HOLDEX® Tek Kullanımlık Tutucu PP

TR

(steril)

Kullanım Talimatları
Yalnızca şu ürün numarası için geçerlidir: 450241

Kullanım Amacı
HOLDEX® Tek Kullanımlık Tutucu PP, dişi luer portlu kan alma cihazlarıyla birlikte venöz kan alma işlemlerinde kullanılmak
üzere üretilmiştir.

Ürün tanımı
Üstünde merkezden sapmış erkek luer bağlantılı steril, tek kullanımlık, atılabilir plastik tutucu. Takılı kan alma cihazının kapağı
delinerek kan almayı kolaylaştırmak için tutucunun iç tarafına paslanmaz çelik, manşonlu bir iğne bağlanır.

Tutma
1. Ambalajı dikkatlice açın.
2. Tutucuyu bir elinizle tutarak, tutucunun üstünde bulunan erkek luer bağlantısını, seçilen kan alma cihazının dişi luer
bağlantısına takın. Bağlantıların birbirine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
3. Kan alma işlemini tesisinizin politikasına uygun olarak gerçekleştirin.
4. Kanı aldıktan sonra aşağıda açıklandığı gibi atın.

Saklama
Tutucuyu 4-25°C’de (40-77°F) saklayın
NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması, tutucunun
bozulmasına neden olabilir.

Önlemler/Dikkat Edilecek Konular











Talimatlar uygun bir biçimde yerine getirildiğinde, cihaz amaçlandığı gibi çalışacaktır.
Her bir aksesuar için mutlaka kullanım talimatlarını inceleyin.
Bu cihazı kullanarak kan aldığınız sırada mutlaka eldiven takın.
Kullanmadan önce ambalajların her birinin sağlamlığını kontrol edin. Yırtılan ambalajları kullanmayın.
Yalnızca tek hasta üzerinde tek kullanımlıktır. Zararlı enfeksiyon riski nedeniyle tekrar kullanmayın!
Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
Tutucunun iç tarafına kesinlikle dokunmayın.
Bir iğnenin kapağını kesinlikle tekrar kapatmayın. Güvenlik aksesuarlarının kullanılması önerilir.
Vakumlu kan alma sistemi kullanırken tüplerin doğru bir biçimde dolduğunu mutlaka kontrol edin.
Ürün, bu talimatlar uyarınca yalnızca uygun eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

Elden çıkarma
Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne
alınmalı ve uygulanmalıdır. Tutucuyu ve tüm tek kullanımlık aksesuarları, kullandıktan sonra uygun bir biyolojik tehlike atık
konteynırına birlikte atın.

Etiket bilgileri
Üretici

Sıcaklık limiti

Son kullanım tarihi

Yeniden kullanmayın

Parti kodu

Kullanım talimatlarına başvurun

Katalog numarası

Rx only

Bu Cihaz Reçete İle Verilir

Işınlama yoluyla sterilize edilmiştir
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