DeltaVen® gesloten katheter
Gebruiksaanwijzing voor subcutane toegang

VOOR HET GEBRUIK
1. Lees de instructies voor gebruik. Handel steeds volgens uw ziekenhuis- of organisatiebeleid.
2. Kies de correcte kathetermaat: Aanbevolen maten en lengtes voor subcutaan gebruik zijn 26 G, 24 G & 22 G met een katheterlengte van 19 mm.
3. Maak de aanprikplaats klaar klaar en behandel huid antiseptisch volgens het beleid en de procedure van het ziekenhuis.
4. Draag handschoenen.
5. Controleer de vervaldatum en of de verpakking intact is. Open de primaire verpakking volgens de aanwijzingen (PEEL). Niet gebruiken indien de individuele verpakking beschadigd is, geopend, of indien het product zijn vervaldatum heeft bereikt. Het product moet onmiddellijk worden gebruikt nadat
de verpakking is geopend.
6. Controleer of de aansluitingen en/of toebehoren vast zitten.
7. Controleer of de klem op de extensielijn in de ”open” positie staat.

SUBCUTAAN GEBRUIK
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Maak de DeltaVen® klaar door het
dopje en de luchtfilter weg te nemen.
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Vul het lumen van de DeltaVen® door
gebruik te maken van het toedieningssysteem en houd de vloeistof in
het oog, breng dan de naald opnieuw
volledig in - controleer of de naaldpunt volledig zichtbaar is aan het
uiteinde van de katheter.

Na de naald opnieuw te hebben ingebracht, controleer of de naaldpunt niet werd beschadigd en
volledig uit het distale deel van de katheter komt.
Vervang het product indien dit niet het geval is.
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Maak de naald los – trek terug tot
halfweg de katheter.

5

Verwijder de huls met een draaibeweging, terwijl u het gekleurde deel
vasthoudt. Inspecteer de katheter.
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Verbind de infuusset of spuit.

6

Grijp met een hand het witte deel van
DeltaVen vast en knijp met de andere
hand zacht de huid tussen duim en
wijsvinger om de subcutane huidlaag
te lokaliseren.
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Houd het hulpmiddel vast op de geribbelde buitenkant, en breng de katheter in een geschikte hoek in. Houd de
geribbelde buitenkant vast en trek de
naald terug tot het veiligheidssysteem
volledig geactiveerd is, aangegeven
door een hoorbare ”klik”.
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Plak de katheter af volgens intern
protocol. Start de toediening.

De naald moet in een continue beweging
worden verwijderd, in een rechte lijn met de
katheter.
Gooi de naald in een geschikte
naaldencontainer.

ONDERHOUD
1. Blijf de infuus/site controleren volgens het intern beleid.
2. Wij bevelen aan om DeltaVen® te gebruiken volgens de lokale protocollen en CDC-richtlijnen.
3. Vervang een naaldloze connector binnen maximaal 7 dagen of nadat de aansluiting 200 keer is gebruikt.
4. Als het hulpmiddel van een kraantje is voorzien, is het raadzaam dit na 72 uur te vervangen, of na 24 uur bij gebruik van geconcentreerde glucose- of
lipidenoplossingen of bloedproducten.

Bezoek onze website voor meer informatie: www.smiths-medical.com
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Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us
Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledige opsomming van de indicaties,
contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Het logo van Smiths Medical is een handelsmerk van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het
U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle andere genoemde namen en merken zijn handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaren. De betreffende producten
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