
BRUGSANVISNING 

 

CHIRAWAY Trevejs afspærrings ventil 

 

ANVENDTE MATERIALER: 

Polypropylen, polycarbonat, HDPE. 

 

ANVENDELSE: 

- Administration af to lægemidler eller opløsninger samtidigt. 

 

KONTRAINDIKATIONER: 

- Administration af meget tyktflydende væsker. 

- Omfattende blodtransfusioner. 

- Giv ikke patienter med kendt overfølsomhed over for nogen af de anvendte materialer. 

 

 BRUGSANVISNING: 

1. Når du har fjernet den hvide lås (Luer Lock), skal I.V.-infusionen sættes til en eller to trevejslukningsventilporte. 

2. Åbn klemmerne på I.V.-infusionsslangen, og slip luften fra den trevejsafspærringsventil. 

3. Retningsindikatoren på håndtaget angiver flowretningen og kan administrere to typer løsninger eller medicin samtidigt. 

4. Drej håndtaget til den lukkede position. 

5. Tilslut Luer til venipuncture enheden ved at dreje den lidt med aksial kraft. Tilslut Luer Lock-assemblyen ved at dreje Luer Lock-stikket. 

6. Drej håndtaget til den åbne position, og juster infusionssættets strøm. 

 

  ADVARSEL: 

• Brug ikke, hvis pakken har været åben eller beskadiget. 

• Brug trevejslukningsventilen umiddelbart efter åbning af enhedspakken. 

• Dette produkt bør kun anvendes af en kvalificeret læge eller sundhedspersonale. 

• Nogle organiske opløsningsmidler, alkoholbaserede desinfektionsmidler, infusionsløsninger og høj-pH-stoffer kan få 

afspærringsventilmaterialet til at briste. 

• Produktet må kun anvendes af kvalificeret medicinsk personale. 

• Steriliser ikke gentagne gange. Kassér efter én brug. 

• Genbrug eller rengøring af et produkt kan påvirke dets strukturelle og mekaniske egenskaber. Dette kan forårsage infektion eller anden 

sygdom/skade. 

• Produktet skal udskiftes og bortskaffes i overensstemmelse med den godkendte udstyrsprotokol eller CDC's retningslinjer. 

• Virksomheden CHIRANA T. Injecta er ikke ansvarlig for direkte hændelige eller følgeskader som følge af gentagen brug af produktet. 

 

ADVARSEL: 

• Lipider kan kun bruges sammen med Chiraway Pro produkter. 

 

 

 

 

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

916 01 Stará Turá 

Slovakiske Republik  

Tel.: +421/32/7709 991 

www.t-injecta.com 
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ADVARSEL 
 

Se brugsanvisningen 

Katalognummer 
 

Må ikke genbruges 
 

Batchkode 
 

Fremstillingsdato  

Udløbsdato 
 

Steriliseret med ethylenoxid 

Fabrikant 
 

Produktet indeholder ikke LATEX 
 

Ingen phthalater 
 

Må ikke bruges, hvis emballagen er defekt 
 

Pyrogen-fri 
 

Beskyt mod solen 

 

Temperaturgrænser 

 

Opbevares tørt 

 


