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I.V. KANYLA S DRŽIAKOM A KRÍDELKAMI I.V. KANYLA BEZ DRŽIAKA A KRÍDELIEK

1. Zložte kryt kanyly. 3. Kanylu zasuňte malým
uhlom do žily.

2. Kanylu uchopte za držiak ihly 4. Ihlu opatrne vytiahnite. 2. Kanylu držte zošikmenou stranou nahor.

5. Špičku ihly zakryte bezpečnostným
krytom.

6. Ihlu zlikvidujte zahodením 
kontajnera na ostré predmety

Kontajner na
ostré predmety

Kontajner na
ostré predmety
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BEZPEČNOSTNÁ I.V. KANYLA
 

S PU/FEP KATÉTROM
 

POUŽITÉ MATERIÁLY 
PU alebo FEP, Polypropylén, Polyetylén, polyoxymetylén, silikónová guma a nerezová oceľ.
 
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. 
- Podávanie dráždivých tekutín alebo liekov. 
 

 NÁVOD NA POUŽITIE: 
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 expiráciu 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. Čiastočne alebo úplne vytiahnutú ihlu sa nepo kúšajte opakovane zasunúť. 
9. Vytečeniu krvi zabráňte pritlačením palca na žilu, v mieste alebo nad miestom špičky katétra.
10. Ihlu vymeňte buď za I.V. hadičku infúznej súpravy, alebo za zátku luer-lock. 
11. Krídelká kanyly prilepte páskou k pokožke pacienta. 
12. Miesto vpichu prekryte sterilným obväzom. 
13. Lieky môžu byť prerušovane vstreknuté pomocou striekačky cez injekčný otvor, po zložení krytu. 
14. Pokiaľ sa injekčný otvor nepoužíva, kryt má byť vždy založený. 
15. Vykonávajte pravidelnú kontrolu miesta vpichu do žily a kontrolujte aj všetky spojenia. 

 
POZNÁMKA: Body č. 11, 13 a 14 platia len pre I.V. kanylu s držiakom a krídelkami.

 UPOZORNENIA: 
● Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. 
● Tento produkt môže používať len kvalifikovaný lekár alebo zdravotník. 
● Pred použitím tohto produktu prekontrolujte neporušenosť balenia a dátum expirácie. 
● Tento produkt je sterilný, nepyrogenický a netoxický, ak balenie nie je otvorené alebo poškodené. 
● Len na jedno použitie. Po použití znehodnoťte. Nerecyklujte, nečistite ani opakovane nesterilizujte. 
● Tento produkt použite okamžite po otvorení jednotlivého jednotkového balenia. 
●  Tento produkt sa musí používať v súlade s pokynmi pre používanie.

CHIRANA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA MOŽNÉ DÔSLEDKY VYPLÝVAJÚCE Z NESPRÁVNEHO POUŽITIA

NÁVOD NA POUŽITIE 

Varovanie 

Pozri návod na použi�e

Katalógové číslo

Nepoužívať opakovane

Kód dávky

Dátum výroby

Použiteľné do

Sterilizované etylénoxidom

Výrobca

Výrobok neobsahuje LATEX

Nepoužívať, ak je obal poškodený 

Apyrogénny 

Chrániť pred slnkom

Hranice teploty

Uchovávať v suchu

Neobsahuje �aláty


