
Pewność wtedy, kiedy jej 
najbardziej potrzebujemy
Zestawy przetworników jednorazowego użytku do pomiaru  
ciśnienia krwi  Philips TRANSPAC® 4 i system zamkniętego  
pobierania/konserwowania krwi Philips SAFESET™



Rozwiązania, na które
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możesz liczyć

Kiedy czas odgrywa istotną role, a stawka jest wysoka, nie ma 
miejsca na zastanawianie się nad niezawodnością czy skutecznością 
działania stosowanego sprzętu i materiałów. Zestawy przetworników 
jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia krwi Philips TRANSPAC® 4  
i system zamkniętego pobierania/konserwowania krwi Philips SAFESET™ 
zapewniają spokój niezbędny dla zaoferowania pacjentowi lepszej 
opieki, poparty wiarygodną i rozpoznawaną marką będącą synonimem 
jakości. Dostępne pojedynczo lub w opakowaniach w szerokim zakresie 
konfiguracji w celu zaspokojenia potrzeb w różnych układach klinicznych, 
nasze produkty pomagają skupić się na tym, co ważne – zapewnieniu 
wysokiej jakości opieki tym, którzy najbardziej jej potrzebują. 

Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi, któremu można zaufać 
Zestawy przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia krwi  
Philips TRANSPAC® 4 dostarczają ważnych danych hemodynamicznych  
i sercowo-naczyniowych potrzebnych do zapewnienia opieki i leczenia  
pacjentów w stanach krytycznych. Skonfigurowany do optymalnej odpowiedzi 
hemodynamicznej TRANSPAC 4 został sprawdzony klinicznie oraz zaprojektowany  
w taki sposób, aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność pomiaru,  
a co za tym idzie „spokojną głowę”. Przetwornik jest także dopuszczony do pracy  
z urządzeniami monitorującymi i innymi przyrządami firmy Philips.

System pobierania i konserwowania krwi chroniący lekarza i pacjenta     
Zaprojektowany z myślą o ochronie zarówno pacjenta jak i lekarza, system 
pobierania/konserwowania krwi Philips SAFESET™ stanowi układ zamkniętego 
pobierania krwi, który jest wygodny i intuicyjny w użyciu, ponieważ próbka jest 
pobierana bezpośrednio z cewnika monitorowania ciśnienia krwi. Skutkuje to 
zmniejszeniem ilości krwi odpadowej i zwiększa sprawność pobierania krwi;  
wszystko to chroni krew pacjenta przed skażeniem przez cewnik oraz ogranicza 
narażenie lekarza na patogeny przenoszone drogą krwi. Stosowany w połączeniu 
z zestawem Philips TRANSPAC® 4, system SAFESET™ jest skonstruowany, aby 
zoptymalizować dynamiczną odpowiedź w celu uzyskania wysokiej dokładności 
kształtu fali. 

Sprawne i łatwe w użyciu 
Philips TRANSPAC® 4 i Philips SAFESET™ charakteryzują się wieloma cechami  
i funkcjami ułatwiającymi korzystanie oraz mają postać zestawów jednorazowego 
użytku, Dostarczają one wiarygodnych informacji do szybkiego wdrożenia, 
usprawniając działanie przy jednoczesnym wspomaganiu ochrony zarówno lekarza, 
jak i pacjenta.
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Przetworniki jednorazowego 
użytku do pomiaru ciśnienia 
krwi Philips TRANSPAC® 4
Skonstruowane z myślą o zapewnienia niezawodności i łatwości użycia oraz umieszczone  
w wygodnym opakowaniu zestawy przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia 
krwi Philips TRANSPAC® 4 zapewniają dokładność i wszechstronność działania: 

• Bezpośrednie monitorowanie w czasie rzeczywistym danych hemodynamicznych  
i sercowo-naczyniowych. 

• Dopuszczone do pracy ze sprawdzonym pakietem urządzeń monitorujących i przyrządów firmy 
Philips.

• Znane i sprawdzone rozwiązanie z potwierdzoną dokumentacją niezawodności działania  
w warunkach klinicznych.

• Przeznaczone do pracy z systemem pobierania/konserwowania krwi Philips SAFESET™.

• Wiele opcji wyposażenia zapewnia wygodę w leczeniu pacjentów w różnych warunkach 
klinicznych. 

• Postać do jednorazowego użytku zmniejsza ryzyko skażenia krzyżowego. 
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Pewne i dokładne

Testowane w 100% w fabryce, 
wycinane laserowo krzemowe 
układy scalone spełniają 
wymagania normy  
IEC 60601-2-34 oraz 
przekraczają wymagania 
dokładności według normy 
ANSI/AAMI/BP-22.

