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Odběrový vak na vzorky pro cycler

Popis
Tento vak je určen pro odběr vzorku dialyzátu ze setů pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter a je určen pro
použití s produkty s konektorem luer.
Sterilní, apyrogenní dráha tekutiny.
Tento produkt neobsahuje přírodní kaučukový latex.
Varování: Použijte aseptickou techniku. Kontaminace jakékoli části dráhy tekutiny může vést
k perotonitidě.
Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno nebo pokud nejsou ochranné kryty hrotů na svých místech.
Nepoužívejte opakovaně.
Opakované používání či zpracování jednorázového zdravotnického prostředku může vést k jeho kontaminaci či
narušení funkčnosti a strukturální integrity.
Obsahuje ftaláty nebo stopy ftalátů: bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).
Opakované či dlouhodobé výkony s použitím tohoto produktu můžou u pacientů vést ke zvýšení úrovně
expozice ftaláty.U potencionálně citlivých pacientů, jako např. novorozenců mužského pohlaví a kojících či
těhotných žen, je potřebné postupovat obzvlášť opatrně.
Pokud nelze vypouštění provést, obraťte se na svého lékaře.
Mnohé dialyzační produkty dodávané ostatními výrobci se používají s vybavením nebo spotřebním materiálem
společnosti Baxter Healthcare Corporation. Společnost Baxter nemá možnost kontroly variability, tolerancí,
mechanické pevnosti nebo změn u těchto výrobků, k nimž by občas mohlo dojít. Proto společnost Baxter
nemůže zajistit, že budou dialyzační výrobky jiných výrobců po připojení k jejím výrobkům fungovat bezpečně a
spolehlivě.
Návod k použití: Použijte aseptickou techniku
1. Uzavřete tlačky na hadičkách výpustného vaku a setu, který se připojuje.
2. Použijte aseptickou techniku dle místních klinických doporučení a školení.
3. Sejměte kryt hrotu na výpustném vaku.
4. Sejměte kryt hrotu nebo rozpojovací čepičku z hadičky setu a okamžitě jej připojte k výpustnému vaku
otáčením konektorů ve směru hodinových ručiček, dokud uplně nedosednou.
5. Aby se vak naplnil, otevřete tlačky na hadičce výpustného vaku a hadičce setu.
6. Po naplnění vaku uzavřete tlačky a výpustný vak otáčením odpojte od konektorů. Pokud používáte
odpojovací transfer set, okamžitě nasaďte na set novou odpojovací čepičku.
Poznámka: Bezpečnost všech připojení má být zkontrolována před zahájením toku tekutiny.
Postupujte dle návodů k použití setů, které používáte s tímto produktem.
Obsahuje ftaláty nebo stopy ftalátů: bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)
Sterilní dráha tekutiny. Sterilizováno etylén oxidem.
Pokud je balení poškozeno, výrobek nepoužívejte.
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BR3021037
Apyrogenní dráha tekutiny
Nepoužívejte opakovaně.
Viz návod k použití
Výrobce

RT

Skladujte při pokojové teplotě
Tento produkt neobsahuje přírodní kaučukový latex.

Baxter is a registered trademark of Baxter international Inc.
Baxter Healthcare SA
8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare Corporation
Deerfield, IL 60015 USA

Baxter Healthcare Corporation
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Mountain Home, AR 72653-2497 USA
Made in USA
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