
Safeflow
Prvotřídní bezpečnost

Příslušenství k infuzi

Bezjehlový ventil



Bezpečný, jednoduchý a cenově výhodný bezjehlový infuzní systém

Bezpečnost především

Bezjehlový infuzní systém Safeflow je správná volba pro infuzní terapii. 
Ventily Safeflow zvyšují především bezpečnost během infuzní terapie. 

Všestranný a inovativní systém

Systém Safeflow je vhodný pro všechna oddělení 
v nemocnicích.

V portfoliu jsou též Safeflow ventily včetně 
prodlužovací hadičky a infuzní soupravy.

Bezjehlové ventily Safeflow umožňují zdravotníkům 
snadné a rychlé Luer - Slip a Luer - Lock napojení  
pro aplikaci infuze, injekce nebo odběr krve.

Dokonalý bezjehlový ventil 
pro vaši klinickou praxi!

bezpečný & spolehlivý

Safeflow



Na bezpečnosti infuze opravdu záleží

Prodlužovací hadičky

Safeflow je vždy uzavřený systém. Safeflow ventily 
s integrovanou maloobjemovou prodlužovací hadičkou 
umožňují aktivaci ventilu dále od kanyly a mohou být 
používány i u pediatrických a neonatologických pacientů.  

PVC/DEHP-free 
Neutrapur® hadička

Komfortní pro pacienta. 
Bez plastifikátorů. 
Ekologická.

Safeflow ventil

Zajišťuje bezpečný 
bezjehlový vstup pro injekci, 
aspiraci a paralelní infuzi, 
jako uzavřený systém.

Otočný Luer - Lock 
konektor

Umožňuje bezpečnější 
a praktické napojení bez 
kroucení hadičky.

Zpětný ventil

Zabraňuje zpětnému toku  
infuze. Zvyšuje bezpečnost 
během podávání infuzní 
terapie.

Těsný uzávěr

Těsný uzávěr

Výhody pro uživatele 

� Jednoduchá dezinfekce

�  Kompatibilní s Luer - Slip a Luer - Lock

�  Umožňuje mnohonásobný přístup
pro přímou aspiraci, injekci nebo infuzi

�  Vhodný pro všechny infuzní systémy

Parametry Safeflow

Průtok 360 ml/min

Bez latexu 

Luer-Slip a Luer-Lock 

Kompletní systém 

Plnicí objem 0,09 ml

Počet aktivací 200+

Luer-Lock

Luer-Slip

Optimální průtok

Safeflow Luer aktivovatelné ventily s inovovaným designem 
zajišťují kontinuální průtok tekutiny rychlostí až 360 ml/min.



Příslušenství k infuzi

Safeflow

Typ produktu Popis produktu Vnitřní 
průměr 
[mm]

Bez 
latexu

Bez 
DEHP

Bez 
PVC

Délka 
hadičky 

[cm]

Kusů 
v balení

Katalogové 
číslo

Safeflow ventil –    – 50 409100H

Prodlužovací soupravy

Safeflow ventil 
s prodlužovací hadičkou

1,0    10 50 4097154

Safeflow ventil  
s Y prodlužovací 
hadičkou a dvěma ventily

1,0    12 50 4097145

Safeflow ventil  
s Y prodlužovací 
hadičkou, dvěma ventily 
a dvěma zpětnými ventily

1,0    12 50 4097148

Infuzní sety

Intrafix® SafeSet 
s bezjehlovým ventilem 
Safeflow

3,0   – 210 100 4063004

Infusomat® Space Line 
s bezjehlovým ventilem 
Safeflow

3,0    230 100 8700110SP

Trojcestné kohouty

Discofix C s bezjehlovým 
ventilem Safeflow

–    – 100 16494CSF

Discofix C s bezjehlovým 
ventilem Safeflow  
a prodlužovací hadičkou

2,0   – 10 100 16500CSF

Discofix tříprvková 
soustava ventilů  
s integrovanými ventily 
Safeflow a prodlužovací 
hadičkou

2,0   – 150 50 4085434SF

Discofix pětiprvková 
soustava ventilů  
s integrovanými ventily 
Safeflow a prodlužovací 
hadičkou

2,0   – 150 50 4085450SF
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