
 



 

Xeringa d'un sol ús 
 

Propietats de l'estructura dels productes 

 

* Excel·lent rendiment lliscant per al personal mèdic per realitzar 
fàcilment la injecció clínica. 
* Força adhesiva de tinta de graduació forta, resistència a la fricció, no 
és fàcil de caure. 

* ajust universal: 
Els accessoris de bloqueig cònic amb un 6% de confirmació amb els 
estàndards internacionals es poden utilitzar amb qualsevol producte 
amb accessoris de bloqueig cònics del 6%. 

 

Observeu clarament la solució i les bombolles amb un barril 
transparent; polsador d'èmbol amb estructura antilliscant que 
és fàcil d'agafar; la cavitat interior de l'extrem posterior del 
canó amb estructura antilliscant per evitar que l'èmbol llisqui 
accidentalment. 

 

Tres peces, dues peces Luer Slip, Luer Lock 
Concèntric, Excèntric pot satisfer diferents 
agulles. 

 



 

xeringa de desactivació automàtica 
 

estructura 
frontal 

 

Estructura 
de fons 

 

* té característiques autodestructives. quan s'injecta 
la dosi esperada del fàrmac, el rendiment 
autodestructiu tindrà efecte automàticament, 
evitarà eficaçment la reutilització de xeringues, 
evitarà la infecció creuada i millorarà la seguretat de 
la injecció clínica. 
* L'estructura autodestructiva és diversa. Hi ha dos 
tipus d'estructures autodestructives: l'estructura 
frontal i l'estructura posterior. el rendiment 
autodestructiu és alt i fiable. tipus frontal, adequat 
per a injecció de dosis petites (1 ml), baix residu i 
tipus posterior, adequat per a injecció de dosis 
grans (2 ml i més de 2 ml). 
 

* Xeringa de desactivació automàtica de seguretat; L'RPF 
s'iniciarà espontàniament quan s'espera que la dosi estigui al 
100%, el rendiment retràctil de seguretat de l'operació 
manual evitarà que es reutilitzi i es faci mal cobrint l'agulla 
amb canó i bloquejada. 
* Excel·lent usabilitat: observeu clarament la solució i les 
bombolles amb un barril transparent; polsador d'èmbol amb 
estructura antilliscant que és fàcil d'agafar; la cavitat 
interior de l'extrem posterior del canó amb estructura 
antilliscant per evitar que l'èmbol llisqui accidentalment. 
* Tipus: bloqueig amb o sense agulla, pot satisfer diferents 
necessitats. 

 



 

* El disseny integrat del suport de l'agulla i el canó i l'emmotllament per injecció que garanteix un baix residu del 
líquid i garanteix la precisió de la injecció del líquid. 
* Configuració de punta petita que podria reduir el dolor del pacient. 
* Adhesió ferma de la tinta d'escala, resistència a la fricció, no és fàcil de caure. 
* Excel·lent rendiment de lliscament, convenient per a l'operació d'injecció clínica del personal mèdic. 
* Bon disseny d'usabilitat; el barril és transparent i pot observar clarament el líquid i les bombolles; l'èmbol té una 
estructura antilliscant i fàcil de subjectar; estructura antilliscant de la cambra interior de l'extrem posterior del 
canó, que pot evitar que l'èmbol es llisca accidentalment del canó; el color de la tapa distingeix la força de la 

insulina (U-100, U-40), de manera que sigui fàcil d'identificar i utilitzar. 

 

* Característiques de seguretat; després d'absorbir la dosi esperada de medicament líquid, si cal transportar-lo, 
empeny cap amunt la màniga lliscant per protegir la punta de l'agulla dels danys físics durant el transport; estireu la 
funda lliscant per exposar la punta de l'agulla abans que comenci la injecció, quan la dosi esperada de medicament 
líquid s'injecta al 100%, feu lliscar manualment la funda lliscant fins a la posició on la base del connector ja no 
pugui lliscar, la punta de l'agulla està completament coberta. la màniga lliscant i, a continuació, la màniga lliscant 
es gira manualment fins que es bloqueja, podria prevenir eficaçment l'ús repetit i l'enganxament accidental de 
l'agulla i evitar la infecció creuada; Per prevenir la propagació de malalties com l'hepatitis B i la sida, redueix el risc 
d'exposició laboral del personal mèdic, millora la seguretat clínica de la injecció. 

