neria™ INFUZNÍ SET
Vaše volba pro podkožní infuzi

Infuzní set neria™
je přímo určen pro subkutánní podání léčiva. Je tvořen
ocelovou jehlou s lepicí plochou pro fixaci a infuzní hadičkou,
která propojí injekční dávkovač s tělem pacienta. Jehla je
navržena tak, aby umožňovala snadnou aplikaci a byla diskrétní
pro každodenní nošení. Infuzní set Neria™ je aplikován v úhlu 90°
k pokožce pacienta. Jednoduchost zavedení infuzního setu umožňuje
aplikaci pacientem samotným bez asistence jiných osob. Samolepicí
podložka s adhezivem eliminuje používání dalších náplastí. Jehla je zapíchnuta
kolmo do podkoží a je pevně přichycena na kůži pacienta. Hadičky s dvojitou stěnou
se nezalamují a zajišťují konstantní průtok léčiva.

Infuzní set neria™ – postup aplikace:
hadičku
1. Připojte
infuzního setu ke

ochranný kryt
2. Uchopte
jehly a mírným pooto-

lehce
3. Stiskněte
kůži v oblasti

lepicí
4. Flexibilní
okraj jehly přitiskněte

stříkačce. Uchopte
jehlu sklopením
křidélek v její horní části. Ze spodní
části lepicí plochy
sejměte ochranný
papír.

čením a zatáhnutím ho
odstraníte.

ke kůži. Přesvědčte se,
že jehla je dobře
fixována.

vpichu a jehlu
neria™ zapíchněte kolmo do
podkoží.

Infuzní set neria™ – úhrada infuzního setu:
Neria™ je od listopadu 2018 zařazena do Úhradové vyhlášky, z čehož vyplývá, že pojišťovny hradí
pacientovi 75 % její ceny. To znamená, že při nákupu jehly Neria™ uhradíte pouze 62 Kč za kus.
Ročně máte nárok čerpat 156 ks těchto jehel. Tuto jehlu mohou předepisovat alergologové
a lékaři pracující v centrech Klinické imunologie, které pravidelně navštěvujete.
Kód
Název
pojišť.		

Průměr
jehly

Délka
jehly

Délka
hadičky

Počet
v balení

Měs.
limit

Výše
úhrady

Doplatek

0142789
		
		

Podkožní INFUZNÍ
SET pro imunoglobulíny neria™

G27

8 mm

80 cm

10 ks

13 ks

75 %

62 Kč/ks

0142788
		
		

Podkožní INFUZNÍ
SET pro imunoglobulíny neria™

G27

10 mm

80 cm

10 ks

13 ks

75 %

62 Kč/ks

Kontakt: Leoš Alexa, tel.: 773 760 959,
e-mail: Leos.Alexa@convatec.com

