegrowanym
rozgałęzieniem
qimooctopus

qimo IVset
bez
qimooctopus

qimoconnect ♀

Symbol

qimooctopus

Opis

Zastosowanie

Liczba szt.
pudełko/karton

Qimo Pump to bezpieczny adapter do zestawów
pomp infuzyjnych. Urządzenie jest wyposażone
w 1, 2 lub 4 złącza Qimo
Famale , kolec z portem
wentylowanym (z zatyczką)
oraz uniwersalną rurkę do
połączenia z właściwym
zestawem pompy.

Do zabezpieczenia
pomp infuzyjnych
odpowiedniego typu
oraz podłączania
worka infuzyjnego
w bezpieczny sposób.

Urządzenie do infuzji
dożylnej z kolcem
i komorą kroplową,
wyposażone w 1, 2 lub 4
złącza
Qimo Famale
oraz Qimo Male
do przyłączenia
do standardowego
męskiegoportu Luer-lock
na na dystalnym końcu
Qimo IVset. Qimo Prime
umożliwia wstępne
napełnienie linii
po uprzednim podłączeniu
Qimo Male .

Do bezpiecznych
infuzji
grawitacyjnych lub
przy użyciu pomp
uniwersalnych.

7221.02

Dren przedłużający do
worka infuzyjnego
z iniekcyjnym
portem Y Qimo Famale
oraz wentylowanym
portem
(z zatyczką).

Przygotowywanie
i podawanie leków
nietoksycznych
(stosowanych w
premedykacji, np. leki
przeciwwymiotne,
kortykosteroidy itp.)

25/150

7210.01

Zestaw składający się
z łącznika Qimo Male
i Qimo Prime w jednym
opakowaniu.

Do zabezpieczenia
portów zarówno
z męską jak i żeńską
końcówką Luer-lock
do urządzeń
infuzyjnych.

50/600

7231.221

Qimo Octopus to
bezpieczny, dwuświatłowy
dren przedłużający
umożliwiający ciągłą
infuzję przy jednoczesnych
iniekcjach i możliwości
pobierania próbek krwi.
Port Y jest wyposażony
w łącznik Qimo Falmale
Końcówkę dystalną
łączy się za pomocą Qimo
Male . Qimo Prime
podłączony do męskiego
Qimo Male . umożliwia
wstępnie wypełnienie linii.

Bezpieczny dostęp
w nagłych
przypadkach.
Dogodne iniekcje położenie strzykawki
blisko pacjenta.

7227.101
7227.201
7227.401

7229.101
7229.201
7229.401

7229.102
7229.202
7229.402

qimoprime
&
qimo ♂

Wizualizacja

25/150

25/150

50/300
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Dostęp żylny

6

Wizualizacja

Kod produktu

Symbol

qimoperfusafe

7242.720
7242.725
7242.920
7242.925

Qimo Perfusafe to bezpieczny zestaw
do infuzji z igłą Hubera wyposażony w
łacznik Qimo Famale przeznaczony
do dostępu poprzez port naczyniowy.

qimo ♀

7210.02

Łącze Qimo Famale to bezpieczne
uniwersalne, zamknięte, bezigłowe
łącznik, nadające się do wyjaławiania.

Opis

Liczba szt.
pudełko/karton

10/90

100/1800
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Szczegółowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres: questions@vygon.com
Niniejsza ulotka ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
VYGON, Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54

www.vygon.com.pl

