
Cyto-Set®

Veszélyes gyógyszerek biztonságos 
elkészítése és alkalmazása



KIHÍVÁSOK A KEMOTERÁPIÁBAN

A kemoterápiás kezelés az egyik legnagyobb kihívást jelentő eljárás az infúziós terápiák között. A gyógyszer 
elkészítésétől kezdve, a szállításon át a betegnek való beadásig és a kezelés utáni megsemmisítésig az egész-
ségügyi dolgozók, orvosok, gyógyszerészek és maguk a betegek is folyamatos egészségügyi veszélynek vannak 
kitéve. A nemzetközi irányelvek szabályozzák a citosztatikus gyógyszerek speciális kezelését, hogy csökkentsék 
a kockázatokat az eljárás során. A hatósági előírásokkal összhangban a Cyto-Set® segíti a felhasználót az 
alábbi kockázatok elkerülésében:

MIKROBIOLÓGIAI SZENNYEZŐDÉS
�� A fertőzés megjelenése olyan betegben, akiben a kórokozó a kórházba, vagy egyéb egészségügyi el-

látó intézménybe kerülésekor nem volt jelen. Ide soroljuk azokat a fertőzéseket is, amikor a tünetek 
csak a kórházból való elbocsátás után jelentkeznek, valamint a foglalkozási bántalmakat is, amelye-
ket az egészségügyi szakszemélyzet szenved el.*
�� A fertőzéseket mikrobiológiai patogének okozzák, például baktériumok, vírusok, prionok vagy 

gombák, valamint az ezen patogének által kibocsátott toxinok és anyagok.

KÖVETKEZMÉNYEK5

�� Helyi fertőzések következményei: műtéti sebfertőzések, bőrirritáció és a katéter bevezetési helyén 
jelentkező fertőzések.
�� Szisztémás gyulladásos következmények (a szisztémás keringést elérő patogének):  

septicemia (vérmérgezés), szepszis és szeptikus sokk.6, 7

Microbiological Contamination

www.safeinfusiontherapy.com

GYÓGYSZERADAGOLÁSI HIBA
�� Hiba a gyógyszer felírásánál, kiadásánál vagy alkalmazásánál, függetlenül attól, hogy a hiba  

nemkívánatos következményekkel jár-e.
KÖVETKEZMÉNYEK11

�� Az iv. gyógyszer elkészítésénél előforduló hibák különböző következményekkel járhatnak,  
kezdve az ártalmatlantól a súlyosig és a halált okozóig.

Medication Error
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Chemical Contamination
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VEGYI SZENNYEZŐDÉS 
�� Vegyi szennyeződés alatt az egészségügyi dolgozók veszélyes gyógyszerek általi veszélyezte-

tettségét értjük.

KÖVETKEZMÉNYEK1 
�� A toxikus szennyeződés akut (émelygés, hasmenés, torokirritáció, bőrkiütés, hajhullás, akár 

mutagenicitás) vagy krónikus tünetekhez (karcinogenicitás, másodlagos rosszindulatú neoplá-
zia a magas dózisú citosztatikus gyógyszereknek való kitettség következtében, szaporító szer-
vekre gyakorolt hatások) vezethet.2, 3 

*  World Health Organization, Department of Communicable Disease, Surveillance and Response. Prevention of hospital-acquired infections. 
A practical guide, 2nd edition, 2002, http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.pdf



GYÓGYSZER-INKOMPATIBILITÁS
�� Nemkívánatos reakció lép fel a gyógyszer és  

a) az i. v. oldat, b) a tartály vagy c) a másik gyógyszer között.

KÖVETKEZMÉNYEK4

�� Toxikus anyagok okozta szöveti károsodás.
�� A fázisszétválás és kristályosodás okozta mikroembolizáció.
�� A pH-változás okozta szöveti károsodás.
�� A gyógyszeres terápia eredménytelensége.

Drug Incompatibility 
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RÉSZECSKESZENNYEZŐDÉS
�� Idegen, mozgékony és nem oldódó részecskék önkéntelen (váratlan) jelenléte  

egy parenterális oldatban.

