NAVODILA ZA UPORABO
CHIRAWAY Trismerni zaporni ventil
UPORABLJENI MATERIALI:
Polipropilen, polikarbonat, HDPE.
UPORABE:
Dajanje dveh zdravil ali raztopin hkrati.
KONTRAINDIKACIJE:
Dajanje zelo viskoznih tekočin.
Obsežne transfuzije krvi.
Ne uporabljajte pri bolnikih z znano preobčutljivostjo na katero koli od uporabljenih snovi.

OPOZORILO
Oglejte si navodila za uporabo
Kataloška številka
Ne uporabljajte ponovno
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NAVODILA ZA UPORABO:
Po odstranitvi belega pokrovčka (Luer Lock) priključite infuzijski set na enega ali dva priključka tripotnega zapornega ventila.
Odprite sponke cevi za infuzijo in izpustite zrak iz tripotnega zapornega ventila.
Indikator smeri na ročaju označuje smer pretoka in omogoča hkratno dovajanje dveh vrst raztopin ali zdravil.
Ročico obrnite v položaj za zapiranje.
Luer pritrdite na napravo za venepunkcijo z rahlim vrtenjem z aksialno silo in z vrtenjem priključka Luer Lock vključite sklop Luer Lock.
Obrnite ročico v odprti položaj in nastavite pretok infuzijskega kompleta.

Številka serije
Datum izdelave
Rok trajanja
Način sterilizacije z etilen oksidom
Proizvajalec
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OPOZORILO:
Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana.
Takoj po odprtju paketa enote uporabite tripotni zaporni ventil.
Ta izdelek lahko uporablja le usposobljen zdravnik ali zdravstveni delavec.
Nekatera organska topila, dezinfekcijska sredstva na osnovi alkohola, infuzijske raztopine in snovi z visokim pH lahko povzročijo
razpokanje materiala zapornega ventila.
Izdelek lahko uporablja le usposobljeno medicinsko osebje.
Ne sterilizirajte večkrat. Po eni uporabi ga zavrzite.
Ponovna uporaba ali čiščenje izdelka lahko vpliva na njegove strukturne in mehanske lastnosti. Lahko povzroči okužbo ali drugo
bolezen/poškodbo.
Izdelek je treba zamenjati in odstraniti v skladu z odobrenim protokolom ustanove ali smernicami CDC.
Družba CHIRANA T. Injecta ni odgovorna za kakršno koli neposredno naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi ponovne
uporabe izdelka.

OPOZORILO:
•
Lipidi se lahko uporabljajo samo z izdelki Chiraway Pro.

Izdelek ne vsebuje LATEX-a
Ne vsebuje ftalatov
Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana
Apirogeni
Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo
Temperaturne meje
Hranite na suhem
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