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En säker 
förbindelse



Förstklassig 
ingenjörskonst

Vi på CODAN Triplus har levererat egen-
tillverkade infusions-/transfusionsaggregat 
till den svenska hälso- och sjukvården i 
snart 30 år. Vi har under dessa år varit med 
om en mindre revolution i utveckling av 
nya produkter och tillbehör för allehanda 
ändamål. Vinsten med utvecklingen är nya 
produkter i bättre och säkrare material, 
som underlättar och ökar kvalitén i Ditt 
arbete.

Vårt mål och ambition är att vi alltid skall 
tillhandahålla kvalitetsprodukter med hög 
precision som tillvaratar Ditt krav på funk-
tionalitet och patientsäkerhet.
I denna lilla folder berättar vi om vår fi-
losofi och om de detaljer som Du förmod-
ligen inte tänker på i Din vardag men som 
tillsammans ger Dig patientsäkerhet och 
trygghet. 

”En säker förbindelse” bygger i Din 
vardag på kvalitet, förtroende och 
hög patientsäkerhet. 



Droppregulator



Innovation  
Insticksspets – anpassad för 
påse & flaska
Våra insticksspetsar har under åren varit 
en pålitlig detalj på våra produkter, oavsett 
vem som har levererat påsen. 

Droppröret – ett litet precisionsarbete
Du bestämmer dropptakten – vi sköter 
precisionen, alltid 20 droppar per milliliter 
(sterilt vatten)

Upphängningen – så mycket enklare
Var gör Du av slangen under förberedelse-
arbetet? Vi har under åren gjort det lättare 
med ett slangfäste på rullklämman – det är 
ofta detaljerna som gör helheten.

Rullklämman – det tillförlitliga originalet
Originalet som fortfarande efter 30 år står 
för trygghet, säkerhet och god totaleko-
nomi!  

Rullock - ger Dig styrka
Slangtrassel och åtsittande kopplingar var 
tidigare en del av jobbet. När Luer-Lock 
blev Rullock – då försvann många av var-
dagens irritationsmoment. Med Rullock får 
Du en helt annan kraft och slipper sax och 
peang.

– en förutsättning för utveckling.





Flowstop - hygieniskt
Filtret som släpper igenom luft men inte 
vätska. Skyddet för såväl Dig som patien-
ten förbättrades då den tidigare skydds-
hättan förvandlades till en Flowstop. Den 
smarta lösningen som ger mindre spill och 
därmed minskar risk för kontamination 
– det ger trygghet.

Infusionsslangen – inte bara en kanal från 
behållare till patient
För att helheten skall fungera optimalt 
måste slangen hålla en jämn och hög kva-
litet – alltid!

SWAN-Lock – fungerar till det mesta
Den nålfria injektionsporten som Du en-
kelt desinficerar före användning. Med 

SWAN-Lock får Du och patienten en ef-
fektiv barriär mot infektioner vilket ger en 
klar förbättring av säkerheten mot tidigare 
system.

Backventil - en klassiker
En backventil som motverkar reflux och 
backflöde av infusion och transfusion. En 
precisionsprodukt som ger ökad trygghet 
och flexibilitet i vårdarbetet. Kan användas 
såväl lös som integrerat i ett system.

Kranblock – överskådlig patientsäkerhet
Våra säkra kranblock lämpar sig för alla 
de situationer där man önskar total kon-
troll över multipla infusioner. Limmade el-
ler inte, med eller utan SWAN-Lock – Du 
bestämmer.





Vad är säkerhet 
för Dig?

I en yrkesroll där säkerhet alltid har en 
central roll är det viktigt att material som 
används, är väl dokumenterad och be-
prövad så att den motsvarar de krav och 
förväntningar Ni ställer. Hos oss lägger vi 
mycket energi och resurser på att Du alltid 
skall ha en kvalitetsprodukt i din hand. Ca 
20% av en produkts tillverkningskostnad 
kommer från rent kvalitetsarbete. Detta för 
att Du som användare ska vara trygg i Din 

yrkesutövning och därmed kunna ägna 
Dig åt andra viktiga saker. Processen från 
råvara till färdig produkt ute på en avdel-
ning är lång och komplicerad. Vi kvalitets-
säkrar alla steg i processen och utmanar 
alltid möjligheten till förbättringar. För oss 
är det en självklarhet att Du ska kunna lita 
på en produkt från oss, då gör Du ditt jobb 
allra bäst. 

