
РЪКОВОДСТВО 
 

CHIRAWAY Трипътен спирателен кран 

 

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ: 

Полипропилен, Поликарбонат, Високо плътен полиетилен (HDPE). 

 

УПОТРЕБА: 

- Едновременно използване на две лекарства или разтвори. 

 

КОНТРАИНДИКАЦИИ: 

- Приложение на силно вискозни течности. 

- Обширни кръвопреливания. 

- Не може да се използва при пациенти с известна свръхчувствителност към някой от използваните материали. 

 

 РЪКОВОДСТВО: 

1. След отнемане на биялата капачка (Luer Lock) присъединете I.V. комплект за инфузия към един или два порта за трипътен 

спирателен кран. 

2. Отворете телче на I.V. инфузионна тръба и обезвъздушете трипътния спирателен кран. 

3. Индикаторът за посоката на дръжката показва посоката на течението и може да прилага два вида разтвори или лекарства 

едновременно. 

4. Завъртете дръжката в затворено положение. 

5. Свържете Luer към устройството за венопункция, като го леко завъртите с аксиална сила, включете модула Luer Lock чрез 

завъртане на конектора Luer Lock. 

6. Завъртете дръжката в отворено положение и регулирайте потока на инфузионния комплект. 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Не го използвайте, ако опаковката е отворена или повредена. 

• Трипътния смирателен кран използвайте веднага след отваряне на опаковката. 

• Този продукт трябва да използва само квалифициран лекар или медицински специалист. 

• Някой органични разтворители, алкохолни дезинфектанти, инфузионни разтвори и вещества  с високо pH могат да причинят 

пукване на материала на спирателния вентил.  

• Продуктът може да използва само квалифициран медицински персонал. 

• Продуктът не стерилизирайте многократно. Изхвърлете го след една употреба. 

• Повторната употреба или почистването на продукта може негативно да повлияе на неговите структурни и механични свойства. 

Може да причини инфекция или друго заболяване/нараняване.  

• Продуктът трябва да бъде заменен и отстранен в съответствие с одобрения протокол за устройството  или разпореждане на 

CDC. 

• Компания CHIRANA T. Injecta не носи отговорност за преки случайни или последващи щети, произтичащи от многократна 

употреба на продукта. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Липидите могат да се използват само с продуктите на Chiraway Pro. 

 

 

 

 

CHIRANA T. Injecta, a.s. 
Nám. Dr. Schweitzera 194 

916 01 Stará Turá 

Република Словакия  

Tel.: +421/32/7709 991 

www.t-injecta.com 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Вижте инструкциите за употреба  

Каталожен номер  

Да не се използва повторно 

Партиден код  

Дата на изработка  

Дата на употреба  

Стерилизирано чрез  етилен оксид 

Производител 

Продуктът не съдържа латекс  

Не съдържа гталати  

Да не се използва, ако опаковката е повредена 

Апирогенен  

Да се пази от сльнчева светлина 

Температурни граници 

Да не се мокри 

 


