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Tuotteen käyttötarkoitus:

Tuotteen ominaisuudet:

Helppo kiinnitys

Kätevä

Neulan  
pituudet

Lukituksen varmistus
Lukituksen  

varmistus

Vahinkopistoja
ehkäisevät 
ominaisuudet*

DropSafe-turvakynäneulat ovat steriilejä, kertakäyttöisiä neuloja, jotka on tarkoitettu lääkeaineen 
pistämiseen injektiokynissä. 

DropSafe-turvakynäneulat soveltuvat sekä kliiniseen että ei-kliiniseen käyttöön.

Turvallisesti vaipalla suojattu neula,  
mikä ehkäisee vahingossa tapahtuvan 

pistämisen.

Näkyviin tulee punainen 
raita, kun neula on  

lukkiutunut.

Neula lukkiutuu auto- 
maattisesti käytön jälkeen.

Turvallinen

Helppokäyttöinen

DropSafe-turvakynäneulat soveltuvat useimpiin markkinoilla oleviin injektiokyniin.**

Kierrä paikalleen, pistä ja hävitä.

Kaksi kokovaihtoehtoa erilaisiin tarpeisiin (31G x 6 mm, 31G x 8 mm).

Turvallinen

Hellä
Helppokäyttöinen

Älykäs

 *Tutkitusti Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) ohjeiden mukainen: Medical Devices with Sharps Injury Prevention Features, Issued on August 9, 2005.

** http://htl-strefa.com/wp-content/uploads/2017/03/Broszura_Us.pdf

Se on helppoa...



Hellä

Älykäs

Hellävarainen kosketus

Käyttömukavuus

Piilotettu neula

Neulantarkasteluikkuna

Korkea laatu

Ergonomia

Tasaisesti liukuva suojavaipan pinta voi jakaa ja vähentää  
painetta pistoskohdassa.

Ainutlaatuinen sisäinen voitelumenetelmä Droplicon™  
varmistaa miellyttävän ja tavallista kivuttomamman pistämisen.

Neula ei ole näkyvissä, mikä saattaa parantaa potilas- 
mukavuutta.

Lääkeaineen virtaus on helppo nähdä (esitäyttö).

Ohut seinämä mahdollistaa lääkeaineen helpon  
ja optimaalisen annostelun.

DropSafe-turvakynän siipi- 
mäinen muotoilu varmistaa 

miellyttävän ja pitävän otteen 
kynästä. Turvallinen

Hellä
Helppokäyttöinen

Älykäs

Ohut 
seinämä



Hoitosuunnitelman 
hallinta

Hoitosuunnitelman hallinta

Älykäs

Turvallinen

Hellä
Helppokäyttöinen

Käyttöohje

Saatavilla kaksi kokoa:

myyntipakkaus 100 kpl

myyntipakkaus 100 kpl

Käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, kun tarvitset neulan pituuden valintaan, pistoskohdan  
määrittelyyn ja tarkoituksenmukaisiin tekniikoihin liittyvää apua.

Älä käytä turvakynäneulaa, jos sinetti tai ulompi suojus on vaurioitunut tai puuttuu, tai jos suojavaipassa
tai neulassa näkyy vaurioita.

Älä purista suojavaippaa ennen kynän käyttöä! Suojavaipan puristaminen voi lukita neulan ja turvakynäneula on  
käyttökelvoton. Turvakynäneulaa ei voi käyttää, jos suojavaipassa näkyy punainen lukitusmerkki (kuva 8).

Hävitä käytetyt turvakynäneulat aina terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä koskevien 
ohjeiden tai paikallisten määräysten mukaisesti (kuva 10).

Noudata DropSafe-turvakynäneulan ja injektiokynän käyttöohjeita. 

Markkinointi: OneMed Oy 
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
www.onemed.fi 
puh. 020 786 6810, asiakaspalvelu@onemed.om
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Turvakynäneulat


