
Venofix® Safety
Bezpečnostní venepunkční souprava s křidélky  
pro krátkodobou infuzní terapii

SAFETY CONCEPT



Venofix® Safety – bezpečnostní IV souprava s křidélky

Venepunkční souprava Venofix® Safety umožňuje 
jednoduchou aktivaci bezpečnostního mechanismu 
a obsahuje integrovanou zarážku pro prst, která 
zabraňuje sklouznutí ukazováčku směrem k hrotu jehly.

Úplnou a trvalou aktivaci potvrdí zaklapnutí, které 
osoba provádějící aplikaci cítí i slyší.  

PojistkaZarážka pro prst

Poranění jehlou

Náhodná poranění jehlou představují zásadní pracovní 
riziko pro zdravotníky, kteří manipulují s ostrými 
zdravotnickými prostředky: 

20 nebo i více patogenů může být přeneseno na 
zdravotníky poraněním kontaminovanými jehlami 
a ostrými předměty, včetně HBV, HCV a HIV.1,2

30 je přibližný počet náhodných poranění jehlou, 
která utrpí zdravotníci v průměrné nemocnici na 
100 lůžek za rok.2

922  000 představuje celkové dlouhodobé 
náklady v eurech vzniklých při náhodném poranění 
jehlou při přenosu krví přenosných patogenů.3

Pokročilá bezpečnost …

Výhody pro uživatele

 � Jednoduchá aktivace pojistky jednou 

rukou

 � Aktivace v žíle snižuje kontakt s jehlou

 � Zarážka pro prst poskytuje další ochranu

 � Žádné riziko nechtěné aktivace

 � Velká ohebná křidélka zajišťují 

pohodlnou manipulaci



Venofix® Safety – bezpečnostní IV souprava s křidélky

Bezpečnostní pojistka venepunkční jehly Venofix® Safety 
je jednoduchá, intuitivní a nevyžaduje žádné změny 
venepunkční techniky.

Pojistka se náchází v horní části soupravy a lze ji 
aktivovat stiskem jedné ruky.

Mikrosilikonový hrot jehly Venofix® Safety umožňuje provedení 
venepunkce s minimem nepříjemných pocitů pro pacienta.

Průhledná komůrka umožňuje vizuální potvrzení krevního návratu. 

Velká ohebná křidélka zajišťují bezpečnou manipulaci a fixaci.

Cvak

1. Stiskni

2. Vytáhni

Uzávěr
Hadička bez 

obsahu DEHP, 
odolná proti 

zalomení

Průhledná krevní komůrka 
pro viditelnost  

krevního návratu

Hrot pokrytý 
mikrosilikonovou 

vrstvou

Velká ohebná křidélka  
se speciálním zdrsněním

… intuitivní zacházení … … pohodlí!



Velikost  
(G)

Velikost  
(mm)

Délka hadičky 
 (cm)

Průtok 
(ml/min)

Plnicí objem 
(ml)

Katalogové číslo 
(REF)

 � 27 0,4 x 14 30 2,1 0,69 4056501-01

 � 25 0,5 x 19 30 5,9 0,69 4056502-01

 � 23 0,65 x 19 30 14,3 0,69 4056503-01

 � 21 0,8 x 19 30 32,4 0,69 4056504-01

 � 21 0,8 x 19 18 34,8 0,51 4056506-01

 � 19 1,1 x 19 30 60,2 0,69 4056505-01

Prodejní jednotka: 200 ks (4 krabice x 50 ks)

S venepunkční soupravou Venofix® Safety poskytuje společnost B. Braun 
bezpečný, intuitivní a praktický výrobek pro krátkodobé infuze, injekce, 
transfuze a odběr krve splňující normu DIN ISO 23908.

Křidélka a obal jsou barevně označeny pro snadnou a rychlou identifikaci 
jednotlivých variant výrobku.

Specifikace výrobku

www.safeinfusiontherapy.com
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Podrobné informace pro zdravotníky

Více informací o venepunkční soupravě 
Venofix® Safety a o prevenci rizika spojeného  
s infuzní terapií najdete na adrese:
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