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evercare® inLine

evercare® inLine är ett produktsortiment för infusionsterapi. Produkterna är producerade 
i högkvalitativa material med den senaste teknologin. Sortimentet är specialanpassat för 
de nordiska kraven och varje produkt garanterar en hög kvalitetsgrad anpassad för detta 
sortiment.

I evercare® inLine-infusionssortimentet ingår:

• Infusionsaggregat

• Infusionsaggregat med filterstop

• Blandningsagregat MONOSET

• Blandningsagregat DUOSET

• Transfusionsaggregat

• Förlängningsslangar

• 3-vägskranar

• 3-vägskranar med förlängningsslangar

Certifieringar:

evercare® inLine-produkter är CE-märkta och tillverkade i enlighet med EN ISO-produkt- och 
kvalitetsstandarderna.

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.

Anmält organ DNV GL Nemko PreSafe.
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inLine-produktkomponenter

Luer-lock3-vägskran

Injektionsmembran

Backventil

3-vägskran med 
injektionsmembran

Rullklämma
• Vår egendesignade rullklämma 

för maximalt hög precision

• Hög precision för 
flödeshastigheten 

• Säkert, användarvänligt 
slangfäste

• Stor spännvidd för exakt 
justering

• Alla set med roterande luer-lock 
(utom Essentia och backventil)

• Säker och enkel anslutning utan 
att behöva vrida slangen

• Alla set med hydrofoba filter

• Enkel, tidsbesparande och säker 
primning

• Skyddar mot kontaminering

• Lipidresistent i 96 timmar

• 45-graders klickfunktion

• Roterande luer-lock

• Klarar tryck på upp till 2 bar

• Stora och ergonomiska vingar för enkel hantering

Samma fördelar som hos 3-vägskran samt:

• Minskad risk för kontaminering

• Lätt desinficerbar

• Injektionsmembran

• Kan aktiveras upp till 300 gånger

• Luer och luer-lock

• Tål tryck på upp till 6 bar

• Färgade backventiler för enkel 

detektering

• Optimal säkerhet vid parallell 
infusion

Symbol för luer-lock
(finns även på etiketter)

Symbol för 3-vägskran
(finns även på etiketter)

Symbol för injektionsmembran
(finns även på etiketter)



 

 

REF 10700-10702 
REF 10703 REF 10704 

Sets evercare® inLine 
 

 
 

Infusionsaggregat med filterstop 
Unikt filter i botten av droppkammaren minskar risken för att luft passerar genom 

filtret in i slangen när infusionen är avslutad. 

FilterStop ger användaren flera fördelar. Möjlighet att använda samma set för 

nästa infusion enligt interna standarder. Om så är möjligt krävs ingen spolning 

eller justering av rullklämman. Sammantaget sänker detta kostnaderna och är 

tidsbesparande. 

De här egenskaperna gör produkterna både tids- och 

kostnadsbesparande att använda. 

Några fördelar: 

• Slanglängd 180 cm, 220 cm och 320 cm 

• Vår egendesignade precisionsrullklämma 

• Med eller utan 3-vägskran 

• Med eller utan backventil 

• Med eller utan injektionsmembran 
• Hydrofoba filter för enkel primning utan spill 

• Roterande luer-lock för enkel hantering 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

FilterStop standard infusionsaggregat 
 

Luftade FilterStop infusionsaggregat, PVC-fria 

REF Produktnamn Egenskaper Slanglängd (cm) Antal I förpackning 

10700 FilterStop infusionsaggregat  180 cm 1/20/80 

10701 FilterStop infusionsaggregat  220 cm 1/20/80 

10702 FilterStop infusionsaggregat  320 cm 1/15/60 

10703 FilterStop infusionsaggregat backventil 180 cm 1/20/80 

10704 FilterStop infusionsaggregat injektionsmembran 180 cm 1/20/80 
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REF 10705 
REF 10706 

REF 10707 

evercare® inLine Sets 

 
 

FilterStop infusionsaggregat med 3-vägskran 
3-vägskran för enkla injektioner eller parallella infusioner och säkerhet vid oavsiktlig frånkoppling av 3-vägskranen. 
Injektionsmembran som tillval ger säkerhet och mindre risk för kontaminering samt backventil för optimal säkerhet vid parallell infusion. 
 

