SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt
Kasutusjuhised
Kasutusotstarve
SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt koosneb ühekordselt kasutatavast steriilsest verevõtuks mõeldud libliknõelast, mis on ühendatud painduva
vooliku külge Luer-liitmikuga. SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekti kasutatakse vereproovi võtmiseks ja/või veenisiseste vedelike lühiajaliseks
infusiooniks. Libliknõel on turvakaitsmega, mille saab aktiveerida nii, et see kataks nõela kohe pärast veeni punkteerimist ja pakuks kaitset tahtmatu
nõelatorkevigastuse eest.

Tootekirjeldus
SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt koosneb ühekordselt kasutatavast steriilsest libliknõelast, mis on ühendatud painduva vooliku külge Luerliitmikuga. Komplekt on saadaval mitmes kombinatsioonis. SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt on ühekaupa pakitud, steriilne ja seda saab
kasutada Luer-süsteemiga (nt HOLDEX®). Seda toodet tohivad kasutada vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad ainult nende juhiste kohaselt.
SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt

Ühekaupa pakitud ja steriilset komplekti saab kasutada Luer-süsteemiga.

Luer-adapteriga SAFETY verevõtukomplekt

Ühekaupa pakitud ja steriilne, Luer-adapteriga (kasutamiseks nt standardse
voolikuhoidikuga).

Luer-adapteriga SAFETY verevõtukomplekt ja lisaks hoidik
Ühekaupa pakitud ja steriilne verevõtuks valmis komplekt.
HOLDEX®-hoidikuga SAFETY verevõtukomplekt
SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt ei sisalda ühtegi kuivast looduslikust kummist valmistatud komponenti. Lateksit sisaldavad tarvikud on pakendil
vastavalt märgitud.

Toimingud
1. Eemaldage SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt pakendist.
2. Veenduge, et külgkaitse oleks kaitsemehhanismis kindlalt lukustatud. MÄRKUS. Kui mõni üksikpakend on avatud või rikutud, valige muu nõel.
3. Valige veenipunktsiooni koht. Paigaldage žgutt ja valmistage koht ette sobiva antiseptikuga. ÄRGE PALPEERIGE kohta pärast puhastamist.
Vereproovi võtmiseks
1. Valige sobiv(ad) voolik(ud) ja SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt ning vajaduse korral ühendage see soovitud kogumissüsteemiga.
2. Eemaldage kaitsmega libliknõelalt ettevaatlikult nõelakork.
3. Punkteerige veeni nii, et patsiendi käsivars on suunatud allapoole. Tagasivool kinnitab, et veenipunktsioon on tehtud õigesti.
4. Vajaduse korral kinnitage libliknõel liikumatusse asendisse teibi abil.
5. Võtke vereproov.
6. Pärast lõpetamist asetage kogumiskohale marli. Ärge suruge.
7. Aktiveerige kaitsemehhanism ühe käega. Suruge luku sulgemiseks jaoturi elastset osa mõlemast küljest.
8. Lükake kaitsemehhanismi tagasi, kuni kuulete klõpsu. Klõps kinnitab, et kaitsemehhanism on õigesti aktiveeritud.
9. Asetage torkekohale marlilapp, rakendades nõrka survet vastavate eeskirjade kohaselt.
10. Visake SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt viivitamatult vastavasse kõrvaldamisnõusse oma asutuse eeskirjade kohaselt.
Lühiajaliseks veenisiseseks infusiooniks
Enne haarava Luer-avaga ühendamist eemaldage infusiooni tarbeks komplektist aseptiliselt kõik haaratavad seadmed (HOLDEX®, Luer-adapter või
Luer-adapter ja hoidik).
Eemaldage libliknõelalt ettevaatlikult nõela kaitsekork ja eeltäitke komplekt soovitatud protseduuri kohaselt.
*Maksimaalne eeltäitmismaht (ml)
Voolikud

21G

23G

10 cm (4 tolli)

0,3

0,3

19 cm (7,5 tolli)

0,4

0,4

30 cm (12 tolli)

0,6

0,6

*Maksimaalne voolukiirus (ml/min)
25G

Voolikud

21G

23G

10 cm (4 tolli)

20,8

9,6

0,4

19 cm (7,5 tolli)

20,4

9,4

5,5

0,6

30 cm (12 tolli)

20,8

9,6

5,2

–

25G
–

* väärtused on kindlaks tehtud veega

1.
2.
3.

