
Qlicksmart BladeFLASK jest prostym i bezpiecznym narzędziem do usuwania zużytych 
ostrzy chirurgicznych. Jest to pierwszy na świecie usuwacz używany wyłącznie jedną 
ręką, dzięki czemu zapobiega zranieniom powiązanym z manualnymi metodami 
usuwania ostrzy.
BladeFLASK spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa.

BladeFLASK zapewnia optymalne bezpieczeństwo, szybkość, 
wygodę oraz prostotę użytkowania dzięki zautomatyzowanemu 
procesowi, do obsługi którego wystarczy tylko jedna ręka. 
Urządzenie poprawia nie tylko poziom opieki nad pacjentem, ale 
także bezpieczeństwo personelu, jednocześnie umożliwiając 
korzystanie z preferowanych przez lekarzy metalowych 
rękojeści chirurgicznych.

Wytrzymały pojemnik na zużyte ostrza chirurgiczne.

BladeFLASK to odporny na przebicie pojemnik, który po 
zapełnieniu może być poddany utylizacji w łatwy i bezpieczny 
sposób. Odpowiednie oznakowanie i kolorystyka klasyfikują 
BladeFLASK jako odpad medyczny.

Sheffield - England

Automatyczne zabezpieczenie przed przepełnieniem.

BladeFLASK posiada wbudowany licznik oraz zabezpieczenie 
aktywujące się automatycznie po usunięciu 100 sztuk ostrzy. 
Tym samym, BladeFLASK eliminuje ryzyko przepełnienia oraz 
zablokowania urządzenia.

Prosty montaż, uniwersalne zastosowanie.

Dedykowany uchwyt pozwala na bezproblemowy montaż 
usuwacza BladeFLASK w dogodnym i łatwo dostępnym 
miejscu, np. na ścianie lub stole. Urządzenie sprawdza się 
doskonale wszędzie tam, gdzie konieczna jest częsta i szybka 
wymiana zużytych ostrzy chirurgicznych - w przychodniach, 
na oddziałach szpitalnych, ratunkowych itp.

... and be safe

Po prostu bezpiecznie.
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Pozostałe usuwacze ostrzy chirurgicznych
Jednorazowe, sterylne i bezpieczne usuwacze ostrzy.

JK Surgical Sp. z o.o. – wyłączny przedstawiciel Swann-Morton w Polsce
ul. Żlebowa 8, 60-115 Poznań, NIP: PL7790045100, REGON 630178983
tel./fax: +48 61 867 97 81, biuro@jksurgical.pl, www.jksurgical.pl

Logo Swann-Morton jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do grupy Swann-Morton Limited. Przedstawione produkty powinny być używane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel medyczny, a ich niewłaściwe wykorzystanie może spowodować urazy lub zranienia. Dane i opisy zawarte w niniejszym prospekcie mają 
charakter wyłącznie informacyjny. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przedstawionych produktów przeszli odpowiednie szkolenia przygotowujące do korzystania z nich. 
Swann-Morton Limited oraz JK Surgical Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.

Qlicksmart SnapIT to prosty i bezpieczny sposób otwierania szklanych ampułek 
pozwalający w całości uniknąć bolesnych i niebezpiecznych skaleczeń związanych z ich 
ręcznym łamaniem. Dzięki praktycznym i poręcznym urządzeniom SnapIT otwieranie 
ampułek staje się niespotykanie szybkie i łatwe.

Nazwa Kod produktu Rozmiar Pojemność ampułek

SnapIT Personal Regular - niebieski SN-01R Standardowy (1-2ml, 5-10ml, 10-15ml)
SnapIT Trolley Regular - czarny TE-01R Standardowy (1-2ml, 5-10ml, 10-15ml)
SnapIT Trolley Large - czerwony TE-01L Duży (5-10ml, 10-15ml, 20-25ml)
SnapIT Lite Personal Regular - szary SN-02R Standardowy (1-2ml, 5-10ml, 10-15ml)

Otwieracze ampułek SnapIT:

Szybko, łatwo, bezpiecznie.
Sposób korzystania z otwieraczy SnapIT:
1. WŁÓŻ ampułkę do otwieracza.
2. OTWÓRZ ampułkę jednym ruchem.
3. WYRZUĆ szyjkę ampułki bezpośrednio do pojemnika.

Otwieracze SnapIT dostępne są w dwóch rozmiarach 
dopasowanych do ampułek o różnych pojemnościach. 
Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości aluminium lub 
tworzywa sztucznego. 

Niewielkie wymiary wersji SnapIT Personal ułatwiają 
przechowywanie otwieraczy przy sobie. Wersja SnapIT Trolley 
jest przystosowana do transportowania na wózkach.

... and be safe

Sterylne urządzenie BladeCASETTE umożliwia usuwanie oraz 
jednoczesne przechowywanie trzech ostrzy chirurgicznych. 
Solidna i praktyczna podstawka, do której przymocowane są 
usuwacze, pozwala na bezpieczne usuwanie ostrzy przy 
pomocy jednej ręki.

Do usuwania i przechowywania pojedynczych ostrzy doskonale 
nadaje się sterylny usuwacz BladeSINGLE, możliwy do 
zamocowania na płaskiej powierzchni przy pomocy 
wytrzymałej taśmy dwustronnej.

Sterylne urządzenie BladeNeedleSYSTEM to połączenie licznika 
igieł z urządzeniem BladeSINGLE. Umożliwia usuwanie ostrzy 
chirurgicznych przy pomocy jednej ręki oraz ich bezpieczne 
przechowywanie w środowiskach sterylnych, np. na salach 
operacyjnych.

Nazwa Kod produktu j.m.

BladeFLASK QFYUKSM szt.
Bracket QBRGEN szt.
BladeCASSETTE 3Y QSSVCAS3Y op. a'100 szt.
BladeSINGLE QSBSO1 op. a'300 szt.
BladeNeedleSYSTEM    QBNS202S op. a'30 szt.

Urządzenia Qlicksmart są kompatybilne z wymiennymi ostrzami 
chirurgicznymi używanymi w połączeniu z rękojeściami o 
mocowaniach nr 3 i 4.

Usuwacze ostrzy Qlicksmart:
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