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ASPEKTY PRAWNE
Wiele organizacji ochrony zdrowia wprowadziło 
przepisy w celu zapobiegania incydentom 
zranienia igłami. Wymagają one wdrożenia 
specjanych procedur bezpieczeństwa, 
stosowania nowoczesnych rozwiązań 
zabezpieczających przed zakłuciami i zakazu 
ponownego zakładania nakładek na igły.

KOSZTY FINANSOWE
Koszty organizacji opieki zdrowotnej 
w przypadku zakłucia igłą wynoszą  
około 747 USD (199-1691 USD).**

ZDROWIE
Wśród pracowników służby zdrowia około 
40% zakażeń HBV i HCV oraz 2,5% zakażeń 
wirusem HIV jest związanych z narażeniem 
podczas pracy na skaleczenia ostrymi 
instrumentami.*

Zranienie igłą:
To zawsze znaczące 
ryzyko zakażenia
Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała,  
że spośród 35 milionów pracowników służby zdrowia 
każdego roku 3 miliony z nich jest narażonych  
na ekspozycę na patogeny przenoszone przez krew*  
w wyniku zakłucia/zranienia.



Opatentowana, 
bardzo intuicyjna 
konstrukcja
Do bezpiecznego montażu  
wystarczą tylko 2 proste kroki.

Blokada 
bezpieczeństwa 

Szczegółowe informacje dostępne w instrukcji stosowania

1. 
Włóż wypustki  
rękojeści w nacięcia 
cylindra

2.  
Przekręć uchwyt, 
aby zablokować

ULTRA SAFETY PLUS
TWIST



Bezpieczeństwo i łatwość pracy
> Chroni Ciebie i Twój personel przed zranieniami igłą
> Zgodny z najnowszymi przepisami***
> Intuicyjna obsługa urządzenia
>  Dostępny ze sterylnym uchwytem jednorazowego użytku  

lub wersją uchwytu do sterylizowania

Dwie różne pozycje:
pierwsza pozycja to tymczasowa 
blokada (odwracalna) 
druga to ostateczna pozycja blokady 
(nieodwracalna)

Ruchoma tulejka ochronna:
ochrona przed zranieniami igłą

Aspiracja bierna i aktywna:
bezpieczeństwo pacjenta

Przezroczysty cylinder:
aspiracja jest wyraźnie widoczna

ULTRA SAFETY PLUS
TWIST

*** Dyrektywa Rady Unijnej 2010/32/UE z dn. 10 maja 2010r oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013
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DŁUGOTRWAŁA  
SKUTECZNOŚĆ 
Badanie wykazało, że wprowadzenie  
Ultra Safety Plus do kształcenia studentów  
było kluczowym czynnikiem eliminującym  
zranienia igłą.

Dzięki Ultra Safety Plus liczba zranień igłą  
zmniejszyła się średnio z 11,8 do 0  
na 1 000 000 przepracowanych godzin(1)

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZYPADKÓW ZAKŁUĆ IGŁAMI

1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 ROK 5 ROK

WPROWADZENIE ULTRA SAFETY PLUS



 

ULTRA SAFETY PLUS
TWIST

1 pudełko zawiera 50 sterylnych igieł

1 pudełko zawiera 1 uchwyt,  
który można sterylizować

1 pudełko zawiera 100 sterylnych igieł oraz uchwyt, 
który można sterylizować

1 pudełko zawiera 50 uchwytów   
jedorazowego użytku

short - 25 mm 30 g

Więcej informacji na stronie:
www.septodont.com.pl

Długość Średnica Kod

short - 25 mm 27 g

long - 35 mm 27 g

long - 35 mm 25 g

x short - 10 mm 30 g


