3M™ Curos™
Dezinfekční uzávěr
pro bezjehlové konektory
Dezinfekční uzávěry Curos™ určené pro
bezjehlové konektory typu luer, slouží jako
dezinfekce a fyzická bariéra zabraňující
kontaminaci.
Curos funguje jako pasivní dezinfekce a ochrana
bezjehlových konektorů na principu 1-minutové
lázně v alkoholu a 70% isopropyl alkoholu, čímž
je dosaženo vysokého dezinfekčního účinku.
Uzávěr může sloužit jako fyzická bariéra proti
kontaminaci až po dobu 7 dnů, pokud není
odstraněn.
Poznámka: tento výrobek je určen
pouze pro bezjehlové konektory.

Výhody Curos™ dezinfekčního uzávěru bezjehových konektorů
Účinná dezinfekce. Dezinfekční uzávěr Curos provede
dezinfekci za 1 minutu a bezjehlové konektory zůstanou
čisté po dobu až 7 dnů. Pasivní dezinfekce vyloučí lidský
faktor, protože dezinfikuje pokaždé stejně.

Jasné barvy pro předpisovou dezinfekci. Výrazná barva
uzávěru umožňuje okamžitě ověřit, že je konektor čistý.
Snadné a spolehlivé dodržování pravidel dezinfekce je tak
zaručeno.

Stačí našroubovat. Dezinfekční uzávěr Curos se dá lehce
našroubovat a zůstane bezpečně na svém místě. Hodí se pro
všechny běžně používané bezjehlové konektory typu luer
a splňuje požadavky Infusion Nursing Standards z r. 2011.

Flexibilní a pohodlná manipulace. Pro větší pohodlí
a lepší kontrolu účinnosti jsou dezinfekční uzávěry
Curos k dispozici v balení jako jednotlivé kusy nebo jsou
dodávány na stripu, který lze zavěsit na infuzní stojan.

Curos™ dezinfekční uzávěry pro bezjehlové konektory
Dezinfekční účinnost v čase

Počet CFU na konektoru

100,000,000

1 minuta

1,000,000

Údaje z nezávislé laboratoře.
Účinnost Curos™ dezinfekčních
uzávěrů byla testována in vitro
na 6 běžných organismech
a podle výsledků došlo k více
než 99,99 % poklesu počtu
organismů (> 4 log).
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Přítomnost dezinfekčního prostředku na konektoru v min. (LOG)

S. aureus
S. epidermidis
E. coli

P. aeruginosa
C. albicans
C. glabrata

Odtrhněte.

Přiložte.

Našroubujte.

Návod k použití:
1.
2.
3.

4.
5.

Odtrhněte fólii nebo oddělte od stripu Curos™ dezinfekční uzávěr pro bezjehlové konektory.
Po sejmutí fólie přiložte a našroubujte dezinfekční uzávěr Curos™ na konec bezjehlového konektoru.
Dezinfekční uzávěr Curos™ musí zůstat na bezjehlovém konektoru alespoň 1 minutu a smí být nasazen
po dobu až 7 dnů (168 hodin), nebo po dobu zamýšleného použití, pokud není sejmut.
Po každém použití byste měli na bezjehlový konektor použít nový dezinfekční uzávěr Curos™.
Po použití uzávěr vyhoďte.

Kdy je třeba mechanicky čistit?

...když odstraňuji
dezinfekční uzávěr
bezjehlových konektorů
Curos? NE!

...mezi sekvenčními
infuzemi?
ANO!

...když je konektor
viditelně špinavý?
ANO!

Informace pro objednání
Název produktu

Katalogové číslo

Materiál

Balení

3M™Curos™ dezinfekční
uzávěr pro bezjehlové
konektory jednotlivě

CFF1-270R

7100101995

270 ks/balení, 10 balení/krabice
2 700 ks/krabice

3M™Curos™ dezinfekční
uzávěr pro bezjehlové
konektory stripy

CFF10-250R

7100101996

10 ks/strip, 25 stripů/balení,
10 balení/krabice, 2 500 ks/krabice
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Použité tiskoviny odevzdejte k recyklaci.
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...pokud je konektor
delší dobu odkrytý?
ANO!

