- i trygge hender

- Hygienisk
- Sikrere
- Enklere
- Raskere
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.

www.medikey.no

«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 intravenøsslangen
ved behov. Medikey er et CE-merket usterilt
engangsprodukt. Billig I innkjøp, alltid for
hånden og sikker i bruk.»
Rano-Erica Henden
- Tidligere avdelingssykepleier
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

Kontakt:
post@medikey.no | 95 07 43 33

Produksjon og pakking gjøres lokalt i Norge
Art nr:

Produktbeskrivelse:

Forpakning:

Antall:

300MK
301MK
310MK
311MK
320MK
321MK
330MK
331MK
390MK
391MK

MEDIKEY ROSA
MEDIKEY ROSA
MEDIKEY BLÅ
MEDIKEY BLÅ
MEDIKEY RØD
MEDIKEY RØD
MEDIKEY SVART
MEDIKEY SVART

SINGLE PACK
BULK
SINGLE PACK
BULK
SINGLE PACK
BULK
SINGLEPACK
BULK

300
500
300
500
300
500
300
500
300
500

MEDIKEY MIX AV FARGER SINGLE PACK
MEDIKEY MIX AV FARGER BULK

Evalueringsskjema

www.medikey.no

