
TŰ NÉLKÜLI IV TECHNOLÓGIA 
 
 

Ezt a technológiát az orvosok és az 

infekciókontroll szakemberei 

kétszer gyakrabban választják, 

mint más technológiákat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
NanoClave 

Kisméretű, neutrális 
displacementtel 

rendelkező csatlakozó 
Különösen újszülöttek és 

gyermekbetegek esetében jól 
alkalmazható kis mérete miatt 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Neutron 

Biztosítja a katéter 
átjárhatóságát 
Kevesebb költség, 

megakadályozza a vér 
visszaáramlását, csökkenti a 

katéter eldugulásának esélyét 
 

 
 
 
 
 

 
MicroClave Clear 

Neutrális displacementtel 
rendelkező csatlakozó 

Az átlátszó külsőnek 
köszönhetően jól látható a vér 
és a folyadék útja. Csökkenti a 
véráramfertőzés kockázatát. 

 
 

 



Piacvezető technológia - Egyetlen klinikai protokoll. 

 

 
 
A tű nélküli IV csatlakozók teljes sorozatának szabadalmaztatott technológiája klinikailag igazoltan 
hatékony védelmet nyújt a bakteriális fertőzések és a kolonizáció ellen, ezáltal a beteg nagyobb 
biztonságban van a vérárami fertőzésekkel szemben.  
 
A rendszer elemei a következő közös tulajdonságokkal rendelkeznek: 

 Minden beteg populációnál egyetlen klinikai protokollt alkalmaztunk, ezzel is minimalizálva a 
klinikai tréningek és betanítások számát és maximális biztonságot nyújtva a kórházban 
tartózkodó betegek számára. 

 Igen hatékony átöblítési adottsággal rendelkeznek, amely segít Önnek, hogy a csatlakozó 
teljesen vérmentes legyen minimális átöblítési volumen mellett. 

 Mechanikailag és mikrobiológiailag zárt rendszer, amely biztonságos és hatékony 
mikrobiológiai védelmet nyújt a betegek vérárami fertőzésével szemben.  

 
A csatlakozókat úgy tervezték, hogy minimalizálják a külső felülete, és a luer aktiválása során a belső 
folyadékút közötti érintkezést, így csökkentve a kórokozók bejutási esélyeit.  Számos kísérlet 
alátámasztotta, hogy ez a kialakítás jelentősen csökkenti a csatlakozón átjutó bakteriális 
szennyeződést. 
Más technológiáktól eltérően, mint amilyenek a pozitív displacementtel rendelkező tű nélküli 

csatlakozók, a Neutron az egyetlen, amely FDA által is igazoltan megakadályozza a katétereknél a 

visszaáramlás minden formáját és mindezt minden beteg-populációban – beleértve a gyerekeket és a 
különösen gyenge immunrendszerrel rendelkező betegek is. 
 

A Neutron az innovatív kialakítás miatt, amely egy szabadalmaztatott kétirányú szilikon szelepet 

tartalmaz, minden időben segít a visszaáramlás megakadályozásában. A Neutron biztosítja a katéter 
átjárhatóságát olyankor is, amikor a hagyományos csatlakozók a leggyakrabban már eltömődnek. 
Más visszaáramlást gátló szelepekkel ellentétben a Neutron szabadalmaztatott technológiája révén 
képes elnyelni és fizikailag kompenzálni a nyomásváltozásokat, amelyek jellemzően a vér katéterbe 
történő visszaáramlásáért felelősek.  
 
 
 



 

A NanoClave egy kisméretű neutrális displacementtel rendelkező csatlakozó, amelynek 

alkalmazásával a legkisebb betegek is biztonságban vannak a fertőzésektől miközben a folyadékok 
bejuttatását hatékonyan lehet menedzselni. 

 
 

Az újszülöttek infúziós kezelésének kritikus része a fertőzések megelőzése és a folyadékok bejutta-
tásának menedzselése. 
 
 

 
     
 

Most itt van a NanoClave, hogy segítsen ebben. 
 

A NanoClavet kifejezetten arra tervezték, hogy biztonságban tartsa az újszülötteket és a gyermek- 
betegeket  minimális átöblítési volumen, valamint hatékony és biztonságos mikrobiológiai védelem 
mellett. 
 

 Kis méreténél és súlyánál fogva minimalizálja a beteg diszkomfort érzetét. 

 A 0,02 ml-es minimális reziduális volumen miatt az átöblítési volumen is kevesebb. 

 Tökéletes választás az érzékeny újszülöttek és a gyermekbetegek esetében. 
 



 
Jól látható az átöblítés, miközben csökken a kórházi tartózkodás következtében kialakuló vérárami 
fertőzés. 
 

Világos választás, amely láthatóvá teszi az átöblítést és csökkenti a vérárami 

fertőzés kockázatát 

 
Ideálisan alkalmazható széles klinikai és beteg-populációs körben. A MicroClave Clear optimális 

tű nélküli IV csatlakozó a kórház egész területén.  
 

 A MicroClave Clear kombinálja a bevált Clave® technológiát az átlátszó burkolattal, amely 
láthatóvá teszi a vérvételt vagy a gyógyszer bejuttatását követő csatlakozó átöblítést. 

 Nem szükséges megváltoztatni a klinikai gyakorlatot vagy technikát 

 Használható perifériás, artéria vagy centrális vénakatéteren 

 Vizuálisan ellenőrizhető a csatlakozó átöblítése 

 Bizonyítottan hatékony infekciókontrollt alkalmaz 

  
Több mint 30 éve fejlesztünk olyan innovatív csatlakozókat, amelyek biztosítják a betegek és az 
egészségügyi személyzet biztonságát, miközben javítják a betegellátást. Az eredeti Clave 
csatlakozótól a forradalmi katéter-átjárhatóságot biztosító Neutronig a csatlakozó belsejében 
alapvetően az ICU Medical osztott szeptuma és belső kanül technológiája található, amelyet kétszer 
annyian választanak, mint bármely más csatlakozó-technológiát.  
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