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Kullanım alanları : 

• Ameliyathane• Yoğun Bakım• Radyoloji, Özel Prosedürler• Kardiyak 
Kateterizasyon Laboratuarı • Acil/fravma Departmanları 

FMT çok kul lanımlık bas ınç infüzyon manşonları, invaziv basınç 

monitörizasyonunda ve ototransfüzyon prosedürlerinde hızlı sı vı 

infüzyonu için kullanıl ı r. 

FMT çok kul lanımlık basınç infüzyon manşonları, maksimum basıncı 
ileten, kolay temizlenebilir son derece dayanıkl ı, kal ın su geçirmez 
polyester kumaştan imal edilmişt ir. Şişirme sırasında infüzyon 
manşonunun aşırı deformasyonunu önlemek için, şişirme torbasının 

arka yüzü sert dahili destek plakaları ile güçlendirilmiştir. 

Polyester şeritten imal edilmiş iV sıvı torba askısı ve dayan ıklı polyamit 
serum askı kancası uzun sürel i kullanım sağlamak için tasarlanmıştır. 

Sıvı seviyesi şeffaf file gömlek içerisinden kolayl ı kla görülebilir. Doğru 
basınç değerleri hassas manometreden izlenir. FMT basınç infüzyon 
manşonu avuca oturan verimli el puan ve tek el ile ku l lanıma olanak 
sağlayan döner hava valfi ile kullanıma sunulmaktadır. 

FMT basınç infüzyon manşon lan birçok iV torbasında kullanılabilir 

yapıdadır. 500ml, 1000ml, 3000ml ebatlarında mevcuttur. 

Özellikler 

• Dayanıklı, polyester iV Serum askı bağ lantısı 

• iV sıvı torbası bağlantısı dayanıklı olup, tüm standart torbalara 

rahatça uyacak yapıdadır. 

• Hassas basınç göstergesi kolay okunabilir yapıda olup dayanıklıdı r, 

300mmHg'da ±2 mmHg hassasiyettedir. 

• Dayanıklı yapı - yırtılmaz veya sökülmez 

• Sıvı torbasını çevreleyen saydam kı lıf basınç a ltındaki sıvının 

görülmesini sağlayan bir pencere görevi görmektedir. 

• Avuca oturan, verim li el puan şişirmeyi kolaylaştırmaktadı r. 

• TPU iç lastik 

• 30°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabi lir. 

• Lateks içermez 

BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU 
Çok Kullanımlık 

IB 3000 3000 mi. yedek iç lastik. 

IB 1000 1000 mi. yedek iç lastik. 

IB 500 500 mi. yedek iç lastik. 

Pi MANO Yedek Manometre. 

Pi BULB Yedek El Puan. 

PIHP30 Basınç İnfüzyon Manşonu için El 

Pompası (Sadece 3000 ml'lik Basınç 

Manşonlanyla kullanmak içindir.) 
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FMT-Pl/05 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu, 500 mi 

Cep tipi, el puarı ve manometre ile. 

FMT-Pl/10 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu, 1000 mi 

Cırtcırtlı dolamalı tip, el puan ve manometre ile. 

FMT-Pl/105 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu , 1000 mi 

Cep tipi, el puarı ve manomet re ile. 

FMT-Pl/30 Çok Kullanımlık İnfüzyon Manşonu , 3000 mi 

Fermuarlı cep tipi, el puarı ve manometre ile. 

BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU 
Çok Kullanımlık 



Kullanım alanl arı: 

• Ameliyathane 

• Yoğun Bakım 

• Radyoloji, Özel Prosedürler 

• Kardiyak Kateterizasyon Laboratuarı 

• Acil/Travma Departmanları 

FMT tek kullanımlık basınç infüzyon manşonları, invaziv basınç 

monitörizasyonunda ve ototransfüzyon prosedürlerinde hızlı sıvı 

infüzyonu için kullanılır. FMT tek kullan ı mlık infizyon manşonları 

potansiyel kontaminasyon ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi 

ve kontrol altına alınması için tek hasta kullanımlık olarak 

tasarlanmıştır. 

FMTtek ku llanımlık basınç infüzyon manşonları, maksimum basıncı 

ileten, kolay temizlenebilir son derece dayanıklı, poliüretan !amine 

edilmiş kumaştan yapılmıştır. Sıvı seviyesi file kılıftan rahatlıkla 

görülebilir. Emniyet valfi aşırı şişme riskini önler ve 330 mm/Hg 

üzerinde havayı serbest bırakır. FMT basınç infüzyon manşonu 

avuca oturan veriml i el puan ve 3 yollu kulplu hava valfi ile 

kul lanıma sunulmaktad ır. 

FMT basınç infüzyon manşonları birçok I.V. torbasında ku llanılabilir 

yapıdadır, 500ml ve 1000ml ebatlarında mevcuttur. 

FMT basınç infüzyon manşonları Lateks içermez. 

Özellikler: 

• Tek hasta kullanımı için tasarlanmıştı r. 

• Emniyet valfi aşırı şişmeyi önler (330 mm/Hg basınçta rahatlama) 

• Renk kodlu gösterge basınç izlemeyi kolayl aştırır (0-300 mmHg) 

• 3 yollu kulplu valf hassas basınç kontrol una olanak verir. 

• Dayanıklı metal halka geçirilm iş serum direği askısı deliği. 

• 1.V. sıvı torbası bağ lantı şeridi dayanıkl ı olup, tüm standart 

torbalara rahatça uyacak yapıdadır. 

• Dayanıklı yapı- yırt ılmaz veya sökülmez 

• Sıvı torbasını çevreleyen file kılıf altındaki sıvının görülmesini 

sağlayan bir pencere görevi görmektedir. 

• Avuca oturan, verimli el puan şişirmeyi kolaylaştırmaktadır. 

• Lateks içermez 

FMT-DPl/05 
FMT-DPl/10 

Tek Kullanımlık Basınç infüzyon Manşonu, 500ml 
Tek Kullanımlık Basınç infüzyon Manşonu, 1000 mi 
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BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU 
Tek Kullanımlık 



Engineering Trade Company 

FMT• Metko Ltd. 'nin tescilli t icari markasıdır. Burada bahsedilen d iğer ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaları n t icari markaları olabilir. Bu durum adı 
geçen markaların FMT• ile herhangi b ir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol ed il miş ve doğru luğuna 

inanılmı ştı r. Bu katalogdaki görüntüler, sunulan ürünlerin temsili görüntüleridir. Gerçek ürün küçük görsel farkl ı lıklara sahip olabilir. Sürekli ürün gelişimi adı na, 

Metko bu dökumanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkın ı saklı tutar. 

MERKEZ VE FABRİKA-----
İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sit. 

1354. Cad. 1358.Sok. No:9 
06378 Yenimahalle 

ANKARA / TÜRKİYE 

Tel (pbx): +90 312 387 12 46 
Fax: +90 312 387 12 51 

ŞUBE---------

Atatürk Mah. Sedef Cad. 38 Ada 
Ata Plaza 3-5 Blokları Kat:2 No:57 

34758 Ataşehir 

İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel (pbx): +90 216 455 91 21 
Fax: +90 216 455 48 24 

INTERNET---------
http://www.metkoltd.com 

metko@metkoltd.com 