KÖVETKEZMÉNYEK8

�� Kedvezőtlen hatások (phlebitis, károsodott tüdő, vesék, máj vagy lép nodurális fibrózisa, 
granulomás tüdőbetegség, myocarditis, okkult pulmonális granulomák helyi szövet infarktushoz 
és pulmonális infarktushoz vezethetnek).10

Particulate Contamination
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ÉLES ESZKÖZ ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK
�� Éles műszerek által okozott, bőrbe behatoló sérülések és balesetek egészségügyi intézményekben. 

Ilyen sérüléseket okozhatnak a tűk, nyársak, szikék és a törött ampullák.

KÖVETKEZMÉNYEK12

�� A tűszúrásos sérüléseknél a legfőbb probléma nem maga a trauma, hanem a perkután érintkezés 
a beteg vérével és testváladékokkal, amelyek fertőző betegségeket hordozhatnak.13 Tűszúrásos 
sérülés után a betegség kialakulásának valószínűsége több független tényezőtől függ: a kóroko-
zók koncentrációja a testnedvben, a seb mélysége, a vér mennyisége, az átvitt kórokozók meny-
nyisége és a hordózó fertőzöttségi szintje.

Sharps Injury
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DEHP-EXPOZÍCIÓ14

�� Polivinil-klorid (PVC) műanyagot számos, naponta használt árucikk gyártásakor felhasználnak  
(pl. játékok, építőanyagok, padlóburkolat, kábelek, valamint gyógyászati termékek). A nem lágyí-
tott PVC szobahőmérsékleten kemény és törékeny, ezért a polimer rugalmasságának eléréséhez 
lágyítókat használnak.

KÖVETKEZMÉNYEK
�� A ftalát lágyítókkal kapcsolatos egészségügyi aggodalmak jelenleg jelentős figyelmet kapnak a 

médiában, a törvényhozásban és a tudományos vitákban. Az ember és különösen a fejlődő gyer-
mekek DEHP-kitettsége jelentős egészségügyi következményekkel járhat.

DEHP Exposure
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BIZTONSÁGOS GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS  
A GYÓGYSZERTÁRBAN

Védje önmagát és a környezetét a citosztatikus gyógyszerek elkészítésekor a gyógyszertárban a Cyto-Set® Mix elsőként tör-
ténő feltöltésével. Mivel közismert, hogy a citosztatikus készítmények súlyos egészségügyi veszélyt jelentenek, a Cyto-Set® 
Mix segítséget jelent a gyógyszerészeknek abban, hogy csökkenjen a szennyeződés veszélye és javuljon a gyógyszerek keve-
rési folyamatának hatékonysága.

FOLYAMATLÉPÉSEK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

1  Szellőző kupak zárása.
A tüskébe épített, visszaáramlás-gátló szeleppel ellátott levegőszűrő megakadályozza  
a szennyeződést a szerelék levegőztetése során.

2  Tüske beszúrása a tartályba.
Az Ecoflac® plus palack stabilitása lehetővé teszi a tüske könnyű és biztonságos 
beszúrását az éles eszközök által okozott sérülések elkerülésével.

3  Szűrő feltöltése.
A 0,2 µm-es Sterifix® kiszűri az összes 0,2 µm-nél nagyobb szilárd részecskét az 
ilyen szennyeződések elkerülése érdekében.

4  A szerelék teljes feltöltése.
A rendszer zártságát a beteghez történő csatlakoztatásig egy hidrofób, baktérium-visz-
szatartó kupak biztosítja – folyadékok kifolyása nélkül –, így a csatlakozó száraz marad.

Cyto-Set® Mix feltöltése a gyógyszertárban
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BIZTONSÁGOS GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS  
A GYÓGYSZERTÁRBAN

Az összekeverési folyamat során nem csak a Cyto-Set® Mix, de a B. Braun széles termékválasztékának számos eleme is fel-
használható. A védőeszközökön (pl. kesztyű) és a fertőtlenítőszereken kívül a PureSite zárt csatlakozódugó, az Ecoflac® plus 
félig merev palack és az Omnifix® Luer-záras fecskendő használható fel a gyógyszerek elkészítése során.

FOLYAMATLÉPÉSEK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

1   A tűmentes szelep melletti fehér  
szabályozó zárása.

Nincs vegyi szennyeződés, mivel kizárólag sóoldat marad a csatlakozásnál.