 
 
 

Luftat FilterStop infusionsaggregat med 3-vägskran, PVC-fria 

REF Produktnamn Egenskaper Slanglängd (cm) Antal I förpackning 

10705 FilterStop infusionsaggregat 3-vägskran 180 + 15 1/20/80 

10706 FilterStop infusionsaggregat 3-vägskran, injektionsmembran 180 + 15 1/20/80 

10707 FilterStop infusionsaggregat 3-vägskran, backventil 180 + 15 1/20/80 

 

 
 
 
 

Luftat FilterStop infusionsaggregat med fast 3-vägskran, PVC-fria 

REF Produktnamn Egenskaper Slanglängd (cm) Antal I förpackning 

10708 FilterStop infusionsaggregat 3-vägskran 180 + 15 1/20/80 

10709 
FilterStop infusionsaggregat 3-vägskran, injektionsmembran 

180 + 15 1/20/80 

10710 
FilterStop infusionsaggregat 3-vägskran, backventil 

180 + 15 1/20/80 
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evercare® inLine

Infusionsaggregat med filterstop

FilterStop standard infusionsaggregat
Injektionsmembran som tillval ger säkerhet och mindre risk för kontaminering samt backventil för optimal säkerhet vid parallell infusion.

Set

Unikt filter i botten av droppkammaren minskar risken för att luft 
passerar genom filtret in i slangen när infusionen är avslutad. 

FilterStop ger användaren flera fördelar. Möjlighet att använda 
samma set för nästa infusion enligt interna standarder. Om så 
är möjligt krävs ingen spolning eller justering av rullklämman. 
Sammantaget sänker detta kostnaderna och är tidsbesparande. 

De här egenskaperna gör produkterna både tids- och 
kostnadsbesparande att använda. 

Några fördelar:

• Slanglängd 180 cm, 220 cm och 320 cm

•  Vår egendesignade precisionsrullklämma

•  Med eller utan 3-vägskran

• Med eller utan backventil

• Med eller utan injektionsmembran

• Hydrofoba filter för enkel primning utan spill

• Roterande luer-lock för enkel hantering

Luftade FilterStop infusionsaggregat, PVC-fria
REF Produktnamn Egenskaper Slanglängd (cm) Antal i förpackning

10590 FilterStop infusionsaggregat 180 1/20/80

10591 FilterStop infusionsaggregat 320 1/15/60

10593 FilterStop infusionsaggregat backventil 180 1/20/80

Luftade FilterStop infusionsaggregat, DEHP-fria
REF Produktnamn Egenskaper Slanglängd (cm) Antal i förpackning

10350 FilterStop infusionsaggregat 180 1/20/80

10353 FilterStop infusionsaggregat 220 1/20/80

10351 FilterStop infusionsaggregat 320 1/15/60

10354 FilterStop infusionsaggregat injektionsmembran 220 1/20/80

10355 FilterStop infusionsaggregat backventil 180 1/20/80

Oluftade infusionsaggregat, PVC-fria
REF Produktnamn Slanglängd (cm) Antal i förpackning

10598 FilterStop infusionsaggregat 180 1/20/80

10599 FilterStop infusionsaggregat 320 1/15/60

Luftade

Oluftat



Förklaring av märkningssymboler

Förvaringssymboler

Förvaras torrt

Ska hållas borta från 
solljus

15°C

25°C

Temperaturgräns

Bäst-före-datum

Symboler för produktens 
egenskaper och komponenter

LATEX Innehåller inte latex

DEHP DEHP-fri

PVC PVC-fri

Ej pyrogen

15
µm Vätskefilter med 

porstorlek

20
ml

Droppar per milliliter

Steriliserad med etenoxid

Slanglängd

3-vägskran

Vätskebana

Luer-lock

Injektionsmembran

Enkelriktad ventil

Symboler för varningar och 
instruktioner

Ska inte återanvändas

Ska inte användas om 
förpackningen är skadad

Får inte återsteriliseras

Säker för 
användning med 
tryckinfusionsutrustning

G Endast 
gravitationsinfusion

Symboler för produktidentifikation

REF Katalognummer

Satskod

Tillverkningsdatum

Tillverkare
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Förpackning och märkning

• Förpackad i medicinskt papper av hög kvalitet/med hög ytvikt samt stark ”multilayer”-plastfilm

• Förpackning i 3 lager för hela sortimentet

• Märkning i enlighet med ISO 15223-1 och EN1041 samt respektive produktstandard 



Anteckningar



OneMed Group Oy
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsingfors
www.onemed.com
Telefon + 358 20 786 6800
evercare® inLine är ett registrerat varumärke som tillhör OneMed Group Oy
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