
DeltaVen® kateter för slutet system

Bruksanvisning för subkutant ingrepp

Lossa nålen – dra in den halvvägs  
upp i katetern.2

Ta bort hylsan med en vridrörelse 
och håll samtidigt i den färglagda 
vingdelen. Undersök katetern.
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Håll med ena handen i enhetens vita 
del och använd den andra handen för 
att försiktigt nypa ihop huden med 
tummen och pekfingret för att hitta 
ett subkutant läge.
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Fyll DeltaVen® genom att först ta 
bort locket och luftfiltret.1

Prima DeltaVen® genom att använda 
administreringssystemet och 
observera vätskeflödet och sätt  
sedan i nålen helt igen – kontrollera 
att nålspetsen syns helt vid  
kateterns ände.
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Anslut infusionssatsen eller sprutan 
för att fylla.3

FÖRE ANVÄNDNING
1. Läs bruksanvisningen före användning. Följ alltid ditt sjukhus eller din organisations riktlinjer. 

2. Välj rätt kateterstorlek: Rekommenderade storlekar och längder för subkutan användning är 26 G, 24 G och 22 G med en 19 mm lång kateter. 

3. Bär skyddshandskar.

4. Förbered insticksstället och tvätta i enlighet med inrättningens policy och rutiner.

5. Kontrollera bäst före-datumet och att förpackningen är intakt. Öppna avdelningsförpackningen genom att följa riktningarna (SKALA). Använd inte 
produkten om den individuella förpackningen är skadad eller öppen eller om produkten har passerat sitt hållbarhetsdatum. Produkten måste 
användas omedelbart efter att förpackningen har öppnats.

6. Kontrollera att kopplingarna och/eller tillbehören sitter fast ordentligt.

7. Kontrollera att klämman på förlängningen är i det ”öppna” läget.

SUBKUTAN ANVÄNDNING

Efter att ha satt i nålen igen ska du kontroll-
era att nålspetsen inte är skadad och att den 
kommer ut helt ur kateterns distala del. Om 
den inte gör det ska du byta ut enheten.

Bilderna i denna instruktion visar DeltaVen® med dubbel port. 

DeltaVen® finns också med enkel port i storlekarna 26G, 24G och 22G med en kateterlängd på 19 mm.
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UNDERHÅLL
1. Bevaka infusionen/insticksstället i enlighet med sjukhusets/organisationens policy.

2. Vi rekommenderar att du använder DeltaVen® i enlighet med dina lokala rutiner och riktlinjer för förebyggande och kontroll av sjukdomar (CDC).

3. Byt ut katetern inom högst 7 dagar eller efter att 200 aktiveringar överskridits.

4. Om enheten är försedd med kran rekommenderas att den byts ut efter 72 timmar, eller 24 timmar om koncentrerade lösningar av glukos, lipider eller 
blodprodukter används.

Täck över i enlighet med 
sjukvårdsinrättningens rutiner.  
Starta administreringen.
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Medan du håller i enheten i det 
räfflade höljet ska du sätta i katetern 
med en lämplig vinkel. Håll i det 
räfflade höljet och dra in nålen tills 
säkerhetsenheten är helt aktiverad, 
vilket indikeras av ett klickljud.
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Nålen bör extraheras kontinuerligt medan  
du håller nålen i rätt läge.

Kassera nålen i en behållare för stickande/
skärande avfall.
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