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Zestaw Citra-XSTM Nile z dzieloną końcówką 
– cewnik długoterminowy
• dzielona końcówka dla mniejszej recyrkulacji
• 14 FR, długość 28 cm i 32 cm (od mankietu do końcówki)

Art. nr. 26060401: Citra-XSTM Split Tip  14 FR 28 cm       
Art. nr. 26060402: Citra-XSTM Split Tip  14 FR 32 cm

Cewnik Citra-XSTM do dializy 
  długoterminowej

• procedura tunelizowania wstecznego
• odporny na zginanie
• bez otworów bocznych
• wymienne przedłużacze
• dostępne także dla procedury tunelizacji

przez żyłę udową (55 cm)

Zestaw Citra-XSTM Superior 
– cewnik długoterminowy
• końcówka typu „shotgun”
• 14 FR, długość 28 cm i 32 cm (od mankietu do końcówki)
• 55 cm w przypadku dostępu przez żyłę udową

Art. nr. 26060410: Citra-XSTM Twin Cath  14 FR 28 cm     
Art. nr. 26060411: Citra-XSTM Twin Cath  14 FR 32 cm

www.citra-gen.com
info@citra-gen.com



Dystrybutor Citra-XSTM

Lock Pharma Sp. z o.o., Adamówek, ul. Prosta 33, 05-152 Czosnów, tel. +48 500 166 951LockPharma
way to health

(1) cewnik dwukanałowy, poliuretanowy z poliestrowym kołnierzem do długotrwałego 
stosowania w hemodializie, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 
z rozdzieloną końcówką (typu X-split) lub końcówką schodkową (typu TwinCath)

(1) igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm
(1) długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm
(1) strzykawka 10 ml z tłokiem
(1) miniskalpel nr 11
(1) rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm
(1) rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm
(1) rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR

(1) łącznik prowadzący typu Y
(1) narzędzia do tunelizacji
(1) przewody przedłużające do tętnic (czerwone)
(1) przewody przedłużające do żył (niebieskie)
(1) skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)
(2) nasadki iniekcyjne
(1) umocowanie cewnika warstwą przylepną 
(2) opatrunki
(2) zaciski
(1) łącznik do przepłukiwania

www.lockpharma.pl
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