


Egyszerűen a legjobb

A Bellovac® ABT a leggyakoribb választássá nőtte ki magát az autolog vér reinfúziója területén. Ez nem csak 
a  biztonsággal és zárt rendszerrel társuló kiváló minőség miatt van így. Köszönhető ez az egyszerű és könnyű 
 kezelhetőségének is, hiszen egy csomag tartalmazza mindazt, ami a vér gyűjtéséhez és reinfúziójához szükséges.

A biztonság a legfontosabb
Az autolog vér reinfúzióját poszt
operatív vérzésnél ajánlják, főleg ortho
pédiai beavatkozásokat követően. A 
Bellovac ABT biztonságos és zárt rend
szert biztosít három egyirányú szelepe 
révén. Így maximális bizton ságot nyújt 
mind a beteg, mind pedig a kezelősze
mélyzet részére.

Kedvelni fogja
A Bellovac ABTt éppen olyan  egyszerű 
kezelni, mint amilyen egyszerűnek 
 tűnik. Nem szükséges hozzá drága 
eszköz vagy különlegesen kiképzett 
személyzet. Kettős funkciójának 
köszönhetően nem  szükséges plusz 
drénkészlet alkal mazása. Ha egyszer 
kipróbálja, megkedveli.

Minden egyben
A Bellovac ABT szettben minden 
benne van, amivel rögtön használható. 
Tartalmaz nyársat és katétert, szívó
harangot, autotranszfúziós zsákot és 
transzfúziós készletet. Valamennyi 
eleme (a nyárstól eltekintve) csak egy
szeri használatra készült. A termék
palettán valamennyi tartozék külön is 
megtalálható.



A Bellovac ABT felépítése

Szorító a bemeneti csőhöz 
Biztonságos szorító. Könnyen, akár fél kézzel  

is használható.

Három egyirányú szelep
A beteg és a személyzet védelme érdekében 

a Bellovac ABT három egyirányú szeleppel 
 rendelkezik. Egy a szívóharang bemeneténél, 

egy a kimeneténél és egy pedig az autotransz
fúziós zsáknál helyezkedik el.

Szívóharang 
A szívóharang maximum 200 mlig tölthető fel. 

Kezdeti negatív nyomása 90 mmHg/12 kPa.

Szorító a bemeneti csőhöz 
Biztonságos szorító. Könnyen, akár fél kézzel  

is használható.

Három szűrő
Az autotranszfúziós zsákban található egy  

200 µos makrofilter és a transzfúziós szettben 
pedig egy 40 és 80 µos dupla mikrofilter.

Valamennyi alkotóelem biokompatibilis,  
pirogénmentes anyagból készült.



Bellovac ABT termékválaszték
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Komplett és használatra kész Ref.szám Bellovac® ABT szett
A Bellovac® ABT szett kompletten 
és sterilen, egy egységnyi vér 
gyűjtésére és reinfúziójára kész 
állapotban kerül forgalomba.

68396 2x10 Bellovac® ABT szett FG 10 trokárral
68397 2x10 Bellovac® ABT szett FG 14 trokárral
68398 2x10 Bellovac® ABT szett FG 18 trokárral

Kiegészítő szett további 
gyűjtéshez és reinfúziójához

 
Ref.szám

 
Bellovac® tartozékok

Amennyiben a beteg több mint 
500 ml vért veszít, akkor ez 
az autotranszfúziós zsákot és 
transzfúziós készletet tartalmazó 
kiegészítő szett alkalmazható.

68379 4x5 Autotranszfúziós zsák (500 ml) és 
transzfúziós készlet

Kiegészítő vezeték Ref.szám
Gondoskodik arról, hogy a  beteg 
ne lépjen ki egy zárt körből, 
 amelyre vallási okokból lehet 
szükség.

68380 4x5 Kiegészítő vezeték

Drénzsák Ref.szám
A műtét után hat órával a 
vérgyűjtési fázis befejeződik 
és a továbbiakban a standard 
drénzsákot kell használni a 
 sebdrenáláshoz.

68337 12x50 Drénzsák – PVCmentes

Egyéb tartozékok Ref.szám
Transzfúziós készlet 68381 4x20
Y csatlakozó és katéter FG 10 68376 4x25
Y csatlakozó és katéter FG 14 68377 4x25
Y csatlakozó és katéter FG 18 68378 4x25
Y csatlakozó és katéter FG 10, nyárssal 68385 4x25
Y csatlakozó és katéter FG 14, nyárssal 68386 4x25
Y csatlakozó és katéter FG 18, nyárssal 68387 4x25

DEHP Free



Bízzon a saját vérében

A homolog vér transzfúziójának 
 kockázata jól ismert. Nagyon gyakran 
hiány van vérből és a készleten lévő vért 
is inkább olyan esetekre tartalé kolják, 
amikor más alternatíva nincs, például 
balesetekhez.

Autolog vért lehet nyerni predonációval, 
haemodilucioval, intraoperatív és 
posztoperatív autotranszfúzióval.

A Bellovac ABT a beteg saját, a műtétet 
követően összegyűjtött vérének autolog 
transzfúziójára szolgál.
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A Wellspect HealthCare egy olyan 
koncepciót takar, amely a termé kekkel 
együtt átfogó segítséget és okta tást 
nyújt. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan 
elsö osztályú termékeket ajánlhatunk, 
amelyek kiállták az alapos teszteket és 
könnyen használhatók. Kérjük, vegye 
fel  velünk a kapcsolatot bármi lyen, az 
autológ vértranszfúzióval kap csolatos 
 kérdésben. Örömünkre szolgál, ha segít
ségére lehetünk.
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Dispomedic Kft, 1105 Budapest, Gitár u.15
Tel: (1) 262-4227, 20/9414-688
Fax: (1) 262-4227
E-mail: info@dispomedic.hu

Wellspect HealthCare
DENTSPLY IH GmbH - Schlosshoferstrasse 4/4/19, A-1210 Wien, Austria
Phone: +43 214 6150 0 Email: Order-AT@wellspect.com Web: www.lofric.com