Jednoręczny ergonomiczny 
przyrząd z ciągłym 
przepłukiwaniem. 

Prosta, przezroczysta droga 
przepływu płynu ułatwia 
nastawianie i napełnianie 
systemu przy minimalnym 
zniekształceniu kształtu fali

Opcje mocowania do pacjenta 
lub stojaka umożliwiają 
dostosowanie sposobu 
postępowania do różnych 
sytuacji klinicznych.

•	 Złącze	kabla	typu	
gniazdka telefonicznego 
jest proste w użyciu i 
bardzo pewne, nie ma 
żadnych bolców.

•	 Słyszalne	kliknięcie	
potwierdza połączenie 
z kablem przejściowym 
przetwornika.

•	 Przezroczysta,	odporna	
na wilgoć osłona 
złącza pomaga chronić 
połączenie kabla. 

Pozłacane bolce złącza 
przejściowego ułatwiają 
powtarzalne przekazywanie 
sygnału wysokiej jakości do 
monitora. 

Dostępny jest także 
opcjonalny roztrojony 
(potrójny) kabel przetwornika 
pomagający zmniejszyć 
zakłócenia. 

Wiele konfiguracji do wyboru
•	 Dorośli i noworodkowe/pediatryczne 

• Różne opcje pojedynczego, podwójnego lub 
potrójnego cewnika 

• Szereg przewodów ciśnieniowych pasujących do 
monitorów przyłóżkowych innych firm

• Kodowane kolorami opcje przewodów umożliwiają stałe 
stwierdzenie, w których z nich jest stosowane ciśnienie     

Dostępne możliwości zwiększania 
bezpieczeństwa 
• System zamkniętego pobierania/konserwowania krwi 

Philips SAFESET™.

Specyfikacja produktu
•	 Ciśnienie eksploatacyjne: -50 do 300 mm Hg

•	 Granice przekroczenia ciśnienia: -400 do 5000 mm Hg

•	 Różne opcje pojedynczego, podwójnego lub 
potrójnego cewnika 

•	 Czułość: 5 mikrowoltów/wolt/mm Hg ± 1% @ 6.0 VDC 
i 22C0

•	 Przesunięcie zera: < 25 mm Hg 

•	 Pełzanie zera: < 2 mm Hg w ciągu 8 godzin

•	 Impedancja wejściowa: 300–350 omów 

•	 Przekracza wymagania dokładności według normy 
ANSI/AAMI/BP-22. 

•	 Spełnia wymagania normy IEC 60601-2-34  
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System pobierania/
konserwowania krwi Philips 
SAFESET™
Gdy wymagane jest częste pobieranie krwi, kluczową rolę odgrywa minimalizowanie ryzyka 
związane z tą czynnością. System pobierania/konserwowania krwi Philips SAFESET™ jest układem 
zamkniętym bezigłowym cewnika, który chroni zarówno pacjenta, jak i lekarza, dając łatwy dostęp 
do próbek przy maksymalnej wydajności.     

• Wygodne zamknięte pobieranie krwi z cewnika bezpośrednio przez cewnik monitorowania 
ciśnienia krwi zwiększa sprawność procesu pobierania krwi. 

• Chroni krew pacjenta przed skażeniem przez cewnik oraz ogranicza narażenie lekarza na 
patogeny przenoszone drogą krwi. 

• Odrzucona lub oczyszczona objętość może być ponownie przetoczona, co ogranicza ilość krwi 
odpadowej i pomaga zmniejszyć przetoczenia krwi z powodu nacięcia żyły.

• Wiele opcji wyposażenia zapewnia wygodę w leczeniu pacjentów w różnych warunkach 
klinicznych.

•  Skonstruowany w celu zapewnienia optymalnej dynamicznej odpowiedzi przy stosowaniu z 
zestawem monitorowania ciśnienia krwi Philips TRANSPAC® 4. 

• Postać do jednorazowego użytku pomaga zmniejszyć ryzyko skażenia krzyżowego  
i usprawnia działanie.

6 Philips TRANSPAC i SAFESET



Proste i sprawne

Schowana osłona 
wewnętrzna chroni 
przed skażeniem przez 
dotyk.

Twardy zbiornik 
zewnętrzny chroni 
osłonę wewnętrzną 
przed zdjęciem  
i ścieraniem. 

Mechanizm blokujący 
zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo 
i zabezpiecza 
funkcjonowanie 
w trakcie 
monitorowania.   

