Viktiga produktegenskaper

neria™ soft infusionsset är specielt framtaget för att vara lätt att
använda. Enkel och snabb applicering gör att patienten kan klara
detta själv i hemmet.

neria™ soft
Varunummer

Slanglängd

Längd mjuk kanyl

79-030-2522

30 cm

13 mm

79-060-2522

60 cm

13 mm

79-080-2522

80 cm

13 mm

79-110-2522

110 cm

13 mm

79-060-2622

60 cm

17 mm

Varunummer

Slanglängd

Längd mjuk kanyl

722030-5226

30 cm

6 mm

722060-5226

60 cm

6 mm

722060-5229

60 cm

9 mm

722110-5229

110 cm

9 mm

neria™ soft 90
neria™ soft 90 infusionsset ger extra säkerhet med inbyggt
nålskydd.

neria™ infusionsset kan användas på magra patienter då den
mjuka och flexibla kanylen kan appliceras i olika vinklar. Det
genomskinliga fönstret gör det möjligt att inspektera insticksstället utan att behöva ta bort infusionssetet.

10 st/förpackning, 100 förpackningar/kartong

Godkänd
för smärtbehandling

Subcutan smärtbehandling
Den mjuka vägen för subcutan smärtbehandling
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www.neria.com
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neria infusionsset för
smärtbehandling
™

neria™ infusionsset används för subcutan smärtbehandling.
Alla infusionset inom neria™ familjen har utvecklats och är speciellt testade för kontinuerlig subcutan infusion (upp till 3 dagar) med morfin.1,2

Valet av neria infusionsset
ger dig:
™

neria produktguide
™

Enkelhet

De produkter av neria™ som kan användas för smärtbehandling har en luer-lock koppling av

•
•

standardtyp. Alla neria™ produkterna är godkända för infusion av morfin1,2 och minskar spillet

Enkel införing och applicering.
Hudvänlig integrerad fixation - inget
behov för extra vidhäftning.

av läkemedel på grund av den lilla innerdiametern i slangen.3

Produktegenskaper

Komfort
•
•

Designad och
godkänd för
subcutan
infusion

Möjligheten att kunna följa ordinerad
behandling har varit ett av huvudmålen
under utvecklingen av neria™ produkterna. Produkterna erbjuder enkel,
komfortabel, flexibel och säker
subcutan infusionsbehandling.

•
•

Tunn och flexibel kanyl.
Genomskinligt fönster som
gör det möjligt att inspektera
insticksstället.
Tunn nål - hjälper till att minska
smärta under införandet.3
Hudvändlig vidhäftning

neria™ soft 90

neria™ soft

Mjuk nål

Mjuk nål

Införingsvinkel

90 grader

20-45 grader

Användningstid

72 timmar

72 timmar

Löstagbar slang

Ja

Ja

Kaylens storlek

G27

G27

6 eller 9 mm

13 eller 17 mm

30, 60, 110 cm

30, 60, 80, 110 cm

Integrerad

Integrerad

60 cm - 0.10 ml
80 cm - 0.13 ml
110 cm - 0.18 ml

30 cm - 0.05 ml
60 cm - 0.10 ml
80 cm - 0.13 ml
110 cm - 0.18 ml

Kanyl

Flexibilitet
•
•
•
•

Möjlighet för att lossa slangen ökar
flexibilliteten.
Mjuk kanyl med olika insticksvinklar.
Standard luer-lock fattning som passar de
flesta infusionspumparna

Nålens längd
Slangens längd

Kliniska studier visar att neria™
infusionsset hjälper till att minska smärta
under appliceringen och minskar trauma
relaterat till nålsticket.3,4

Fixering

Säkerhet
•
•
•

Speciellt testad för subcutan användning
och administrering av läkemedel.1,2
Integrerad fixation håller den säkert på
plats.
Slang med dubbla lager som är hållbar
och har mycket liten fyllnadsvolym.3

Ingen
smärta

Fyllnadsvolym

Värsta tänkbara
smärta
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