
 Blod administrering

Ansvarsfull hantering av 
en värdefull komponent
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Blod är en värdefull komponent och blodtransfusioner ska 
alltid hanteras med stor omsorg och hänsyn.

När man använder ”standard” transfusionsaggregat så blir 
det alltid en viss mängd blod kvar i slangen som kastas 
eller också så måste man utföra en ganska krånglig ”skölj-
ning” av slangen. Tillförsel av blod med ett slutet system, 
CODAN Drip SWAN® (SWabable Adapter Needle-free) 
aggregat är säkert och enkelt att hantera och säkerställer 
att hela mängden kommer patienten till godo på ett snabbt 
och adekvat sätt.

Ett Connect Set kopplas till blodpåsen och ansluts direkt till 
Drip SWAN® aggregatet. För korrekt hantering av 200 my 
filtret som har en yta av 23,5 cm2 är det viktigt att detta 
först fuktas helt med koksaltlösning innan själva blodtrans-
fusionen påbörjas. Detta för att säkerställa att tillförseln av 
blodet går så smidigt som möjligt. Genom att hela setet 
spolas efteråt garanteras att patienten får hela mängden 
blod samt underlättar att vid behov koppla ytterligare påsar 
till samma aggregat.
Transfusionsaggregat Drip SWAN® är ytterligare en 
 CODAN produkt som ökar säkerheten både för patienter 
och personal och reducerar risker så långt det är möjligt.

Fördelarna för sjukhusen, personalen och patienterna är:

• Säkerhet för personal och patienter
• Komplett tillförsel av hela blodmängden
• Nålfri injektion via SWAN-LOCK® är möjlig
• Mindre risk för kontaminering
• Mindre manipuleringar av slangar och iv katetrar
• Minskad förbrukning av transfusionsaggregat
• Minskade kostnader för avfallshantering

 Blod administrering

Drip SWAN® produkter är avsedda för mjuka 
blodpåsar och kan användas både med över-
tryck och gravitation.

Transfusionsaggregat Drip SWAN®



De oluftade transfusionsaggregaten B93 och B88 är fram-
tagna för mjuka blodpåsar. Spikens speciella utformning 
ger en enkel och säker penetration av påsen och det blir 
en säker förbindelse mellan påsen och transfusionsaggre-
gatet. Det flexibla och genomskinliga materialet i dropp 
kammaren underlättar fyllning och kontroll av dropptakt 
så att både små och stora mängder blod kan infunderas 
säkert och enkelt.

Det integrerade 200 my filtret, med en yta på 11,5 cm2, på 
samtliga B93 aggregat och 23,5 cm2 på B88 aggregaten 
ger en säker filtrering av fibriner och partiklar/koagler.

Detta aggregat har dubbla ”spike” som går ihop ned mot 
den stora droppkammaren som har 200 my filter med 
23,5 cm2 yta. Detta ger möjlighet till obruten tillförsel av 
blod och blodkomponenter samt är tidsbesparande genom 
att det enkelt går att koppla upp flera påsar samtidigt. 
Y-I88 är både kostnadseffektivt, spar tid och ger mindre 
avfall.

Samtliga transfusionsaggregat som tillverkas 
av CODAN följer EN ISO 1135 del 4 - gravita-
tionsinfusion samt EN ISO 1135 del 5 avseende 
infusion via tryckstyrd utrustning.

Alla transfusionsaggregat från CODAN är 
försedda med FlowStop vid Han Luer-Lock 
anslutningen. Ett hydrofobt filter gör att luft 
passerar vid fyllning men ej vätska. En effektiv 
produkt som förhindrar läckage och kontamine-
ring genom att att FlowStop ej behöver tas bort 
innan kopplingen till patientens iv kateter.

Transfusionsaggregat B93/B88

Transfusionsaggregat Y-I88 
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Pålitliga och säkra system är av extra stor vikt vid 
behandling av nyfödda och små barn. Som tillägg till 
de ”ready-to-use” aggregat som CODAN erbjuder så 
finns det också ett antal varierande produkter för att 
göra blodtransfusioner säkra och enkla att hantera.

Kombinerade blod-filter set
Dessa set är komplexa system med ett antal viktiga 
komponenter. Droppkammaren för B93 med den 
speciella ”pås-spiken” har också ett 200 my filter med 
en effektiv yta på 11,5 cm2. Alla transfusionsaggregat 
har en transparent, följsam PVC slang med TOTM 
(övrig mjukgörare). 
Tack vare YSWAN är det möjligt att med en Luer-Lock 
spruta dra blod från påsen för att kunna ge den 
önskade mängden via pump. Detta förfarande kan 
upprepas flera gånger förutsatt att nogranna hygien-
föreskrifter samt handhavanderutiner följs. 
Ett tryck-aktiverat s.k. anti-siphon membran i syste-
met förhindrar både backflöde och s.k. ”fritt flöde” av 
blod. Slangens Han Luer-Lock anslutning garanterar 
en säker anslutning till patientens iv kateter. 

