
Rýchly, bezpečný a ľahký  
intraoseálny prístup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIO™ Adult 
• Cievny prístup za menej ako 10 sekúnd 
• Cenovo najefektívnejšie IO riešenie  
• Doplnkové bezpečnostné prvky 
• Poloautomatické zariadenie 
• Žiadne odkrytie ihly 
• Jednorazová okamžitá aplikácia 
• 5-ročná životnosť skladovania 
• Pripravené na použitie v jednom celku 

 
  SELVIT spol. s r.o. Tichá 8560/15A, 010 01 Žilina  
e-mail: medical@selvit.sk, https://eshop.selvit.sk/ 
tel.: +421(0)415077990-9, mob.: 0903 891 006 



Bleskovo rýchly intraoseálny prístup 
 

Ak potrebujete okamžitý vaskulárny prístup, môžete si byť istí, že NIO Adult  
a NIO Pediatric je pripravený na použitie. NIO Adult a Pediatric je najrýchlejší 
najspoľahlivejší intraoseálny nástroj na získanie okamžitého IO prístupu. 

NIO™ Pediatric 
 

• Nastaviteľné v závislosti od veku pacienta 

 
NIO™ Infant 

 
NIO ™ Infant poskytuje bezpečný a rýchly intraoseálny prístup do proximálnej tíbie ako alternatíva 
k IV prístupu v núdzových lekárskych situáciách. NIO Infant je manuálne IO zariadenie 
s inovatívnym bezpečnostným dizajnom Stepped Needle®, ktorý poskytuje odstupňovaný prienik 
do dutiny kostnej drene, aby sa zabránilo nadmernému prieniku. Zariadenie nevyžaduje žiadne 
batérie, zostavenie ani žiadne ďalšie diely, čo umožňuje rýchly prístup. 
 

• Umožňuje rýchly IO prístup u dojčenských pacientov 
• Nevyžaduje žiadne batérie ani údržbu 
• Ľahké a vreckové vyhotovenie 
• Fixačný prvok pomáha zabrániť dislokácii 
• Sterilné zariadenie na jedno použitie 
• Stupňovitá ihla poskytuje senzorickú  
  spätnú väzbu penetrácie do dutiny  
  kostnej drene 

• Bezpečnostný kryt ihly 
• od 2,3 kg do 3 rokov 
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