ASENA (ALARIS) GW INFUUSPOMP

Retour- en
schoonmaakinstructie

1

2

3

Controleer of de infuuspomp en toebehoren
compleet binnen zijn gekomen.
De Asena GW infuuspomp hoort met netsnoer,
druppelsensor en koffer retour te komen. Neem
contact op met onze klantenservice als dit niet
het geval is.
Verwijder alle aanwezige disposables, zoals
spuiten en naalden.
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen
nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u
aan om een beschermbril te dragen.
Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op
zichtbare vervuiling en beschadiging.
Bij beschadiging altijd de infuuspomp (inclusief
toebehoren) laten omruilen door Mediq
Tefa. Neem hiervoor contact op met onze
klantenservice. Let op: als de kans bestaat
dat de apparatuur in aanraking is gekomen
met cytostatica (chemo) MRSA of een andere
resistente bacterie, verzoeken wij u dringend
de retourinstructie op de witte sticker op de
pompkoffer te volgen.

4

Controleer de witte onderhoudssticker op de
infuuspomp.
Is er binnen één maand onderhoud nodig?
Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door
Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met
onze klantenservice.

5

Reset de infuuspomp.
Zet de Asena GW infuuspomp aan en reset
door SNELHEID, TIV en ML? op 0 te zetten.

T 030 282 12 03

F 030 282 12 08

6

Controleer de accustatus.
Laad de accu op bij minder dan 90%
accustatus.

7

Lees voor gebruik van Incidin®
desinfectiespray de werk- en veiligheids
instructie op het etiket van de fles.
Open de sticker op de fles voor de
Nederlandse tekst.

8

Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is en
dek de speaker af met een stukje tape.

9

Draag wegwerphandschoenen bij het
uitvoeren van de schoonmaak

10

Spray de infuuspomp in met Incidin® op een
afstand van 30 cm.

11

Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

12

Droog de infuuspomp na met schone gaasjes
(10x10).

13

De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te
worden bij een nieuwe patiënt.
Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de
koffer compleet is. De Asena GW infuuspomp
hoort met handleiding, netsnoer en
druppelsensor in de koffer uitgezet te worden.
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CADD-LEGACY PLUS, PCA EN ONE INFUUSPOMP

Retour- en
schoonmaakinstructie
1

!

Controleer of de infuuspomp en toebehoren
compleet binnen zijn gekomen.
De CADD-Legacy infuuspomp hoort met
infuustas, sleutel en koffer retour te komen.
Neem contact op met onze klantenservice als
dit niet het geval is.
Als de infuuspomp is ingezet bij bij een COVID-19
patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug
te plaatsen in de koffer.

2

Verwijder alle aanwezige disposables, zoals
spuiten en naalden.
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen
nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u
aan om een beschermbril te dragen.

3

Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op
zichtbare vervuiling en beschadiging.
Bij beschadiging altijd de infuuspomp (inclusief
toebehoren) laten omruilen door Mediq
Tefa. Neem hiervoor contact op met onze
klantenservice. Let op: als de kans bestaat dat
de apparatuur in aanraking is gekomen met
cytostatica (chemo), MRSA of een andere
resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de
retourinstructie op de witte sticker op de
pompkoffer te volgen.

4

5

Controleer de onderhoudssticker op de
infuuspomp.
Is er binnen één maand onderhoud nodig?
Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door
Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met
onze klantenservice.
Reset de infuuspomp.
Zet de CADD-Legacy infuuspomp aan en zet
alle instellingen terug naar 0.
T 030 282 12 03

F 030 282 12 08

6

Verzamel de gebruikte infuustassen.
Neem contact op met onze klantenservice om
de verzamelde infuustassen op te laten halen.

7

Reinig het batterijcompartiment met alcohol
op een gaasje (10x10).

