Intrafix® SafeSet

Gir hver avdeling ekstra grad av sikkerhet og høy effektivitet
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Møt dagens utfordringer ...
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Den innovative AirStopfunksjonen hindrer infusjon av
luft, og lar ikke luft gå ned i infusjonsslangen
Når infusjonsbeholderen går tom, opprettholder AirStop et
konstant væskenivå. Luft går ikke igjennom til pasienten.
Membranfilter – filteret med to fordeler
En unik, lufttett filtermembran fungerer som en barriere,
beskytter mot luftinfusjon og filtrerer samtidig partikler
på15 μm og mindre. Takket være AirStop, krever bytte over
til neste beholder mindre arbeid, som åpning av systemet,
risikofri re-spiking, mer ro på avdelingen.
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Stop
Innovativ, avansert filtermembran
n AirStop sikkerhet når
infusjonsbeholderen går tom
n Høyere filtreringseffektivitet, 15 μm og bedre
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PVC slange*
DEHP-fri
Beskyttelseshette
En beskyttende hette med integrert hydrofobisk membran
stopper væskelekkasje og beskytter mot kontaminering.

Rulleklemme
Ny design og funksjon

* PVC-fri slange er også tilgjengelig

PrimeStop automatiserer fylling og forhindrer væskelekkasje
n PrimeStop sikrer at infusjonssettet fylles automatisk.
n Infusjonsvæske vil ikke dryppe ned på hender, gulv eller sengetøy.
n Flere infusjoner kan klargjøres på én gang, raskere og mer 		
hygienisk enn tidligere.
n PrimeStop oppretholder et lukket system inntil det er koblet til
pasienten.
n Effektiv forebygging av kontaminering.

... på den sikreste og mest effektive måten



Flere attraktive egenskaper

God kontroll på væskestrømmen
Rulleklemme, ny form og funksjon:
komfortabel å holde og bruke, høyere
nøyaktighet ved innstilling av dråpehastighet, enklere å rulle hjulet.
Umiddelbar hastighetsjustering.
Den store rulleklemmen gir sikrere
grep.

Universal, klar ISO spike:
Enkel å penetrere
<

Lang dråpeformer, 20 dr. = 1 ml,
Transparent buet design
Enkelt å se dråpeformingen
Forankring av spiss for sikker
destruering
Praktisk spor for sikker beskyttelse
av spiss etter bruk.

Praktisk oppheng av slange/pasientkobling
Pasientkoblingen og slangen kan
festes i sporet på siden av rulleklemmen under og etter fylling i
påvente av tilkobling/bruk.

Ideelt fyllingsnivå
for å hindre luft i systemet
Elastisk pumpekammer:
Enkel og rask fylling

Unik ring
Sikkert grep
Dråpekammer
PVC-fri

Klar PVC-slange*, DEHP-fri,
god klarhet, enkel og fleksibel håndtering
og fylling, løser lett opp floker
Standard 150 cm og 180 cm slangelengde
Luer-lock fiksering
med PrimeStop-hette
For sikker pasienttilkobling

Luer-Lock for sikker sammenkobling
Sett inn slangekoblingen og
skru til.
Hindrer utilsiktet frakobling.

Alle designegenskaper i henhold til ISO 8534-4/8

Bakterietett
lufteventil,
med klikklås
Enkel å åpne og
tetter godt selv
under transport

* PVC-fri slange er også tilgjengelig

PVC slange*
DEHP-fri

Intrafix® SafeSet - velg ditt alternativ

Intrafix® SafeSet produktsortiment

Intrafix®
SafeSet

DEHP-/
Latex-fri

Spesifikasjon

Lengde på
slangen
(ca. cm)

Fyllvolum
(ml)

Artikkel nr

Basic
Basic
Infuvalve® B.C.V. (med tilbakeslagsventil)
N.T.P. (Neutrapur® slange, PVC-fri)
Eurofix® I.S. (med injeksjonsstuss med gripeplate)
Y-N.F. (med nålfri injeksjonsventil)
3-W.S.C. (med 3-veiskran)

180
230
180
180
180
210
220

11,34
14,49
11,34
11,34
11,34
13,23
13,86

406 3000
406 3003
406 3001
406 3002*
406 3005
406 3004
406 3006

Fyllvolum: 6,3 ml/1m
2 bar trykk (maks)

Pakningsstørrelse: 100 stk.
* Kun til gravitasjonsinfusjon.

Intrafix® Safeset: Brukerfordeler
� Bidrar til å forhindre luft i infusjonen og infusjonsrelaterte infeksjoner
� Betydelig redusert arbeidsbelastning
� Tids- og kostnadsbesparende
� Sikker fylling - lukket system
� Infusjonsslanger med DEHT, den nye generasjonen
mykgjørere, som ikke inneholder ftalater.
Pasientsikkerhet først
En komparativ studie1) versus konvensjonelle infusjonssett har
vist at Intrafix® SafeSet reduserer tiden det tar å forberede en
infusjon. Inkluderer relaterte kostnader.
1) Frei A., Profitability analysis of Intrafix® SafeSet when used in peripheral venous gravity
infusions (2003, submitted for publication).

� Ny rulleklemme - mer finjustet, mer fleksibel kontroll
av dråpehastighet. Enklere å justere hastighet
� Kan brukes i infusjonspumper som ikke krever
dedikerte sett
� Tåler opp til 2 bar trykk

2) Neue Produkte zur Qualitätssicherung im Pflegebereich – „Die Schwester/Der Pfleger“,
Vol. 45, Jahrgang 10/06.
3) Evaluación de un nuevo equipo de infusión. Revista de enfermería ROL,
Vol. 31 No 9, Septiembre 2008
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