INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CHIRAWAY Supapă de închidere cu trei căi
MATERIALE UTILIZATE:
Polipropilenă, policarbonat, HDPE.
UTILIZARE:
Administrarea a două medicamente sau soluții simultan.
CONTRAINDICAȚII:
Administrarea de fluide foarte vâscoase.
Transfuzii de sânge extinse.
A nu se utiliza la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre materialele utilizate.
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
După îndepărtarea capacului alb (Luer Lock), conectați setul de perfuzie I.V. la unul sau două porturi ale supapei de închidere cu trei căi.
Deschideți clemele tubului de perfuzie I.V. și goliți aerul din supapa de închidere cu trei căi.
Indicatorul de direcție de pe mâner indică direcția fluxului și poate administra două tipuri de soluții sau medicamente simultan.
Rotiți mânerul în poziția închis.
Atașați Luer la dispozitivul de puncție venoasă rotindu-l ușor cu forță axială, conectați dispozitivul Luer Lock rotind conectorul Luer
Lock.
Rotiți mânerul în poziția deschis și reglați debitul setului de perfuzie.
AVERTISMENT:
Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
Utilizați supapa de închidere cu trei căi imediat după deschiderea pachetului unității.
Acest produs poate fi utilizat numai de un medic sau de un profesionist calificat în domeniul sănătății.
Unii solvenți organici, dezinfectanți cu alcool, soluții de perfuzie și substanțe cu pH ridicat pot cauza fisurarea materialului supapei de
închidere.
Produsul trebuie utilizat numai de personal medical calificat.
Nu sterilizați în mod repetat. Aruncați după o singură utilizare.
Reutilizarea sau curățarea produsului poate afecta proprietățile sale structurale și mecanice. Poate provoca infecții sau alte boli/răniri.
Produsul trebuie înlocuit și eliminat în conformitate cu protocolul aprobat pentru normele CDC.
Compania CHIRANA T. Injecta nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, accidentale sau indirecte rezultate din
utilizarea repetată a produsului.

AVERTISMENT
Consultați instrucțiunile de utilizare
Număr de catalog
Nu reutilizaţi
Cod lot
Data de fabricație
Data de expirare
Sterilizat cu oxid de etilenă
Producăto
Produsul nu conține LATEX
Nu conține ftalați
Nu utilizaţi dacă ambalajul este deteriorat
Apirogenic
A se feri de lumina solară
Limite de temperatură
Păstrați uscat

AVERTISMENT:
•
Lipidele pot fi utilizate numai cu produsele Chiraway Pro.
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