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Sortimentet av venpunktionsarmar utgör den 
idealiska träningsplattformen för att träna på 
de färdigheter som krävs för venpunktion och 
IV-kanylering.

Det är lämpligt för träning både under och 
efter avslutad utbildning.
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VENPUNKTIONSARM 
SORTIMENT   

Utbildning har aldrig var mer likt verkligheten

NYHET



Denna modell, som är utformad 
med en grundläggande 
venstruktur innehåller endast 
kungs- och huvudvenerna.

Den avancerade armen för venpunktion 
innehåller ACF och metakarpal venanatomi 
som är ansluten till ett trycksatt vätskesystem 
för realistisk blodförsörjning.

VENPUNKTIONSARM, 
GRUNDLÄGGANDE

För kostnadseffektiv träning 
innehåller det modulära 
vensystemet ACF och 
metakarpal venanatomi.

VENPUNKTIONSARM, 
STANDARD

70302 7030370305

VENPUNKTIONSARM, AVANCERAD

70300 70301

Den patentsökta hudlåsmekanismen gör 
det lätt att sätta på ny hud på modellen, 
samtidigt som den verklighetsliknande 
haptiken i de underliggande och fullt 
palperbara kungs-, huvud- och dorsala 
metakarpala venerna bibehålls.
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FÄRDIGHET EGENSKAPER

REALISM
• Realistiskt återflöde av blod
• Mer realistiskt utseende och känsla på armen
• Gripsystemet ger verklighetsliknande venplacering

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA
• Realistisk och palperbar venhaptik som främjar korrekt klinisk användning
• Lättplacerat hudlåssystem (patentsökt) ökar den anatomiska realismen 
• Ny vengreppsfunktion underlättar korrekt venpositionering och ger 

upprepningsbar träning och en enklare process för att sätta på ny hud
• Möjlighet att applicera fingertryck för att stämma blodflödet
• Infusionsslang gör det möjligt att administrera IV-vätskor
• Kan användas tillsammans med en simulerad patient

MÅNGSIDIGHET
• Kompatibel med vakuumblodprovtagningssystem, nål och spruta samt 

IV-kanyler
• Hållbar hud
• Förlängd slang gör det möjligt att ha en simulerad patient i klassrumsmiljö
• Venerna klarar 500 stick med en nål på 21 G.
• Armen kan uppgraderas genom att köpa venmoduler och den avancerade 

tryckpumpen

SÄKERHET
• Grundläggande, standard och avancerade vener innehåller latex
• En latexfri grundläggande ven finns, men har sämre hållbarhet

RENGÖRING OCH SKÖTSEL
• Lätt att rengöra och utföra service och underhåll på

Venpunktionsarm       ✓  ✓  ✓
Hud till venpunktionsarm      ✓  ✓  ✓
Venpunktionsarm, grundläggande     ✓  ×  ×
ACF-venmodul       ×  ✓  ✓
Metakarpal venmodul      ×  ✓  ✓
Blodförsörjningssystem med självtryck     ✓  ✓  ×
Trycksatt, venpunktionsförsörjning     ×  ×  ✓
Koncentrerat venöst blod – startpaket     ✓  ✓  ✓
Stöd för venpunktionsarm      ✓  ✓  ✓
Påfyllningsflaska       ×  ×  ✓
Infusionsslang för venpunktionsarm     ✓  ✓  ✓
Glidmedel (3 st)       ✓  ✓  ✓

Visuell inspektion och palpering
Gripsystemet ger verklighetsliknande venplacering
Möjlighet att positionera handen för verklighetsliknande införande av nål
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• Venpunktion
• IV-kanylering
• IV-infusion
• Träna på aseptisk teknik

JÄMFÖRELSE AV NYA FUNKTIONER

• Patenterad hudlåsmekanism ✓ ✓ ✓

• Vengreppssystem för enkel installation ✓ ✓ ✓

• Modulära vener för kostnadseffektiv träning  × ✓ ✓

• Realistiska, palperbara vener ✓ ✓ ✓

• Realistiskt återflöde av blod ✓ ✓ ✓

• Förlängd slang för hybridsimulering ✓ ✓ ✓

• Självtryckssystem  ✓ ✓ ×
• Trycksatt vätskesystem × × ✓
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