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Opis: 
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Opatrenie:

Upozornenie:
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na blistry:

Resterilizácia:

Opätovné použitie:

Nebezpečné látky:

Spojovacia hadička na jedno použití. Sterilná, netoxická, apyrogenna.
Je určená pre pripojenie a predĺženie infúznych a transfúznych súprav na podávanie kvapalín
alebo krvi do obehového systému pomocou intravenózneho katétra a kanyly. 
Pri zmene pripojenia vždy skontrolujte, či nedochádza k únikom.

Bezpečne zlikvidujte spojovaciu súpravu tak, aby sa nikto nemohol pichnúť a ani poraniť; 
Súpravu zlikvidujte po každom použití;
Nečistite ani opätovne nesterilizujte;
Zariadenie zostáva sterilné až do otvorenia alebo poškodenia jednotkového balenia;
Nepoužívajte, ak je sterilné balenie otvorené alebo poškodené;
Nikdy nepoužívajte, ak je hociaká čásť odpojená alebo ak je odpojený ochranný uzáver.

Otvorte samostatné balenie;
Pripojte proximálny konektor Luer k infuznej striekačke a upevnite ho;
Hadičku naplňte roztokom. Ujistite sa, že hadička je priechodná, a že v infúznom systéme sa
nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny;
Pripojte distálny konektor Luer-Lock k žilnému katétru alebo injekčnej ihle;
Infúziu vykonajte rutinným spôsobom.

Výrobok nieje určený na opätovnú sterilizáciu. Výrobca zakazuje opätovnú sterilizáciu.

Výrobok nieje určený na opätovné použitie. Výrobok je určený na jedno použitie pre jedného pacienta.
Výrobca zakazuje opätovné použitie. Pri opätovnom použití nieje zaručená sterilita a čistota výrobku
(dôsledok - kontaminácia, infekcia, poranenie pacienta).

Ak je jednotkové balenie označené symbolom „PHT-DEHP“, výrobok obsahuje nebezpečné
látky. Hadička je súčasťou spojovacej súpravy, ktorá obsahuje nebezpečnú látku. Podľa externej
analýzy v nezávislom laboratóriu, hadička obsahuje látku DEHP = bis (2-etylhexyl) ftalát v priemere
26,5 hmotnostních %.

DEHP sa používá ako zmekčovadlo v zdravotnických pomôckách, ako například intravenózne
hadičky a kapsy, katétre, dialyzačné kapsy a hadičky, transfúzne kapsy a hadičky a vzduchové hadičky.
Z tohto dôvodu boli vyjadrené obavy ohladne filtrátov prenášených do pacientov, najmä tých,
ktorí vyžadujú rozsiahle infúzie, napr. novorodenci v zariadeniach intenzívnej starostlivosti pre deti,
hemofilikov a dialyzovaných pacientov. Podľa Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne
riziká (SCHER) Europskej komisie, môže vystavenie DEHP prekročit prípustný denný príjem u niektorých
konkrétnych skupin obyvateľstva, konkrétne u ludí vystavených lekarským postupom, ako napríklad
dialýza obličiek.
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