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1. Zakładamy osłonę kaniuli.               3. Kaniulę wkłuwamy pod   
    małym kątem do żyły. 
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2. Kaniulę trzymamy za uchwyt igły.    4. Ostrożnie wyciągamy igłę.  2. Kaniulę przytrzymujemy skosem do góry.       4. Ostrożnie wyciągamy igłę.

  5. Na czubek igły zakładamy końcówkę
      bezpieczeństwa.     

6. Igłę likwidujemy wrzucając
    ją do pojemnika na ostre
    przedmioty  
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INSTRUKCJA UŻYCIA

Uvagi

Zobacz instrukcję użycia

Numer katalogowy

Nie stosować w opakowaniu

Kod partii

Data produkcji

Zużyć do

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Producent

Wyrób nie zawiera LATEKSU

Nie zawiera ftalanów

Nie stosować, jeżeli opakowanie jest 
uszkodzone

Bez pirogenów

Chronić przed promieniowaniem
słonecznym

Temperatura graniczna

Przechowywać w suchym miejscu

KANIULA BEZPIECZNA I.V. Z CEWNIKIEM DO ODSYSANIA PU/FEP

ZASTOSOWANE MATERIAŁY:
PU albo FEP, polipropylen, polietylen, polioksymetylen, guma silikonowa i stal nierdzewna.

- Infuzja płynów takich, jak roztwory, żywienie pozajelitowe i podawanie innych leków.
- Utrzymywanie nawodnienia albo właściwe nawodnienie pacjentów, którzy nie są zdolni do doustnego przyjmowania dostatecznej ilości płynów.
- Transfuzja krwi albo preparatów krwiopochodnych.

- Podawanie płynów o dużej lepkości.
- Transfuzja dużej ilości krwi.
- Nie stosować u pacjentów ze znanym uczuleniem na którykolwiek z zastosowanych materiałów.
- Podawanie drażniących płynów albo leków.

1. Wybieramy poprawną wielkość kaniuli I.V. Do podawania potrzebnych płynów I.V. wybieramy zawsze najmniejszą możliwą wielkość kaniuli.
2. Ostrożnie wybieramy i dezynfekujemy miejsce wkłucia do żyły. 
3. Sprawdzamy dobry stan opakowania kaniuli i jej datę ważności, a potem kaniulę wyjmujemy z opakowania.
4. Zakładamy osłonę igły, a potem chwytamy za uchwyt do mocowania igły.
5. Kaniulę wkłuwamy pod małym kątem do żyły i sprawdzamy drożność igły na podstawie krwi w komorze przepływowej.
6. Cewnik wsuwamy do żyły i jednocześnie wyciągamy igłę szybkim i płynnym ruchem, równolegle do skóry. Podkreślamy, że podczas
    wyciągania igły nie wolno jej obracać (ani w prawo, ani w lewo).
7. Igłę natychmiast likwidujemy wyrzucając ją do pojemnika na ostre przedmioty.
8. Igły, która została wyciągnięta częściowo lub całkowicie, nie próbujemy wprowadzać ponownie.
9. Wypływ krwi tamujemy przyciskając żyłę kciukiem, w miejscu albo nad miejscem wprowadzenia cewnika.
10. Igłę wymieniamy albo na wężyk I.V. kompletu infuzyjnego albo na korek luer-lock.
11. Skrzydełka kaniuli przyklejamy plastrem do skóry pacjenta.
12. Miejsce wkłucia przykrywamy opatrunkiem sterylnym.
13. Leki mogą być wstrzykiwane z przerwami za pomocą strzykawki przez otwór iniekcyjny po zdjęciu osłony.
14. Jeżeli otwór iniekcyjny nie jest wykorzystywany, osłona musi być zawsze założona.
15. Okresowo wykonujemy kontrolę miejsca wkłucia do żyły i kontrolujemy wszystkie połączenia. 

UWAGA: Punkty nr 11, 13 i 14 dotyczą tylko kaniuli I.V. z uchwytem i skrzydełkami. 

● Przed użyciem prosimy przeczytać następujące zalecenia.
● Ten produkt może stosować tylko wykwalifikowany lekarz albo pracownik służby zdrowia.
● Przed użyciem tego produktu sprawdzamy dobry stan opakowania i datę ważności. 
● Ten produkt jest sterylny, niepirogenny i nietoksyczny, jeżeli opakowanie nie jest otwarte albo uszkodzone.
● Tylko do użytku jednorazowego. Po użyciu zlikwidować. Nie recyklować, nie czyścić, ani ponownie nie sterylizować. 
● Ten produkt wykorzystuje się natychmiast po otwarciu każdego indywidualnego opakowania.
● Ten produkt musi być używany zgodnie z zaleceniami użytkowania.

CHIRANA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA  MOŻLIWE SKUTKI SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEMC.
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