HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CHIRAWAY Háromutas zárószelep
FELHASZNÁLT ANYAGOK:
Polipropilén, Polikarbonát, HDPE.
ALKALMAZÁSA:
Két gyógyszer vagy oldat párhuzamos adagolására.
ELLENJAVALLATOK:
A rendkívül viszkóz folyadékok adagolása.
A vér kiterjedt transzfúziói.
Ne alkalmazza a felhasznált anyagokra ismert túlérzékenységű betegeknél.

FIGYELMEZTETÉS
Olvassa el a használati utasítást
Katalógusszám
Egyszerhasználatos
A gyártási szám
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
A fehér zárókupak (Luer Lock) levétele után csatlakoztassa az I.V. infúziós készletet a háromutas zárószelep egyik vagy mindkét
portjához.
Nyissa ki az I.V. infúziótömlők csapjait, és eressze ki a levegőt a háromutas zárószelepből.
A fogantyún lévő iránymutató jelzi az áramlás irányát, és egyszerre kétfajta oldat vagy gyógyszer adagolható.
A fogantyút fordítsa zárt helyzetbe.
Csatlakoztassa a Luert a vénapunkció berendezéshez enyhe elforgatással axiális erővel, majd kösse be a Luer Lock összeállítást a Luer
Lock csatlakozó elforgatásával.
Forgassa el a csapot a nyitott helyzetbe, és állítsa be az infúziós készlet áramlását.

A gyártási dátum
Lejárati dátum
Sterilizálás az etilén-oxiddal
Gyártó
A termék nem tartalmaz LATEXet
Nie zawiera ftalanów
Ne használja, ha a csomagolás sérült
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FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja, a csomagolás felbontott vagy sérült állapotban volt.
Használja fel azonnal a háromutas szelepet az egységcsomagolás felbontása után.
Ezt a terméket csak minősített orvos vagy egészségügyi dolgozó használhatja.
Bizonyos szerves oldószerek, alkoholos bázisú fertőtlenítőszerek, infúziós oldatok és magas pH-értékű anyagok a zárószelep anyagának
repedezését idézhetik elő.
A terméket csak képesített egészségügyi dolgozók használhatják.
Ne sterilizálja újra. Ártalmatlanítsa minden használat után.
Az ismételt felhasználás vagy a termék tisztítása befolyásolhatja a szerkezeti és a mechanikus tulajdonságait. Fertőzést vagy
betegséget/sérülést okozhat.
A terméket ki a termékek jóváhagyott protokollja vagy a CDC irányelvek szerint kell cserélni vagy ártalmatlanítani.
A CHIRANA T. Injecta társaság nem vállalja a felelősséget a termék ismételt felhasználásból eredő közvetlen véletlenszerű vagy a
következményes károkért.

Pirogénmentes
Védje a naptól
Hőmérséklet-tartomány
Tárolja száraz helyen

FIGYELMEZTETÉS:
•
A Lipidek csak a Chiraway Pro termékkel együtt használhatók.
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