


BD PosiFlush™ (%0.9 NaCI)

IV kateterlerin güvenli ve en uygun þekilde
yýkanmasý için benzersiz bir tasarýma sahip
kullanýma hazýr þýrýnga

Ýhtiyaçlarýnýzý Karþýlamak için Tasarlanmýþtýr

Sterilite
BD PosiFlush™ Þýrýngasý üretim sýrasýnda sterilize edilmekte
olup (SAL 10¯6) solüsyonun sterilitesi garanti edilmektedir.

Raf ömrü 3 yýldýr.

BD Posiflush™ kullanýmý, steril olmayan yýkama solüsyonu
kullanýmýna engel olabilir.

Zaman tasarrufu ve etkinlik saðlar
BD PosiFlush™ Þýrýngasý kullanýma hazýr bir týbbi cihazdýr.

Cam flakon ve ampul gereksinimini ortadan kaldýrýr, yýkama
iþlemi için gerekli hazýrlýk basamaklarýný ve zamanýný azaltýr.

Atýklarý ve maliyetleri azaltýr
Kýsa ve kalýn þýrýnga profili standart bir þýrýngaya göre atýk
miktarýný azaltýr.

Periferik kateterler için daha küçük þýrýnga seçenekleri sunar.
(3ml ve 5ml)

Çevresel atýk miktarýný azaltýr.

Aþaðýdaki sorularýn birine veya tümüne EVET cevabý
verebiliyorsanýz BD PosiFlush™ XS kullanýn! Ýþlem sýrasýnda

steril eldiven takýyor musunuz? Steril bir alanda mý
çalýþýyorsunuz? Aðýr immun yetmezliði olan bir hastayý mý

tedavi ediyorsunuz?

Bütün diðer IV yýkama iþlemleri
için, BD PosiFlush™ SP kullanýn!

Doðru Uygulamada Doðru Ürünü Kullanmak
için Tasarlanmýþtýr

BD PosiFlush™ týbbi bir araçtýr ve 93/42/EEC sayýlý Avrupa Direktifi þartlarýna uygun olarak CE iþareti taþýmaktadýr.
BD PosiFlush™ kullanýma hazýr þýrýngalarýnýn hiçbiri lateks içermez.
BD Posiflush™ kullanýma hazýr þýrýngalarý iyi üretim uygulamalarýna ve kalite kontrol þartlarýna göre uygun þekilde üretilmiþtir.

Daha fazla bilgiyi www.bd.com sitesinde bulabilirsiniz.
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Kateter hasarý riskini azaltýr
Standart 3 ml’lik þýrýngaya göre anlamlý ölçüde daha düþük
basýnç (PSI) üretir.

Bütün boylarý PICC ve CVC üreticilerinin yýkama önerileri ile
uyumludur.

Uygulama hatalarýný azaltýr
Anlaþýlýr etiket
Þýrýnga içeriði net görülebilir
Kolay okunabilir
Renk kodu ile kolay ayýrtedilebilir

Ýyileþtirilmiþ hasta sonuçlarý
Solüsyonun þýrýnganýn nonsteril alanýna girmesini önleyecek
þekilde tasarlanmýþtýr.

BD PosiFlush™ SP Þýrýngasý
Kat.No. Ürün Adý / Tanýmý

306573 BD PosiFlush™ SP  3 ml NaCI 0.9 % içeren kullanýma hazýr þýrýnga
30 adet / kutu, 480 adet / koli

306574 BD PosiFlush™ SP  5 ml NaCI 0.9 % içeren kullanýma hazýr þýrýnga
30 adet / kutu, 480 adet / koli

306575 BD PosiFlush™ SP 10 ml NaCI 0.9 % içeren kullanýma hazýr þýrýnga 
30 adet / kutu, 480 adet / koli

BD PosiFlush™ XS Þýrýngasý
Kat.No. Ürün Adý / Tanýmý

306570 BD PosiFlush™ XS 3 ml NaCI 0.9 % içeren kullanýma hazýr þýrýnga
30 adet / kutu, 240 adet / koli

306571 BD PosiFlush™ XS 5 ml NaCI 0.9 % içeren kullanýma hazýr þýrýnga 
30 adet / kutu, 240 adet / koli

306572 BD PosiFlush™ XS 10 ml NaCI 0.9 % içeren kullanýma hazýr þýrýnga 
30 adet / kutu, 240 adet / koli
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Þýrýnganýn Sebep Olduðu Geri Akýþý
Engellemek için Tasarlanmýþtýr*

Þýrýnganýn sebep olduðu geri akýþ nedir ve nasýl önlenir?

