
Sposób korzystania z jednorazowej strzykawki iniekcyjnej

Opis:
Przeznaczenie:

Przeciwwskazania:

Jednorazowe strzykawki iniekcyjne. Sterylne, nietoksyczne, niepirogenne.
Do wykonywania iniekcji i pobierania krwi oraz płynów ustrojowych u pacjentów.
Przy procedurach FNA i FNNA zalecamy korzystanie z 3częściowej strzykawki CHIRANA.
Przyrząd medyczny nie powinien być stosowany w inny sposób, niż jest zalecany.
Przyrząd medyczny nie powinien być stosowany do podawania bardzo lepkich płynów.

1. Przed użyciem sprawdzamy datę ważności sterylizacji, stan opakowania, numer partii i datę ważności;
2. Strzykawki powinny być użyte natychmiast po otwarciu indywidualnego opakowania i zlikwidowane po ich użyciu;
3. Jeżeli opakowanie jednostkowe jest uszkodzone albo po dacie ważności, to niedopuszczalne jest korzystanie z wyrobu;
4. Z wyrobu może korzystać tylko wykwalifikowany lekarz albo pracownik służby zdrowia; 
5. Tylko do użytku jednorazowego. Po jednym użyciu komplet należy zaraz zlikwidować;
6. Ten przyrząd medyczny nie zawiera ftalanów DEHP; 
7. Ponowna sterylizacja albo ponowne użycie mogą spowodować infekcję albo oddziaływanie wzajemne;
8. Jeżeli po napełnieniu strzykawki roztwór zmętnieje, zabarwi się albo pojawią się cząsteczki stałe, nie korzystamy dalej
    ze strzykawki, informujemy producenta i jeżeli jest to możliwe, przesyłamy mu tę strzykawkę.

1. Przed użyciem sprawdzamy stan każdego konkretnego opakowania. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, nie korzystamy
    z jego zawartości!
2. Przed użyciem otwieramy indywidualne opakowanie; 
3. Każdą użytą strzykawkę uważa się za zanieczyszczoną i zaraz po użyciu musi być ona zlikwidowana w zatwierdzonym
    pojemniku na odpady biologiczne, aby zapobiec możliwej infekcji; 
4. Po jednym użyciu strzykawkę likwiduje się, aby zapobiec możliwej infekcji. 

Uwagi

Zobacz instrukcję użycia

Numer katalogowy

Nie stosować w opakowaniu

Kod par�i

Data produkcji

Zużyć do

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Producent

Bez pirogenów

Wyrób nie zawiera LATEKSU

Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone

Chronić przed promieniowaniem słonecznym

Temperatura graniczna

Przechowywać w suchym miejscu

Kruchy, obchodź się ostrożnie
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