
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 micron

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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SOL-CARE ®

Fördelar

SOL-CARE™ luer lock säkerhetsspruta är konstruerad 
så att man förhindrar stickskador och återanvändning 
av kanylen genom att dra in den i sprutan efter 
injektion. 

Luer Lock säkerhetsspruta

Konstruktion för säkerhet
* Fingrar befinner sig bakom kanylen hela tiden.
* Visuell och akustisk bekräftelse på säkerhetsaktiveringen.
* Hörbart “klick” bekräftar att kanylen är helt indragen och låst 

    inuti spruthylsan.

 Exklusiv patenterad metod för “NO GAP” konstruktion
* Hjälper till att förhindra oavsiktlig aktivering av indragningsmekanismen

av kanylen.
* Enklare att göra beredning utan oavsiktlig aktivering av säkerhetsmekanismen.
* Enklare att ta bort luftbubblor.

Enkelt handhavande
* Minimal förändring av tekniken.
* Enhandsfattning.
* Ingen säkerhetsdetalj är applicerad på kanylen - möjliggör låg injektionsvinkel.

Patientvård
* Möjligt att byta kanyl för att undvika återanvändning som kan orsaka

oskarp kanyl och därmed smärta.
* Kolv med specialkonstruerad spets för att reducera “dead space”.

Effektivt val
* Kontrollerad indragning av kanylen - inget blodspill efter aktivering.
* Luer lock konstruktion - passar alla standard injektionskanyler.
* Tar litet utrymme i avfallsbehållare, en potential för att minska avfallskostnad.
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SOL-M™ Uppdragningskanylen används för att dra upp läkemedel,  
beredning av läkemedel och vid upptag ur IV påsar.  
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SOL-M™ Uppdragningskanyl
& Uppdragningskanyl med filter 5 micron

Egenskaper

45° nålsöga för att enkelt dra upp läkemedel ur ampull
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Bara tre steg för att nå säkerhet :

Produktlista
Art. nr. Benämning                                                                                                           Kanylstorlek

100064IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl            23Gx1 1/4”

100079IM SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl 25Gx1”

100077IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl 23Gx1”

100066IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl           23Gx1 1 /2”

120006IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta                                                ——

140076IM SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl               22Gx1 1/2”

   22Gx1”

   21Gx1”

140072IM SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl                 21Gx1 1/2”

140065IM               SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl           23Gx1 1/4”

120007IM               SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta ——

160072IM               SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl           21Gx1 1/2”

160076IM               SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl               22Gx1 1/2”

120008IM SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta ——

190061IM SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl           21Gx1 1/2”

120009IM SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta ——

För andra kanylstorlekar kontakta info@medcore.se

100075IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl                 21Gx1”

100072IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl            21Gx1 1/2”

100076IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl            22Gx1 1 /2”

100085IM               SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl          22Gx1”

140075IM               SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl       

140085IM               SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl

140077IM               SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl       23Gx1”

160075IM               SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl 21Gx1”

160085IM               SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl 22Gx1”

190075IM SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl 21Gx1”

190085IM SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl  22Gx1”

   TRYCK                        DRA              BRYT

Vn
r: 

3,
 2

02
1

Swereco AB  Kistagången 20b  164 40 Kista  +46 (0)5000 5240  www.swereco.com  info@swereco.com




