
BRUKSANVISNING 

 

 

CHIRAWAY Trevägs avstängningsventil 

 

MATERIAL SOM ANVÄNDS: 

Polypropen, polykarbonat, HDPE. 

 

ANVÄNDNING: 

- Administrering av två läkemedel eller lösningar samtidigt. 

 

KONTRAINDIKATIONER: 

- Administrering av högviskösa vätskor. 

- Omfattande blodtransfusioner. 

- Administrera inte till patienter med känd överkänslighet mot något av de ingående materialen. 

 

 BRUKSANVISNING: 

1. Efter att det vita låset (luerlås) tagits bort, anslut det intravenösa infusionssystemet till en eller två trevägs- avstängningsventiler. 

2. Öppna klämmorna på den intravenösa infusionsslangen och släpp ut luften från trevägs-avstängningsventilen. 

3. Riktningsindikatorn på handtaget visar flödesriktningen och kan administrera två typer av lösningar eller läkemedel samtidigt. 

4. Vrid handtaget till stängt läge. 

5. Anslut luerlåset till anordningen för venpunktur genom att vrida det lätt med axialkraft. Anslut luerlås-enheten genom att vrida på 

luerlås-anslutningen. 

6. Vrid handtaget till öppet läge och justera flödet från infusionssystemet. 

 

  VARNING: 

• Använd inte om förpackningen är öppen eller skadad. 

• Använd trevägs-avstängningsventilen omedelbart när förpackningen öppnats. 

• Denna produkt får endast hanteras av behörig läkare eller sjukvårdspersonal. 

• Vissa organiska lösningsmedel, alkoholbaserade desinfektionsmedel, infusionslösningar och ämnen med högt pH-värde kan orsaka 

skador på avstängningsventilens material. 

• Produkten får endast hanteras av kompetent sjukvårdspersonal. 

• Sterilisera inte upprepade gånger. Kassera efter en användning. 

• Återanvändning eller rengöring av en produkt kan påverka de strukturella och mekaniska egenskaperna. Detta kan leda till infektioner 

och andra sjukdomar/skador. 

• Produkten måste bytas ut och kasseras i enlighet med det godkända produktprotokollet eller enligt CDC:s riktlinjer. 

• Företaget CHIRANA T. Injecta är ej ansvarigt för eventuella direkta oavsiktliga skador eller följdskador till följd av upprepad 

användning av produkten. 

 

VARNING: 

• Lipider kan endast användas tillsammans med produkter från Chiraway Pro. 

 

 

 

 

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

916 01 Stará Turá 

Slovakien  

Tel.: +421/32/7709 991 

www.t-injecta.com 
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VARNING: 
 

Se bruksanvisning 
 

Katalognummer 
 

Får ej återanvändas  

 

Lotnummer  

Tillverkningsdatum 
 

Får användas till och med  
 

Steriliserad med etylenoxid  
 

Tillverkare  
 

Produkten innehåller ej LATEX 
 

Inga ftalater 
 

Får ej användas om förpackningen är skadad  

 

Pyrogenfri 
 

Skyddas mot solljus  

 

Temperaturgräns 

 

Förvaras torrt 

 


