
NÁVOD NA POUŽITIE 
CHIRAFLEX  I.V. KANYLA S PTFE/PUR/FEP KATÉTROM 
 
POUŽITÉ MATERIÁLY: 
PTFE alebo PUR alebo FEP, Polypropylén, Polyetylén, Polyoxymetylén, silikónová guma, nerezová oceľ Polykarbonát, CAP a kaučuk. 
 
INDIKÁCIE: 
- Infúzia tekutín ako sú roztoky, parentálna výživa a podávanie iných liekov 
- Udržiavanie hydratácie alebo správna hydratácia pacientov, ktorí nie sú schopní prijímať dostatočné množstvo ústnych tekutín. 
- Transfúzia krvi alebo krvných komponentov. 
 
KONTRAINDIKÁCIE: 
- Podávanie vysoko viskóznych tekutín. 
- Veľké transfúzie krvi. 
- Nepoužívať u pacientov so známou precitlivenosťou na akýkoľvek z použitých materiálov. 
 

    POKYNY PRE POUŽÍVANIE: 
1. Vyberte si správnu veľkosť I.V. kanyly. Na podávanie potrebných I.V. tekutín si vždy vyberte najmenšiu možnú veľkosť kanyly. 
2. Opatrne si zvoľte a dezinfikujte miesto vpichu do žily. 
3. Prekontrolujte neporušenosť balenia kanyly a jeho exspiráciu a potom kanylu vyberte z balenia. 
4. Zložte kryt ihly a potom chyťte držiak uchytenia ihly. 
5. Pod malým uhlom zaveďte kanylu do žily a správne prepichnutie ihly prekontrolujte podľa krvi v prietokovej komore. 
6. Katéter zasúvajte do žily a zároveň vytiahnite ihlu rýchlym a plynulým pohybom, rovnobežným s pokožkou. Dôrazne upozorňujeme, že počas vyťahovania ihly 
    sa ňou nesmie otáčať (ani doprava, ani doľava). 
7. Ihlu okamžite zlikvidujte vhodením do kontajnera na ostré predmety 
8. Vytečeniu krvi zabráňte pritlačením palca na žilu, v mieste alebo nad miestom špičky katétra. 
9. Ihlu vymeňte buď za I.V. hadičku infúznej súpravy, alebo za zátku luer-lock. 
10. Krídelká kanyly prilepte páskou k pokožke pacienta. 
11. Miesto vpichu prekryte sterilným obväzom. 
12. Lieky môžu byť prerušovane vstreknuté pomocou striekačky cez injekčný otvor, po zložení krytu. 
13. Pokiaľ sa injekčný otvor nepoužíva, kryt má byť vždy založený. 
14. Vykonávajte pravidelnú kontrolu miesta vpichu do žily a kontrolujte aj všetky spojenia. 
 
POZNÁMKA: Body č. 10, 12 a 13 platia len pre I.V. kanylu s portom a krídelkami. 
 

 UPOZORNENIA: 
● Pred použitím si prečítajte pokyny. Výrobok sa má používať podľa návodu na použitie. 
● Pred použitím skontrolujte integritu výrobku a balenia a tiež dátum použiteľnosti. 
● Nepoužívajte nožnice alebo iné rezné nástroje na miestach vkladania alebo blízko neho, pretože katéter sa môže poškodiť alebo odrezať. 
● Neťahajte alebo nepresúvajte katéter príliš silnou silou a neohýbajte katéter, pretože katétrom sa poškodí alebo sa oddelí od náboja. 
● Vyhnite sa vstreknutiu vysoko viskóznych kvapalín cez injekčný port (platí len pre kanylu I.V s injekčným portom). 
● Výrobok použite ihneď po otvorení jednotlivých blistrových obalov. 
● Nepokúšajte sa znova vložiť čiastočne alebo úplne vytiahnutú ihlu. 
● Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený. 
● Výrobok by mal používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál. 
● Zákaz opakovanej sterilizácie. Zariadenie zlikvidujte po jednorazovom použití. 
● Opätovné použitie a čistenie výrobku môže zmeniť jeho štrukturálne a mechanické vlastnosti. Môže to viesť k infekcii alebo inej chorobe / zraneniu. 
● Produkt by sa mal vymeniť a zlikvidovať podľa schváleného protokolu alebo podľa pokynov CDC. 
● Spoločnosť CHIRANA T. Injecta nebude zodpovedná za akékoľvek priame udalosti alebo následné škody spôsobené opätovným použitím výrobku. 
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