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NIO - automatyczne wk³ucie doszpikowe

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

NOWE AUTOMATYCZNE WK£UCIE DOSZPIKOWE NIO jest ³atwym w u¿yciu 
automatycznym wk³uciem (IO), dziêki któremu uzyskiwanie dostêpu 
naczyniowego jest bezpieczne, szybkie i proste.

NIO jest przeznaczone do stosowana podczas akcji ratunkowych do uzyskiwania 
dostêpu naczyniowego celem podania p³ynów b¹dŸ leków.  

NIO jest porêczne, lekkie i ³atwe w u¿yciu, nawet w najbardziej wymagaj¹cych 
warunkach.

NIO zosta³o stworzone  z myœl¹ o syzbkim uzyskiwaniu dostêpu z piszczeli lub 
koœci ramiennej w niemal ka¿dym œrodowisku klinicznym.
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Sterylne.
Gotowe do natychmiastowego u¿ycia.
Bezpieczne i ³atwe w u¿yciu.
Ig³a w os³onie.
Niewielki rozmiar i waga ~ 100g.
Brak zewnêtrznego Ÿród³a zasilania lub 
baterii.
Dostêp naczyniowy w 10 sekund.
Jednorazowego u¿ytku.
Nie wymaga konserwacji.
Piêcioletni termin przechowywania.



INSTRUKCJA POSTÊPOWANIA

NAZWA

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

1. Otworzyæ opakowanie i wyj¹æ ig³ê NIO. Upewnij siê, ¿e zosta³o ono usuniête w ca³oœci.

2a. Pierwszorzêdne miejsce wk³ucia: bli¿szy koniec koœci piszczelowej ok. 2cm 

przyœrodkowo lub 1cm proksymalnie wzglêdem guzowatoœci piszczeli.

2b. Drugorzêdne miejsce wk³ucia: g³owa koœci ramiennej

3. Umieœciæ niedominuj¹c¹ rêkê w dolnej czêœci NIO (w miejscu karbowania/kropek) i 

ustawiæ ig³ê pod k¹tem 90o wzglêdem skóry w miejscu wk³ucia. Niedominuj¹ca rêka 

powinna pozostawaæ w tej pozycji przez ca³y czas wykonywania procedury.

4. Odbezpieczyæ ig³ê NIO przekrêcaj¹c nakrêtkê o 90o w któr¹kolwiek za stron. 

5. Umieœciæ d³oñ dominuj¹cej rêki na nakrêtce. Przycisn¹æ urz¹dzenie do skóry pacjenta 

utrzymuj¹c nacisk. Przyciskaj¹c urz¹dzenie poci¹gn¹æ ³opatki triggera w górê. Dzia³anie to 

aktywuje urz¹dzenie. 

6. Ostro¿nie poci¹gn¹æ urz¹dzenie NIO w górê ruchem obrotowym, jednoczeœnie 

przytrzymuj¹c podstawê stabilizatora ig³y w miejscu wk³ucia.

7. Nadal przytrzymuj¹c stabilizator w miejscu, wyci¹gn¹æ mandryn (niezbêdne mo¿e okazaæ 

siê przekrêcenie go).
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