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Intrafi x® SafeSet

Az infúzió gyorsabb és 

biztonságosabb összeállításáért
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Átlátszó, erős ISO 

beszúró tövis

Egyedi közgyűrű

Átlátszó, rugalmas 

alsó cseppkamra-fél

Nagy szűrőfelület

Átlátszó szerelékszár 

180 cm

Megbízható, csavarmenetes 

Luer-Lock csatlakozó

Kézre álló, görgős 

cseppszabályzó

Átlátszó, merev felső 

cseppkamra-fél

INTRAFIX® SAFESET

MEGFELELNI NAPJAINK KIHÍVÁSAINAK 

EGY HASZNOS ÚJDONSÁG SEGÍTSÉGÉVEL…

A PRIME STOP automatizálja a légtelenítést, és véget vet a 

csepegésnek. E kényelmi funkció biztosítja a szerelékszár infúziós 

oldattal való automatikus feltelődését. Az infúzió többé nem 

csepeg a kézre, a padlóra vagy az ágyneműre. 

Mostantól egyidejűleg több infúziót is összeállíthatunk, méghoz-

zá gyorsabban és higiénikusabb módon, mint ezelőtt bármikor. 

Miután a megfelelő folyadéknívót elértük a cseppkamrában, a 

görgős csepp szabályzót egyszerűen megnyitjuk, és a folyadékosz-

lop – a levegőt a zöld védőkupak nyílásán át maga előtt tolva – 

szabadon végigáramlik a szerelékszáron. És máris hozzáláthatunk 

a következő infúzió összekészítéséhez. 

A PRIME STOP megőrzi a rendszer zárt jellegét, mindaddig, amíg 

a szereléket a beteghez csatlakoztatjuk. A légtelenített szerelékek 

így rövidebb ideig kontamináció kockázata nélkül is készenlétben 

tarthatók.

…ÉS FOKOZOTT BIZTONSÁGGAL

Az AIR STOP segít kivédeni a légembóliát, és nem engedi 

levegősödni a szerelékszárat.

Ez az innovatív újdonság állandó folyadékszintet tart 

fenn a cseppkamra alján az infúziós palack leürülését 

követően, akkor is, ha a görgős leszorító nincs elzárva. 

A beteg érpályájába így nem kerülhet levegő. 

A kiürülő palack látványa többé nem ok az aggodalomra, így 

nem kell időt és energiát vesztegetni a riadt beteg körüli kapko-

dás miatt. Az AIR STOP-nak köszönhetően egyszerűsödik a soron 

következő infúzióra való átváltás. Nincs szükség az infúziós 

rendszer komplikált vagy kockázatos levegőztetésére.
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ERŐS, LEZÁRÓ MEMBRÁN PRIMESTOP – HIDROFÓB MEMBRÁNNAL BÉLELT VÉDŐKUPAK

ELŐNYÖK

 � Az infúziós szerelékbe jutó levegő elleni védelem

 � Kompatibilis eszközökkel történő újracsatlakozáskor idő és pénz takarítható meg

 � Az infúziós szerelékek légtelenítése egyszerűbb, gyorsabb és lényegesen kevesebb 

kockázattal jár

A különleges, légzáró membrán 

gátat képez a levegő útjában, 

miközben a szennyező részecs-

kéket is visszatartja. Állandó 

folyadékszintet tart fent a 

cseppkamra alján az infúziós 

palack leürítését követően – 

a görgős leszorító elzárása 

nélkül is.

Az új hidrofób membránnal bélelt 

védőkupak meggátolja a folyadék 

szivárgását és véd a kontamináció-

tól is. Egyidejűleg több infúzió ösz-

szeállítása történhet gyorsabban és 

higiénikusabb módon az automati-

zált légtelenítésnek köszönhetően.

A PrimeStop membránnak köszön-

hetően az Intrafi x® SafeSet zárt 

rendszert biztosít mindaddig, amíg 

a szereléket a beteghez csatlakoz-

tatjuk.
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A bemeneti nyílás fertőtlenítését követően (nem szük-

séges az Ecofl ac® plus használatakor, amelynek csatla-

kozója baktériummentes) szúrja át a zsákot vagy üve-

get függőleges irányban, felfüggesztés előtt pedig 

zárja el a cseppszabályzót.

Nyomja össze a cseppkamra alsó részét és állítsa a fo-

lyadékszintet a csepegtető kamra gyűrűjének szintjébe. 

Ha összeeső tárolót használt, mint például az Ecofl ac® 

plus, tartsa a levegőztető sapkát zárva. Infúziós üveg 

használatakor nyissa ki a levegőztető sapkát. 

Akassza be a szerelék másik végét az áramlás- 

szabályzó szélébe. Nyissa ki a szabályzót, ez elindítja 

a folyadékáramlást, ami elvégzi az automatikus légte-

lenítést.

Távolítsa el az infúziós szereléket az áramlásszabá-

lyozóból és csatlakoztassa azt a beteghez. 

Figyelem: Zárja el a szabályzót! 

Nyomja el oldalirányban a beépített PrimeStop védő-

sapkát és távolítsa el. Csavarja a szerelék végét a 

Luer vénás csatlakozóhoz. 

