
   

INTROCAN® SAFETY 3 - AUTOMATYCZNA OCHRONA PRZED PRZYPADKOWYM ZAKŁUCIEM. 
CHRONI PRZED ZRANIENIEM IGŁĄ I ZWIĄZANYM Z TYM ZAGROŻENIEM ZDROWIA.

Uniwersalny szlif tylny
n kąt wprowadzenia igły zgodny z zaleceniami(1)

n wyjątkowo ostre ostrze kaniuli minimalizuje ból podczas wkłucia
n dzięki uniwersalności szlifu nakłucie V jest bezpieczniejsze i zmniejsza 

ryzyko infekcji(2)

Materiał kaniuli

Elastyczne skrzydełka

Zatyczka z filtrem 
hydrofobowym

Uniwersalny szlif tylny

nakłucie  V

nakłucie
rozwarstwiające

Zatyczka z filtrem hydrofobowym
n membrana hydrofobowa chroni przed ekspozycją na krew
n jest przepuszczalna dla powietrza zgodnie  z definicją PN 10555-5

Materiał kaniuli
n bez PCV, bez DEHP, bez lateksu
n wtopione 4 paski RTG

Elastyczne skrzydełka
n duże i wygodne
n stabilne podczas mocowania

Każdy detal w budowie Introcan® Safety 3 ma swoją wartość

Metalowy zatrzask bezpieczństwa
n nie wymaga aktywacji przez użytkownika
n nie można ominąć samoaktywacji zatrzasku
n technologia pasywna
n tworzy mechanizm chroniący przed zranieniem(4)

n rekomendowana technologia zatrzasku(5)

Zatrzask
bezpieczeństwa

BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

Platforma stabilizująca
n wzmacnia stabilność kaniuli podczas mocowania
n redukują skrętność kaniuli
n podnosi dostęp luer

Zastawka antywypływowa
n minimalizuje potrzebę uciskania żyły 
n umożliwia wielokrotną kontrole przepływu krwi
n bez wycieku krwi  
n kaniulacja bez stresu

Technologia dwustopniowej identyfikacji 
n wypływ krwi do igły potwierdza umiejscowienie igły w żyle
n wypływ krwi do kaniuli potwierdza prawidłowe umiejscowienie 

kaniuli 

Platforma stabilizująca

Zastawka  
antywypływowa

Technologia 
dwustopniowej 
identyfikacji
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Numer produktu Rozmiar Długość
 (cal)  (mm)

Średnica 
(mm)

Przepływ
(ml/min)

Przepływ
(ml/godz)

4251127-01 n 24 3/4 19 0.7 22 1320

4251128-01 n 22 1 25 0.9 35 2100

4251129-01 n 20 1 25 1.1 65 3900

4251130-01 n 20 11/4  32 1.1 60 3600

4251131-01 n 18 11/4  32 1.3 105 6300

4251132-01 n 18 13/4 45 1.3 100 6000

 Opakowanie zbiorcze: 200 szt  ( 4 x 50 szt.)

Praca bez wycieku krwi podczas zakładania kaniuli i podłączania urządzeń luer w 
trakcie krótkiej oraz wielodniowej kaniulacji

Introcan Safety® 3 – kaniula w systemie zamkniętym. Oszczędność 500 minut 
pracy pielęgniarki(6)
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