
Návod na použitie Infúznej súpravy na jedno použitie

IS6-06-03/2019, Dátum revízie 29.03.2019 

1. Pred použitím otvorte obal na mieste označenom „tu otvorte“;
2. Zatvorte regulátor prietoku, odstráňte viečko z prepichovacieho zariadenia uzáveru, vložte zariadenie na prepichnutie
    uzáveru do infúzneho vaku a uistite sa, že nedochádza k úniku;
3. Stlačte odkvapkávaciu komoru prstom a nechajte komoru naplniť do polovice infúznym roztokom;
4. Otvorte regulátor prietoku, vypustite vzduch, pozorujte odkvapkávanie a začnite infúziu.
5. Pred použitím tesne zasuňte ihlu a zabráňte presakovaniu.

Popis:
Komponenty:

Oblasť použitia:
Zákazy:

Infúzna súprava  na jedno použitie. Sterilná, netoxická, nepyrogénna.
Výrobky sa skladajú z krytu zariadenia na prepichnutie viečka, zariadenia na prepichnutie viečka,
hadičky, odkvapkávacej komory, odkvapkávacej hadičky, filtra krvi, regulátora prietoku, súpravy s
motýlikovou ihlou, atď.
Používa sa pre klinické žilové infúzie a pri lekárskom ošetrení.
Nepoužívajte na transfúziu krvi a na lepkavé roztoky.

1. Pred použitím overte, či je v poriadku platnosť sterility, úplnosť balenia, č. šarže a dátum expirácie;
2. Produkty majú byť použité okamžite po otvorení obalu a znehodnotené po použití;
3. Ak je obal poškodený, chýba kryt alebo je po uplynutí dátumu platnosti, jeho použitie nie je povolené;
4. Ak počas infúzie dôjde k nezvyklému prípadu, riešte ho podľa klinických prevádzkových postupov;
5. Toto zariadenie obsahuje ftaláty DEHP;
6. Infúzia roztoku na základe lipidov môže zvýšiť riziko narušenia endokrinnej činnosti detí, nemluvniat
    alebo tehotných žien a teda je nutné jej zabrániť.
7. Opakovaná sterilizácia alebo opakované použitie môže spôsobiť infekciu alebo vzájomné krížové pôsobenie.

8. Infúzna súprava s Flashball obsahuje LATEX a je označená symbolom          .

Varovanie

Pozri návod na používanie

Katalógové číslo

Kód dávky

Dátum výroby

Použiteľné do

Sterilizované etylénoxidom

Výrobca

Nepoužívať opakovane

Výrobok neobsahuje LATEXU

Obsah alebo výskyt
prírodného kaučuku LATEX

Nepoužívať, ak je obal poškodený 

Apyrogénny

Filter na kapaliny s veľkosťou pórov

Počet kvapiek na mililiter

Chrániť pred slnkom

Hranice teploty

Uchovávať v suchu