Duży zbiornik o 
pojemności 12 cm3 

zapewnia odpowiednią 
objętość czyszczącą dla 
procedur operacyjnych. 

Zbiornik cewnika zapewnia prostą drogę przepływu płynu w celu minimalizacji zawirowań i utrzymania wysokiej 
dokładności kształtu fali oraz dodatkową wygodę zarówno przy pobieraniu krwi, jak i późniejszym płukaniu systemu. 

•	 Dostęp	do	kranika	odcinającego	typu	
Luer może odbywać się bez użycia 
żadnego przyrządu z końcówką 
typu Luer, zmniejszając potrzebę 
stosowania tępej kaniuli. 

•	 Kranik	odcinający	typu	Luer	stale	
opróżnia zalegającą objętość.

•	 Nowa	technologia	płukania	minimalizuje	gromadzenie	się	zalegającej	krwi	
oraz zapobiega gromadzeniu się pęcherzyków powietrza w porcie, co pomaga 
zmniejszać ryzyko skażenia cewnika oraz eliminuje dodatkowe etapy potrzebne  
do napełniania i płukania tradycyjnego zaworu do pobierania próbek krwi – 
wszystko to bez żadnego wpływu na odpowiedź dynamiczną.     

Wiele konfiguracji do wyboru
• Różne opcje pojedynczego, podwójnego lub 

potrójnego cewnika 

• Dostępny oddzielnie lub z zestawami do monitorowania 
ciśnienia krwi Philips TRANSPAC® 4

• Opcje portu dla dwóch próbek obejmują fabrycznie 
przewiercony port dostępu kaniuli lub zawór do 
pobierania próbek krwi z nowym gwintem typu Luer.

Specyfikacja produktu
•	 Przewody zbiornika: objętość wewnętrzna 0,055 ml/cal 

•	 Zbiornik: osoba dorosła 12 ml (z podziałką do 10 ml); 

•	 Nie zawiera elementów lateksowych: tak.
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Zestawy przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia krwi

Numer części Opis Kraniki Długość przewodu 
głównego

Długość przewodu 
przedłużającego

Przyrząd 
płuczący

Komora	
kroplowa Ilość w opakowaniu

989803177901 Pojedynczy DPT TP4 60” (152 cm) 
przewód z czerwoną kreską Dwa trójdrożne 48” (122 cm) 12” (31 cm) 3 ml/h, 

perystaltyczny Macrodrip 20

989803179721 Pojedynczy DPT TP4 84” (213 cm) 
przewód z czerwoną kreską Dwa trójdrożne 72” (183 cm) 12” (31 cm) 3 ml/h, 

perystaltyczny Macrodrip 20

989803179771 Pojedynczy DPT TP4 72” (183 cm) 
przewód z czerwoną kreską Dwa trójdrożne 60” (152 cm) 12” (31 cm) 3 ml/h, 

perystaltyczny Macrodrip 20

989803179871 Pojedynczy DPT TP4 9” (23 cm) 
montowany do pacjenta Jeden trójdrożny 9” (23 cm) brak 3 ml/h, 

perystaltyczny Macrodrip 20

989803181141 Pojedynczy DPT TP4 24” (61 cm) 
ciśnienie kompartmentowe

Jeden czterodrożny, 
jeden trójdrożny 24” (61 cm) - - - 20

989803177911 Podwójny DPT TP4 72” (183 cm) 
przewód z czerwoną kreską Cztery trójdrożne 60” (152 cm) 12” (31 cm) Dwa 3ml/h, 

perystaltyczne Macrodrip 10

989803179731 Potrójny DPT TP4 60” (152 cm) przewód 
z czerwoną/niebieską/żółtą kreską Sześć trójdrożnych 48” (122 cm) 12” (31 cm) Trzy 3 ml/h, 

perystaltyczne Macrodrip 10

Zestawy noworodkowe

Numer części Opis Kraniki Długość przewodu 
głównego

Długość przewodu 
przedłużającego

Przyrząd 
płuczący

Komora	
kroplowa Ilość w opakowaniu

989803179841 Pojedynczy noworodkowy DPT TP4 
24” (61 cm) Dwa trójdrożne LRP 24” (61 cm) - 30 ml/h, 

perystaltyczny - 20

989803179841 Pojedynczy noworodkowy DPT TP4 
12” (31 cm) Trzy trójdrożne LRP 12” (31 cm) - 30 ml/h, 

perystaltyczny - 20

989803179881

Pojedynczy noworodkowy DPT TP4 18” 
(46 cm) z jednym portem pobierania 
próbek typu Luer w cewniku i 10 ml 
zbiornikiem w cewniku

