Safety producten
Met ons staat u al aan de veilige zijde!
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11 mei 2013:
Omzetting van de Europese richtlijn
2010/32/EU in de nationale wetgeving

Bescherm uzelf en uw patiënten
...met de volledige oplossing voor veilige
e
bloedafname van SARSTEDT

11 mei 2013: Omzetting van de Europese richtlijn 2010/32/EU in de nationale wetgeving

Safety producten

Europese richtlijn inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche

Safety-Multiﬂy® – Veiligheid voor kwetsbare
sbare aders

De Europese richtlijn 2010/32/EU inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche
die op 11 mei 2013 in de nationale wetgeving moet worden omgezet, heeft tot doel een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren voor personeel in de gezondheidszorg.

Naaldbescherming met één hand, vooraf gemonteerde adapter, optimale verpakking en aangepast materiaal

Werknemers in de gezondheidszorgbranche lopen een risico van prikaccidenten of scherpe letsels. Ze kunnen besmet raken met door bloed overgedragen pathogenen (virussen, bacteriën, schimmels of andere micro-organismen).
De meest verspreide virussen zijn hiv, hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV), maar er bestaan meer dan 20 door
bloed overgedragen ziekten die men kan oplopen.
De verplichte preventie- en beschermingsmaatregelen omvatten:
- onnodig gebruik van scherpe voorwerpen vermijden
- beschermingsmechanismen met ingebouwde veiligheid voorzien
- veilige werksystemen toepassen
- veilige procedures voor het gebruik en de verwijdering van medische scherpe voorwerpen toepassen
- het terugplaatsen van gebruikte naalden in de beschermhuls verbieden
- persoonlijke beschermuitrusting gebruiken

De met één hand te bedienen Safety-Multiﬂy
Multiﬂy
ﬂy®
naaldbeschermer biedt maximaal gebruiksgemak.
iks
ksgemak.
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De S-Monovette® adapter van de Safety-Multiﬂy
yyy-Multiﬂy
is
reeds gemonteerd tot een volledige, gebr
gebruiksklare
ruiksklare
eenheid. De verpakking en het buisje
je zijn
aangepast aan de vereisten voor bloedafna
bloedafname
ame
en aan de daaropvolgende verwijdering
wijdering
in een naaldcontainer voor
scherpe voorwerpen.

Publicaties:
s Case study: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health
at Work, bron: http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how to-prevent-needlestick-injurieseffectively
s E-Facts 40: Gefährdungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen, EU-OSHA – European Agency for Safety and
Health at Work, bron: http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40
s NHS informatie, bron: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_ policy/
Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Safety-naald – Veiligheid voor routinematige bloedafname
Vooraf gemonteerd systeem
De Safety-naald is steeds gebruiksklaar. Ze moet niet meer op een
naaldhouder worden geplaatst.

Veilig prikken
...onder een
n aanbevolen kleine hoek, vooral voor kwetsbare aders.

Beschermhuls voor de Safety-naald
Dankzij de speciale beschermhuls voor de Safety-naald
aald kan de naald
na de bloedafname veilig worden opgeborgen in de
e beschermhuls.
Vervolgens kan het geheel worden weggegooid in een
geschikte naaldcontainer voor scherpe voorwerpen.
n.

Safety-Lancet – Veilige en gemakkelijke bloedafname met meer com
comfort
mfort voor de patiënt
s

Dit steriel product voor eenmalig gebruik voorkomt het risico van
prikaccidenten omdat de naald
ald en het blad voor en na gebruik veilig
in de behuizing zijn opgeborgen

s

Keuze uit verschillende naaldgrootten en bladen met vastgelegde
prikdiepten voor bloedafname uit de vinger,
r oorlel of hiel

s

Gebruiksklaar, zodat het gemakkelijk is om de beschermhuls
eschermhuls van
de naald te verwijderen en de drukknop te activeren

s

Vleugels met proﬁel, en inkepingen in de behuizing zorgen
voor een goede grip en gemakkelijke hantering

Safety producten

Multi-Safe naaldcontainers
M
s Veilige en gebruiksvriendelijke verwijdering van
scherpe voorwerpen
s De grootte van de opening kan worden
aangepast door de twee geperforeerde
delen uit te breken voordat het deksel op
de naaldcontainer wordt geplaatst
s Universeel ontkoppelsysteem voor luer-lock
spuiten en insulinepennen

Onze service – Uw voordeel

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Onze bekwame productspecialisten staan klaar om al uw vragen te
beantwoorden en u altijd en overal te helpen.
We bieden groeps- en individuele opleiding aan om te garanderen dat
onze producten correct worden gebruikt en dat de gebruikers de relevante
eigenschappen inzake veiligheid en hantering begrijpen.

629-401-0000-0712

Deze publikatie kan informatie bevatten over producten die eventueel niet in alle landen beschikbaar zijn

Voor ons betekenen service en samenwerking ook directe steun aan al
uw personeelsleden die regelmatig in contact komen met onze producten
of aan diegenen die ze in de toekomst zullen gebruiken.
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