CADD™
läkemedelskassetter
med Flow Stop
friflödesskydd
Säker, enkel, smart och
stabil ambulatorisk
infusionsbehandling

SÄKER
Finns med NRFit kopplingar som är
kompatibla med ISO
80369-6 Eliminerar
behovet av spike för att
förhindra koppling av
fel läkemedel
™

ENKEL

SMART

STABIL

AMBULERANDE

Integrerat
friflödesskydd med
Flow Stop

Kassetter i olika
färger för specifika
behandlingar minskar
risken för fel läkemedel

Hållbara, slag- och
intrångsskyddade
behållare låses fast
direkt på CADD-pumpar
för läkemedelssäkerhet

Litet och lätt system
som främjar patientens
rörlighet för ett bättre
kliniskt resultat

Ett komplett ambulerande system för
läkemedelsadministrering
Tillsammans med CADD® infusionspumpar utgör CADD™ läkemedelskassetter och CADD®
förlängningsslangar ett komplett ambulerande system för läkemedelsadministrering
CADD™ 250 ML LÄKEMEDELSKASSETTER
• Rymmer upp till 250 mL läkemedel
• Enkla att fylla
• Minskar risken för fritt flödande läkemedel tack vare säkerhetsfunktionen Flow Stop

1

Kassett öppnas för enkel fyllning

2

Påse hanteras enkelt för
borttagning av luft

3

Kassett snäpps igen och skyddar
läkemedelspåsen i sitt hölje

FLOW STOP FRIFLÖDESSKYDD MED ETT SNÄPP PÅ DEN BLÅ KLÄMMAN
• En integrerad säkerhetsfunktion som förhindrar vätskorna
från att flöda fritt

• Blå klämma avlägsnad = vätskebana stängd tills CADD®pumpen anslutits

• Blå klämma på plats = vätskebana öppen för fyllning

• Grön knapp intryckt = vätskebana öppen för fyllning

Fyllning

Stängning av vätskebanan

Öppning av vätskebanan

Läkemedelskassetten är utformad för
att enkelt kunna fyllas med den blå
flödesstoppsklämman på plats

Ta bort den blå klämman för att
stänga vätskebanan

Tryck på den gröna knappen för att
öppna vätskebanan

För mer information, besök vår webbplats på www.smiths-medical.com
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