
HemoDraw® Plus gesloten  
bloedafnamesysteem

Bloed afnemen kan zowel eenvoudig als veilig zijn



HELP HET RISICO OP 
BLOEDBAANINFECTIES BIJ DE  
PATIËNT TE VERLAGEN
Het gebruik van conventionele kraantjes bij 
drukbewakingssystemen voor bloedafname kan het risico van 
bloedbaaninfecties verhogen. De kosten voor een ziekenhuis 
voor het behandelen van een centrale lijn-gerelateerde 
bloedbaaninfectie worden geschat op $ 45.814.1 Het 
HemoDraw® Plus gesloten bloedafnamesysteem heeft als doel 
het risico van bloedbaaninfecties bij de patiënt te verlagen door 
de noodzaak van conventionele open kraantjes weg te nemen.

Daarnaast hebben klinische onderzoeken aangetoond 
dat gesloten bloedafnamesystemen met mogelijkheid om 
het bloed terug te geven aan de patiënt, het dagelijkse 
diagnostische bloedverlies2 met 50% kunnen verminderen. Dit 
helpt nosocomiale anemie te voorkomen en de noodzaak van 
bloedtransfusie te verkleinen.

GEPATENTEERD HEMODRAW®-RESERVOIR

• Twee stop-lock-posities; het lezen van volumemarkeringen is 
niet nodig en de bediening is eenvoudig

• 13 ml – voor bloedafname vanaf de distale afnameplaats dicht 
bij het reservoir

• 5 ml – voor bloedafname vanaf de proximale afnameplaats 
dicht bij de patiënt UNIEKE NAALDLOZE BLOEDAFNAMEPLAATSEN VOOR  

LUER CONNECTIES

• Bloedafname zonder adapter

• Proximale afnameplaats voor gebruik op de intensive  
care afdeling

• Gemakkelijk, eenvoudig en intuïtief

• Bloedafname zonder adapter

• Distale afnameplaats voor gebruik in de OK

• Eenvoudig te herkennen in een omgeving met gedimd licht; 
volledige controle

Deze uniek ontworpen naaldloze bloedafnameplaats helpt het 
risico van prikaccidenten te verlagen. 

De standaard luer-connector is compatibel met alle standaard 
luer-hulpmiddelen voor bloedafname en met desinfectiedopjes. 
Deze eigenschappen dragen bij aan besparing van tijd en 
kosten. Daarnaast ondersteunen ze naleving van hygiënische 
richtlijnen en dragen ze bij aan vermindering van het 
aantal fouten. Dubbele bloedafnameplaatsen kunnen onder 
verschillende omstandigheden worden gebruikt. 



DE CONFIGURATIE DIENT UW GEMAK

Het HemoDraw® Plus-systeem is uw beste keuze voor 
eenvoudige en veilige bloedafname. Daarbij blijft het 
nauwkeurig bewaken van de invasieve bloeddruk van de patiënt 
in stand. Voor uw specifieke klinische behoeften bieden we een 
compleet transducersysteem in verschillende configuraties.

• TranStar disposable druktransducerset

• LogiCal® herbruikbare druktransducerset

• Uitbreiding HemoDraw® Plus-set zonder transducer

• Enkele, dubbele of drievoudige drukbewakingssets, standaard 
of op maat gemaakte configuraties

• Configuratie met een of twee bloedafnameplaatsen

• Kan aan de arm van de patiënt of aan de infuusstandaard 
worden bevestigd

• Drukbewakingslijnen, flush en toedieningssets met 
kleurcodering zorgen voor snelle herkenning van meerdere 
drukbewakingslijnen

NAUWKEURIGE UITLEZING  
VAN DRUKCURVEN
Het HemoDraw® Plus gesloten bloedafnamesysteem 
onderhoudt de bloeddrukbewaking voorafgaand aan en 
na afloop van de bloedafname. Het systeem kent minder 
curvedemping en heeft een betere frequentierespons 
in vergelijking met andere merken. Dit verschaft een 
nauwkeuriger uitlezing van bloeddrukwaarden bij kritieke 
klinische beslissingen.3

Optimaal

Te weinig gedempt

Te veel gedempt

O
na

an
va

ar
db

aa
r

Afdoende

Natuurlijke frequentie (Hz)

D
em

pi
ng

sc
oë

ff
ic

ië
nt

0 10 20 30 40 50 60

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Concurrent A Product 1 Concurrent B Product 2 Concurrent B Hemodraw Plus

Dynamisch gedrag (Gardner-grafiek)3



IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Smiths Medical Nederland B.V. 
Jagersbosstraat 28 
5241 JT Rosmalen 
Tel: +31 (0)73 528 50 50 
Email: nederland@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com 

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledig overzicht van indicaties, 
contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. HemoDraw, TranStar, LogiCal en de logo’s van Medex en Smiths Medical zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft 
aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het Amerikaanse octrooi- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere landen. Alle overige genoemde namen en merken zijn handelsmerken of 
dienstmerken van de respectieve eigenaren. ©2017 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. MX195044NL-052017

Ga naar www.smiths-medical.com voor meer informatie over bloedafname
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BESTELINFORMATIE

HemoDraw® Plus gesloten bloedafnamesysteem

Code Lijntype Lengte
Voor  
gebruik in

Bloedafname-
plaatsen (en)

Hemodraw® - 
bevestigingslocatie

Registratie Transducertype Stuks per doos

MX96AH182P1
Enkel /  
anti-shunt

183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 20

MX961H182P1 Enkel
183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 20

MX962H182P1 Dubbel
183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 20

MX963H182P1 Drievoudig
183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 10

MX96AH212P1
Enkel / 
anti-shunt

213 cm / 
84 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 20

MX961H212P1 Enkel
213 cm / 
84 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 20

MX962H212P1 Dubbel
213 cm / 
84 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE LogiCal® 20

MX95AH182P1
Enkel/anti-
shunt

183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE TranStar® 20

MX951H182P1 Enkel
183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE TranStar® 20

MX952H182P1 Dubbel
183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE TranStar® 20

MX953H182P1 Drievoudig
183 cm / 
72 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE TranStar® 10

MX401H152P1 Enkel
152 cm / 
60 inch

IC / OK 2 Infuusstandaard CE Geen 20

Accessoires

Bestelcode Stuks per doos

MX257C2CZ TranStar®-beugel voor HemoDraw®-systeem 20

MX267C2CZ LogiCal®-beugel voor HemoDraw®-systeem 50
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