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Enkel infusionspump,
säker behandling



FreedomEdge™ är ett kompakt och bärbart infusionssystem som 
är lätt att använda för mindre eller ofta upprepade infusioner. 
Systemet ger patienten frihet att genomföra sin läkemedels- 
administration var som helst och när som helst då det passar 
patienten själv. 

Den dynamiska jämvikten gör behandlingen säker och kontrol-
lerad, helt utan programmering, batterier eller tillgång till ström. 
Möjligheten till infusionshastigheter från 0.5ml/h-2400ml/h fås 
med hjälp av det breda utbudet av flödeshastighetsslangar, vilka 
styr tiden infusionen av läkemedel tar.  

Systemet består av följande delar:

Flödeshastighetsslangarna är tillverkade med hög prestanda 
och kvalitet. Det ger en kontinuerlig exakthet av flödeshas-
tigheten under hela läkemedelsadministrationen. Det breda 
utbudet av flödeshastighetsslangar ger flexibilitet när det kom-
mer till infusionshastigheter och tidsramar. Det gör att behand- 
lingen kan sträcka sig från några minuter till ett par dagar.

FreedomEdge™ fokuserar på enkelhet, säkerhet och livskvalitet
Det finns flera fördelar med FreedomEdge infusionssystem  
som underlättar både för patient och vårdpersonal.

• Ett enkelt och bekvämt system
Systemet är enkelt att lära sig och bekvämt att använda, det är bara att stänga locket för att starta  
infusionen. Enkelheten i systemet gör pumpen lätt att hantera och lära ut användningen av. 
Pumpen passar även bra för patienter med begränsad rörlighet och styrka eller små  
händer då det enda som behövs för att starta infusionen är att stänga pumpens lock.  

• Säkert och pålitligt system
Sprutan är säkert instängd inuti pumpen, vilket garanterar  
en stabil infusion. Utformningen av pumpen är gedigen  
och lätt att rengöra.

• Dynamisk jämvikt
Freedominfusionspumpar är de enda pumparna på  
marknaden idag som använder sig av dynamisk jämvikt.  
Det betyder att hastigheten på infusionen anpassar sig  
efter vävnadens förmåga att ta upp läkemedel. Detta  
eftersom systemet anpassar sig efter det motstånd som  
uppkommer i infusionsplatsen. Det gör infusionen behaglig  
och motverkar komplikationer så som vävnadssvullnad och smärta.

• Miljötänk
Eftersom FreedomEdge varken behöver batterier eller ström  
för att fungera är den fördelaktig ur miljösynpunkt.   

* OBS! 30ml sprutor är cirka 20% långsammare än 20 ml sprutor.

• FreedomEdge™ infusionspump
• 20 eller 30 ml sprutor*

• Precision™ flödeshastighetsslang
• HIgH·Flo™ infusionsset med inbyggt nålskydd

Precision™ flödeshastighets slangar  
ger hög precision



Bekväm och skonsam
Nålspetsen har en trikuspidalutformning, som är en ny utformning 
för denna typ av nål. Nålen är tunn, skarp och nålutformningen
ger ett mindre hudsnitt med tvära ytor. Det ger en ökad bekväm-
lighet för användaren vid applicering och under behandling. Nål-
utformningen gynnar även läkningen efter avslutad behandling, 
då de tvära snittytorna främjar läkningsprocessen i huden.

Säker, stabil och lätthanterlig
Vingarna på nålen är följsamma och lätta att 
greppa. De ger stabilitet vid införandet i huden, 
tillförlitlig fixering och enkel borttagning.  
Efter användning formar vingarnas stängnings-
funktion ett nålskydd. 

Effektiv och tidsbesparande
HIgH·Flo™ nålen har en tunn nålvägg som tillåter en överlägsen  
flödesprestanda. I och med att innerdiametern på nålen ökas klarar  
nålen att leverera högviskösa läkemedel med höga flödeshastigheter.  
Infusionseten finns att tillgå med flera nålar vilket gör att större 
läkemedelsdoser kan delas upp på flera infusionsplatser samtidigt.  
Det förkortar behandlingstiden och ger möjlighet till ökad komfort  
under behandlingen. Alla HIgH·Flo™ nålar har även slangklämmor som  
vid behov snabbt kan stängas för att stoppa pågående behandling.

HIgH·Flo™ är ett lätthanterligt och  
skonsamt subkutant infusionsset  
med nålskydd 
HIgH·Flo™ infusionsset har en liten, tunn och skarp nålspets.  
Det gör den enkel, skonsam och lätt att applicera genom huden  
i den subkutana vävnaden. Den är stabil, säker och bekväm att använda. Utformningen av nålen 
ger även en större administrationsyta, då slipningen och designen ger ett större nålöga. Detta ger 
en 30% ökad administrationshastihet jämfört med andra nålar på marknaden idag.

• HIgH·Flo™ finns i nållängdena 4, 6, 9, 12 och 14 mm.  
Det gör det möjligt att individanpassa behandlingen så  
att nålarna blir korrekt placerade i den subkutana vävnaden.

• Infusionsset med 1 och upp till 6 nålar möjliggör administration av högre  
läkemedelsdoser vid ett tillfälle, vilket spar behandlingstid.

• Y-kopplingen gör det lätt att kombinera infusionsset med olika nållängd  
och ger möjlighet till att ta sin behandling på upp till 12 platser.  

• 3M Tegaderm medföljer alltid som fixeringsförband. 

• HIgH·Flo™ infusionsnålar Uppfyller EU-direktivet gällande  
med integrerad säkerhetsfunktion för vassa föremål.

HIgH·Flo™ nål Annat märke

De greppvänliga vingarna stängs 
efter användning och formar ett 
nålskydd över nålspetsen.