 



 

amb característiques autodestructives, el rendiment autodestructiu de la xeringa començarà a tenir efecte a 
mesura que comenci la injecció. Quan s'acabi la dosi fixa de vacuna, la xeringa es bloquejarà completament, 
evitant eficaçment la reutilització de la xeringa i millorant la seguretat de la injecció mèdica. 
* El disseny integrat del suport de l'agulla i l'emmotllament per injecció del barril que garanteix el baix residu 
del líquid i garanteix la precisió de la injecció del líquid. 
* Adhesió ferma de la tinta d'escala, resistència a la fricció, no és fàcil de caure. 
* Bon disseny d'usabilitat; el barril és transparent i es pot observar clarament el líquid i les bombolles; la premsa 
de mandril està equipada amb una estructura antilliscant, que és fàcil de veure. 
* L'èmbol té passos còncaus evidents amb la mateixa distància visible en el mateix pla, que es poden utilitzar 
per configurar l'àrea autodestructiva per garantir que l'efecte autodestructiu sigui alt i fiable. 

 



 

* Filtre de solució precís; el mitjà de filtre té 5um, 3um, 2um, una taxa de filtració superior al 90% per a 
micromaterials per sobre de 5um, 3um, 2um, millora eficaçment la seguretat de la infusió intravenosa, redueix els 
danys a curt i llarg termini causats per partícules al cos humà. 
* Regulador de seguretat; El rang d'ajust és de 30 mm i el fòrum zero al màxim, el regulador és precís i gruixut, 
indeformable. 
* Tipus: conjunt d'infusió de PVC, conjunt d'infusió de PVC sense DEHP, conjunt d'infusió de TPE, aquests conjunts 
d'infusió amb millor seguretat al seu torn i poden satisfer diferents necessitats. 

 

* Regulador de seguretat: el rang d'ajust és de 30 mm de zero a màxim, el regulador és precís i gruixut, 
indeformable. 
* Infusió de seguretat: el filtre de solució té una taxa de filtració superior al 80% per a micromaterials per 
sobre de 15 um en solució. 
* Excel·lent usabilitat; Espiga amb mànec de seguretat que funciona fàcilment: cambra de degoteig 
transparent i flexible que permet observar còmodament la solució, ventilació fàcilment per a l'aire: tub 
transparent que pot distingir entre la solució i l'aire quan passen les bombolles. 
* Tipus: conjunt d'infusió de PVC, conjunt d'infusió de PVC sense DEHP, conjunt d'infusió TPE, aquests 
conjunts d'infusió amb millor seguretat al seu torn i poden satisfer diferents necessitats. 

 



 

* Regulador de seguretat: el rang d'ajust és de 30 mm de zero a màxim, el regulador és precís i gruixut, indeformable. 
* Infusió de seguretat: el filtre de solució té una taxa de filtració superior al 80% per a micromaterials per sobre de 15 
um en solució. 
* Excel·lent usabilitat; Espiga amb mànec de seguretat que funciona fàcilment: cambra de degoteig transparent i 
flexible que permet observar còmodament la solució, ventilació fàcilment per a l'aire: tub transparent que pot distingir 
entre la solució i l'aire quan passen les bombolles. 
* Tipus: conjunt d'infusió de PVC, conjunt d'infusió de PVC sense DEHP, conjunt d'infusió TPE, aquests conjunts 
d'infusió amb millor seguretat al seu torn i poden satisfer diferents necessitats. 

 

*La bureta està extruïda en dos colors, la part 
davantera és transparent i brillant i el substrat blanc a 
la part posterior és exquisit i únic. L'observació de la 
infusió és especialment clara, i també es pot fer 
segons diferents necessitats. 
* Disseny multicategoria: materials de PVC i materials 
PVC DEHP FREE que es troben successivament amb 
millor seguretat. podria satisfer les diferents 
necessitats dels clients. 
 



 

* Les matèries primeres de grau mèdic, els indicadors 
tècnics són estables. 
* Protegiu el port de mostreig de l'ala i reduïu el risc de 
punxada. 
* Cada connexió de components té una bona resistència i 
un rendiment de segellat fiable. 
*La mànega es plastifica uniformement, sense torsió i 
plana, de color mat i prou transparent, es pot utilitzar una 
visió normal o corregida per trobar la iterface entre 
l'aigua i l'aire, i alhora reduir la por del pacient. 
* Bon disseny d'usabilitat: el color del connector de la 
mànega del pas de la sang circulant és diferent del de la 
canonada arteriovenosa. La canonada arteriovenosa 
amb connector de mànega vermella i la canonada venosa 
amb connector de mànega blau són convenients per 
identificar i evitar una connexió incorrecta. 
* Adaptabilitat: es pot utilitzar amb diversos models, i hi 
ha una àmplia gamma d'accessoris opcionals: punxa, 
bosses de recollida de residus, connectors, etc. 
 

