NIO

– For intraossøs tilgang

Når kvalitet teller

• Vaskulær tilgang på 10 sekunder
• Automatisk intraossøs for enkel vaskulær tilgang
• Steril og klar til bruk
• Lommeformat og lett – ca. 100 g
• Ingen ekstern strømkilde eller batteri
• Engangs – ingen vedlikehold kreves
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Intraossøs tilgang

VOKSEN

PEDIATRISK

NIO – Den nye interossøse tilgang
NIO er en enkel, automatisk intraossøs (IO) enhet, klar til bruk for trygg, rask
og enkel vaskulær tilgang.
NIO brukes i nødssituasjoner, når vaskulær tilgang er nødvendig for væske- og
legemiddeladministrasjon. NIO er liten, lett og enkel å bruke, selv i de mest
krevende situasjonene.
NIO er designet for enkel injisering i alle kliniske settinger, i tibia eller humerus
hos voksne, og i tibia hos barn.
Steril

Ingen vedlikehold kreves

Klar til bruk

Sikkerhetsfunksjoner

Brukervennlig

5 års holdbarhetstid

Ingen eksponert nål

T ilgangsområdet angitt med
innføringspeker

Lommeformat og lett – ca. 100 g
Ingen ekstern strømkilde eller batteri

J usterbar penetrasjonsdybde
i henhold til alder

Vaskulær tilgang på 10 sekunder
Engangs- og engangsbruk
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Prosedyretrinn:
1

2A

Åpne pakken og ta ut NIO.
Kontroller at NIO er fri for alle emballasjedeler.

Velg ett av følgende injeksjonssteder:
A. Primærsted for intraossøs injeksjon: Proximal tibia. Fra
tuberositas tibiae – ca. 2 cm medialt og 1 cm proksimalt

2B

B. Sekundærsted for intraossøs injeksjon: Humerus hode.
Addukter armen. Plasser pasientens hånd på umbilicus. Finn
store tuberkel på siden av humerus.
MERK: Følg prosedyren ved å immobilisere pasientens arm.

3

Lås opp NIO ved å dreie topplokket 90 grader i hvilken
som helst retning.

4

Plasser håndflaten på din dominerende hånd over toppen
av enheten. Trykk enheten mot pasientens hud og opprettholde trykket. Mens du trykker ned på enheten, trekker du
uttrekksvingene oppover. Dette vil aktivere enheten.

5

Trekk forsiktig NIO opp i en roterende bevegelse ved å
holde bunnen av nålestabilisatoren mot infusjonsstedet.

6

Fortsett å holde nålestabilisatoren på plass og dra opp
nålen (det kan være nødvendig med vridning).
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