Υποδοχέας PP μίας χρήσης HOLDEX®

EL

(αποστειρωμένος)

Οδηγίες χρήσης
Δεν διατίθενται στις Η.Π.Α.!
Ισχύουν μόνο για τον κωδικό είδους: 450263

Προοριζόμενη χρήση
Ο υποδοχέας PP μίας χρήσης HOLDEX® προορίζεται για χρήση σε διαδικασίες λήψης αίματος μαζί με συσκευές αιμοληψίας με
θύρα θηλυκού luer.

Περιγραφή προϊόντος
Αποστειρωμένος, αναλώσιμος πλαστικός υποδοχέας μίας χρήσης με έκκεντρο αρσενικό σύνδεσμο luer στην κορυφή του
υποδοχέα. Στο εσωτερικό του υποδοχέα υπάρχει συνδεδεμένη μια βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα με προστατευτικό κάλυμμα,
η οποία διευκολύνει τη λήψη αίματος καθώς χρησιμεύει στη διάτρηση του καπακιού της συνδεδεμένης συσκευής αιμοληψίας.

Χειρισμός
1. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία.
2. Πιάστε τον υποδοχέα με το ένα χέρι και συνδέστε το αρσενικό luer που βρίσκεται στην κορυφή του υποδοχέα στο
θηλυκό luer του εξαρτήματος λήψης της επιλογής σας. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σταθερά.
3. Πραγματοποιήστε την αιμοληψία σύμφωνα με την πολιτική του ιδρύματός σας.
4. Μετά την αιμοληψία, απορρίψτε τον υποδοχέα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αποθήκευση
Φυλάσσετε τον υποδοχέα σε θερμοκρασία 4–25 °C (40–77 °F)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφεύγετε την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η υπέρβαση της ανώτατης συνιστώμενης θερμοκρασίας
αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση του υποδοχέα.

Προφυλάξεις/Επισημάνσεις προσοχής












Η απόδοση της συσκευής θα είναι η αναμενόμενη, όταν οι οδηγίες ακολουθούνται αναλόγως.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για κάθε μεμονωμένο εξάρτημα.
Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη διάρκεια μιας αιμοληψίας με αυτήν τη συσκευή.
Ελέγχετε την ακεραιότητα κάθε μεμονωμένης συσκευασίας πριν από τη χρήση. Εάν η συσκευασία έχει σπάσει, μην
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Για μία χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν, καθώς υπάρχει κίνδυνος επικίνδυνων λοιμώξεων!
Κρατάτε τα χέρια σας πίσω από τη βελόνα κατά τη χρήση ή την απόρριψη.
Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του υποδοχέα.
Ποτέ μην τοποθετείτε ξανά το καπάκι στη βελόνα. Συνιστάται η χρήση εξαρτημάτων ασφαλείας.
Αυτή η συσκευή περιέχει ξηρό φυσικό καουτσούκ και φέρει αντίστοιχη σήμανση στη συσκευασία.
Κατά τη χρήση συστήματος αιμοληψίας υπό κενό, ελέγχετε πάντοτε ότι οι σωλήνες έχουν πληρωθεί σωστά.
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και μόνο σύμφωνα με τις
παρούσες οδηγίες.

Απόρριψη
Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και να τηρείτε τις γενικές οδηγίες υγιεινής και τους νομικούς κανονισμούς για την κατάλληλη
απόρριψη μολυσματικού υλικού. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τον υποδοχέα μαζί με όλα τα εξαρτήματα μίας χρήσης σε
κατάλληλα δοχεία απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών.

Πληροφορίες ετικέτας
Κατασκευαστής

Όριο θερμοκρασίας

Ημερομηνία λήξης

Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν

Κωδικός παρτίδας

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός καταλόγου

Περιέχει ή υπάρχει παρουσία λάτεξ από φυσικό
καουτσούκ

Αποστειρωμένο με ακτινοβολία
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Συσκευή για την οποία απαιτείται συνταγή
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