Þýrýnganýn sebep olduðu geri akýþ; yýkama iþlemi sýrasýnda lastik stoper þýrýnganýn sonuna geldiðinde ortaya çýkan bir olaydýr.
Stoper lastik olduðundan sýkýþýr ve basýnç kalktýðýnda geri tepme yaparak kaný katetere geri çeken bir vakum oluþturur.¹

Kateter yýkamada, þýrýnganýn sebep olduðu geri akýþý önlemek için özel tasarlanmýþ BD PosiFlush™ kulanýma hazýr þýrýnga kullanýnýz.
Pozitif ven valfleri þýrýnganýn sebep olduðu geri akýþý önlemek için dizayn edilmemiþlerdir, yalnýzca sistemden ayýrma esnasýnda geri
kaçmayý önler.²

BD PosiFlush™ Þýrýngalar, þýrýngaya
baðlý kan reflüsünü* önleyecek
þekilde tasarlanmýþ olup, kateter
bakým protokollerinin kalitesini
artýrýr.³

10 ml BD PosiFlush™ Þýrýngasý

Standart 10m’lik Þýrýnga

Geri akýþ yok

Geri akýþ

* 4Fr PICC’de ölçülen ortalama geri akýþ, BD arþiv verileri

Kateter Hasarý Riskini Azaltmak için Tasarlanmýþtýr

Kateter hasarý riskini azaltmak için uygun 10 ml’lik çap

Þýrýnga büyüklüðünün katetere hasar verme riski vardýr. Küçük çaplý þýrýngalar, büyük çaplý þýrýngalara göre daha büyük miktarlarda
basýnç üretir.4

Herhangi bir hacimdeki BD PosiFlush™ þýrýngasý seçilerek uygulama esnasýnda standart þýrýngalara göre daha küçük basýnç avantajý
saðlanabilmektedir. Bütün BD PosiFlush™ þýrýngalarý, PICC üreticilerinin 10 ml çapýndaki þýrýngalar ile yýkama ile ilgili önerileriyle
uyumludur.

22 N Kuvvet

BD PosiFlush™ Þýrýngasý
10 ml çapýnda 3 ml’lik

1.34 atm. Basýnç üretir

22 N Kuvvet

Standart 3 ml’lik Þýrýnga

3.74 atm. Basýnç üretir

BD PosiFlush™ þýrýngalarý, standard 10 ml þýrýnga çapýnda olup, 3 farklý
hacimde bulunur.

Ayný 10 ml çap

Ýyi Klinik Uygulamalarý Geliþtirmek Ýçin Dizayn
Edilmiþtir.

Önerilen en küçük hacimle yýkama yapýnýz.

Ýnfüzyon Hemþireleri Derneði (INS), son yýkama solüsyonunun minimum hacminin, kateter etiketinde belirtilen yýkama hacmi ve eklenmiþ
aparatlarýn hacminin 2 katý olmasýný önermektedir.5

Periferik bir kateteri yýkamak için olgularýn çoðunda 3 ml’lik bir BD PosiFlush™ bile yeterli olabilir.

3 ml  BD PosiFlush™ Þýrýngasý + Kateter = Baþlangýç Hacmi x 2 = Yýkama Solüsyonu Hacmi

Uzatma seti 1.00 ml + 4 Fr PICC 0.33 ml = 1.33 ml

Uzatma Seti 1.00 ml + 20G Periferik Kateter 0.10 ml = 1.10 ml

= 2.66 ml

= 2.20 ml

Sodyum kýsýtlamasý olan hastalara gereksinimlerine uygun yýkama hacmi
kullanýnýz.
BD PosiFlush™ Þýrýngasýnýn benzersiz tasarýmý sayesinde, klinisyenler 10 ml çapýndaki bir þýrýngayla, sodyum etkisinin minimum olduðu
uygun hacimde solüsyon verebilirler.

Normal saline solüsyonunun
her ml’sinde 9 mg tuz vardýr.

Yýkama iþlemi sýrasýnda tuzun etkisi

3 ml = 27 mg tuz

5 ml = 45 mg tuz

10 ml = 90 mg tuz

3 ml 5 ml 10 ml
3 ml 5 ml 10 ml

  Eklenmiþ Aparatlar


