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 22 0,9 25 Blå 50/500 393222
 20 1,1 32 Rosa 50/500 393224
 18 1,3 32 Grön 50/500 393226
 18 1,3 45 Grön 50/500 393227
 17 1,5 45 Vit 50/500 393228
 16 1,8 45 Grå 50/500 393229
 14 2,0 45 Orange 50/500 393230
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Färgkod Avd/Trpt förp Art nr

Materialinnehåll
Kanyl: Rostfritt stål
Kateter: Polyuretan BD VialonTM,
Bariumsulfat
Övriga delar: Polyeterimid,
Polypropylen, Polyetylen, Polyester
Silikon, Silikonolja
Mandrin:
Polypropylen, Polyetylen

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex 

Förpackningsmaterial
Infusionskanyl:
Tyvek-laminat
Polyester
Kartong
Wellpapp

Steriliserings metod
Strålsterilisering 

3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)

• BD Venflon™ Pro Safety är en perifer IV-säkerhetskanyl som erbjuder 
alla de kliniskt bevisade fördelar som BD Venflon™ Pro erbjuder:

• ”Back cut” slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker 
punktion och jämn inläggning

•  Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar 
i venen vilket minskar risken för mekanisk flebit

•  Injektionsventil med snäpplock för säker och enkel hantering 
• Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden

BD Venflon™ Pro Safety innehar dessutom ett avancerat säkerhetskydd 
designat för att skydda vårdpersonal mot exponering av blodburna 
patogener som följd av oavsiktlig blodexponering eller stick- och skär-
skada:

•  Ett stickskydd tillverkat av plast, utan vassa kanter, som efter akti- 
vering omsluter hela kanylen och är designad för att du inte skall 
kunna skada/rispa dig, varken på nålspets eller skydd

•  Ett stickskydd med unik design som kapslar in överflödigt blod och 
minimerar risken för att exponeras för det oavsiktliga blodstänk som 
kan förekomma vid aktivering av en infusionskanyl

BD Venflon™ Pro Safety Infusionskanyl 
med säkerhetsskydd

I mars 2008 tilldelades BD och BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyl 
med säkerhetsskydd desingerpriser: “red dot: best of the best” award. 
Red dot design award uppmärksammar framstående designkvalitet 
och nytänkande från en mängd olika industrier och produktområden. 
En internationell jury utser vinnarna av högsta designkvalitet efter en 
detaljerad utvärdering av olika kriterier, exempelvis grad av förnyelse, 
funktionalitet, ergonomi, livslängd, ekologisk kompatibilitet samt tyd-
lighet i funktion.
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