GRIPPER® Sikkerhetskanyler
– enkel aktivering og minimerer faren for stikkskader og blodsmitte
EU direktivet fra mai 2013 ”Forebyggelse av stikkskader” sier ”Ved bruk av utstyr som
kan føre til stikkskader, skal det brukes utstyr med nålbeskyttelse der dette er tilgjengelig”.
Alere tilbyr et totalsortiment av Gripper veneportnåler med nålbeskyttelse.

GRIPPER PLUS®

GRIPPER® MICRO

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Grippernål med forlengelsesslange og
nålfri Y-konnektor. Nålen kommer med
nålbeskyttelse som minimerer faren for
stikkskader og blodsmitte.

Gripper Micro med forlengelsesslange
og nålfri Y-konnektor.
Etter at nålen er satt inn i veneporten
fjernes denne. Lavprofil infusjonshus med
en butt kanyle blir igjen i veneporten.

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.
veneportnål har samme egenskaper som
de andre Grippernålene. I tillegg til dette
tåler den et høyere trykk slik at den kan
brukes til høyere volum som f.eks ved
kontrastinjeksjoner. Slangen på GRIPPER
PLUS® POWER P.A.C. er fargekodet
blå, slik at den skiller seg fra standard
GRIPPER PLUS®.

Hørbar og visuell bekreftelse når
sikkerhetsenheten er aktivert.
Latex og DEHP fri.
Engangs.
Fåes i str: 19, 20 og 22G.
Lengde: 16, 19, 25 og 32 mm

Når nålen fjernes trekkes denne inn i en
sikkerhetsenhet for å unngå stikkskader.
Det høres et klikk når nålen er helt
trukket inn i sikkerhetsenheten.
Grippernålen har skumpadding for
ekstra pasientkomfort.
Latex og DEHP fri.
Engangs.
Fåes i str: 19 og 20G.
Lengde: 16, 19, 25 og 32 mm

Maksimum flow rate - 5ml/sekund.
Kommer med nålefri Y-stykke
Latex og DEHP fri.
Engangs.
Fåes i str: 19 og 20G.
Lengde: 16, 19, 25 og 32 mm
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