Trzy trójdrożne LRP 18” (46 cm) - 30 ml/h, 
perystaltyczny - 20

Zestawy przetworników jednorazowego użytku do 
pomiaru ciśnienia krwi TRANSPAC® 4  z systemem 
pobierania/konserwowania krwi SAFESET™

Numer części Opis Ilość w opakowaniu

989803179741 Pojedynczy DPT TP4 84” (213 cm) z SAFESET, 2 porty 
pobierania próbek do kaniuli, zbiornik w cewniku 20

989803179751 Pojedynczy DPT TP4 84” (213 cm) z SAFESET, 2 porty 
pobierania próbek typu Luer, zbiornik w cewniku 20

989803179761 Pojedynczy DPT TP4 60” (152 cm) z SAFESET, 1 port 
pobierania próbek do kaniuli, zbiornik w cewniku 20

989803179781 Pojedynczy DPT TP4 60” (152 cm) z SAFESET, 2 porty 
pobierania próbek do kaniuli, zbiornik w cewniku 20

989803179791 Pojedynczy DPT TP4 60” (152 cm) z SAFESET, 2 porty 
pobierania próbek typu Luer, zbiornik w cewniku 20

989803179861
Pojedynczy DPT TP4 24” (61 cm) z SAFESET, 
montowany do pacjenta, 1 port pobierania próbek 
do kaniuli, zbiornik w cewniku 

20

989803179801
Podwójny DPT TP4 84” (213 cm) z SAFESET 
(przewód z czerwoną/niebieską kreską), 2 porty 
pobierania próbek do kaniuli, zbiornik w cewniku 

10

989803179811
Podwójny DPT TP4 84” (213 cm) z SAFESET 
(przewód z czerwoną/niebieską kreską), 2 porty 
pobierania próbek typu Luer, zbiornik w cewniku 

10

989803179821
Potrójny DPT TP4 84” (213 cm) z SAFESET (przewód 
z czerwoną/niebieską/żółtą kreską), 2 porty 
pobierania próbek do kaniuli, zbiornik w cewniku 

10

989803179831
Potrójny DPT TP4 84” (213 cm) z SAFESET (przewód 
z czerwoną/niebieską/żółtą kreską), 2 porty 
pobierania próbek typu Luer, zbiornik w cewniku 

10

Numer części Opis Ilość w opakowaniu

989803180851
Zestaw SAFESET z przewodem 60” (152 cm), jeden 
port pobierania próbek do kaniuli w cewniku i  
10 ml zbiornik w cewniku 

20

989803179891
Zestaw SAFESET z przewodem 84” (213 cm), dwa 
porty pobierania próbek do kaniuli w cewniku i  
10 ml zbiornik w cewniku 

20

System pobierania/konserwowania krwi SAFESET™

Kable przetwornika i wyposażenie dodatkowe 
Numer części Opis Ilość w opakowaniu

989803177921 Kabel	TRANSPAC	4	wielokrotnego	użytku	do	
monitorów Philips 10 stóp (3 m) 1

989803179941 Kabel	TRANSPAC	4	wielokrotnego	użytku	do	
monitorów Philips 15 stóp (4,5 m) 1

989803179951
Kabel	TRANSPAC	4	wielokrotnego	użytku	do	
monitorów Philips 15 stóp (4,5 m), opakowanie 
zbiorcze 

20

989803179961 Kabel	TRANSPAC	4	roztrojony	wielokrotnego	
użytku do monitorów Philips 15 stóp (4,5 m) 1

989803177931 Trzypozycyjny element mocujący przetwornika, 
wielokrotnego użytku  28

989803177941 Uchwyt przetwornika do stojaka na kroplówki, 
wielokrotnego użytku  5

989803179911 Pojedynczy element mocujący przetwornika, 
wielokrotnego użytku  30

989803179901 Podpórka do montażu systemu SAFESET, 
wielokrotnego użytku  30

989803179921 Osłonięta, tępa kaniula systemu SAFESET 50

989803179931 Osłonięta, tępa kaniula systemu SAFESET, z 
uchwytem przewodu krwi 25

989803180861 Symulator przetwornika 1

Dostępne są inne kable wielokrotnego użytku TRANSPAC 4 do monitorów innych firm niż Philips – więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Philips.

        Prosimy odwiedzić stronę www.philips.com/medicalsupplies lub skontaktować się telefonicznie z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Philips. 

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
TRANSPAC i SAFESET są znakami handlowymi ICU MEDICAL, Inc.

Firma Philips Healthcare zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji i(lub) wycofania dowolnego produktu w dowolnym czasie 
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publikacji.
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