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KANüL, AKSiLLER ARTERiYEL, YETiŞKİN TEKNiK ŞARTNAMESİ
Kanül 30,5 cm uzunluğunda olmalıdır.
2.Kanül tek parça ( döküm ) olmalıdır.
3.Kanül 1\4 " konneksiyona uygun vented ve non vented modellere sahip olmalıdır.
4.Kanül king olmayı engelleyici spiral tel sarımlı olmalıdır.
5.Kanül l8, 22ve24Fr. Ölçülere sahip olmalıdır.
6.KanüI duvarı ince olmalıdır.
7.Kanül derinlik gösteren çizgilere sahip olmalıdır.
8.Kanülün yerleşimi sırasında kanın aniden boşalmasını engelleyici intraducer sistemi
olmalıdır.
9.Kanülde flange yeralmamalı, düz ve gittikte incelen bir yapıya sahip olmalıdır.
10. Kanülün ; blunt tip intraducer lı ve dilatör tip intraducerli çeşitleri olınalıdır
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