
Nephrofix®   
Nephrofix® Certo
NEFROSTOMIE, URETERÁLNÍ STENTY, CYSTOMETRIE

Sety pro punkční perkutánní nefrostomii

KATETR VYROBENÝ Z CERTONU (POLYURETAN)

 � RTG viditelný, flexibilní s vysokou tkáňovou 
tolerancí

 � Nízké riziko vzniku inkrustací
 � Barevná kalibrace – exaktní informace o hloubce 
zavedení

 � Konec ve tvaru pig-tailu

PUNKČNÍ KANYLA

 � Trojdílná kovová punkční kanyla s nastavitelnou 
hloubkou vpichu pro přímou punkci ledvinné 
pánvičky pod UZ kontrolou

 � Atraumatická kovová kanyla s mandrénem 
a zkosenou facetou

 � Snadná lokalizace pod UZ kontrolou

BALONKOVÝ KATETR 

 � Drenážní otvory na obou stranách balonku
 � Ukotvení katetru přímo v ledvině
 � Vyrobený ze silikonu s excelentní tkáňovou 
kompatibilitou (tolerancí)

Nephrofix® 
Set s dvoudílným mobilním vodičem ke stabilizaci katetru

Nephrofix® Certo 
Set s jednodílným rigidním 300 mm držákem a flexibilním J koncem 
– vodič Linderquistova typu
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Nephrofix® a Nephrofix® Certo jsou sety pro perkutánní nefrostomii. Zdravotnické prostředky. Indikace: K výměně zavedeného nefrostomického katétru. Složení: Polyuretanový katétr, vodicí drát, 
dilatátory z nichž poslední má nasazen rozlomitelný obal (pouzdro), u SD setu katétr s polohovací trubicí. Kontraindikace: Žádné. Rizika: Při zalomení či zaškrcení katétru v úrovni kůže, při jeho 
inkrustaci či ucpání, dochází ke stagnaci odtoku moči a vzniká městnání v dutému systému ledviny. Při fixaci katétru, přišití/přilepení, je nutné se jeho zaškrcení či zalomení vyvarovat. Doporučená 
doba ponechání katétru: Nephrofix® a Nephrofix® Certo nejsou považovány za trvalý implantát. Při dlouhodobé léčbě by měly být katétry vyměňovány každé tři měsíce. Funkce katétru musí být 
kontrolována v pravidelných intervalech. Metodu kontroly a délku intervalů stanoví lékař. Náprava funkčnosti musí být provedena odpovídajícími prostředky. Upozornění: Opětovné použití 
prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti prostředku, což může zapříčinit 
zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Používejte jen originální nepoškozené balení. Neresterilizujte. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 
Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Prosím pečlivě si přečtěte návod k použití, protože tento obsahuje důležité informace o možných rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků.

Název výrobku Kusů v bal. Katalog. č. SUKL kód

Nephrofix® - set pro perkutánní nefrostomii CH 11 5 4435117 0029745

Nephrofix® - set pro perkutánní nefrostomii CH 14 1 4435141 0029745

Nephrofix® Certo - set pro perkutánní nefrostomii CH 8 5 4435583 0029745

Nephrofix® Certo - set pro perkutánní nefrostomii CH 11 5 4435613 0029745

Nephrofix® Certo - set pro perkutánní nefrostomii CH 14 5 4435648 0029745

Nephrofix® Certo - set pro nefrostomii s balónkovým katétrem CH 12 5 4435745 -

Nephrofix® Certo - výměnný set CH 11 5 4436113 0029757

Nephrofix® Certo - výměnný set s balónkovým katétrem CH 12 5 4436741 -


