Podskórna terapia bólu

Portfolio produktów neria®
Portfolio produktów neria® w terapii bólu zawiera różne rodzaje podskórnych zestawów
infuzyjnych z łącznikiem luer-lock. Produkty neria® i neria® soft są przebadane w kierunku
podawania leków opioidowych i posiadają testy zgodności z tymi terapiami.
Dzięki optymalnej konstrukcji drenu, minimalizują ilość niewykorzystanego leku.

Specyﬁkacja produktu

neria®

neria®soft

Kaniula

Stal nierdzewna

Miękka

Kąt wkłucia

90 stopni

20-45 stopni

Czas stosowania

48 godzin

72 godziny

Odłączenie od drenu

Nie

Tak, w porcie

Rozmiar igły

G27 i G29

G27

Długość igły / kaniuli

6, 8 i 10 mm

13 i 17 mm

Długość drenu

60, 80 mm

30, 60 mm

Przylepiec mocujący

Wbudowany

Wbudowany

Wypełnienie drenu

60 cm - 0.10 ml
80 cm - 0.13 ml

30 cm - 0.05 ml
60 cm - 0.10 ml

Zestawy infuzyjne neria®
zostały stworzone, aby
ułatwić personelowi
medycznemu i pacjentom
podawanie leków drogą
podskórną. Prosta i szybka
aplikacja ułatwia pacjentom
samodzielne stosowanie
zestawów w opiece
domowej.
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Zestaw infuzyjny neria®
soft jest łatwy w aplikacji
i komfortowy dla pacjenta,
dzięki miękkiej i elastycznej
kaniuli. Okienko podglądu
pozwala na monitorowanie
miejsca wkłucia bez
konieczności usuwania
zestawu.

Wolność wyboru

Przebadane w terapii bólu

Zestawy infuzyjne neria soft w terapii bólu
®

Zestawy infuzyjne neria® i neria® soft zostały stworzone i przetestowane w podskórnej
infuzji leków, w tym opioidowych, są dostępne z igłą oraz miękką kaniulą 1,2.

Zestawy infuzyjne neria® soft charakteryzują się wysoką jakością oraz kompatybilnością
z lekami stosowanymi w określonych terapiach. Produkty neria® soft spełniają najważniejsze oczekiwania personelu medycznego oraz pacjentów – są proste i wygodne
w użyciu, elastyczne i bezpieczne w podskórnej terapii bólu.

Zestawy infuzyjne neria soft to:
®

Bezpieczeństwo
•
•
•
•
•

zaprojektowane do podskórnego podawania leków
przebadane pod kątem zgodności we wskazanych terapiach1,2
wbudowany przylepiec zabezpiecza miejsce wkłucia
wytrzymały dren o niskiej utracie leku w drenie3
przezroczyste okienko pozwala kontrolować miejsce wkłucia

Komfort
Badania kliniczne pokazują, że zestawy infuzyjne neria® soft pomagają zmniejszać ból
związany z wprowadzaniem igły oraz redukują fobie igłowe 3,4.

•
•
•
•

cienka igła pomaga redukować ból w czasie aplikacji3
igła wprowadzająca nie pozostaje w miejscu wkłucia
wprowadzona kaniula jest miękka, elastyczna i prawie niewyczuwalna
przyjazny dla skóry przylepiec nie powoduje podrażnień

Stworzone i przebadane w podskórnej infuzji leków.

Wygoda
• możliwość odłączenia drenu od portu
• kąt wkłucia od 20 do 45 stopni
• końcówka luer-lock pasuje do większości pomp i strzykawek

Łatwość użytkowania
• bezproblemowa aplikacja
• dołączony do portu przylepiec mocujący, eliminuje potrzebę użycia
dodatkowego opatrunku
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