
GRIPPER PLUS®

Huber Veiligheidsnaald

Inbrengen1

Toegang krijgen tot een poort
Bereid de aanprikplaats voor  
in overeenstemming met het 
protocol van de instelling. Prik  
de poort loodrecht aan met de  
GRIPPER PLUS® veiligheidsnaald.

Klem verwijderen2

Verwijder de klem door deze naar 
het einde van het platform te 
schuiven en op te tillen.

Verwijderen met twee vingers op de basis3

Om de naald uit de poort te 
verwijderen, dient u de  
GRIPPER PLUS® veiligheidsnaald 
langs achteren te benaderen. 
Plaats de vingers op de basis om 
deze te stabiliseren.

Hef de veiligheidsarm op4
Plaats een vinger van de 
andere hand op de tip van de 
veiligheidsarm. Druk het lipje in 
en trek de veiligheidsarm in één 
beweging recht naar achteren. U 
zult zien dat de naald loodrecht 
verwijderd wordt.

“Klik” de naald in de vergrendelde positie5

Blijf de naald naar boven trekken 
totdat deze in de vergrendelde 
positie “klikt”. De GRIPPER PLUS® 
veiligheidsnaald kan nu worden 
weggegooid in een naaldcontainer.

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.
Veiligheidsnaald voor power injectie

• Gemakkelijke herkenning door 
blauwe extensielijn

• Bedrukte klemmen tonen de 
drukspecificaties

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Gauge Lengte
Productcode

zonder Y-site NAC

19 19 mm 21-3368-24 21-3468-24

19 25 mm 21-3364-24 21-3469-24

19 32 mm 21-3365-24 21-3470-24

20 16 mm 21-3369-24 21-3464-24

20 19 mm 21-3367-24 21-3465-24

20 25 mm 21-3362-24 21-3466-24

20 32 mm 21-3363-24 21-3467-24

GRIPPER PLUS®

Gauge Lengte
Productcode

zonder Y-site Y-site NAC

19 19 mm 21-2768-24 21-2868-24 21-2968-24

19 25 mm 21-2764-24 21-2869-24 21-2969-24

19 32 mm 21-2765-24 21-2870-24 21-2970-24

20 16 mm 21-2769-24 21-2864-24 21-2964-24

20 19 mm 21-2767-24 21-2865-24 21-2965-24

20 25 mm 21-2762-24 21-2866-24 21-2966-24

20 32 mm 21-2763-24 21-2867-24 21-2967-24

22 16 mm 21-2770-24 21-2860-24 21-2960-24

22 19 mm 21-2766-24 21-2861-24 21-2961-24

22 25 mm 21-2760-24 21-2862-24 21-2962-24

22 32 mm 21-2761-24 21-2863-24 21-2963-24

Verkrijgbaar zonder Y-site en met luer geactiveerde naaldloze Y-site (NAC)

Geef geen power injectie met contrastvloeistof tenzij geverifieerd is dat er een 
PORT-A-CATH® POWER P.A.C. systeem aanwezig is.

Verkrijgbaar zonder Y-site, met Y-site met gespleten septum en met luer 
geactiveerde site



Inbrengen

Weggooien in de naaldcontainer

De infusiecanule verwijderen

Toegang krijgen tot een poort
Bereid de aanprikplaats voor 
in overeenstemming met het 
protocol van de instelling. Houd 
het inbrengstuk vast zoals 
weergegeven en steek de naald 
loodrecht in de poort.

Plaats uw vingers aan beide 
zijde op de achterkant van 
het inbrengstuk om deze te 
stabiliseren.

Zet een vinger van uw andere hand 
op de punt van de veiligheidsarm 
van het inbrengstuk.

• Druk het lipje in en til de 
veiligheidsarm recht naar 
achteren tot de naald in de 
vergrendelde positie KLIKT.

• De scherpe punt is nu 
beschermd.

• Gooi het inbrengstuk weg in een 
naaldcontainer.

• Plak de GRIPPER MICRO® 
volgens protocol af. Zorg ervoor 
dat een gebied van minimaal  
4 cm rond de plek bedekt is.

Plaats uw vingers op beide zijden 
van de infusiecanule. Stabiliseer 
de poort met de andere hand. Til 
de infusiecanule recht omhoog en 
gooi deze weg in overeenstemming 
met het protocol van de instelling.

De naald verwijderen1

Vinger
op punt

De naald verwijderen2

Druk
het lipje in

De naald verwijderen3

Licht de
veiligheidsarm op

GRIPPER MICRO®

Gauge Lengte
Productcode

zonder Y-site NAC

19 19 mm 21-3260-24 21-3280-24

19 25 mm 21-3261-24 21-3281-24

19 32 mm 21-3262-24 21-3282-24

20 19 mm 21-3256-24 21-3276-24

20 25 mm 21-3257-24 21-3277-24

20 32 mm 21-3258-24 21-3278-24

22 19 mm 21-3251-24 21-3271-24

22 25 mm 21-3252-24 21-3272-24

22 32 mm 21-3253-24 21-3273-24

Verkrijgbaar zonder Y-site met gespleten septum en met luer geactiveerde  
naaldloze Y-site (NAC)

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

Smiths Medical ASD, Inc. 
6000 Nathan Lane North 
Minneapolis, MN, 55442, USA 
Tel: 1-614-210-7300
www.smiths-medical.com 
Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us 
Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledige opsomming van de indicaties, 
contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Gripper Plus, Gripper Micro, Deltec en het logo van Smiths Medical zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan 
dat het handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle andere genoemde namen en merken zijn handelsmerken of dienstmerken van hun 
respectieve eigenaren. © 2019 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. VA19389NL-102019

GRIPPER MICRO®

Niet-borende veiligheidsnaald met stompe canule 

MMSPCA-0340

GRIPPER MICRO® Veiligheidsnaald met stompe canule
• Kleine laaggeprofileerde infusiecanule 

voor gemakkelijk aankleden

• Niet-absorberend foam vergroot 
comfort van patiënt

• Stompe canule kan veilig verwijderd en 
weggegooid worden.

Smiths Medical Belgium N.V. 
Pegasuslaan 5 
1831 Diegem 
Tel.: +32 (0)2 704 49 00 
email: belgium@smiths-medical.com 

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