TAKE SETSWAN B93 - består av tranfusions droppkam-
mare B93 med 200 my filter och 11,5 cm2 effektiv yta 
samt SWAN-LOCK® för filtrering och möjligheten att 
kunna dra ut små mängder av blod och blodkompo-
nenter. Droppkammaren kan anslutas till en blodpåse. 
Den används endast som en filter-kammare och kan 
därför fyllas helt. Total fyllnadsvolym ca. 13 ml.

Neonatal/Pediatrik

CODAN Neonatal/Pediatriska set för blod-
transfusion kan konfigureras på olika sätt 
efter behov och önskemål.

Blod filter set



CODAN’s slutna provtagningssystem är initialt fram-
taget för provtagning i samband med invasiv tryck-
mätning och används framför allt inom anestesi - och 
intensivvård. Systemet reducerar signifikant onödigt 
spill och uttag av patientens blod ner till ett minimum.

Viktigaste komponenten i det slutna blodprovtag-
ningssystemet är CODAN reservoaren med sin 
förutbestämda fyllnadsvolym. Den försäkrar att inget 
utspätt blod behöver kastas innan blodprovet tas för 
analys. Ett bakteriefilter under den röda ”knappen” 
på reservoarens ovansida förhindrar kontaminering. 
Även efter upprepade provtagningar och manipulatio-
ner med reservoaren förblir den inre delen steril.
Genom att vrida på ”vredet” växlar fyllnadsvolymen 
distalt eller proximalt. CODAN reservoaren är unik i 
sin funktion, garanterar optimal hantering och maxi-
mal säkerhet både för patient och personal.

Fördelarna för sjukhuset, personalen och patienterna 
är framför allt:

• Enkel och användarvänlig design kombinerat med 
maximal säkerhet

• Slutet och säkert blodprovtagningssystem som 
skyddar mot kontamination

• Personalen exponeras inte för patientens blod
• Nålfri provtagning som säkert skydd mot 

 stickskador
• Ingen onödig blodförlust för patienten
• Minskat produktavfall

Manufacturer: CODAN pvb Critical Care GmbH · Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany 

Kundanpassat och ”ready-to-use” är 
 CODAN invasivt blodtrycksmätningssystem 
tillgängligt i olika varianter beträffande 
provtagningsportar och slanglängder.
Alla CODAN blodprovtagningssystem är 
utrustade med desinficerbara provtag-
ningsportar där korrekta prover kan tas på 
ett hygieniskt sätt.

 Slutet provtagningssystem för arteriellt blod



TÜV SÜD Product Service GmbH
 CODAN Medizinische Geräte GmbH
 23738 Lensahn, Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
 CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S
 CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark 

I enlighet med det etablerade kvalitetssystemet 
EN ISO 13485 och det Europeiska direktivet 93/42/EEG 
finns certifiering av Notified Body:

CODAN är internationellt känd som tillverkare och 
leverantör av medicinska överföringssystem. CODAN 
gruppen har mer än 1500 anställda.

Namnet CODAN representerar pålitlighet, kvalitet och 
noggrannhet, vilket kommer av mer än 60 års erfarenhet 
med forskning och utveckling. Våra världsomspännande 
produktionsanläggningar och säljorganisationer levererar 
förstklassig service till alla våra kunder inom hälso- och 
sjukvården.

CODAN Produktsortiment
• Infusionsaggregat
• Transfusionsaggregat
• Förlängningsslangar och kranblock
• Tillbehör för infusion och transfusion
• Infusionsfilter och filtersystem
• Neonatal/Pedriatriska produkter
• Uppdragnings, blandnings samt administrations produkter
• CODAN CYTO®

• Chemoprotect® -produkter
• Engångssprutor
• Produkter för invasiv blodtrycksmätning
• Infusionspumpar
• Övriga CODAN Set

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
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Contact
CODAN TRIPLUS AB
Smörhålevägen 11
S-434 42 Kungsbacka
Tel. +46 300 35660
Fax +46 300 13132
codan@codantriplus.se

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de · www.codancompanies.com

The decisive connection

 CODAN Världen över

CODAN Companies


