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 22G 0,9 25 blå 50/500 393222
 20G 1,1 32 lyserød 50/500 393224
 18G 1,3 32 grøn 50/500 393226
 18G 1,3 45 grøn 50/500 393227
 17G 1,5 45 hvid 50/500 393228
 16G 1,8 45 grå 50/500 393229
 14G 2,0 45 orange 50/500 393230
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Farvekode Inder-/trsp.emb. Art.nr.

Materialeindhold
Kanyle: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™,
bariumsulfat
Øvrige dele: polyetherimid,
polypropylen, polyethylen, polyester
silicone, siliconeolie
Mandrin: polypropylen, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller 
latex  

Emballagemateriale
Infusionskanyle:
Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap

 

Steriliseringsmetode
Strålesterilisering 

3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

• BD Venflon™ Pro Safety er en perifer IV-sikkerhedskanyle, der giver 
de samme klinisk dokumenterede fordele som BD Venflon™ Pro:

• Back-cut-slebet stålkanyle og formstøbt kateterspids for sikker punk-
tur og jævn indlægning

• Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver 
blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for meka-
nisk venebetændelse

• Injektionsventil med snaplåg for sikker og nem håndtering 
• Fleksible vinger – blide mod huden

BD Venflon™ Pro Safety er desuden forsynet med en avanceret sikring, 
der beskytter behandlerne mod blodbårne patogener som følge af blod-
eksponering eller stik- og snitskader:

• Kanylehætte fremstillet i plast uden skarpe kanter, der efter aktive-
ring omslutter hele kanylen. Udformet, så sundhedspersonale ikke 
stikker eller skærer sig på hverken nålespids eller sikring

• Kanylehætte i unikt design, der indkapsler overskydende blod og 
minimerer risikoen for kontakt med blod ved aktivering af infusions-
kanyle

BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyle 
med sikkerhedsmekanisme

BD og BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyle med sikkerhedshætte 
mekanisme blev i marts 2008 tildelt designprisen: "red dot: best of the 
best". Red dot designprisen gives til enestående designkvalitet og ny-
tænkning inden for en lang række brancher og produkttyper. En inter-
national dommerkomité udpeger vinderne af på baggrund af en detal-
jeret bedømmelse af forskellige kriterier som innovation, funktionalitet, 
ergonomi, levetid, miljøvenlighed og brugervenlighed.




