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Stickskador

Risker
Stickskador från blodfyllda nålar är en av de största
risker som hälso- och sjukvårdspersonal utsätts för.
Dessa stickskador kan potentiellt leda till insjuknande i
mycket allvarliga sjukdomar (se Figure 1 and 2)(1).

Utöver stickskador utgör även blodstänk en risk för
smitta, via slemhinnor och oskyddad hud.

Figure 1   Produkter som kan leda till stickskada
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Konsekvenser
Mer än en miljon stickskador inträffar årligen inom EU.(4) 

I Tyskland inträffar 500,000 stickskador. Kostnaden för dessa
skador uppskattas till €47 miljoner (€23 miljoner från icke
rapporterade stickskador och €24 miljoner från
rapporterade).(2) 

En rapporterad stickskada kostar i genomsnitt €480.(2) 

Viktigt:  Även en obetydlig stickskada kan leda till
insjuknande i allvarlig sjukdom.

Vid en typisk stickskada överförs 1 µl blod.

Mer än 30 potentiellt farliga patogener kan överföras vid
stickskada.(4)

Även ej detekterbara blodvolymer kan leda till att den
drabbade infekteras!

Risken att drabbas vid stickskada(3)

Hepatit B virus - 300 av 1,000 
Hepatit C virus - 30 av 1,000 
HIV - 3 av 1,000

Figur 2 Yrkeskategori som löper extra stor risk att
smittas vid stickskada
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Referenser:
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leadercathsafe®

Artärkateter

Framtagen för artärkateterisering via a.radialis med den
stickskyddade Seldisafe® nålen

Det bästa tänkbara skyddet för användaren. Skyddar mot stickskador och den
efterföljande risken att insjukna i allvarlig sjukdom.(4)

Produkten levereras med:
Leadercath kateter
Seldisafe (stickskyddad punktionsnål)
Rak ledare med flexibel ände
Octopus förlängningsslang med  Autoflush

Octopus förlängningsslang med  Autoflush

Trycktålig lågvolymslang med  Autoflush reducerer risken för kärlskada
eftersom inga katetermanipulationer sker i direkt anslutning till
insticksstället.

Autoflush är ett slutet system som skyddar mot infektioner och skapar
en blodfri anslutning när transducersetet byts ut.
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seldisafe®

Med säkerhet
finns ingen risk!

Seldisafe - Stickskyddad nål avsedd att användas med Seldinger-
teknik. Skyddar användaren från stickskador och den
efterföljande risken att insjukna i allvarlig sjukdom 

Vingens design
Ergonomisk "vingdesign" för att
enkelt kunna avancera nålen in i kärlet

Nålens slipning
Vass och naturligt ekogen
nålspets

Aktiveringsbandet
Tillåter användaren att
bibehålla sin inläggningsteknik

Passivt säkerhetssytem
Nålskyddet aktiveras genom att dra i aktiveringsbandet

Användaren skyddas mot såväl stick- som stänkskador
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SAFETY

1

2

3

Radial artärkateter

Konformad koppling
Underlättar inläggning av
ledaren

Lättanvänt
säkerhetssystem
Liten dragresistans innebär att
nålskyddet enkelt aktiveras
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griplok®

Kateterfixering med VELCRO® (säljs inte i Sverige)

ENKEL

VELCRO®  ger en enkel, snabb och säker
fixering.

SÄKER

Sterilt och latexfritt. Avsett att användas
vid insticksstället.

Både katetervingen och luerkopplingen
fixeras säkert med förbandet. Detta
minimerar kateterrörelse vid
insticksstället.

PÅLITLIG

En fast och pålitlig kateterfixering uppnås
genom att använda ett dragfast och
hypoallergent klister. Detta minimerar risken
att katetern migrerar eller åker ut.

Griplok är designat för att skapa en suturfri
kateterfixering.

Kateterfixering

VELCRO®  Skapar en stark och
säker fixering

Material

Ett flexibelt material med hög
vidhäftningsförmåga

VELCRO® 
Förslutningsmekanism

Enkel att öppna och stänga vid
skötsel av kateter
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griplok® 5804.17 100

• leadercathsafe®

octopus 10 0.39 170 5223.012 50

Ø
mm

G
Ø

mm
Ø

mm
G

0.6 x 0.9 20 8 0.5 20 0.9 20 42 115.598 20

SAFETY

SAFETY

•

Artärkateter
Beställning & Specifikation

Kateter

Längd
cm

Ledare

Längd
cm

Punktionsnål

Längd
cm

Art.nr Fp storlek

Innehåll i setet på sid 3

Tillbehör

Beskrivning

med Autoflush

Längd
cm

Fyllnads- 
volym
volym

ml

Flödeshastighet 
ml/min. Art.nr Fp storlek

Beskrivning Art.nr Fp storlek

Griplok® finns också bipackad i en rad olika inläggningsset. Vänligen kontakat Vygon för ytterligare
information.



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

The specifications shown in this leaflet are for information only
and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon (Sweden) AB. Högströmsgatan 16 931 33 Skellefteå
Tel: 0910-884 50. Fax 0910-884 54. www.vygon.se. www.vygon.com
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