Nowość
Uni-Safe®
Bezpieczny nakłuwacz
do pobierania
krwi do badań
z drenów i probówek

Bezpieczny, eliminujący kontakt
z krwią pacjenta, przyrząd do
nakłuwania drenów i pobierania
krwi do probówek lub bezpośredniego nakrapiania jej na
płytę serologiczną, a także do
nakrapiania krwi z probówki na
płytę serologiczną.

Uni-Safe

Bezpieczny nakłuwacz do pobierania
krwi do badań z drenów i probówek

®

Uniwersalny, bezpieczny przyrząd do nakłuwania drenów i pobierania krwi do probówek preparowanych lub
probówek podciśnieniowych, umożliwiający dodatkowo dozowanie tak pobranej krwi w postaci skalibrowanych
kropli z probówki z przekłuwalnym korkiem na płytę serologiczną lub do bezpośredniego nakrapiania krwi
z drenów na płytę serologiczną.
WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Po umieszczeniu drenu w węższej części nakłuwacza Uni-Safe® krew może być,
w postaci skalibrowanych kropli o obj. 18±1 μl:
• dozowana bezpośrednio na płytę do oznaczania grup krwi i serologii – zdj. 1
• pobierana do otwartej probówki preparowanej lub probówki podciśnieniowej – zdj. 2
Po umieszczeniu probówki z przekłuwalnym korkiem w szerszej części nakłuwacza Uni-Safe® krew może być,
w postaci skalibrowanych kropli o obj. 12±1 μl:
• dozowana bezpośrednio z probówki na płytę – zdj. 3
WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – nakłuwacz jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
Eliminuje on konieczność użycia jakichkolwiek innych narzędzi standardowo wykorzystywanych podczas nakłuwania
drenu np. nożyczek oraz pozwala na wygodne i bezpieczne przenoszenie krwi z drenu do probówki lub bezpośrednio
na płytę serologiczną, a także z probówki na płytę serologiczną. Po wykorzystaniu, jako wyrób jednorazowy, nie
wymaga żadnych dodatkowych czynności w postaci czyszczenia czy odkażania, lecz jedynie umieszczenia go
w standardowym pojemniku na materiały potencjalnie zakaźne celem utylizacji.
BEZPIECZEŃSTWO - konstrukcja nakłuwacza zapobiegająca rozpryśnięciu się krwi w trakcie przekłuwania drenu
pozwala na uniknięcie kontaktu personelu z materiałem potencjalnie zakaźnym.
ZASTOSOWANIE:
zdj. 1

zdj. 2

zdj. 3

NAKRAPIANIE KRWI Z DRENU

POBIERANIE KRWI Z DRENU DO PROBÓWKI

NAKRAPIANIE KRWI Z PROBÓWKI

Symbol
katalogowy
34-7100-9

Opak. jedn.
(szt.)

Opis produktu
Bezpieczne nakłuwacze Uni-Safe® do pobierania krwi z drenów i probówek oraz nakrapiania krwi na płytę
serologiczną, z PP, o wymiarach: 46 mm (wys.) x 22 mm (śr. szerszej części), z igłą ze stali nierdzewnej
o długości 35 mm i śr. zewnętrznej 1 mm

250

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy
w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.
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