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Varför välja vadsite?

Vadsite är ett nålfritt injektionsmembran som kan användas till alla former av
intravenösa kopplingar.

Vid val av nålfritt injektionsmembran (NLC) är det viktigt att välja en produkt som
möter de "globala standards" som finns för denna produktgrupp. De globala
opinionsledarna inom området ger en rad rekommendationer rörande vilka krav du
skall ställa på den NLC som du avser att använda.(1,2,3,4)

Vadsite är designad för att möta dessa krav och utöver detta har vi kliniska prestanda
tester* som validerar att Vadsite möter ovan nämnda standards.

Vad rekommenderar de globala opinionsledarna?

- En NLC som har genomgått och godkänts i mikrobiella inträngningsstudier.(1)

- En NLC med split septum medför en lägre risk för kateterrelaterad sepsis
(CRBSI) än varianter med ett mekaniskt deformerbart membran, mechanical
valve.(2,4)

- En NLC med slät septum och få eller inga glipor som underlättar effektiv
desinfektion.(3)

- En tight anslutning mellan membran och hon-luer koppling reducerar ytan som
kan kontamineras. Det minksar även uppkomst av biofilm.(3)

- En NLC med en direkt och rak flödesväg medför en effektivare genomspolning
och minimerar risken för att biofilm skall bildas.(3,4)

- En NLC med direkt flödesväg minimerar risken för CRBSI.(3)

- En NLC med liten eller ingen deadspace minimerar den inre yta som kan
kontamineras samt vara grogrund för bildandet av biofilm.(3)

- En transparent NLC är att fördra framför en icke tranparent.(3)

* se baksida för mer information.

vadsite funktion och fördelar

Transparent(3,8)

Vadsite är transparent vilket möjliggör att användaren
visuellt kan säkerställa att makroskopiska partiklar spolats
igenom på ett effektivt sätt.

Liten fyllnadsvolym(3)

Anpassad att användas inom kliniska verksamheter där
små fyllnadsvolymer är viktiga. Vadsite har en
fyllnadsvolym på 0.07ml.

Rak flödesväg(3)

Är bevisat mycket lätt att spola ren tack vare
den raka flödeskanalen. Tester visar att såväl
makroskopiska som mikroskopiska partiklar
tex blod effektivt spolas bort.

Lätt att desinficera(1,3,6)

Tester visar att membranet på ett enkelt sätt
rengörs från all form av kontamination med
hjälp av vanliga desinfektionlösningar.

Effektiv mikrobiell barriär(1,2,3,4,5,6)

Detta faktum stöds av flertalet
mikrobiologiska tester.

Kompatibel med Han-Luer

Kan anslutas till alla Han-Luer kopplingar på
marknaden även de med mycket liten inner
diameter.

Högtryckskompatibel
(CT-godkänd)(7)

Godkänd för kontrastinjektioner med höga tryck.
- Maxtryck 350 psi
- Maxflöde: > 10 mL/s

Split Septum teknik(2,3)

NLC med split septum teknik har visat att
risken för CRBSI minskar i jämförelse med
NLC som har en annan septum design.
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Teknisk specifikation
Maximalt antal aktiveringar 360
Flödeshastighet (passivt) 170 m/min

Flödeshastighet under tryck > 10 ml/s

0.07 mlFyllnadsvolym

MR-Godkänd Ja
Kompatibel med blodprodukter Ja
Lipidresistent Ja
Latexfri Ja
Alkoholresistent Ja
Klorhexidinresistent Ja

- Använd inte kork/stopper på vadsite. Enda undantag är en desinfektionskork.

- Använd aldrig nål till vadsite.

- Kom ihåg att alltid rengöra vadsite innan användning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: info@vygon.se
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