HIgH·Flo™ följer EU-direktivet 
2010/32; vassa föremål ska 
vara försedda med integrerad 
säkerhets mekanism som för-
hindrar stick- och skärskador.
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PUMP OCH FÖRVARINGSVÄSKA

FreedomEdge beställningsinformation

Produkt- Produktbeskrivning Antal / 
nummer  förpackning

002022820F 30 ml Pentaferte spruta, LL, steril 80
300629 20 ml BD Plastipak spruta, LL, steril 120

4550242 B.Braun Mini-Spike Plus 50
4550510 B.Braun Mini-Spike MicroTip 50 
LRVY Y-koppling 25
FEXT Förlängningsset 60 cm 20

TILLBEHÖR

Produkt- Produktbeskrivning Antal / 
nummer  förpackning

F10020 FreedomEdge-infusionspump 1
347400 FreedomEdge-förvaringsväska, blå 1

Produkt- Produktbeskrivning  Antal / 
nummer    förpackning

RMS12604 1 nål 4 mm 26G 20
RMS12606 1 nål 6 mm 26G 20
RMS12609 1 nål 9 mm 26G 20
RMS12612 1 nål 12 mm 26G 20
RMS12614 1 nål 14 mm 26G 20
RMS22604 2 nålar 4 mm 26G 10
RMS22606 2 nålar 6 mm 26G 10
RMS22609 2 nålar 9 mm 26G 10
RMS22612 2 nålar 12 mm 26G 10
RMS22614 2 nålar 14 mm 26G 10
RMS32604 3 nålar 4 mm 26G 10
RMS32606 3 nålar 6 mm 26G 10
RMS32609 3 nålar 9 mm 26G 10
RMS32612 3 nålar 12 mm 26G 10
RMS32614 3 nålar 14 mm 26G 10

HIgH·Flo™ INFUSIONSSET, 26G, 90° NÅL OCH NÅLSKYDD

Produkt- Produktbeskrivning  Antal / 
nummer    förpackning

RMS42604 4 nålar 4 mm 26G 10
RMS42606 4 nålar 6 mm 26G 10
RMS42609 4 nålar 9 mm 26G 10
RMS42612 4 nålar 12 mm 26G 10
RMS42614 4 nålar 14 mm 26G 10
RMS52604 5 nålar 4 mm 26G 10
RMS52606 5 nålar 6 mm 26G 10
RMS52609 5 nålar 9 mm 26G 10
RMS52612 5 nålar 12 mm 26G 10
RMS52614 5 nålar 14 mm 26G 10
RMS62604 6 nålar 4 mm 26G 10
RMS62606 6 nålar 6 mm 26G 10
RMS62609 6 nålar 9 mm 26G 10
RMS62612 6 nålar 12 mm 26G 10
RMS62614 6 nålar 14 mm 26G 10

HIgH·Flo™ INFUSIONSSET, 24G, 90° NÅL OCH NÅLSKYDD

Produkt- Produktbeskrivning  Antal / 
nummer    förpackning

RMS12406 1 nål 6 mm 24G 20
RMS12409 1 nål 9 mm 24G 20
RMS12412 1 nål 12 mm 24G 20
RMS12414 1 nål 14 mm 24G 20
RMS22406 2 nålar 6 mm 24G 10
RMS22409 2 nålar 9 mm 24G 10
RMS22412 2 nålar 12 mm 24G 10
RMS22414 2 nålar 14 mm 24G 10

Produkt- Produktbeskrivning  Antal / 
nummer    förpackning

RMS32406 3 nålar 6 mm 24G 10
RMS32409 3 nålar 9 mm 24G 10
RMS32412 3 nålar 12 mm 24G 10
RMS32414 3 nålar 14 mm 24G 10
RMS42406 4 nålar 6 mm 24G 10
RMS42409 4 nålar 9 mm 24G 10
RMS42412 4 nålar 12 mm 24G 10

FLÖDESHASTIGHETSSLANGAR

Produkt- Produktbeskrivning Antal / 
nummer  förpackning

F2400  Flödeshastighetsslang 2400 ml/h 50  
F1200ML Flödeshastighetsslang 1200 ml/h 50
F900ML Flödeshastighetsslang 900 ml/h 50
F600ML Flödeshastighetsslang 600 ml/h 50
F500ML Flödeshastighetsslang 500 ml/h 50
F420ML Flödeshastighetsslang 420 ml/h 50
F275ML Flödeshastighetsslang 275 ml/h 50
F180ML Flödeshastighetsslang 180 ml/h 50
F120ML Flödeshastighetsslang 120 ml/h 50
F60ML Flödeshastighetsslang 60 ml/h 50
F45ML Flödeshastighetsslang 45 ml/h 50
F30ML Flödeshastighetsslang 30 ml/h 50
F10ML Flödeshastighetsslang 10 ml/h 50

Produkt Produktbeskrivning Antal / 
nummer  förpackning

F8ML Flödeshastighetsslang 8 ml/h 50
F5ML Flödeshastighetsslang 5 ml/h 50
F38ML Flödeshastighetsslang 3,8 ml/h 50
F3ML Flödeshastighetsslang 3 ml/h 50
F2ML Flödeshastighetsslang 2 ml/h 50
F1ML Flödeshastighetsslang 1 ml/h 50
F05ML Flödeshastighetsslang 0,5 ml/h 50
H20KT Start paket, 20 st flödeshastighetsslangar   
 2 x F275, 5 x F600, 5 x F900, 4 x F1200, 4 x F2400
L20KT Start paket, 20 st flödeshastighetsslangar   
 3 x F30, 2 x F45, 8 x F60, 4 x F120, 3 x F180
F3CP Reglerbar flödesslang, volym 0-300ml/h 10


