TELEFLEXIN DEHP:TÄ SISÄLTÄMÄTTÖMÄT TUOTTEET
Aerosoli- ja happihoitoon

YHTEENVETO
• paineenkestävä
sisäluumeniltaan
tähdenmuotoinen letku
• tunnistamista helpottava
P-merkintä jokaisen
tuotenumeron lopussa
• ei sisällä DEHP:tä
• viiden vuoden säilyvyysaika

MIKSI TARJOTA TUOTTEITA,
JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ DEHP:TÄ?
DEHP:tä käytetään yleensä erityisesti
PVC:n pehmentimenä tuomaan
joustavuutta, venyvyyttä ja elastisuutta.
Viime vuosina sen käytön yleistyminen
lääketieteellisten tarvikkeiden
valmistuksessa on saanut kansainväliset
vastuulliset tahot tutkimaan sen
mahdollista myrkyllisyyttä ihmisen
terveydelle ja luomaan soveltuvia
määräyksiä sen mukaisesti:
Tarkastettu MDD 93/42/ETY -direktiivi,
jota on täydennetty 2007/47/
EY-direktiivillä, sisältää uuden
vaatimuksen tietyille lääketieteellisille
tarvikkeille, joissa on DEHP:tä.
Happi- ja aerosolituotteemme täyttävät
nämä vaatimukset, joten voit välttää
tällaisten aineiden käyttämiseen ja/tai
niille altistumiseen liittyvät riskit.

TELEFLEXIN TURVALLISET
DEHP:TÄ SISÄLTÄMÄTTÖMÄT
TUOTTEET
Jotta tuotteita voi käyttää turvallisesti
useissa riskialttiissa tilanteissa, Teleflex
on kehittänyt valikoiman turvallisia
tuotteita aerosoli- ja happihoitoon.
Näissä luotettavuudeltaan ja
suorituskyvyltään perinteisiin
verrattavissa tuotteissa on lisäksi
muita teknisiä ominaisuuksia, jotka
lisäävät potilaan ja lääkintähenkilökunnan
turvallisuutta. Turvallinen, paineenkestävä
letku on sisäluumeniltaan
tähdenmuotoinen ja kaikilla tuotteilla
on viiden vuoden säilyvyysaika.
TUOTTEIDEN TUNNISTAMINEN
Teleflexin DEHP:tä sisältämättömät
aerosoli- ja happihoitotuotteet
tunnistaa helposti tuotekoodin lopussa
olevasta P-merkinnästä*.

Kuva
tähdenmuotoisesta
sisäluumenista
*	Katso nämä tuotenumerot
asiakirjan takasivulta.

HAPPIHOITO
AIKUISTEN HAPPIVIIKSET
Anatomisesti muotoillut, käyrät, pehmeät, kevyet happiviiksien kärjet lisäävät käyttömukavuutta.
Happiletkussa tähdenmuotoinen sisäluumen.
AIKUISTEN HAPPIVIIKSET
Tuotenumero

kuvaus

määrä

1103P

suora happiviiksien kärki

50

1104P

kaareva happiviiksien kärki

50

KESKISUUREN JA SUUREN PITOISUUDEN MASKIT
Joustavat ja läpinäkyvät happimaskit, joissa turvaventtiili ja 210 cm pitkä sisäluumeniltaan
tähdenmuotoinen hapensyöttöletku.

Tuotenumero
1103P

Tuotenumero
1104P

Tuotenumero
1041P

KESKISUUREN JA SUUREN PITOISUUDEN MASKIT

1

Tuotenumero

kuvaus

1041P

aikuisten keskisuuren pitoisuuden maski

määrä
50

41042P

lasten keskisuuren pitoisuuden maski

50

1059P

aikuisten suuren pitoisuuden maski, jossa sulkuventtiili ja säiliöpussi

50

41098P 1

ilmaerotinmaski ja letku

50

Venturijärjestelmä

Tuotenumero
1059P

HAPPILETKU
Happiletku, jossa tähdenmuotoinen sisäluumen.
HAPPILETKU

2

Tuotenumero

kuvaus

41113P

210 cm

määrä
50

1115P 2

210 cm

50
Tuotenumero
41113P

Yksivärinen happiletku

AEROSOLIHOITO

Tuotenumero 41893P

NEB EASY, PIENITILAVUUKSINEN SUMUTIN
Pienitilavuuksinen sumutin (6 ml:n säiliö) 200 cm pitkä sisäluumeniltaan tähdenmuotoinen letku.
NEB EASY, PIENITILAVUUKSINEN SUMUTIN
Tuotenumero

kuvaus

41892P

T-mallinen suukappale

määrä
50

41893P

aikuisten maski

50

41894P

lasten maski

50

AIKUISTEN AEROSOLIMASKI
Anatomisesti muotoiltu joustava maski, jossa on leukakuppi ja nenäpidike. Liittimeen sopii
22 mm:n aerosoliletku.
AIKUISTEN AEROSOLIMASKI
Tuotenumero

kuvaus

1083P

aikuisten maski

Lisätietoja tuotteistamme saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
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