
CONTA-GUARD™

Enkel 
og effektiv 
BESKYTTELSE 
mod stikskader



CONTA-GUARD™ beskytter dig 
mod stikskader under hele forløbet 
- fra klargøring til deponering af 
den brugte kanyle.

CONTA-GUARD™ er et plastik-
lamineret engangsskjold, som for-
segler den brugte kanyles bagende. 
Når den kontaminerede kanyle er 
forseglet, er al videre håndtering 
fuldstændig sikker.

CONTA-GUARD™ standeren gør 
det sikkert at aftage og påsætte 
kanylehylsteret med én hånd – 
også ved gentagne injektioner i 
den samme patient. 

Systemet kan benyttes til alle 
standard dentalsprøjter og 
-kanyler.

Det er let at anvende og 
integrere i de daglige rutiner.

Følg vejledning trin for trin

BESKYT  
dig selv mod 
stikskader
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Træk beskyttelsesfilmen af og tryk kanylehyl-
steret igennem hullet i CONTA-GUARD™. 
Limsiden skal pege op mod sprøjten.

Placer den klargjorte injektionssprøjte i 
standeren. Dernæst tryk let på standerens 
vinger. Herved fastholdes kanylehylsteret i 
standeren, så sprøjten/kanylen kan løftes fri 
af kanylehylsteret.

Kanylehylsteret med CONTA-GUARD™  
sidder tilbage i standeren under injektionen.

Efter injektionen: Tryk injektionssprøjten 
tilbage i kanylehylsteret/standeren  
- vær opmærksom på ikke at penetrere 
kanylehylsteret med den skarpe kanylespids.

Løft sprøjten op (uden at trykke på vingerne) 
og skru kanylen af.

Fold CONTA-GUARD™ fast omkring den 
bagerste del af kanylen.

Kanylen er nu forseglet, og du er fuldstændig 
beskyttet mod enhver risiko for utilsigtede 
stik i fingrene.

Fjern det perforerede felt (udtræksåbningen) i 
æskens side/bund.



www.ronvig.com

Designet og produceret i Danmark af

Se animeret 
step by step-guide

en effektiv beskyttelse mod stikskader 
- beskytter i hele forløbet fra injektion 
til deponering af den brugte kanyle.

CONTA-GUARD™
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CONTA-GUARD™

Laminerede engangsskjold, 
æske á 200 stk. RØNVIG art. nr. 2200

Re-capping stand, RØNVIG art. nr. 2222 ©
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