2   Hígított gyógyszerrel előkészített fecs-
kendő csatlakoztatása a tűmentes szelep-
hez a fogólemez segítségével.

A mikrobiológiai szennyezés veszélye kisebb, mivel nem kell közvetlenül 
érintkezni a tűmentes szeleppel. Nem áll fenn a tűszúrás által okozott sé-
rülés veszélye.

3   Gyógyszer befecskendezése a tartályba és 
a nagy koncentrációjú gyógyszer összeke-
verése egyszeri vagy kétszeri felszívással. 

A gyógyszer beadása az előírt koncentrációban.
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Biztonságos gyógyszerkészítés a Cyto-Set® Mix segítségével



ALKALMAZÁS AZ OSZTÁLYON

A Cyto-Set® szerelék biztosítja a gyógyszer biztonságos alkalmazását az osztályon, ugyanakkor támogatja a kezelés előtti, 
kezelés közbeni és kezelés utáni eljárások biztonságos kivitelezését. A Cyto-Set® jellemzői kifejezetten az onkológiai 
osztályokon folyó munkát segítik.

FOLYAMATLÉPÉSEK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

1  Szellőző kupak zárása.
A tüskébe épített, visszaáramlás-gátló szeleppel ellátott levegőszűrő megakadályozza  
a szennyeződést a szerelék levegőztetése során.

2  Tüske beszúrása a tartályba.
Szoros csatlakozás. A tüske a beszúrás után szorosan a helyén marad, és nem áll 
fenn a véletlen leválás veszélye.

3   A rendszer feltöltődése alatt a 
cseppkamrát tartsa fejjel lefelé. 

A cseppkamrában lévő 15 µm-es és kisebb pórusméretű folyadékszűrő megakadályozza 
a szilárd részecskékkel való szennyeződést.

4  A szerelék teljes feltöltése.
A rendszer zártságát a beteghez történő csatlakoztatásig egy hidrofób, baktérium-visz-
szatartó kupak biztosítja – folyadékok kifolyása nélkül –, így a csatlakozó száraz marad.
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Cyto-Set® szerelék feltöltése az osztályon
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Figyelembe véve, hogy a piacon kapható citosztatikus gyógyszerek száma növekszik és a legtöbb gyógyszer ára stabilan magas, 
bármilyen mennyiségű i. v. szerelékben visszamaradó szer, valamint a gyógyszer-inkompatibilitás megnöveli annak veszélyét, 
hogy a kezelés nem lesz eléggé eredményes, vagy a folyamat nem lesz eléggé hatásos. A Cyto-Set® célja a folyamat támogatása 
a hatékonyság, hatásosság és biztonság javításával.

FOLYAMATLÉPÉSEK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

1  A szerelék fehér szabályozójának zárása.
A lezárt szabályozó megakadályozza az öblítő oldat szennyeződését, így 
csökkentve a gyógyszer-inkompatibilitás veszélyét.

2   Cyto-Set® Mix csatlakoztatása a szerelék-
hez, a fehér szabályozó nyitása és a kezelés 
megkezdése.

Hallható kattanó hang jelzi a kezelőnek, hogy a szerelék csatlakoztatása 
biztonságosan megtörtént.
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2

Biztonságos gyógyszeralkalmazás Cyto-Set® és Cyto-Set® Mix segítségével 



ALKALMAZÁS AZ OSZTÁLYON  
ÉS MEGSEMMISÍTÉS

A rákkezelés hatásosságának növelése érdekében a Cyto-Set® a felhasználó számára lehetővé teszi a iv. szerelék teljes átöblí-
tését a kezelés végeztével. Ezáltal biztosítható a páciens számára maradéktalanul az előírt gyógyszermennyiség.

FOLYAMATLÉPÉSEK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

1   A szerelékek teljes átöblítése öblítő oldat-
tal minden egyes gyógyszer után.

A beteg megkapja a teljes gyógyszermennyiséget a gyógyszerezési hibák 
elkerülése érdekében.

2   A következő Cyto-Set® Mix szabályozójá-
nak megnyitása a következő kezelés meg-
kezdéséhez.

Átöblítés, valamint egy visszaáramlás-gátló szelep a gyógyszer-inkompa-
tibilitás veszélyének csökkentésére.
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Biztonságos gyógyszeralkalmazás Cyto-Set® és Cyto-Set® Mix segítségével
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Még a kezelés után is kiemelt figyelmet kell fordítani az iv. szerelékre és a szennyeződött tartályokra a felhasználó és a 
környezet védelme érdekében. A Cyto-Set® termékválaszték minden eleme támogatja az egészségügyi dolgozókat a rend-
szer biztonságos és kényelmes módon történő megsemmisítésben.

