INJECTIENAALD

BETROUWBAAR EN VEILIG
De wegwerp-injectienaald van MICRO-TECH vergemakkelijkt de dagelijkse klinische routine met een ergonomische
handgreep en een bijzonder scherpe naald. Het antislip
ontwerp zorgt voor comfortabele bediening met slechts

één hand. Voor nog preciezere puncties kan de naald in
verschillende fasen inhaken. Op het moment dat de naald
wordt ontgrendeld, klikt deze volledig terug in de katheter,
om schade aan het werkkanaal te voorkomen.
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Ergonomische en antislip handgreep
Verstelbaar drukkussen
Automatische naaldinvoer
Zachte, atraumatische siliconen kop
Naald met extreem scherpe punt
Verschillende naalddiameters
LL spuit aansluiting

Naald volledig ingetrokken

Handig ergonomisch ontwerp

SPECIFICATIES
REF

Lengte van de
naald mm

Naald Ø

Werkkanaal
Ø mm

Lengte mm

19 G = 0,9 mm

2,8

2300

INJECTIENAALD – POLIEPECTOMIE /EMR
IN12-195232302

5

IN12-225232302

5

22 G = 0,7 mm

2,8

2300

IN12-255232302

5

25 G = 0,5 mm

2,8

2300

INJECTIENAALD – ESD
IN12-224232302

4

22 G = 0,7 mm

2,8

2300

IN12-254232302

4

25 G = 0,5 mm

2,8

2300

Verpakkingseenheid: 10 stuks

Ook verkrijgbaar in andere versies

SAFETY NEEDLE SN

PRECISIE MET UNIEK VEILIGHEIDSCONCEPT
Met de injectienaalden van Bauer Medical kunnen puncties
veiliger en preciezer dan ooit worden uitgevoerd. Enerzijds
komt dat door de nieuw ontwikkelde handgreep. Deze
wordt gekenmerkt door een bijzonder ergonomische vorm,
biedt tactiele feedback en heeft een hoorbare vergrendeling. Daarnaast zorgt de speciale, facetgeslepen naald voor
een zeer precieze punctie, zelfs onder moeilijke omstan-

digheden. Het unieke veiligheidsconcept van de Safety-injectienaalden biedt extra bescherming: het zorgt ervoor dat
na gebruik nog beter wordt voldaan aan de eisen van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.97), doordat de
proximale handgreep op het vooraf bepaalde punt breekt.
Het verplichte terugtrekken van de naaldpunt in de katheter helpt verwondingen te voorkomen.
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Ergonomische handgreep
Speciale facetgeslepen naald
Distale beschermkop voor de naaldpunt
KLIK-geluid bij het uitschuiven en intrekken van de naald
Uniek veiligheidsconcept voor letselvrij verwijderen
Naalddiameters van 0,5/0,7/0,9 mm

In te klikken, facetgeslepen
naald in metalen kop

Ergonomische handgreep met
aangegeven breekpunt

SPECIFICATIES
REF

Naaldhub mm

Naald Ø mm

Buis Ø mm

Lengte mm

SN1-I10-407-23-230

4

0,7

2,3

2300

SN1-I10-505-18-120

5

0,5

1,8

1200

SN1-I10-505-18-180

5

0,5

1,8

1800

SN1-I10-507-23-230

5

0,7

2,3

2300

SN1-I10-509-23-230

5

0,9

2,3

2300

INJECTIENAALD SAFETY NEEDLE SN

Verpakkingseenheid: 10 stuks; afwijkende afmetingen op aanvraag

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Laatste update: 26.07.2021
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