Nyissa ki az áramlásszabályozót, és állítsa be a kívánt 

cseppszámot. 

Amikor az infúzió lecsöpögött: a cseppkamrába beépí-

tett AirStop meggátolja azt, hogy levegő kerüljön a 

szerelékbe.

INTRAFIX® SAFESET 
GYAKORLATI TANÁCSOK

1 2 3

4 5 6
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GYAKORLATI TANÁCSOK / KEZELÉSI TIPPEK
INTRAVÉNÁS INFÚZIÓS SZERELÉKEKHEZ

Kézi légtelenítő 
szelep

A következő esetekben 

a levegőztető szelepnek 

mindvégig zárt állapot-

ban kell maradnia

Felhasználási terület Összeeső palack vagy 

tasak esetén

Merev- vagy üvegfalú 

palack esetén

Az infúzió előkészítésekor: 

csatlakoztassa a szereléket 

az infúziós tasakhoz füg-

gőleges helyzetben, majd 

légtelenítse a csatlakozó 

szereléket

A levegőztető szelep ma-

radjon zárt állapotban

A levegőzőszelepet csak a 

megfelelő folyadékszint 

beállítása után szabad ki-

nyitni, az infúzió összeállí-

tása után el kell zárni

Infúzió beadásakor A levegőztető szelep 

maradjon zárt állapotban

Levegőzőszelep nyílt 

állásban

Az infúzió megszakítása:

 � injekciózáskor 

 � a páciens szállításakor 

 � az infúzió újracsatlakoz-

tatásakor

A maradéktalan légtelení-

tés érdekében az infúzió 

megszakítása előtt a le-

vegőztető szelepet zárva 

kell tartani vagy meg kell 

bizonyo sodni a zárt állásról

A maradéktalan légtele-

nítés érdekében az infúzió 

megszakítása előtt meg 

kell bizonyosodni a zárt 

állásról

Felhasználói előnyök

 � Megakadályozza a levegő infúziós 

szerelékbe* kerülését, csökkentve ezzel 

a fertőzés kockázatát 

 � A kompatibilis megoldásokkal azonnal 

csatlakoztatható így használata idő- és 

költséghatékony

*Kérjük, vegye fi gyelembe az általános biztonsági előírá-

sokat. A tömegtermelésben gyártott termékek esetében az 

adott gyártási technológiából adódóan előfordulhatnak a 

megszokottól eltérő funkcionalitásbeli különbségek.

Hagyományos 

15 μm-es membrán

AirStop légzáró 

filtermembrán

A különböző szűrő-
membránok felépítése

A cseppkamrában talál-

ható AirStop membrán 

kialakítása különbözik 

a hagyományos infúziós 

szerelékekben található 

folyadékszűrőktől:

Mi a teendő, ha az infúzió 
nem működik megfelelően?

A membrán kialakításának 

köszönhetően biztosan tartja 

vissza a levegőt úgy, hogy a 

csepp kamra folyadékszintje 

változatlan marad. Az infúziós 

szerelék feltöltéséhez vegye 

fi gyelembe az alábbi 

megjegyzéseket:

FONTOS: 
Az infúzió kezelésekor a 

levegőzőszelep mindig 

legyen zárva!

  

KIVÉTEL :
A 4. ábra instrukciói a töltési 

idő megrövidítéséhez  

1 2

3 4

Nyomja 

erősen!

Emelje maga-

sabbra a tartályt!

Tolja a görgős 

szabályzót a 

cseppkamra 

irányába. 

Nyissa meg és 

zárja el a csepp-

kamrát.

Csettintsen a

cseppkamra alsó 

irányába. Nyissa ki a 

levegőztető-

szelepet.
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INTRAVÉNÁS INFÚZIÓS SZERELÉKEK

Termék � Latex-mentes 
� PVC-mentes 
� DEHP-mentes

Típus Szerelék 

hossza

[cm]

Eladási 

egység 

[db]

Cikkszám

Intrafi x® SafeSet
Modern infúziós szerelék AirStop és 

PrimeStop funkciókkal. Gravitációs 

és nyomásos infúziókhoz, infúziós 

pumpákhoz (nyomásállóság: 2 bar).

 � Automatikus, baktériumvédő 

levegőző 

 � 15 μm-es szűrő

 � Nyomásbiztos 2 bar-ig

 � Luer-lock csatlakozó

 � DIN ISO EN 8536-8 szabványnak 

megfelelően kialakított

 � Áramlási ráta: 126 ml/perc

�

�

Standard 180 100 4063000

Visszacsapó szeleppel 180 100 4063001*

Neutrapur 180 100 4063002**

Standard 230 100 4063003*

Tűmentes Y-injekciózó 

porttal, Safeflow szeleppel

210 100 4063004

Háromirányú Discofix® C 

csappal

200 + 20 100 4063006*

Háromirányú Discofix® C 

csappal és visszacsapó-

szeleppel

180 + 15 100 4188136*

SafeSet UV-védett (narancs) 180 100 4063131***

  * Magyarországon engedélyeztetés alatt

 ** Csak gravitációs infúzióhoz

*** PVC-mentes / PUR (infúziós pumpákkal nem kompatibilis)

�

S
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