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Ett sortiment med katetrar utformade för de allra minsta. DeltaVen® PVK med slutet 
system har skapats för att uppfylla de unika behoven hos de allra minsta patienterna.

KÄNN SKILLNADEN FÖR DE ALLRA MINSTA PATIENTERNA

• Att ta hand om de allra ömtåligaste patienterna kräver precision och rätt verktyg. 
För nyfödda och patienter med sköra vener bör kateterstorleken inte vara något 
problem. Därför har vi skapat DeltaVen® 26 gauge säkerhetskateter.

• Hos nyfödda räknas varje droppe vätska. Katetern på 26 G har en fyllningsvolym 
så låg som 0,2 ml i enkelportskonfigurationen.1 

SE SKILLNADEN UR ETT PATIENTCENTRERAT PERSPEKTIV

• En säkerhetskateter på 26 G eliminerar valet mellan säkerhet och kateterstorlek.

• Hjälper dig att följa INS rekommendationer att ”välja den perifera katetern med 
minsta gaugestorlek som klarar ordinerad behandling och patientens behov.”2

• Fast anslutet förlängningsset minskar risken för kontamination på grund av 
upprepade frånkopplingar och återanslutningar.

DEN ENDA 
SÄKERHETSKATETERN 
PÅ 26 GAUGE PÅ 
MARKNADEN. 
HJÄLPER LÄKARE OCH 
SJUKSKÖTERSKOR 
ATT UPPFYLLA DE 
ALLRA MINSTA 
PATIENTERNAS BEHOV.

REFERENSER:
1. Delta Med data på fil.
2.  INS Standards of Practice, sida S51, 26. B
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