FOLYAMATLÉPÉSEK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

1   Zárt rendszerként való megsemmisítés.
Nem lép fel a vegyi szennyeződés veszélye, mivel nincs szükség a szerelék 
szétkapcsolására.

Biztonságos megsemmisítés teljes rendszerként

1



MINDIG ZÁRT RENDSZER

A Cyto-Set® új funkcióinak köszönhetően magas szinten biztosítja a betegek és a felhasználók biztonságát. 
Ezenkívül a funkciók javítják az új termékválasztékban található eszközök használhatóságát is az iv. szerelékek 
intuitív használata révén.

A korábbi verziókhoz hasonlóan az új Cyto-Set® egy zárt rendszer, és az új termékválasztékban lévő eszközöket 
az NIOSH irányelvek szerint tesztelték.* A kezelés során és a kezelés után nincs szükség az elemek szétkapcsolá-
sára a rendszer megsemmisítéséhez.

*  A Cyto-Set® zárt rendszerként történő tesztelése az NIOSH (Amerikai Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Intézet) irányelveknek 
megfelelően történt. A vizsgálat dokumentumai rendelkezésre állnak.

BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS
Az ujjtámasszal és fogóval rendelkező tű-
mentes szelep csökkenti a mikrobiális 
szennyeződés kockázatát.

PRIMESTOP KUPAK
Tökéletesen zárt a 
baktériumok elől!

LEVEGŐZTETETT TÜSKE
Kiváló szűrési teljesít-
mény! A szűrési haté-
konyság a baktériumokra 
és vírusokra 99,99%-nál 
is magasabb!

OPTIMALIZÁLT  
FOLYADÉKÁRAMLÁS
Optimalizált folyadék-
áramlás csökkentett
holttér-térfogattal.

ZÁRT
RENDSZER



INNOVÁCIÓ A TERVEZÉSNÉL  
ÉS A TECHNOLÓGIÁBAN

ZÁRT RENDSZER
Az újratervezett fogólap 
Tritan™-ból készült, vala-
mint visszaáramlás-gátló 
szelepek kerültek beépítésre 
minden tűmentes szelepnél.

Kizárólag a kombinált auto-
matikus zárószelep és a 
visszaáramlás-gátló szelep 
biztosít zárt rendszert.

ADAGOLÁST SEGÍTŐ KIALAKÍTÁS
�� Pumpaszakasz az infúziós pumpával való használat 

hosszú távú pontosságának biztosítására.
�� Szabad áramlás elleni szabályozó az automatikus 

szabad áramlás elleni védelem érdekében a szere-
lék pumpából való kivételekor.

CSÖKKENTETT KOCKÁZAT
A fogó rész és az ujjtámasz csökkenti az 
érintkezés miatti szennyeződés kockázatát.

A szisztematikus elrendezés 
áttekinthetővé teszi azt, 
hogy melyik vezeték melyik 
gyógyszerhez tartozik.

�� A citosztatikumoknak ellenálló Tritan™ 
anyag hozzáadásával készült tűmentes 
szelepek csökkentik a vegyi szennyező-
dés kockázatát.
�� A tűmentes szelepek szisztematikus  

elrendezése biztosítja a gyógyszerezési 
hibák elkerülését.

�� Beépített visszaáramlás-gátló szelep  
a gyógyszer-inkompatibilitás és 
gyógyszerezési hibák elkerülésére.
�� A fogó részek és az Y tűmentes szelep 

ergonomikus kialakítása segíti a biz-
tonságos kezelést és megakadályozza 
a mikrobiális szennyeződést.

�� Az optimalizált folyadékáramlás mini-
mális holttér-térfogatot eredményez 
az Y tűmentes szelepnél, amivel csök-
ken a gyógyszer-inkompatibilitás és 
légembólia kockázata.

KÖNNYŰ ÚJRATÖLTÉS
A cseppkamra könnyű újratöltése a rövid veze-
téknek és a fogólemez kis feltöltési mennyisé-
gének köszönhetően.

ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA



KOCKÁZATMEGELŐZÉS

Az új és optimalizált Cyto-Set® összhangban van a B. Braun fel-
használók és betegek védelmét szolgáló Biztonságos Infúziós 
Terápia koncepciójával. A funkciók magas szintű biztonsági jel-
lemzői és a széles Cyto-Set® termékválaszték egyedülálló és 
rendkívüli a gyógyszer-előkészítés területén. Az osztályon való 
alkalmazás során az új Cyto-Set® termékek nem csak a kezelhe-
tőségben jobbak, de a biztonságot is fokozzák.

A Cyto-Set® termékek széles választéka kényelmes és biztonsá-
gos megoldást kínál a citosztatikus gyógyszerek alkalmazásához 
minden helyzetben. A Cyto-Set® Mix és a Cyto-Set® együttes 
használatakor egy zárt rendszer jön létre a gyógyszertárban való 
elkészítéstől az osztályon való alkalmazáson át, egészen a keze-
lés utáni megsemmisítésig.

Mikrobiológiai 
kontamináció

Részecske-
szennyeződés

Vegyi 
szennyeződés

Éles eszköz 
által okozott

sérülések
Légembólia

DEHP-
expozíció

Gyógyszer-
inkompatibilitás

Gyógyszer-
adagolási 

hiba

Amitől a 
Cyto-Set® 

véd

KOCKÁZAT BIZTONSÁGI JELLEMZŐK BIZTONSÁGI ELŐNYÖK

Vegyi szennyeződés �� Tűmentes szelep
�� Csökkenti a vegyi szennyeződés kockázatát, mivel a szelep megakadályoz-

za a kiszivárgást/a gyógyszerrel való érintkezést.

Mikrobiológiai 
szennyeződés

�� Ujjtámasz és fogórész
�� A mikrobiális szennyeződés hatásos csökkentése az ujjtámasznak és fogó-

résznek köszönhetően.

�� PrimeStop

�� Nagyobb biztonság a mikrobiális szennyeződéssel szemben a 
betegcsatlakozónál elhelyezett hidrofób, baktérium-visszatartó PrimeStop 
kupaknak köszönhetően, amely zárt rendszert biztosít a beteghez való 
csatlakoztatásig.

�� Tűmentes szelep
�� Könnyű hozzáférést biztosít, ugyanakkor csökkenti a véletlen érintkezéses 

szennyeződés lehetőségét.

�� Levegőszűrő a tüskében
�� A tüskében lévő, baktériumokat át nem eresztő levegőszűrő biztosítja az 

infúziós palack levegőztetését a szennyeződés veszélye nélkül.

Gyógyszer-
inkompatibilitás

�� Fogólemez beépített 
visszaáramlás-gátló 
szelepekkel

�� A beépített visszaáramlás-gátló szelepek magas szintű biztonságot 
garantálnak, valamint használatukkal kisebb a gyógyszerek véletlen 
keveredésének a kockázata.

Részecske- 
szennyeződés

�� 15 µm-es szűrő a 
cseppkamrában

�� A cseppkamrában elhelyezett 15 µm-es és kisebb pórusméretű 
részecskeszűrő hatékonyan akadályozza meg a részecskék infúziós 
tartályból infúzióba való bejutását.

�� 0,2 µm-es Sterifix® szűrő
�� A pozitív 0,2 µm-es elektrosztatikusan töltött szűrő visszatartja a 

baktériumokat, a bakteriális endotoxinokat, a gombákat és a részecskéket.

Éles eszköz által 
okozott sérülések

�� Tűmentes szelep
�� Tűmentes csatlakozási pontot biztosít a tűszúrásos balesetek  

kockázata nélkül.

Gyógyszer- 
adagolási hiba

�� Szerelék felépítése
�� Átfogóan jó struktúra – a fogólemeznél 90°-os szögben elhelyezett szelepek, 

amelyek csökkentik a terápián belüli téves gyógyszerelés kockázatát.

DEHP-expozíció
�� PVC-/DEHP-mentes 

szerelékek
�� Az összes szerelék PVC-mentes, nem áll fenn a DEHP-nek való  

kitettség kockázata.



