
Trojcestný uzavárací ventil
POUŽITÉ MATERIÁLY:

POUŽITIE:

KONTRAINDIKACIE:

      NÁVOD NA POUŽITIE:

       UPOZORNENIE:

VAROVANIE:

Polypropylén, Polycarbonát, HDPE.

- Podávanie dvoch liekov alebo roztokov súčasne.

- Podávanie vysoko viskóznych tekutín.
- Rozsiahle transfúzie krvi.
- Nepoužívať u pacientov so známou precitlivenosťou na niektorý z použitých materiálov.

1. Po odobraní bieleho uzáveru (Luer Lock) pripojte I.V. infúzny set k jednému alebo dvom portom trojcestného
    uzatváracieho ventilu.
2. Otvorte svorky I.V. infúznej hadičky a vypusťte vzduch z trojcestného uzatváracieho ventilu.
3. Ukazovateľ smeru na rukoväti naznačuje smer prúdenia a môže súčasne podávať dva druhy roztokov alebo liečiv.
4. Rukoväť otočte do uzatváracej polohy.
5. Pripojte Luer k venepunkčnému zariadeniu pomocou mierneho otočenia s axiálnou silou, zapojte zostavu Luer Lock
    otočením konektoru Luer Lock.
6. Otočte rukoväť do otvorenej polohy a nastavte prietok infúznej súpravy.

• Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené.
• Trojcestný uzatvárací ventil použite ihneď po otvorení jednotkového balenia.
• Tento výrobok môže používať iba kvalifikovaný lekár alebo zdravotnícky pracovník.
• Niektoré organické rozpúšťadlá, dezinfekčné prostriedky na bázi alkoholu, infúzne roztoky a látky s vysokou hodnotou pH
    môžu spôsobiť praskanie materiálu uzaváracieho ventilu.
• Výrobok by mal používať iba kvalifikovaný zdravotnický personál.
• Nesterilizujte opakovane. Zlikvidujte po jednom použití.
• Opätovné použitie alebo čistenie výrobku môže ovplyvniť jeho štrukturálne a mechanické vlastnosti. Môže spôsobiť infekciu
   alebo iné onemocnenie/poranenie.
• Výrobok je nutné vymeniť a zlikvidovať v súlade so schváleným protokolom zariadení alebo smernicami CDC.
• Spoločnosť CHIRANA T. Injecta nezodpovedá za žiadne priame náhodné alebo následné škody vyplývajúce z opakovaného použitia výrobku.

• Lipidy je možné používať iba s výrobkami Chiraway Pro/Chiraway pro-Click.
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NÁVOD NA POUŽITIE

Varovanie

Pozri návod na používanie

Katalógové číslo

Nepoužívať opakovane

Kód dávky

Dátum výroby

Použiteľné do

Sterilizované etylénoxidom

Výrobca

Výrobok neobsahuje LATEXU

Neobsahuje ftaláty

Nepoužívať, ak je obal poškodený

Apyrogénny

Chrániť pred slnkom

Hranice teploty

Uchovávať v suchu


