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I.V. Infúzna súprava s filtrom automatického zastavenia vzduchu a primerovacím filtrom
Použité materiály:

Určené použitie:

Kontraindikácie:

Návod na použitie:

Upozornenia:

- Polypropylen, Akrylonitril-butadien-styren (ABS), PVC, GPPS, PTFE.

- Infúzia intravenóznych (I.V.) tekutín, podávanie liekov a prevencia vstupu vzduchu do infúznej hadičky.
- Udržovanie hydratácie u pacientov, ktorí nie sú schopní prijať dostatočné množstvo tekutín perorálne.

- Podávanie vysoko viskóznych tekutín.
- Krvná transfúzia.
- Nesmie sa používať u pacientov so známou precitlivenosťou na niektorý z použitých materiálov.

- Vyberte I.V. infúznu súpravu z balenia, zatvorte svorku (viď. Obr. č. 1).
- Prepravte I.V. nádobu.
- Odstráňte ochranný kryt z tŕňa. Vložte tŕň po celej dĺžke do vrchnej časti I.V. nádoby na kvapalinu (viď. Obr. č. 1). 
   Nádobu zaveste.
- Stlačte odkvapkávacie vrecko a nastavte hladinu kvapaliny až na modrý krúžok odkvapkávacieho vrecka (viď. Obr. č. 2).
- Zaveste koncovku konektora pomocou drážky v svorke (viď. Obr. č. 3 a 4).
- Otvorte odvzdušňovací uzáver prepichovacieho tŕňa.
- Otvorte svorku. Kvapalina začne tiecť do hadičky a automaticky dochádza k primovaniu až po koncovku konektoru vďaka funkcii zastavenie
   primovania. Zatvorte svorku.
- Odstráňte ochranný kryt z adaptéra na koncovke konektoru a pripojte pomocou venózneho prístupového zariadenia (viď. Obr. č. 5 a 6).
- Infúznu hadičku je nutné udržovať v blízkosti pacienta a minimálne 21 cm nižšie ako je umiestnený pacient (viď. Obr. č. 7).
- Otvorte svorku a regulujte prietok nastavením regulačnej svorky.

- Nepoužívajte, ak chyba alebo je uvoľnený ochranný uzáver.
- Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené.
- Keďže produkt je vyrábaný hromadne, môžu sa prejaviť menšie odchýlky funkcie. Pri príprave infúzie je nutné dodržiavať štandardné
   bezpečnostné opatrenia. Prosím, vždy dodržujte všeobecné bezpečnostné opatrenia.
- Použite miesto Y (ak je to vhodné) iba na prerušované injekčné podanie lieku pomocou aseptických techník.
- Pri tlakovom alebo kvapkovom podávaní je výrobok kompatibilný aj s infúznou pumpou (viď. Obr. č. 8).
- Počas prerušenia infúznej terapie zatvorte odvzdušňovanie.
- Primerovací filter je určený iba na jedno použitie.
- Výrobok by mal používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál.
- Nesterilizujte opätovne. Súpravu po použití zlikvidujte.
- Opätovné použitie a čistenie výrobku môže ovplyvniť jeho štrukturálne a mechanické vlastnosti. Môže spôsobiť infekciu alebo iné onemocnenie/poranenie.
- Výrobok je potrebné vymeniť a zlikvidovať v súlade so schváleným protokolom zariadenia alebo smernicami CDC.
- Skladujte pri izbovej teplote, vyhýbajte sa nadmernému teplu, chráňte pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Spoločnosť CHIRANA T. Injecta nezodpovedá za žiadne priame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z opakovaného použitia výrobku.
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