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Uyarı: Sadece işaretli kısımlar arası pompa kanalına yerleştirilmelidir.

Uyarı: Geçiş bölümlerinin iç çapı değişkendir, bu nedenle geçiş 
bölümleri herhangi bir yere bağlanmamalıdır.          

Sasan Tapered Tubing'in her bir parçasının pompa başı ve geçiş 
bölümleri, yukarıdaki şemada gösterildiği gibi kırmızı bantla 
işaretlenmiştir.

ÜRÜN İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

- Sasan Tapered Tubing, arter, suction ve vent pompa başları için farklı 

uzunluklarda, çaplarda ve duvar kalınlıklarında çeşitleri mevcuttur.  

- Sasan Tapered Tubing sadece pompa başında kullanılmak üzere 
özel granülden üretilmiştir.

- Roller pump kullanımında silikon tüpe göre daha az parçalanma; 
daha fazla pompa başı dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlar. 

ÖZELLİKLERİ:

-Konnektörlerden kaynaklanan hataları ve riskleri (sızıntı, kopma) 
ortadan kaldırır (Bu sayede özellikle pulsatil akış sırasında daha 
fazla hasta güvenliği sağlar).

- Daha düşük RPM dönüşüne imkan verdiğinden daha az pompa       
başı ve tüp aşınmasını sağlar.                

- Sasan Tapered Tubing sürekli pompa testini başarıyla geçmiştir. 

- Hemolizi Azaltır

SASAN TAPERED TUBING BÜYÜK VE KÜÇÜK ÇAPLAR ARASINDA 
KONNEKTÖR KULLANMADAN SADECE ARTER, SUCTION VE VENT 
HATLARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞTİR            

Yapılan araştırmalarda sürekli pompalama yapıldıktan sonra 
Tapered Tubing teknolojili setlerde konnektörlü setlere oranla kanda  
%35'lik daha az hasar olduğu görülmüştür.    

- Daha hassas kan teması sağladığından daha az hemoliz oluşur.

- Bu yeni hattın diğer tüpler ile aynı direnç, esneklik ve dayanıklılık 
özelliklerine sahip olduğu, kan uyumluluğu sağladığı ve tüm 
standartları karşıladığı bilinmektedir.

* İhtiyaç halinde yukarıdaki uzunluklar değiştirilebilir.
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SASAN TAPERED TUBING IS PRODUCED ONLY FOR ARTERIAL,              
SUCTION AND VENT LINES WITHOUT USING CONNECTORS 
BETWEEN LARGE AND SMALL DIAMETERS                                    

FEATURES:

- Reduces Hemolysis

- Provides less hemolysis due to more sensitive blood contact.

- It provides less spallation and more pump head endurance and 
reliability compared to silicone tubing in roller pump usage.

- Sasan Tapered Tubing is available in various lengths, diameters 
and wall thicknesses for artery, suction and vent pump heads.

- Sasan Tapered Tubing is produced from special granules for use 
only at the pump head.

- It minimizes pump head and tube abrasion as it allows for lower      
RPM.

Pump head and transition sections in each part of Sasan Tapered           
Tubing are marked with red.                   

- Sasan Tapered Tubing has successfully passed a continuous 
pumping test.

Warning: Only the part between red marks should be placed in the  
pump raceway.

Warning: The inner diameter of the transition sections is variable, 
so the transition sections cannot be connected to any components.

IMPORTANT WARNINGS ABOUT THE PRODUCT

- This line has the same resistance, flexibility and durability 
properties as other tubes and ensures blood compatibility and 
meets all standards.

As a result of researches, after continuous pumping 35% less 
damage in blood was detected in Tapered Tubing technology sets 
compared to sets with connector.

-Eliminates connector faults and risks (Thus providing greater 
patient safety during pulsatile flow).

*Lengths can be changed to meet customer needs.
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