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Automatyczne wyzwalanie 
Biovalve Safe wykorzystuje mechanizm biernego 
zabezpieczenia, który wyzwala się automatycznie po 
wyjęciu igły.   

Zapobieganie zakłuciom
Poprzez umieszczenie igły w mechanizmie 
bezpieczeństwa

Minimalna ekspozycja na krew 
Zabezpieczenie ostrza igły zapobiega rozproszeniu 
drobin krwi w powietrzu

Zmniejsza ryzyko infekcji
• Zaślepka na giętkim łączu ułatwia

otwieranie i zamykanie przyłącza
i zmniejsza ryzyko kolonizacji
bakterii na porcie iniekcyjnym.

Mechanizm bezpieczeństwa biernego
• Automatyczne wyzwalanie
• Płynne działanie przy usuwaniu igły
• System bezpieczeństwa eliminuje ryzyko zakłucia 

lub ekspozycji na krew poprzez zatrzymanie krwi 
na ostrzu igły. 

Natychmiastowe 
potwierdzenie wenopunkcji
• Duża komora kontrolna ułatwia

obserwowanie krwi
• Igła Biovalve Safe w rozmiarze G22 

(niebieski) posiada otwór boczny,
służący szybszemu dostrzeżeniu krwi

Uniwersalny
•
•
•
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Przetestowaliśmy Biovalve Safe i bezpośrednich 
konkurentów pod względem siły potrzebnej do usunięcia 
iły za pomocą bezpiecznego mechanizmu oraz do 
odłączenia tego mechanizmu od nasadki cewnika.  

Odłączanie mechanizmu 
bezpieczeństwa od nasadki cewnika

Usuwanie igły przez mechanizm 
bezpieczeństwa

Zestawy na życzenie
Zestawy do kaniulacji Vygon pozwalają podnieść jakość 
zabiegów na jeszcze wyższy poziom. Dzięki możliwości 
doboru elementów można wybrać zestaw w pełni 
odpowiadający procedurom szpitala, standaryzując 
jednocześnie procedurę kaniulacji w całej placówce.  

W zestawach:
• Dokumentacja odpowiadająca zawartości zestawu
• Cewnik do wkłuć obwodowych (opcja)
•
Dzięki zestawom łatwiej jest zachować najlepsze praktyki 
wykonywania zabiegów

Minimalizacja niepożądanych konsekwencji terapii infuzyjnej 

W
 obu testach B

iovalve Safe okazał się najlepszy

Biovalve Safe Vygon to 
cewnik ze zintegrowanym 
portem do dostępu do żył 
obwodowych, którego 
unikatowa budowa chroni 
personel przed ryzykiem 
zakłucia.  

W celu zapewnienia komfortu i 
bezpieczeństwa pacjentom i 
personelowi medycznemu, 
przed wdrożeniem Biovalve 
Safe dokładnie zbadaliśmy 
dostępne na rynku cewniki. 
Dzięki tym badaniom wiemy, 
że Biovalve Safe pod względem 
charakterystyki obsługi znacznie 
wyprzedza dostępne na rynku 
cewniki bez mechanizmu 
bezpieczeństwa.

Według  sondażu RCN przeprowadzonego 
wśród 4 407 pielęgniarek 
w listopadzie 2008 r.:

Niemal połowa pielęgniarek (48%) doświadczyła 
zakłucia igłą lub innym ostrym narzędziem wcześniej 
użytym do zaopatrzenia pacjenta. 

Prawie połowa (45%) pielęgniarek stwierdziła, 
że nie została odpowiednio przeszkolona przez pracodawcę 
w zakresie bezpiecznego używania igieł. 

95% pielęgniarek uważa, że dostępność bezpiecznych 
narzędzi jest konieczne lub pożądane, jednocześnie tylko 
połowa z nich ma do takich narzędzi dostęp na co dzień. 

Według stałego badania prowadzonego przez Royal  
Collage of Nurses (RCN) w Zjednoczonym Królestwie 
notuje się nie mniej niż 100 tys. przypadków zakłuć rocznie. 

Dyrektywa RE 
2010/32/EU 2

termin wdrożenia: 
maj 2013 r.

postawiła przed krajami 
członkowskimi wymóg 
zapewnienia personelowi 
medycznemu bezpiecznych 
warunków pracy i zapobiegania 
urazom spowodowanym przez 
ostre narzędzia medyczne.   

    Vygon Biovalve Safe        konkurent A          konkurent B

2szerokie paski kontrastujące w RTG

możliwość stosowania w tomografii komputerowej (ciśnienie do 350 PSI)

cewnik wykonany z PTFE ( podwójnie oczyszczonego teflonu)

w 3. punktorze tekst oczywiście do wymiany, aby zgadzał się z rzeczywistością
Vygon Polska



Symbol
Vygon

Symbol
NHSSC

Kolor Rozmiar
(G)

śred. 
zewn.
(mm)

śred.
wewn. 
(mm)

Długość

(mm)

Przepływ 
grawitacyjny

(ml/min)

Przepływ maksymalny
poniżej 350 PSI 

(ml/s)
Szt./opak.

FSB1329 22 0,9 0,6 25 36 7,0 50

FSB1330 20 1,1 0,8 32 60 11,9 50

FSB1331 18 1,3 1,0 45 90 17,1 50

17 1,5 1,2 45 125 > 23,0 50

FSB1332 16 1,7 1,4 45 180 > 23,3 50

FSB1333 14 2,1 1,6 45 270 > 23,3 50
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Ta broszura została wydrukowana  w procesie przyjaznym dla środowiska, na papierze 
pochodzącym z zatwierdzonych źródeł i może zostać poddana recyklingowi. Wersję 
elektroniczną można zamówić kontaktując się z biurem obsługi klienta Vygon Polska,

1. Royal College of Nursing (2008) Needlestick injury in 2008: results from a 
survey of RCN members, London: RCN. Publication code 003 304. (jęz. 
angielski)

2. www.hse.gov.uk/healthservices/needlesticks/eu-directive.htm accessed on 
16th August 2012 (jęz. angielski)

3. Testy porównawcze przeprowadzone w Laboratoires Pharmaceutiques Vygon 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać kierując 
zapytanie na adres: 

questions@vygon.com

VYGON, Polska Sp z o.o.

ul. Francuska 39/6

03-905 Warszawa

tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54

Niniejsza ulotka ma charakter poglądowy 
i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.tel.: (22) 617-26-97
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