
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
CHIRAWAY Driewegafsluiter 

 

GEBRUIKTE MATERIALEN: 

Polypropyleen, Polycarbonaat, HDPE. 

 

GEBRUIK: 

- Toediening van twee geneesmiddelen of oplossingen tegelijk. 

 

CONTRA-INDICATIES: 

- Toediening van zeer viskeuze vloeistoffen. 

- Uitgebreide bloedtransfusies. 

- Niet gebruiken bij patiënten bij wie bekend is dat zij overgevoelig zijn voor één van de gebruikte materialen. 

 

 GEBRUIKSAANWIJZING: 

1. Na het verwijderen van het witte kapje (Luer Lock), sluit u de I.V. infusieset aan op één of twee poorten van de driewegafsluiter. 

2. Open de klemmen van de I.V. infuusslang en laat de lucht uit de driewegafsluiter ontsnappen. 

3. De richtingsindicator op het handvat geeft de stroomrichting aan en kan tegelijkertijd twee soorten oplossingen of geneesmiddelen 

toedienen. 

4. Draai de hendel in de sluitstand. 

5. Bevestig de Luer aan de venapunctie-apparaat door een lichte draai met axiale kracht te maken en de Luer Lock assemblage vast te 

zetten door de Luer Lock connector te draaien. 

6. Draai de hendel naar de open stand en stel het debiet van de infusieset in. 

 

  LET OP: 

• Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is. 

• Gebruik de driewegafsluiter onmiddellijk na het openen van de verpakking van de unit. 

• Dit product mag alleen worden gebruikt door een gekwalificeerde arts of gezondheidsdeskundige. 

• Sommige organische oplosmiddelen, ontsmettingsmiddelen op alcoholbasis, infuusvloeistoffen en stoffen met een hoge pH-waarde 

kunnen barsten in het materiaal van de afsluitklep veroorzaken. 

• Het product mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd medisch personeel. 

• Niet herhaaldelijk steriliseren. Weggooien na één keer gebruik. 

• Hergebruik of reiniging van het product kan de structurele en mechanische eigenschappen ervan aantasten. Kan infectie of andere 

ziekte/letsel veroorzaken. 

• Het product moet worden vervangen en afgevoerd volgens het goedgekeurde protocol of de CDC-richtlijnen. 

• De vennootschap CHIRANA T. Injecta is niet aansprakelijk voor directe incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het hergebruik 

van het product. 

 

WAARSCHUWING: 

• Lipiden kunnen alleen worden gebruikt met Chiraway Pro producten. 

 

 

 

 

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

916 01 Stará Turá 

Slowakije  

Tel.: +421/32/7709 991 

www.t-injecta.com 
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WAARSCHUWING  
 

Zie gebruiksaanwijzing 
 

Catalogusnummer 
 

Niet hergebruiken 

Partij nummer 
 

Productiedatum  

Ten minste houdbaar tot 
 

Gesteriliseerd met ethyleenoxide 

Fabrikant 
 

Het product bevat geen LATEX 
 

Ftalaatvrij 

 

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is 
 

Apyrogeen 
 

Beschermen tegen de zon 
 

Temperatuurlimieten 

 

Blijf droog 

 


