
Ampułki bezigłowe
Maksymalnie bezpieczne



Od 2010 roku w krajach UE obowiązuje Dyrektywa Rady nr 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku 
dotycząca zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej. 

Zapisy Dyrektywy zobowiązują szpitale do zapewnienia personelowi medycznemu  
bezpiecznego sprzętu.

Mimo to zakłucia i zranienia są nadal codziennością w pracy personelu przygotowującego pro-
dukty lecznicze dla pacjentów.

100% pielęgniarek 
pracujących w trzech 
miejscach doświadczyło 
zakłucia lub zranienia.

Częstotliwość zakłuć i zranień wśród pielęgniarek w zależności od ilości  
miejsc pracy.1
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• 68% badanych doświadczyło zakłucia lub zranienia do 5 razy.

• 50% badanych zraniło się igłami iniekcyjnymi.

• Do zranień dochodziło głównie na sali zabiegowej i opatrunkowej (44%) 
   oraz przy łóżku pacjenta (37%).

• 40% osób nie zgłosiło incydentu zakłucia lub zranienia.

Wnioski z badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE  
w polskich szpitalach.2”

Patronat nad badaniem objęły:

Badanie przeprowadzono na przełomie 2018/2019. W badaniu wzięło udział 4500 respondentów. Pytania dotyczyły ostatnich 12 miesięcy pracy.



• kolor zielony 
   Natrium Chloratum 0,9% Kabi 
   – „bezpiecznie - możesz stosować”

• kolor czerwony 
   Kalium Chloratum 15% Kabi 
   – „ostrożnie - uważaj”

•   Obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala

•   Niższe koszty utylizacji odpadów medycznych

• Minimalizacja ryzyka pomyłki

•   Zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów

Natrium Chloratum 0,9% Kabi  
Kalium Chloratum 15% Kabi

•  Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami strzykawek,  
w tym ze strzykawkami luer-lock, co umożliwia  
przygotowanie produktu leczniczego w systemie 
bezigłowym

•  mniejsze ryzyko zakłuć i zranień wśród personelu 
przygotowującego leki dla pacjentów

•  Większe bezpieczeństwo pracy personelu i tym samym  
bezpieczeństwo pacjentów

•  Zgodność z zapisami Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE

System bezigłowy

Znakomite dopasowanie

Efektywność ekonomiczna

Kolorowe oznaczenie etykiet

Dostępne produkty lecznicze

Bezpieczne ampułki bezigłowe  
Fresenius Kabi



Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. +48 22 345 67 89
fax: +48 22 345 67 87
http://www.fresenius-kabi.pl/ B
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Natrium Chloratum 0,9% 
Kabi

Dostępny asortyment

www.zyciewplynie.pl

Kalium Chloratum 15% 
Kabi
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