Stappenplan voor de bediening van de Metronic Pcap
spuitjes
Benodigdheden
Op de afbeelding ziet u de benodigdheden van links naar rechts:
 Flacon met een 20 mm cap
 Tevadaptor
 Medtronic Pcap spuitje (met blauwe vuladapter)

Stappenplan Metronic Pcap spuit
1. Plaats de Tevadaptor op de 20 mm cap van de flacon. U hoort de Tevadaptor
vastklikken. Deze is hierna niet meer te verwijderen.
2. Haal de afsluitkap van de Tevadaptor af. U ziet een witte
nippel aan de bovenzijde van de Tevadaptor, hierin zit een
membraan.
3. Prik met het naaldje van het spuitje (in de blauwe vuladapter)
door het membraan in de nippel. Zie de situatie op de
afbeelding hiernaast.
4. Onttrek de Remodulin uit de flacon.
5. Haal de Medtronic vuladapter los van de Tevadaptor.
6. Verwijder de blauwe vuladapter en het stamperhandvat van
het spuitje zodat het in de Paradigm infuuspomp geplaatst
kan worden.
Het membraan van de Tevadaptor voorkomt lekkage van Remodulin. De flacon met
Tevadaptor kan 28 dagen bewaard worden in situ.

Disclaimer
Deze handleiding / stappenplan is met zorg samengesteld. De gebruiksdocumentatie van de fabrikant is echter leidend.
Deze handleiding/ stappenplan dient uitsluitend ter algemene informatie ten behoeve van het gebruiksgemak. Mediq staat
niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de handleiding/ stappenplan. De handleiding/ stappenplan is geschreven in
beknopte vorm en niet uitputtend. De handleiding/ stappenplan kan niet als vervanging van de gebruiksdocumentatie van
de fabrikant worden gezien. Door deze handleiding/ stappenplan te gebruiken accepteert de gebruiker dat dit voor eigen
risico geschiedt en dat alle verantwoordelijkheid, verband houdende met het gebruik van deze handleiding/ stappenplan,
bij de gebruiker ligt. Behalve indien expliciet anders vermeld, is Mediq niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
effectiviteit van de handleiding/ stappenplan, noch van de producten die in de handleiding/ stappenplan worden
beschreven, noch worden hier garanties op gegeven. Mediq is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met deze handleiding/ stappenplan.
Alle aansprakelijkheidsuitsluitingen van Mediq gelden ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid kan worden
gebaseerd en kunnen mede worden ingeroepen door groepsmaatschappijen van Mediq. Alle juridische relaties waarop
deze disclaimer van toepassing is worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde rechter in Utrecht.

