
ZR® Pre-filled Flush Injectiespuiten
Help het risico op bloedreflux door injectiespuiten te voorkomen

Maak de
weg vrij



Deze injectiespuiten zijn klasse IIa medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.
Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.
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Voor meer informatie, neem contact op met uw Medline 
vertegenwoordiger of bezoek ons op www.medline.eu/nl

Spoel katheter
problemen weg.
Bloedreflux door injectiespuiten kan voor ernstige complicaties 
zorgen, waaronder vertraging in patiëntzorg, verhoogd risico op 
infectie, en extra kosten.

Medline's ZR® Pre-filled Flush Injectiespuit minimaliseert de kans op verstoppingen 
in de katheter om de patiëntveiligheid te verhogen en resultaten te verbeteren. 
 

Voordelen en eigenschappen: 

 • Helpt het risico op medicatiefouten te verkleinen door duidelijk gemarkeerde 
zoutoplossing labels 

 • Vrij van latex, DEHP, PVC en conserveermiddelen
 • Biedt meer veiligheid door terminale sterilisatie
 • Maakt snelle voorraadcontrole makkelijker en minimaliseert fouten via een 

datamatrix-barcode
 • Gebruiksklaar systeem met een dop om het risico op microbiële besmetting  

te verminderen
 • Geen naalden meer nodig bij het spoelproces

*Steriele oplossing en vloeistofweg; individueel verpakt in een zak 
**Steriele oplossing, vloeistofweg en buitenoppervlak; individueel verpakt in een verzegelde zak. 
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen een steriele veld.

Productnummer Omschrijving Verpakking

EMZG131800* 3 ml zoutoplossing in 10 ml 
injectiespuit

100 stuks per doos, 
8 dozen/omdoos 
800 stuks per omdoos

EMZG151600* 5 ml zoutoplossing in 10 ml 
injectiespuit

100 stuks per doos, 
6 dozen/omdoos, 
600 stuks per omdoos

EMZG111600 10 ml zoutoplossing in 10 ml 
injectiespuit

100 stuks per doos, 
6 dozen/omdoos, 
600 stuks per omdoos

EMZG911280** 10 ml zoutoplossing in 10 ml 
injectiespuit; steriel veld

35 stuks per , 
8 dozen/omdoos 
280 stuks per doos
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