* Taxa de filtració de disseny de transfusió de sang 
segura de clotis sanguini superior al 80%. 
* Disseny de regulador fiable: carrera ajustable més 
gran que l'ajust de la superfície de la paret de la 
ranura és gruixuda, no és fàcil de deformar i l'ajust 
és precís. 
* Disseny multicategoria. Materials de PVC i 
materials lliures de PVC DEHP que tenen èxit amb 
una millor seguretat. Podria satisfer les diferents 
necessitats dels clients. 

 



 

* Cada connexió de components té una bona 
resistència i un rendiment de segellat fiable. 
* El tub del camí del líquid és transparent i la 
interfície de gas d'aigua es pot distingir mitjançant 
l'observació visual. 
* Cooperació universal: connexió luer 6:100 
fabricada segons estàndards internacionals que es 
pot utilitzar amb qualsevol conjunt d'infusió amb 
connector luer 6:100. 
* Els tipus i components de tub d'extensió es 
poden configurar per satisfer diferents requisits 
d'ús. 
 

* Cooperació universal: el connector Luer 6:100 fabricat segons els 
estàndards internacionals es pot utilitzar amb qualsevol conjunt 
d'infusió (conjunts de transfusió de sang) amb connector Luer 6:100. 
* Estructura ajustada per aconseguir el camí desitjat sense fuites. 
* El producte amb diferents colors de nucli ve, que és convenient 
per al personal mèdic per distingir quan s'utilitza el producte per a 
ús arteriovenós. 



 



 

* L'agulla està feta d'acer inoxidable austenític d'alta qualitat. 
* Disseny de fulla curta de la punta de l'agulla, bona nitidesa, l'agulla entra sense problemes i el pacient 
té poc dolor i menys destrucció de teixits. 
* El forat de fons es troba a uns 2 mm de distància de la punta de l'agulla, cosa que és convenient 
perquè el personal mèdic vegi el retorn de la sang per primera vegada, agafi amb precisió la posició del 
catèter al vas sanguini, augmenti el flux i assegurar la força de l'agulla. 
* El connector cònic 6:100 fabricat segons els estàndards internacionals és de mida precisa i té una bona 
compatibilitat amb equips mèdics. 
 

* Després de la infusió, pot estar a la vena 
durant molt de temps, i després la interfície del 
sistema d'infusió amb la infusió, evitant la 
venopunció, reduint el dany i la infecció dels 
teixits i reduint la intensitat de treball del 
personal mèdic. 
*Es pot desenvolupar sota raigs X. 
* Disseny de catèter llarg transparent i 
connector de catèter llarg per a una fàcil 
observació del retorn de sang. 
* El conjunt del catèter està equipat amb un 
tap d'aïllament, que evita que el personal 
mèdic porti la sang del pacient durant 
l'operació, eliminant eficaçment la infecció 
creuada i assegurant l'estabilitat de l'agulla 
quan s'introdueix al vas sanguini. 

 



 

La tapa de protecció de seguretat està dissenyada per a objectes punxants i està dissenyada per a la 
protecció de lesions amb punxants. Després d'un sol ús, el metge operatiu inicia manualment la tapa de 
protecció de seguretat per subjectar la punta de l'agulla a la tapa de protecció i bloquejar-la, evitant 
eficaçment que el personal mèdic es vegi danyat per ferides accidentals amb punxó, evitant la infecció 
creuada, evitant la propagació de l'hepatitis B, la sida. i altres malalties, reduint el risc d'exposició laboral 
del personal mèdic, i millorant la seguretat de la injecció clínica. 
* Disseny curt de la punta de l'agulla, bona nitidesa, l'agulla entra sense problemes i el pacient té poc dolor 
i menys destrucció de teixits. 

* El connector cònic 6:100 fabricat segons els 

estàndards internacionals és de mida precisa i té 

una bona compatibilitat amb el dispositiu mèdic. 

 



 

* S'utilitza com a dispensador, dispositiu de mesura i dispositiu de transferència de fluids. 
* Dissenyeu la punta de la xeringa segons ISO80369-3, la punta de la xeringa no és compatible amb el 
connector luer, que pot prevenir eficaçment la connexió incorrecta de la canonada mèdica. 
* Quan s'utilitza combinat amb una bomba d'infusió un dispositiu de control precís de la velocitat i el volum 
d'infusió, la xeringa s'ha de reconèixer corresponentment segons la seva capacitat normal. 

 
 



 



 