Veenipunktsiooni tegemise ajal peab patsiendi käsi olema alla suunatud. Veenduge, et infusioonikomplekt oleks kindlalt patsiendi külge kinnitatud.
Alustage lühiajalist veenisisest infusiooni. MÄRKUS. Järgige oma asutuses kehtivaid eeskirju, kuid soovitatav on seadet kasutada ainult üks kord
ja maksimaalselt 5 tundi.
Pärast infusiooni lõpuleviimist hoidke marlit torkekohal ja lõpetage protseduur (vt ülal vereproovi võtmist kirjeldavaid punkte 6–10).
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Kaitsemehhanismi veenisisene aktiveerimine

Verevõtmine/infusioon

Kui verevõtmine/infusioon on lõpule viidud, on soovitatav kaitsemehhanism aktiveerida siis, kui SAFETY verevõtu/infusioonikomplekt on veel patsiendi veenis.
1. Asetage marli torkekohale ja hoidke
pöidla või sõrmega seadme tiibu all.
Aktiveerige kaitsemehhanism. Vajutage
luku vabastamiseks jaoturi mõlemat külge
ühe käega.
Tõmmake jaoturit tahapoole.

2. Kaitsemehhanismi õige aktiveerimise
korral kuulete klõpsu. Nõel tõmmatakse
täielikult seadme korpusesse tagasi.
Suruge torkekohta, kuni veritsemine lõpeb.
Kontrollige, kas kaitsemehhanism on
kindlalt lukustunud.

Näide 1

VÕI

Näide 2

VÕI
Näide 3

3. Visake ära teravate esemete mahutisse.

Ettevaatusabinõud/hoiatused
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juhiste järgimisel toimib seade ettenähtud viisil.
Hoiduge luku hooletust vabastamisest või tiibade jõuga tõmbamisest, kuna see või kahjustada seadme terviklikkust.
Enne kasutamist kontrollige iga pakendi terviklikkust. Kui pakend on kahjustunud, ärge kasutage seadet.
Kõiki kasutatud nõelu loetakse saastunuteks. Visake kõik kasutatud komplektid koos hoidikuga selleks ette nähtud bioloogiliselt ohtlike materjalide
mahutisse.
Kui komplekti kaitsemehhanism on aktiveeritud, ärge seda jõuga lahti võtke ega uuesti aktiveerige.
Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga.
Ärge painutage nõela.
Ärge kasutage subkutaanseks infusiooniks ega süstimiseks.
Käsitsege kõiki bioloogilisi proove ja vereproovi võtmiseks kasutatavaid teravaid esemeid (lantsette, nõelu, Luer-adaptereid ja vereproovi võtmise
komplekte) oma asutuse eeskirjade ning protseduuride kohaselt.
Läbige vajalik arstlik kontroll, kui puutute kokku bioloogiliste proovidega (nt torkevigastuse tõttu), kuna sel viisil võib levida HIV (AIDS), viiruslik
hepatiit või muu nakkushaigus.
Toote korduv kasutamine võib põhjustada infektsioone, vigastusi või surma.
Veeni punkteerimise ajal tuleb kokkupuute minimeerimiseks alati kindaid kanda.
Infusiooni tegemise ajal vältige vere leket ja õhu sattumist voolikutesse.
Ettevaatlik tuleb olla vereproovide võtmisel näiteks liikumisvõimetute, hemofiilia või epilepsia all kannatavate patsientide puhul.
Nõela otsast tilkuda võivate verejääkide tõttu esineb pinna saastumise oht ja seetõttu soovitatakse nõel ära visata nii, et selle ots oleks suunatud
üles.
Ärge kunagi katke kaitsemehhanismi kleeplindiga.
Enne lühiajalise veenisisese infusiooniseadmena kasutamist veenduge, et kogu õhk oleks eeltäitmisel eemaldatud.
Kasutage üht seadet kas vereproovi võtmiseks või infusiooniks, aga mitte mõlemaks.

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekti hoiustamine enne kasutust
Hoiustage SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt temperatuuril 4–36 °C (40–97 °F).
MÄRKUS. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Maksimaalse soovitusliku hoiustamistemperatuuri ületamisel võib SAFETY verevõtu/infusioonikomplekti kvaliteet halveneda.

980224_Rev11_ 06-2017

Märgiste teave
Tootja

Temperatuuripiirang

Kasutusaja lõpp

Ärge kasutage korduvalt

Partii kood

Steriliseeritud etüleenoksiidiga

Kataloogi number

Sisaldab looduslikku kummilateksit

Kirjandus:
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