INFUSIONSSET MJUK KANYL

För kontinuerlig subkutan behandling med läkemedel:

NeriaTM Soft och NeriaTM Soft90
– delbara infusionsset med mjuk kanyl
och integrerad hudvänlig häfta.

Infusionsseten har dubbla väggar vilket förhindrar slangknickar.
Luerkoppling som passar alla standardsprutor.
Finns i vardera två nålstorlekar.
10 st/förpackning.

NeriaTM Soft

NeriaTM Soft90

Neria™ Soft appliceras i 20–45° vinkel. Passar
bra även för personer som har lite underhudsfett.
Kan används vid palliativ vård för behandling av
smärta samt subkutan rehydrering.1

Neria™ Soft90 appliceras rakt ner i 90° vinkel.
Stickskydd. Kan används vid palliativ vård för
behandling av smärta samt subkutan rehydrering.5

• Stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner och morfin.2, 3, 4
• 13 mm och 17 mm kanyl
• 30, 60, 80 och 110 cm slanglängd

• Testad för morfin6
• 6 mm och 9 mm mjuk kanyl
• 30, 60 och 110 cm slanglängd

45°, 27 G, mjuk kanyl

90°, 27 G, mjuk kanyl (22–23 G)

För Användarinstruktion – se nästa sida.
För beställning av Neria Soft och Neria Soft90, se beställningslista under Flik 2 i pärmen. Du kan
också beställa en DIGITAL version av denna beställningslista på info@infucare.se
Skriv ”Önskar digitala beställningslistor för subkutan läkemedelsbehandling” i ärendemeningen så
får du listor med vändande e-post för enklare hantering.
Önskas VARUPROV? Beställ på info@infucare.se
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Neria is a trademark of Unomedical A/S.
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NeriaTM Soft90

Användarinstruktion

Dra försiktigt bort
skyddspappret.

Vrid försiktigt och dra
av nålskyddet.

Nyp tag i huden med
hjälp av tumme och
pekfinger och tryck
in Neria™ Soft 90
infusionsset med
90° vinkel (rakt in).

Avlägsna nålen genom
att försiktigt dra
införaren rakt ut.

Säkra nålen genom
att vika över
införaren så att
den täcker nålen.

Kontrollera infusionssetet då och då så att
det sitter som det ska.

Tryck fast häftan mot
huden.
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Läs alltid bipacksedeln som medföljer i förpackningen
för utförlig användarinstruktion.
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