HOLDEX®-engangsholder PP

DA

(steril)

Brugsvejledning
Fås ikke i USA!
Gælder kun for følgende artikelnummer: 450263

Tilsigtet brug
HOLDEX®-engangsholder PP er beregnet til brug sammen med blodopsamlingsenheder med en hun-luer-forbindelse ved
udtagning af blod.

Produktbeskrivelse
En steril, engangsplastholder med en forskudt han-luer-konnektor på toppen af holderen. En forbundet nål med en muffe i
rustfrit stål indvendigt i holderen for at lette blodopsamling ved at punktere hætten på en fastgjort anordning til blodopsamling.

Håndtering
1. Åbn forsigtigt pakningen.
2. Tag holderen i den ene hånd, og sæt han-luer-forbindelsen på toppen af holderen på hun-luer-forbindelsen på det
valgte opsamlingstilbehør. Kontrollér, at luer-forbindelsen er sikkert fastgjort.
3. Udfør blodudtagningen i henhold til gældende retningslinjer og procedurer på stedet.
4. Efter blodudtagningen bortskaffes holderen som beskrevet nedenfor.

Opbevaring
Holderen skal opbevares ved 4-25 °C (40-77 °F).
BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at
holderen beskadiges.

Forholdsregler/forsigtighedsregler












Enheden vil fungere som tilsigtet, når anvisningerne følges.
Se altid brugsvejledningen for hvert enkelt stykke tilbehør.
Bær altid handsker under en blodopsamling ved anvendelse af denne anordning.
Kontrollér, at de enkelte pakninger er fejlfrie inden brug. Hvis pakningen er brudt, må den ikke bruges.
Kun til engangsbrug på en enkelt patient. Må ikke genbruges på grund af risiko for skadelige infektioner!
Hold altid hænderne bag nålen under håndtering og bortskaffelse.
Berør aldrig holderens indvendige side.
Sæt aldrig kappen på nålen igen. Det anbefales at bruge sikkerhedsudstyr.
Denne anordning indeholder tørt naturgummi. Dette er angivet på pakningen.
Kontrollér, at prøverør fyldes korrekt, når der anvendes et evakueret blodopsamlingssystem.
Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i henhold til denne vejledning.

Bortskaffelse
De generelle hygiejneretningslinjer og lovbestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal følges og
overholdes. Efter brug skal holderen og alt engangstilbehør bortskaffes sammen i passende beholdere til biologisk farligt affald.
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