Infuzní sety s novým regulátorem průtoku
Pro bezpečnější infuzní terapii








Výhody pro uživatele
n Snadná a bezpečná manipulace
n Stabilní rychlost infuze
n Přesnější a flexibilnější nastavení průtoku
n Ochrana proti nechtěné změně rychlosti infuze
n Úspora času ošetřovatelského personálu

Nový standard v regulaci infuze
pro větší efektivitu a uživatelský komfort
Nový standard v regulaci infuze pro větší
efektivitu a uživatelský komfort
Zásadní rozdíl v regulaci infuze, minimalizace kolísání průtoku,
které může způsobit předávkování
�	Požadovaná stabilita průtoku díky speciálnímu regulačnímu
kanálku
�	Širší rozsah regulace průtoku
�	Ergonomický tvar regulátoru průtoku
�	Jemná manipulace bez větší námahy
�	

Praktický kryt pro bezpečné zasunutí
použitého trnu

Závěs pro hadičku infuzního setu

Infuze nyní lépe pod kontrolou – Safety Concept B. Braun
rozsah regulace

odchylky v průtoku

příliš rychlý

Nový, variabilnější rozsah regulace průtoku
pro snazší a rychlejší nastavení rychlosti infuze,
a to i při požadavku na minimální průtok.
Konstrukce regulátoru splňuje nejnáročnější
požadavky na přesnost nastavení rychlosti infuze.

ostatní
nový B. Braun regulátor průtoku – stabilita s minimem odchylek

příliš pomalý

ostatní
čas

Nový B. Braun regulátor je díky stabilitě průtoku velmi vhodný
pro použití v anestezii i ve všech ostatních oborech medicíny

Identifikace výrobků B. Braun na první pohled
Nový koncept označování výrobků B. Braun
Identifikace požadovaného výrobku na
první pohled
Velké množství různých výrobků, které jsou
skladovány na jednotlivých odděleních
nemocnic, může způsobit potíže s rozlišením
a výběrem správného produktu, obzvláště
v časové tísni. Může dojít k neúmyslné
záměně výrobků.

Výhody pro uživatele
�

�

�

�

Jasná a snadná vizuální
identifikace jednotlivých typů
výrobků
Jednoduché rozbalení
Praktické informace pro
uživatele přímo na obalu

Abychom vyřešili tento problém a zjednodušili
použití infuzních souprav B. Braun, vyvinuli
jsme nový koncept označení, který umožní
rozpoznání požadovaného výrobku na
první pohled. Tento koncept napomáhá
ošetřujícímu personálu vybrat správný
produkt rychle a intuitivně.

Moderní označení všech
infuzních setů dle
jednotného klíče

Základní principy rychlé identifikace nových infuzních setů B. Braun
Řazení informací dle hierarchie umožňuje uživateli rychlejší a snadnější nalezení požadovaného produktu.
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2.

3.

B. Braun logo, indikátor pro otevření
Oboustranně vertikálně tištěné štítky
Obchodní název výrobku
Základní informace o výrobku

Barevné odlišení jednotlivých typů výrobků
A

Výrobní data
A
B
C
D
E
F

Expirace
Datum výroby
Číslo šarže
Katalogové číslo
Centrální evidenční číslo
Způsob sterilizace

B

G

Další charakteristika výrobku, např. délka hadičky

5.

Nepoužívat opakovaně, výstraha
– pro porozumění čti návod k použití
Tlaková odolnost

7.
8.
9.

C
D
E

Objem bolusu na 1m hadičky pod tlakem

11.

F

DEHP free

Návod k použití

4.

6.

Symbol recyklovatelnosti syntetického odpadu
(pouze v SRN)
Apyrogenní
Rozlišení variant produktů obsahujících
zpětný ventil prvkem bílých trojúhelníků
v barevném pruhu

12.
13.

14.

15.
16.

PrimeStop

AirStop

Nová krytka koncového konektoru vybavená hydrofobní
membránou zabraňuje odkapávání infuzního roztoku
z konce setu a vylučuje kontaminaci.

Při vyprázdnění kontejneru zajišťuje AirStop konstantní hladinu
infuzního roztoku. Vzduch nevniká do hadičky infuzního setu.
Unikátní vzduchotěsná membrána slouží jako ochranná bariéra
proti infuzi vzduchu a zároveň jako filtr partikulárních částic.

Discofix® – trojcestný kohout

Bezjehlový vstup (chlopeň)

Bezpečný přístup pro snadnou injekci, aspiraci nebo paralelní
infuzi.

Praktický, bezpečný a rychle dostupný bezjehlový vstup pro
injekci, aspiraci nebo paralelní infuzi – uzavřený systém.

SafeSet

Popis produktu
Základní
N.T.P. – Neutrapur (non-PVC)

Délka hadičky
180 cm

Katalog. číslo
4063000
4063002

Y-N.F. – s bezjehlovým vstupem

210 cm

4063004

3-W.S.C. – s trojcestným kohoutem Dixcofix® a prodlužovací hadičkou

220 cm

4063006

Délka hadičky

Katalog. číslo

Classic

150 cm

4062957

Comfort

180 cm

4062981L

Prodejní jednotka: 100 ks

Intrafix Primeline

Popis produktu

Prodejní jednotka: 100 ks
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