8

9
10
11

Lees voor gebruik van Incidin® desinfectie
spray de werk- en veiligheidsinstructie op het
etiket van de fles.
Open de sticker op de fles voor de
Nederlandse tekst.
Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.
Draag wegwerphandschoenen bij het
uitvoeren van de schoonmaak
Spray de infuuspomp in met Incidin® op een
afstand van 30 cm.
Spray niet direct op de onderkant. Spuit wat
Incidin® op een gaasje en neem het hiermee af.

12

Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

13

Droog de infuuspomp na met schone gaasjes
(10x10).

14

De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te
worden bij een nieuwe patiënt.
Zorg dat de inhoud van de koffer compleet
is. De CADD-Legacy infuuspomp hoort met
handleiding, sleutel, twee AA batterijen
(let op: geen oplaadbare batterijen)
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CADD-SOLIS VIP INFUUSPOMP

Retour- en
schoonmaakinstructie
1

!
2

3

4

5

Controleer of de infuuspomp en toebehoren
compleet binnen zijn gekomen.
De CADD-Solis VIP infuuspomp hoort met
infuustas, acculader, sleutel en koffer retour
te komen. Neem contact op met onze
klantenservice als dit niet het geval is.
Als de infuuspomp is ingezet bij bij een COVID-19
patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug
te plaatsen in de koffer.
Verwijder alle aanwezige disposables, zoals
spuiten en naalden.
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen
nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u
aan om een beschermbril te dragen.
Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op
zichtbare vervuiling en beschadiging.
Bij beschadiging altijd de infuuspomp
altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren)
laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor
contact op met onze klantenservice.
Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in
aanraking is gekomen met cytostatica (chemo),
MRSA of een andere resistente bacterie,
verzoeken wij u dringend de retourinstructie op
de witte sticker op de pompkoffer te volgen.
Controleer de onderhoudssticker op de
infuuspomp.
Is er binnen één maand onderhoud nodig?
Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door
Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met
onze klantenservice.
Reset de infuuspomp.
Zet de CADD-Solis VIP infuuspomp aan en reset
door een nieuwe patiënt te starten in het menu.
T 030 282 12 03

F 030 282 12 08

6
7
8

9

Verwissel de accu.
Verwijder de accu uit de infuuspomp en leg deze
aan een losse lader. Plaats een volle accu terug.
Verzamel de gebruikte infuustassen.
Neem contact op met onze klantenservice om
de verzamelde infuustassen op te laten halen.
Lees voor gebruik van Incidin® desinfectiespray de werk- en veiligheidsinstructie op het
etiket van de fles.
Open de sticker op de fles voor de Nederlandse
tekst.
Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.

10

Draag wegwerphandschoenen bij het uitvoeren
van de schoonmaak.

11

Spray de infuuspomp in met Incidin® op een
afstand van 30 cm.
Spray niet direct op de onderkant. Spuit wat
Incidin® op een gaasje en neem het hiermee af.

12

Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

13

Droog de infuuspomp na met schone gaasjes
(10x10).

14

De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te
worden bij een nieuwe patiënt.
Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de koffer
compleet is. De CADD-Solis VIP infuuspomp
hoort met handleiding, acculader, sleutel en
infuustas in de koffer uitgezet te worden.
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T34L PCA INFUUSPOMP

Retour- en
schoonmaakinstructie
1

!
2

3

4

5

Controleer of de infuuspomp en toebehoren
compleet binnen zijn gekomen.
De T34L PCA infuuspomp hoort met
netadapter, bolusknop, infuustas en koffer
retour te komen. Neem contact op met onze
klantenservice als dit niet het geval is.
Als de infuuspomp is ingezet bij bij een COVID-19
patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug
te plaatsen in de koffer.
Verwijder alle aanwezige disposables, zoals
spuiten en naalden.
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen
nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u
aan om een beschermbril te dragen.
Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op
zichtbare vervuiling en beschadiging.
Bij beschadiging altijd de infuuspomp
altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren)
laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor
contact op met onze klantenservice.
Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur
in aanraking is gekomen met cytostatica (chemo),
MRSA of een andere resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de retourinstructie op de
witte sticker op de pompkoffer te volgen.
Controleer de onderhoudssticker op de
infuuspomp.
Is er binnen één maand onderhoud nodig?
Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door
Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met
onze klantenservice.
Reset de infuuspomp.
Zet de T34L PCA infuuspomp aan en ga naar
instellingen. Zet alle instellingen, behalve de
T 030 282 12 03

