
Patenterad konstruktion 
av låsring

Ingen volymförlust vid 

uppdragning av insulin

Ultraskarp kanyl

M  arkeringen av 
gradering, lättläst Fast kanyl 

Solution for Safety®

3 enkla steg att aktivera säkerheten

SOL-CARE™       

Insulin säkerhetsspruta med fast kanyl
SOL-CARE™ Insulin säkerhetsspruta är konstruerad för att förhindra stickskador.  

     Integrerad säkerhetsmekanism - 
     Under injektion och aktivering av säkerhetsmekanismen  
     kommer händer och fingrar inte i kontakt med kanylen.

     Patenterad konstruktion av låsring -  Efter aktivering 
     förs kanylen in i spruthylsan och kan inte återanvändas.

     Ultraskarp kanyl - minimerar smärta vid injektion.

                                                     

SOL-CARE 0,5 ml Insulin säkerhetsspruta med fast kany 

Art nr                Beskrivning             Avd förp.  / Transportförp. 

100002IM                  0.5ml  29G x 13 mm 
100089IM                  0.5ml  30G x 8 mm 
100001IM        0.5ml  30G x 13 mm 

  

100 st / 1000 st
100 st / 1000 st
100 st / 1000 st

                                           
 
SOL-CARE 1,0 ml Insulin säkerhetsspruta med fast kanyl 

Art nr Beskrivning              Avd förp.  / Transportförp 

100017IM            1ml     29G x 13mm 
100020IM  1ml     30G x 8 mm
100081IM  1ml     30G x 13 mm

100 st / 1000 st
100 st / 1000 st
100 st / 1000 st

I jämförelse med vanlig 1 ml spruta, SOL-CARE™   
sparar > 0,06 ml insulin vid varje injektion.

Dead space

Vanlig 1 ml spruta

0.07ml < 0.01ml

SOL-CARE™ 1ML 
Insulin säkerhetsspruta

WWW.SOL-M.COM

Patenterad konstruktion 
av låsring

minimerar smärta vid injektion.

Vanlig 1 ml spruta
SOL-CARE™ 1ML SOL-CARE™ 1ML SOL-CARE™

Insulin säkerhetsspruta

TRYCK

DRA BRYT AV

SOL-M™ Uppdragningskanylen används för att dra upp läkemedel,  
beredning av läkemedel och vid upptag ur IV påsar.  

SOL-M™ Uppdragningskanyl med filter har en 5 micron filtermembran som är  
utformad för att förhindra att större partiklar dras in i sprutan när du bereder 
läkemedel från ampull.

SOL-M™ Uppdragningskanyl
& Uppdragningskanyl med filter 5 µ

Egenskaper

45° nålsöga för att enkelt dra upp läkemedel ur ampull
18G  för lätt uppdragning av läkemedel
Vanlig fästanordning för Luer Lock och Luer tip sprutor
5 micron filter effektiv filtration av partiklar
Färgkodad

5 micron filter

110022                      18G x 38 mm 100st / 1000 st
110022F                    18G x 38 mm med filter 5 micron 100st / 1000 st
110023                      18G x 50 mm 100st / 1000 st
110023F                    18G x 50 mm med filter 5 micron 100st / 1000 st

Artikel nr Beskrivning Avd förp. / transportförp.
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MedCore Simpler and safer

SOL-M™ Uppdragningskanylen används för att dra upp läkemedel,  
beredning av läkemedel och vid upptag ur IV påsar.  

SOL-M™ Uppdragningskanyl med filter har en 5 micron filtermembran som är  
utformad för att förhindra att större partiklar dras in i sprutan när du bereder 
läkemedel från ampull.

SOL-M™ Uppdragningskanyl
& Uppdragningskanyl med filter 5 µ

Egenskaper

45° nålsöga för att enkelt dra upp läkemedel ur ampull
18G  för lätt uppdragning av läkemedel
Vanlig fästanordning för Luer Lock och Luer tip sprutor
5 micron filter effektiv filtration av partiklar
Färgkodad

5 micron filter

110022                      18G x 38 mm 100st / 1000 st
110022F                    18G x 38 mm med filter 5 micron 100st / 1000 st
110023                      18G x 50 mm 100st / 1000 st
110023F                    18G x 50 mm med filter 5 micron 100st / 1000 st

Artikel nr Beskrivning Avd förp. / transportförp.
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