
-  hygienisk
-  enklere
-  s ikrere
-  raskere

- i trygge hender



1. Tre 
Medikey    

inn på
proppen.

2. Klem lett på 
hver side når 

Medikey er på 
propp.

3. Vri rundt 
for å løsne på 

propp.
4. Fjern propp.

Medikey er et verktøy som løser dagens 
utfordringer med å åpne koblinger innen medisin-
teknisk utstyr, blant annet propp til pvk, 
slangetilkoblinger, dialysekoblinger, 3-veiskraner 
og ulike koblinger til perifere og sentrale 
venekateter. Capsen og koblinger til pvk sitter ofte 
godt fast og man bruker vanligvis en 
arteriepinsett eller peang til å vri korken løs. Ikke 
bare kan dette virke skremmende for pasienten, 
men det kan også føre til ubehag eller smerte. I 
verste fall medfører det skade på venekateter, som 
medfører skifte og ytterligere ubehag for 
pasienten. 
Ved bruk av Medikey kan propp eller kobling trygt 
og enkelt løsnes uten fare for ubehag. Den er 
miljøvennlig, resirkulerbar og 
produsert for engangsbruk. Den fås i forskjellige 
farger og kan brukes som en distraksjon for barn 
mens en påkoblingslange frakobles.

Bruksområder:
       • Åpne propp og lokk til pvk og diverse   
  andre koblinger
       • Passer til koblinger for kontrastvæske og       
  mer
       • Skånsom pinsett

Medikey er et medisinteknisk hjelpemiddel som 
kan tas i bruk av sykehus og helsetjenester både 
offentlig og privat.



Vi kjenner til at enkelte bruker peang for å løsne 
koblingene. I tillegg erfarer vi at denne blir brukt 
på flere pasienter. Dette utgjør en høy 
smitterisiko. Fordelen med Medikey er at den er 
engangs og man unngår dermed smitterisiko. 
Den er også laget av miljøvennlig polypropylen 
og er designet slik at den ikke tar tak i huden til 
pasienten. Den er lett å håndtere med 
etthåndsgrep og passer til alle kjente koblinger 
til ulike perifere og sentrale venekateter.

Uttalelse fra anestesisykepleier. 

Medikey er en liten  plastnøkkel spesielt laget for 
å åpne/ løsne proppen på pvk. På innsiden av 
nøkkelens sirkel, er det små tagger som griper 
rundt proppen. Ved å stramme grepet rundt 
endene av Medikey og samtidig vri rundt, vil 
proppen løsne. Ingen bruk av tenger som vrir 
seg, sakser eller annet. Medikey sin  utforming 
gjør at den er lett å tre inn på intravnøsslangen 
ved behov. Medikey er et CE-merket usterilt 
engangsprodukt. Billig i innkjøp, alltid for 
hånden og sikker i bruk.

Rano-Erica Henden - Tidligere avdelingssyke-
pleier sterilsentralen
Sørlandet sykehus Kristiansand.

Jeg har vært så heldig og fått prøve Medikey og 
jeg må bare si at den er genial. Den er designet 
spesielt til formålet og gjør jobben uten besvær. 
Prinsippet er enkelt og bruken blir da også svært 
enkel. Den har flere formål og forårsaker ikke 
skade på pasient eller utstyr. Fordi den er en 
engangsnøkkel så er det heller ikke risiko for 
smitteoverføring. Jeg vil ikke være foruten en 
Medikey når jeg er på jobb.

Irene E. Leifsdottir – Sykepleier, 24 års erfaring



Medikey AS er et selskap som utvikler og 
produserer medisintekniske hjelpemidler. Vår 

misjon er å gjøre 
hverdagen enklere for både pasienter og 

helsearbeidere. Selskapet består av Ole Georg 
Bysheim, oppfinneren 

av Medikey-verktøyet, samt investorer og 
rådgivere 

Espen Schjøttelvig og Mads Stensrud.

Kontakt:
ole@medikey.no

95074333

Medikey produseres og distribueres i samarbeid 
med:

Verktøymakeren AS
Spesialist i stansing, maskinering og plast-

støping.

Pakkes lokalt

www.medikey.no
Medikey-verktøyet er patentsøkt. 

Art nr: 
300MK
301MK
310MK
311MK
320MK
321MK
330MK
331MK
390MK
391MK

Produktbeskrivelse:
MEDIKEY ROSA
MEDIKEY ROSA
MEDIKEY BLÅ
MEDIKEY BLÅ
MEDIKEY RØD
MEDIKEY RØD
MEDIKEY SVART
MEDIKEY SVART
MEDIKEY MIX AV FARGER
MEDIKEY MIX AV FARGER

Forpakning:
SINGLE PACK
BULK
SINGLE PACK
BULK
SINGLE PACK
BULK
SINGLEPACK
BULK
SINGLE PACK
BULK

Antall:
300
500
300
500
300
500
300
500
300
500


