EASY JECT

BOVINE FLUID THERAPY SET

ِسـت سـرم

مخصوص استفاده در دامهای بزرگ

در بیماریهای شدید حیوان بزرگی چون گاو نیازمند دریافت حجم باالیی از مایعات داخل رگی در
مدت زمان کوتاهی میباشد که ستهای مایعدرمانی موجود این امکان را برای یک گاو حدود
 500kgفراهم نمیکنند.
این حجم میتواند  2تا  3لیتر محلول هایپرتونیک یا  50لیتر ایزوتونیک باشد.
طبق آخرین مقاالت تزریق سرمهای هایپرتونیک باید در مدت زمان  3الی  4دقیقه صورت پذیرد.
ستهای شرکت زوفا این امکان را فراهم میکند که  2سرم همزمان و بالغ بر  30لیتر در ساعت مایعات را در
اختیارحیوانقراردهند.
قطر لولههای این ست  2برابر ستهای انسانی میباشد و انتقال مایعات را تا  16برابر این ستها انجام میدهد.
این حجم در کولیکهای شدید گوساله ،زمینگیری گاو ،ک م آبی و موارد اورژانس دیگر شدید ًا مورد نیاز میباشد.

ت سـرم
توصیـههای ضـروری در استفـاده از سـ 
 .1این ست برای تزریق وریدی سرمهای هایپرتونیک و حجمهای باالی سرمهای ایزوتونیک در
نظر گرفته شده است( .داروهایی مانند کلسیم بایستی با احتیاط مصرف شود).
 .2برای سهولت استفاده طول لوله نسبت به نمونههای انسانی بلندتر شده است.
 .3ترجیحـ ًا برای افـزایش سرعت عبور سرم از سرسوزن شماره  14و در صــورت عــدم امکان از شمــاره
 16استفادهشود.
 .4برای افزایش سرعت عبور سرم ،نصب سرم در ارتفاع مناسب الزامیست ( .با افزایش ارتفاع سرم ،سرعت عبور بیشتر میشود) .
 .5با تغییراتی که در ست سرم ایجاد شده است ،سرعت عبور سرم نسبت به نمونههای معمولی  2تا  3برابر شده است.
 .6با تعبیه دو لوله سرم نامساوی امکان تزریق همزمان  2سرم در یک سطح فراهم شده است.
( استفاده از  Hangerزوفا امکان آویختن چند سرم به صورت هم سطح را در ارتفاع دلخواه
فراهم میکند) .
 .7در صـورت احتمـال رسـوب و یا شالتـه شدن از ست سـرمهای فیلتـردار استفاده گردد ،ولی در
ت سر م بدون فیلتر استفاده گردد.
صورت اطمینان از عدم وجود ذرات ،از س 
 .8در هنگـام تزریـق همزمـان  2سـرم توجه شود که هر  2سـرم در ارتفاع یکسـان قـرار بگیرنـد تا
محتویات سرم باالتر وارد سرم پایینتر نشود.