För oss på CODAN Triplus sätter vi all-
tid säkerheten först. Både för patienten 
och för Dig som användare. 



Vad är säkerhet 
för Dig?



Miljön 

Vårt miljöarbete och engagemang bygger 
på en successiv miljöanpassning av våra 
produkter. Vi är sedan länge en leverantör 
av PVC-fria infusions-/och transfusionsset. 
En stor del av vårt övriga sortiment är ock-
så fritt från PVC eller potentiellt skadliga 
mjukgörare. Vi driver denna fråga aktivt, 
såväl internt som externt. Att driva mate-
rialutveckling framåt är viktigt. I samver-

kan med våra tillverkare och leverantörer 
försöker vi alltid att finna den lösning som 
har lägst miljöpåverkan utan att påverka 
funktionen negativt. Vår strävan och ambi-
tion är att sammanväga vad som tekniskt, 
ekologiskt och ekonomiskt rimligt. Våra 
egna PVC-fria infusionsaggregat kallar vi 
för ”Green-Line”.

– i allas intresse

”Vi lånar av och förvaltar vår miljö åt 
våra barn” Det är så vi vill se på vårt mil-
jöarbete. 





Vi har allt du 
behöver

Behoven inom vården har under åren för-
ändrats och tillsammans har vi utvecklat 
nya produkter som väl lever upp till kra-
ven. Vårt sortiment idag tillgodoser de 
allra flesta av Era behov. Har Du egna 
önskemål och inte har funnit vad Du letar 
efter, då kan vi hjälpa till. Våra produkter 

är utvecklade och testade tillsammans för 
att uppnå högsta kvalitet och funktionalitet 
och det finns en nästan outtömlig möjlig-
het att kombinera aggregat och tillbehör. 
Alla komponenter är lika säkra och de hål-
ler högsta kvalitet och funktionalitet, en-
skilt som tillsammans.

Antalet variationer på infusionspro-
dukter och tillbehör har ökat stort över 
åren. Som en lyhörd producent har vi 
varit delaktig i den processen och ver-
kat för att utveckla nya säkra och funk-
tionella produkter. 





Kvalitet är billigt
Materialkostnaden för infusionsterapi har 
inte förändrats nämnvärt över de sista 10-
15 åren, mycket tack vara en effektivisering 
inom produktionen. För oss har det dock 
aldrig varit en fråga om att göra avkall på 

de viktigaste delarna i kedjan – kvalitet och 
funktion. Du skall alltid ha en kostnadsef-
fektiv produkt som lever upp till Dina krav 
och förväntningar, då blir resultatet allra 
bäst och Du kan känna dig trygg. 

Att lyssna till varan-
dra ger utveckling
Den sista, men kanske viktigaste länken i 
kedjan, är kunskapen om produkten och 
hur den bäst kan hanteras i Din vardag.  
Vi har under åren utbildat tusentals sjuk-
sköterskor och andra vårdgivare i vår in-
fusionsskola. Här får Du möjligheten att 

höra våra experter berätta om infusion 
och olika material. Du får också möjlighet 
att ställa frågor och diskutera tankar kring 
de nya produkter som ska föra svensk infu-
sionsbehandling framåt.  Ring oss så kom-
mer vi.



www.codantriplus.se
En annan källa till information 
och utbildning är vår hemsida. 
Här kan Du ta del av mängder av 
aktuell information, nyheter och 
produktfakta. Här kan Du även 
ge oss återkoppling på produk-
ter eller kanske söka kontakt för 
en utbildning. Här kan Du snart 
också designa ditt eget aggregat 
med tillbehör.
Gå gärna in och bekanta Dig 
med vår informationskanal, – vi 
är bara på ett par klicks avstånd.



Du är vår viktigaste resurs för utveckling 
och förbättring! Vi är alltid lyhörda för 
vad Du och Dina kollegor tycker. Vi läg-
ger också ”örat mot rälsen” och försöker 
finna morgondagens behov och utma-
ningar inom infusionsterapin, oavsett om 
det gäller förbättringar i produkten eller 
hur vi kan producera med minskad mil-
jöbelastning.  

CODAN Triplus – En säker förbindelse.
 
CODAN Triplus
Smörhålevägen 11
434 42 KUNGSBACKA
0300-356 60
www.codantriplus.se
info@codantriplus.se

Du är viktig för oss!