TERMÉKVÁLASZTÉK

Cyto-Set® Előkészítés Típus Fény elleni 
védelem

Darab/ 
doboz Cikkszám

Cyto-Set® Mix 1 tűmentes szeleppel -

20

A2900N

Cyto-Set® Mix 1 tűmentes szeleppel
0,2 µm-es szűrővel - A2903N

Cyto-Set® Mix 1 tűmentes szeleppel � A2906N

Cyto-Set® Line tűmentes szelep nélkül - A2581NF

Cyto-Set® Line tűmentes szelep nélkül,
0,2 µm-es szűrővel - A2582NF

Alkalmazás (pumpa) 
Infusomat® Space Típus Fény elleni 

védelem
Darab/ 
doboz Cikkszám

Cyto-Set® 3 tűmentes szeleppel -

20

8250917SP

Cyto-Set® 5 tűmentes szeleppel - 8250817SP

Cyto-Set® 3 tűmentes szeleppel � 8250920SP

Cyto-Set® 5 tűmentes szeleppel � 8250820SP

Cyto-Set® 5 tűmentes szeleppel
0,2 µm-es szűrővel - 8250414SP

Cyto-Set®  
Pumpaadapter

4 tűmentes szeleppel - A1673SO
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Ha további információkat 
szeretne kapni a veszély-
megelőzésről, látogasson 
el a következő címre:

1. További információkért kérjük, olvassa el a „Vegyi szennyeződés” füzetet.

2. McDiarmid MA, Egan T. Acute occupational exposure to antineoplastic agents.  
J Occup Med 1988; 30(12): 984-987

3. Valanis GB, Vollmer WM, Labuhn KT, Glass AG. Association of antineoplastic 
drug handling with acute adverse effects in pharmacy personnel. Am J Hosp 
Pharm 1993b; 50; 455-462

4. További információkért kérjük, olvassa el a „Gyógyszer-inkompatibilitás” füzetet.

5. További információkért kérjük, olvassa el a „Mikrobiológiai szennyeződés” 
füzetet.

6. Uslusoy E., Mete S.: Predisposing factors to phlebitis in patients with peripheral 
intravenous catheters: a descriptive study. J Am Acad Nurse Pract. 2008; 20(4): 
172-80

7. Bouchoucha et al. Deep venous thrombosis associated with acute hematog-
enous osteomyelitis in children. Orthop Traumatol Surg Res. 2010 Dec; 96(8): 
890-3., Boucher 2010

8. További információkért kérjük, olvassa el a „Részecskeszennyeződés” füzetet.

9. Dewan et al. 1995b; publications ex Dewan et al. 2002; Ewan PA, Stefanek W, 
Byard RW. Long-term response to intravenously injected Teflon and Silicone in  
a rat model. Pediatric Surgery Interantional 1995b; 10(2,3): 129-133

10. Roth 2007, Lehr et al. 2002; Roth JV. How to enter a medication vial without 
coring. Anesth Analg 2007; 104(6): 1615

11. További információkért kérjük, olvassa el a „Gyógyszeradagolási hiba” füzetet.

12. További információkért kérjük, olvassa el a „Tűszúrásos balesetek” füzetet.

13. Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS); Needlestick 
injuries. 2000. (www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/needlestick_injuries.html)

14. További információkért kérjük, olvassa el a „DEHP-expozíció” füzetet.

SZAKIRODALOM

Kockázatmegelőzés az infúziós terápiábanRészecske szennyeződés

www.safeinfusiontherapy.com

Kockázatmegelőzés az infúziós terápiában

Gyógyszeradagolási hiba elkerülése

www.safeinfusiontherapy.com

Kockázatmegelőzés az infúziós terápiában

DEHP-expozíció 

www.biztonsagosinfuziosterapia.hu

Kockázatmegelőzés az infúziós terápiában

www.safeinfusiontherapy.com

Gyógyszer inkompatibilitás

www.safeinfusiontherapy.com

Kémiai kontamináció elkerülése

Kockázatmegelőzés az infúziós terápiában

www.safeinfusiontherapy.com

Kockázatmegelőzés az infúziós terápiában

Mikrobiológiai szennyeződések 
Tűszúrásos balesetek elleni védelem Az infúziós terápia veszélyeinek megelőzése 

B. Braun Oncology Portfolio
The system solution for enhanced safety through each process step
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