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infuusset

Alles-in-één-set voor  
subcutane infusie
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Inclusief naaldbeveiliging
De ingesloten naald wordt na 
inbrengen automatisch in de behuizing 
teruggetrokken, waardoor het risico op 
prikaccidenten wordt verminderd.

Alles-in-één-ontwerp
De unieke gepatenteerde behuizing bevat 
zowel een introducer als een canule. De 
voorgemonteerde Cleo® 90 -infuusset 
maakt inbrengen eenvoudig en zorgt ervoor 
dat u controle hebt over de snelheid van 
inbrengen.

Veilig
De Cleo® 90-infuusset is een systeem met 
eigen naaldbescherming. Na inbrengen 
van de canule wordt de naald automatisch 
teruggetrokken in de behuizing om het 
risico op prikaccidenten te verminderen. 

Hypoallergeen verband
De kleine transparante pleister laat de 
huid ademen, is tevens waterdicht en 
blijft op zjin plek met minder tape. Het 
gepatenteerde ontkoppelmechanisme 
maakt verwijderen ook eenvoudig.

Flexibele 360º aansluiting
De infuuslijn kan 360º draaien, waardoor u 
over meer vrijheid en flexibiliteit beschikt. 
De Flex Attach™ 360° aansluiting maakt 
roteren bij de inbrenglocatie mogelijk, wat 
de flexibiliteit verhoogt.

DE VOORDELEN VAN DE CLEO® 
90-INFUUSSET ZIJN DUIDELIJK

Steriel geleverd in verpakkingen van 10 complete sets

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT SETS VOOR SUBCUTANE INFUSIE AFGESTEMD OP 
IEDERS BEHOEFTEN

Cleo® 90-infuusset – rechtstandige katheter

Artikelcode Lengte canule (mm) Lengte infuuslijn

21-7220-24 6 61 cm

21-7221-24 6 79 cm

21-7222-24 6 107 cm

21-7230-24 9 61 cm

21-7231-24 9 79 cm

21-7232-24 9 107 cm

Verschillende formaten.
Beschikbaar met  
naaldlengten 6 en 9 mm.

Standaard Luer- 
Lockaansluiting.

Draai aan de beschermkap om 
deze te verwijderen.

Breng de canule in. Druk stevig 
aan tot u een ‘klik’ hoort, dan 
gedurende 5 seconden vasthoud-
en en vervolgens met een rechte 
beweging lostrekken.

Sluit de infuuslijn aan.


