
Prik de vene aan en gebruik daarvoor een 
geschikte aanprikhoek. Controleer op 
terugvloed van bloed in de flashbackkamer 
aan het einde van de katheter.

Reinig de insteekplaats met behulp van een huiddesinfectans volgens het beleid van uw instelling.
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Voorbereiding

Inbrengen

Controleer of alle connecties goed  
vastzitten en of de klem in de “open”  
positie is geplaatst.1

Verwijder de protector met een draaiende 
beweging, terwijl u het gekleurde gedeelte 
van de katheter vasthoudt. Controleer  
de katheter.
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Terugtrekken - trek de naald terug met 
behulp van het geribbelde gedeelte van het 
veiligheidsmechanisme en houd het systeem 
parallel aan de huid. Let op de tweede 
flashback van bloed in de extensielijn. Trek 
terug totdat u een “klik” hoort.

Opvoeren - Plaats uw vinger achter de  
push-off tab en voer de katheter op in de  
vene terwijl u de naald stabiel houdt.

Opvoeren - gebruik uw niet-dominante hand om de 
katheter in de vene op te voeren, terwijl u de naald 
stabiel houdt. 6

EENHANDIGE 
TECHNIEK

TWEEHANDIGE 
TECHNIEK
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TERUGTREKKEN 
& KLIKKEN

Plaats de naald met veiligheidsmedicanisme in een geschikte naaldcontainer in overeenstemming met de richtlijnen van uw instelling

Opvoeren - Beweeg de DeltaVen® katheter 
omlaag, bijna parallel aan de huid, en voer 
het gehele systeem een paar milimeter op 
om er zeker van te zijn dat de katheter zich in 
de vene bevindt.
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Terugtrekken - Trek de naald rustig, 
in een rechte beweging, terug terwijl 
u het witte geribbelde gedeelte van 
het veiligheidsmechanisme vasthoudt. 
Hierbij wordt de katheterhub van het 
veiligheidsmechanisme gescheiden.
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DeltaVen® gesloten katheter

Korte gebruiksaanwijzing
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