Produkty neria®
Specyfikacja
produktu

neria®
pojedyńcze
wkłucie

neria® multi
podwójne
wkłucie

neria® multi
potrójne
wkłucie

neria® multi
poczwórne
wkłucie

Kaniula

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Kąt wkłucia

90 stopni

90 stopni

90 stopni

90 stopni

Rozmiar igły

G27, G29

G27

G27

G27

Długość igły

6, 8 i 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Długość drenu

60, 80, 110 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Wbudowany

Wbudowany

0.40 ml

0.45 ml

Przylepiec
mplete
neria infusion
Wbudowany
Wbudowany
mocujący
range at www.neria.com
60 cm - 0.10 ml
Wypełnienie
drenu

NEW

Simple insertion
Easily attached
Minimises pain1
Low drug waste1
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80 cm - 0.13 ml 0.35 ml
110 cm - 0.18 ml
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Zestawy neria®

Budowa zestawu neria®

Wszystkie produkty neria® charakteryzuje ich wysoka jakość. Ponadto produkty stworzono
z myślą o zgodności z poszczególnymi terapiami oraz wygodzie stosowania, dzięki czemu
spełniają wymagania dotyczące prowadzenia prostego, komfortowego, bezpiecznego i skutecznego
wlewu.
neria® to zestaw infuzyjny składający się z jednego wkłucia, natomiast neria® multi składa
się z kilku rozwidlonych wkłuć, wszystkie wkłucia są zakończone igłą ze stali nierdzewnej umieszczone
pod kątem 90 stopni. neria® multi pozwala na prowadzenie wlewu w kilka miejsc jednocześnie,
zapewniając oszczędność czasu. Zestawy zostały specjalnie opracowane i przebadane pod kątem
prowadzenia podskórnych wlewów immunoglobulin (IgG) w leczeniu pierwotnych niedoborów
odporności.

„Skrzydełka”
ułatwiające uchwyt

Specjalny dren

Wbudowany
przylepiec

Łącznik na 2, 3 lub 4
dreny i miejsca wkłucia.
Płaska konstrukcja
łącznika dla wygody

Cienka i delikatna
igła.

neria® multi jest dostępna w wersjach z 2, 3 lub 4 rozwidlonymi drenami oraz igłami o różnych
rozmiarach, dzięki czemu łatwiej jest dopasować sprzęt do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Korzyści

•Łatwa aplikacja

Standardowa
końcówka Luer-lock

Instrukcja użycia w trzech krokach - zobacz jakie to proste
Zestaw neria® zapewnia łatwe i mniej bolesne wkłucie, co ułatwia pacjentom jego samoobsługę1.

3

Elastyczny uchwyt ułatwia wkłucie pod kątem 90 stopni

•Bezpieczne przymocowanie

Przyjemny dla skóry przylepiec jest częścią zestawu, niweluje on zwijanie się drenu
oraz potrzebę użycia dodatkowych opatrunków

•Minimalizuje ból

1, 2

Specjalnie zaprojektowana cienka igła minimalizuje ból podczas wkłucia

•Niskie straty leków

2

Zastosowanie podwójnego materiału w drenie zapobiega nadmiernym stratom leków1
neria ®

a® multi
neri

Usuń papier
zabezpieczający stronę
przylepną opatrunku.

Usuń ochronną nakładkę
z igły.

Jedną ręką uchwyć fałdę
skóry i wkłuj nerię® multi
prostopadle do miejsca
wkłucia.

Uwaga: instrukcja ilustruje tylko
niektóre kroki użycia zestawu neria®
i nie powinna zastępować instrukcji
użytkowania dołączonej do opakowania.
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