F 030 282 12 08

bolussnelheid, terug naar 0. De bolussnelheid
moet altijd op 300 ml blijven staan.

6

Controleer de accustatus.
Laad de accu op bij minder dan 90% accustatus.

7

Verzamel de gebruikte infuustassen.
Neem contact op met onze klantenservice voor
een afspraak om de verzamelde infuustassen
op te halen.

8

Lees voor gebruik van Incidin®
desinfectiespray de werk- en veiligheids
instructie op het etiket van de fles.
Open de sticker op de fles voor de
Nederlandse tekst.

9

Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.

10

Draag wegwerphandschoenen bij het
uitvoeren van de schoonmaak.

11

Spray de infuuspomp in met Incidin® op een
afstand van 30 cm.

12

Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

13

Droog de infuuspomp na met schone gaasjes
(10x10).

14

De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te
worden bij een nieuwe patiënt.
Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de
koffer compleet is. De T34L PCA infuuspomp
hoort met netadapter, bolusknop, handleiding
en infuustas in de koffer uitgezet te worden.
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T34L STANDAARD INFUUSPOMP

Retour- en
schoonmaakinstructie
1

!
2

3

4

5

Controleer of de infuuspomp en toebehoren
compleet binnen zijn gekomen.
De T34L Standaard infuuspomp hoort met
infuustas, paalklem en koffer retour te komen.
Neem contact op met onze klantenservice als
dit niet het geval is.
Als de infuuspomp is ingezet bij bij een COVID-19
patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug
te plaatsen in de koffer.
Verwijder alle aanwezige disposables, zoals
spuiten en naalden.
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen
nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u
aan om een beschermbril te dragen.
Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op
zichtbare vervuiling en beschadiging.
Bij beschadiging altijd de infuuspomp
altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren)
laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor
contact op met onze klantenservice.
Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in
aanraking is gekomen met cytostatica (chemo),
MRSA of een andere resistente bacterie,
verzoeken wij u dringend de retourinstructie op
de witte sticker op de pompkoffer te volgen.
Controleer de onderhoudssticker op de
infuuspomp.
Is er binnen één maand onderhoud nodig?
Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door
Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met
onze klantenservice.
Reset de infuuspomp.
Zet de T34L Standaard infuuspomp aan en zet
alle instellingen terug naar 0.
T 030 282 12 03

F 030 282 12 08

6
7

8

9
10
11

Controleer de accustatus.
Laad de accu op bij minder dan 90% accustatus.
Verzamel de gebruikte infuustassen.
Neem contact op met onze klantenservice voor
een afspraak om de verzamelde infuustassen
op te halen.
Lees voor gebruik van Incidin®
desinfectiespray de werk- en veiligheids
instructie op het etiket van de fles.
Open de sticker op de fles voor de
Nederlandse tekst.
Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.
Draag wegwerphandschoenen bij het
uitvoeren van de schoonmaak.
Spray de infuuspomp in met Incidin® op een
afstand van 30 cm.
Spray niet direct onder het doorzichtige
beschermkapje. Spuit wat Incidin® op een
gaasje (10x10) en neem het kapje hiermee af.

12

Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

13

Droog de infuuspomp na met schone gaasjes
(10x10).

14

De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te
worden bij een nieuwe patiënt.
Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van
de koffer compleet is. De T34L Standaard
infuuspomp hoort met paalklem, handleiding
en infuustas in de koffer uitgezet te worden.
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