
VASOFIX® SAFETY

Intravénás katéter 

elfedődő tűheggyel 

és injekciós porttal
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ÖNAKTIVÁLÓ, TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM…

MOST MÁR MINDEN RENDBEN

„Kínzó volt a várakozás…“
Mindannyian hallottunk azokról a hátborzongató 

esetekről, hogyan fertőződtek meg egészség ügyi dol-

gozók potenciálisan végzetes betegségekkel. Ez bár-

milyen hétköznapi helyzetben megtörténhet – annyi 

is elég hozzá, hogy kiboruljon egy tűket tartalmazó 

vesetál, vagy hogy a beteg össze rezzenjen és egy vé-

res tű megszúrjon valakit. Azután következik a szo-

rongó várakozás a vizsgálati eredményekre: vajon 

pozitívnak bizonyulnak-e olyan fertőző betegségek-

re, mint a Hepatitis A, B, vagy C, illetve a HIV. 

A tűszúrásos sérülések elleni hathatósabb védelem 

iránti igény már sok éve hangosan megfogalmazódik. 

Erre az igényre választ adva a B. Braun bemutatja a 

Vasofi x® Safety-t, az elfedődő tűhegyű intravénás ka-

tétert mozgatható szárnnyal. A különleges tervezésű 

biztonsági kapocs a szúrótű teljes kihúzásának pilla-

natában, önmagától működésbe lépve elfedi az éles 

tűhegyet. A Vasofi x® Safety csökkenti a tűszúrásos 

sérülések, és így a vérrel átvitt vírus fertőzések rizikó-

ját. Most végre létezik olyan biztonságosabb eszköz, 

amely megvéd a tűszúrásos sérülésektől, és a fertőzés 

véletlen átvitelétől.

Vasofi x® Safety
 Biztonságra tervezett.

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

 � Önmagától aktiválódó kapocs technológia. 

Nem igényel további felhasználói 

ténykedést

 � A véletlenszerű aktiválódás kockázata kizárt

 � Megkerülhetetlen biztonsági mechanizmus

 � A biztonsági kapocs a felhasználás után 

azonnal elfedi a tűhegyet 

 � A szokványos intravénás katétereknél 

megszokottal azonos szúrási technika

 � A gyógyszerek higiénikus beadása külön tű 

használata, és a tűszúrásos sérülés 

kockázata nélkül 
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… JÓL BEVÁLT KEZELÉSI TULAJDONSÁGOK

Az új Vasofi x® Safety használata során Ön ugyanazt az ismerős szúrási technikát alkalmazza, mint amelyet a hagyományos Vasofi x® 

intravénás katétereknél már megszokott. A használat módja mit sem változott, tehát nem befolyásolja a megszokott napi rutint és a 

felhasználóknak nem kell új fogásokat elsajátítaniuk. A közvetett költségek tekintetében ez is olyan fontos szempont, amely megköny-

nyíti a beszerzési döntéseket.

INJEKCIÓS PORT

Az injekciók gyors és könnyű beadása 

lehetővé teszi, hogy a beadott hatóanyag 

gyorsan kifejthesse hatását. 

KETTŐS KONTROLL

A katéter átlátszó anyaga éppen 

úgy segíti a katéter kellő hely-

zetének megbíz ható igazolását, 

mint a kissé visszahúzandó tű 

végén helyet fog laló, szivárgás-

mentes hidro fób membránban 

vég ződő, teljesen át látszó visz-

szaáramlási kamra. 

RTG-ÁRNYÉKOT ADÓ KATÉTER

Az átlátszó katéter falába 

ágyazott négy, RTG-árnyékot 

adó csík segíti a véletlenül 

le vágva beúszó katéter darab 

helyzetének meghatározását. 

Mérsékli a beteg komplikációit 

és a kórház felelősségét.

SZÚRÁSI JELLEMZŐK 

Az elektronikusan csi szolt, éles 

tűhegy és az atraumatikus ki-

képzésű katéter csúcs együt te-

sen könnyed – a beteg számára 

csaknem fáj dalommentes – 

szúrást biztosítanak.

A MEGSZOKOTT HASZNÁLAT

A TERMÉK 
LATEXMENTES!
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VASOFIX® SAFETY

Termék Méret Katéter Átfolyási sebesség

ml/min

Katalógusszám Katalógusszám

Mandrin
hossz/inch  ø/mm

Katéter anyaga

FEP PUR

�24G 3/4” 0.7 x 19 22 – 4269071S-01 –

�22G 1” 0.9 x 25 36 4268091S-01 4269098S-01 4215095

�20G 1” 1.1 x 25 65 – 4269217S-01 4215117

�20G 1 1/4” 1.1 x 33 61 4268113S-01 4269110S-01 4219104

�18G 1 1/4” 1.3 x 33 103 4268334S-01 4269330S-01 4219139

�18G 1 3/4” 1.3 x 45 96 4268130S-01 – 4219120

�17G 1 3/4” 1.5 x 45 128 4268156S-01 – 4215150

�16G 2” 1.7 x 50 196 4268172S-01 – 4219171

�14G 2” 2.2 x 50 343 4268210S-01 – 4219201

Eladási egység: 50 darab/doboz   ISO 10555-1/5

VASOFIX® BRAUNÜLE® / VASOFIX® CERTO

Termék Méret Katéter Átfolyási sebesség

ml/min

Katalógusszám Katalógusszám

Mandrin
hossz/inch  ø/mm Vasofi x® Braunüle Vasofi x® Certo

Katéter anyaga

FEP PUR

�24G 3/4” 0.7 x 19 22 – 4269071 –

�22G 1” 0.9 x 25 36 4268091B 4269098 4215095

�20G 1” 1.1 x 25 65 – 4269217 4215117

�20G 1 1/4” 1.1 x 33 61 4268113B 4269110 4219104

�18G 1 1/4” 1.3 x 33 103 4268334B 4269330 4219139

�18G 1 3/4” 1.3 x 45 96 4268130B – 4219120

�17G 1 3/4” 1.5 x 45 128 4268156B – 4215150

�16G 2” 1.7 x 50 196 4268172B – 4219171

�14G 2” 2.2 x 50 343 4268210B – 4219201

Eladási egység: 50 darab/doboz ISO 10555-1/5

TERMÉKVÁLASZTÉK

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900

www.bbraun.hu | www.facebook.com/BBraunHU


