
BRUKSANVISNING 

 
CHIRAWAY Treveis stengeventil 

 

BRUKTE MATERIALER: 

Polypropylen, polykarbonat, HDPE. 

 

BRUK: 

- Administrering av to legemidler eller løsninger samtidig. 

 

KONTRAINDIKASJONER: 

- Administrering av høyviskose væsker. 

-  Omfattende blodoverføringer. 

-  Må ikke brukes til pasienter med kjent overfølsomhet overfor noen av de brukte materialene. 

 

 BRUKSANVISNING: 

1. Etter å ha fjernet den hvite låsen (Luer Lock), kobler du I.V. infusjonssett til én eller to porter på stengeventilen. 

2. Åpne klemmene på I.V. infusjonsslangen og slipp ut luften fra stengeventilen. 

3. Retningsindikatoren på håndtaket indikerer strømningsretningen og kan administrere to typer løsninger eller medikamenter samtidig. 

4. Vri håndtaket til lukket stilling. 

5. Koble Luer til venepunkturenheten ved å vri den litt med aksial kraft, koble Luer Lock-enheten ved å vri Luer Lock-kontakten. 

6. Vri håndtaket til åpen posisjon og juster strømmen fra infusjonssettet. 

 

  ADVARSEL: 

• Må ikke brukes hvis pakningen er åpen eller skadet. 

• Bruk treveis stengeventil umiddelbart etter at pakningen er åpnet. 

• Dette produktet skal kun brukes av en kvalifisert lege eller helsepersonell. 

• Noen organiske løsemidler, desinfeksjonsmidler på alkoholbasis, infusjonsløsninger og stoffer med høy pH kan føre til at 

stengeventilmaterialet sprekker. 

• Produktet skal kun brukes av kvalifisert medisinsk personell. 

• Ikke steriliser gjentatte ganger. Kast etter én bruk. 

• Gjenbruk eller rengjøring av produktet kan påvirke dets strukturelle og mekaniske egenskaper. Kan forårsake infeksjon eller annen 

sykdom/skade. 

• Produktet må skiftes ut og avhendes i henhold til godkjent protokoll eller CDC-retningslinjer. 

• Selskapet CHIRANA  T. Injecta er ikke ansvarlig for noen direkte tilfeldige skader eller følgeskader som følge av gjenbruk av produktet. 

 

ADVARSEL: 

• Lipider kan kun brukes med Chiraway Pro-produkter. 

 

 

 

 

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

916 01 Stará Turá 

Slovenske republikk  

Tel.: +421/32/7709 991 

www.t-injecta.com 
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ADVARSEL  

Se bruksanvisning 

Katalognummer 

Ikke for gjenbruk 

Batch-kode 

Dato for laget 

Bruktdato 

Sterilisert med etylenoksid 

Produsent 

Produktet inneholder ikke LATEX 

Det inneholder ikke ftalater 

Ikke bruk dersom emballasjen er skadet 

 

Apyrogen 

Beskytt mot solen 
 

Temperaturbeskyttelse 
 

Hold tørt 

 


