
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

CHIRAWAY Trójdrożny zawór odcinający 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY: 

Polipropylen, poliwęglan, HDPE. 

 

PRZEZNACZENIE: 

- Jednoczesne podawanie dwóch leków albo roztworów. 

 

PRZECIWWSKAZANIA: 

- Podawanie płynów o dużej lepkości. 

- Rozległe transfuzje krwi. 

- Zakaz stosowania w przypadku pacjentów o znanej nadwrażliwości na któryś z zastosowanych materiałów. 

 

 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 

1. Po zdjęciu białego zamknięcia (Luer Lock) podłączamy zestaw infuzyjny I.V. do jednego albo dwóch wejść trójdrożnego zaworu 

odcinającego. 

2. Otwieramy zaciski wężyka infuzyjnego I.V. i wypuszczamy powietrze z trójdrożnego zaworu odcinającego. 

3. Wskaźnik kierunku na rękojeści oznacza kierunek przepływu i może go sygnalizować przy jednoczesnym podawaniu dwóch rodzajów 

roztworów albo leków. 

4. Rękojeść obracamy w położenie zamknięte. 

5. Podłączamy dozownik strzykawki do urządzenia do nakłuwania żyły za pomocą lekkiego obrócenia z jednoczesną siłą osiową, zestaw 

Luer Lock podłączamy obracając konektor Luer Lock. 

6. Rękojeść obracamy w położenie otwarte i ustawiamy szybkość przepływu leków podczas infuzji. 

 

  UWAGI: 

• Nie korzystamy z zaworu, którego opakowanie jest otwarte albo uszkodzone. 

• Zawór trójdrożny wykorzystujemy zaraz po otwarciu opakowania jednostkowego. 

• Z tego wyrobu może korzystać tylko wykwalifikowany lekarz albo pracownik służby zdrowia. 

• Niektóre rozpuszczalniki organiczne, środki dezynfekujące na bazie alkoholu, roztwory infuzyjne i substancje o dużej wartości 

współczynnika pH mogą spowodować pękanie materiału zaworu odcinającego. 

• Wyrób powinien być stosowany tylko przez wykwalifikowany personel medyczny. 

• Nie sterylizujemy ponownie. Likwidujemy po jednym użyciu. 

• Ponowne użycie albo czyszczenie wyrobu może wpłynąć na jego właściwości strukturalne i mechaniczne. Może spowodować infekcję 

albo inne choroby/obrażenia ciała. 

• Wyrób trzeba wymienić i zlikwidować zgodnie z zatwierdzonym protokołem urządzenia albo przepisami CDC. 

• Spółka CHIRANA T. Injecta nie odpowiada za żadne przypadkowe szkody bezpośrednie albo następne wynikające z powtórnego 

zastosowania wyrobu. 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Lipidy można stosować tylko z produktami Chiraway Pro. 

 

 

 

 

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

916 01 Stará Turá 

Republika Słowacji 

Tel.: +421/32/7709 991 

www.t-injecta.com 
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UWAGI 

Zobacz instrukcję użycia 

Numer katalogowy 

Nie stosować w opakowaniu 

Kod partii 

Data produkcji 

Zużyć do 

Sterylizowane tlenkiem etylenu 

Producent 

Wyrób nie zawiera LATEKSU 

Nie zawiera ftalanów 

Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone 

Bez pirogenów 

Chronić przed promieniowaniem słonecznym 

Temperatura graniczna 

Przechowywać w suchym miejscu 

 

 


