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Et udvalg af katetre, der er designet med tanke på de mindste patienter. DeltaVen® 
lukket katetersystem er designet til at opfylde de mindste patienters unikke behov, 
når intensiv behandling er nødvendig.

MÆRK FORSKELLEN FOR DE MINDSTE PATIENTER

• Behandling af de mest sarte patienter kræver præcision og de rette værktøjer. Når det 
gælder nyfødte og patienter med skrøbelige vener, bør kateterstørrelsen ikke være et 
problem. Derfor har vi skabt DeltaVen® sikkerhedskateter i gauge-størrelse 26.

• Hos nyfødte tæller hver eneste dråbe. DeltaVen® 26G med enkeltport har en 
primingvolume på bare 0,2ml1 

SE FORSKELLEN I PATIENTBEHANDLINGEN

• Med et 26G-sikkerhedskateter er det ikke længere nødvendigt at skulle vælge 
mellem sikkerhed og kateterstørrelse.

• DeltaVen® hjælper med at kunne leve op til anbefalingen fra den amerikanske 
forening af infusionssygeplejersker, INS: ”At vælge det perifere kateter med den 
mindste gauge-størrelse, der muliggør den ordinerede behandling og imødekommer 
patientens behov.”2 

• Den færdigmonterede forlængerslange reducerer risikoen for kontaminering ved 
gentagen afmontering og genmontering.

DELTAVEN®, 
DET ENESTE 
SIKKERHEDSKATETER I 
STØRRELSE 26G.
HJÆLPER MED AT 
OPFYLDE DE MINDSTE 
PATIENTERS BEHOV.
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