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SNABBINFO OM ANVÄNDNING  

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning. 

 

Umbili-cath® steril navelkateter i silikon för neonatalpatienter 

Silikonkateter för administration via naveln för neonatalpatienter. Katetern har en rundad ändpunkt 

med två utloppshål vilket underlättar vätskeflödet. Katetern är graderad i 1 cm intervall och är 

röntgentät. Katetern är tillverkad i silikon och kan användas kontinuerligt i 30 dagar. Umbili-cath 

kateter med enkel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran.  Umbili-cath kateter 

med dubbel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran (polykarbonat) samt en 

anslutning med injektionsmembran. 

Umbili-cath navelkateter tillverkas i silikon som är ett avancerat material med följande egenskaper: 

• extra mjukt och elastiskt 

• biokompatibelt, vidhäftar ej / irriterar inte vävnaden 

• minskar risken för infektion och är ej trombogent 

• är hydrofobt och behöver inte vätas före användning 

• innehåller ej mjukgörare som kan frigöras under behandlingen 

• har hög stabilitet och bibehåller elasticiteten under lång tid 

• kan användas lång tid utan byte 

Art nr Beskrivning French  Längd  Ytter- 
diameter 

Inner-
diameter 

Volym Antal  
per  förp 

4173505 Navelkateter  
enkel lumen 

3,5 34 cm 1,27 mm 0,64 mm 0,15 ml 10 st 

4175005 Navelkateter  
enkel lumen 

5,0 34 cm 1,70 mm 0,64 mm 0,25 ml 10 st 

4273505 Navelkateter 
dubbel lumen 

3,5 34 cm 1,70 mm 1,27 mm 0,15 ml 5 st 

4275005 Navelkateter 
dubbel lumen 

5,0 34 cm 2,44 mm 1,70 mm 0,25 ml 5 st 

Kateterns längd räknas från ändpunkten till anslutningen.  

Observera 

• Katetern är mjuk och känslig för skada.  

• Följ klinikens protokoll för administration av navelkateter. 

• Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionstryck. 

• Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats. 

• Får ej omsteriliseras eller återanvändas. 
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