
OM DE KATHETER TE PLAATSEN EN DE INFUUSLIJN AAN TE SLUITEN

LOSMAKEN
Open de connector door 
de grepen naar binnen te 
knijpen en volledig open 
te schuiven.

Wissel de katheter volgens het beleid en de  
procedures van uw instelling.

WEGNEMEN VAN DE INJECTIEPLAATS DE CLEO® 90-KATHETER WISSELEN

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledig overzicht van indicaties, contra-indicaties,  
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support
Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smith Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledig overzicht van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen 
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Gebruiksaanwijzing Cleo® 90-infuusset

8.  Sluit de infuuslijn aan en vul de set volgens 
de gebruikershandleiding van de pomp.

1.  Was en droog uw handen grondig. 2.  Prepareer de aanprikplaats en laat  
     dez drogen.

3. Draai aan de beschermkap om deze te 
     verwijderen.

4.  Controleer kleefmiddel en inbrengnaald op  
het hulpmiddel.

5.  Druk stevig aan tot u een ‘klik’ hoort, dan 
gedurende 5 seconden vasthouden en  
vervolgens met een rechte beweging lostrekken.   

6.  Controleer of de naald is ingetrokken.  

7. Druk om het kleefmiddel te bevestigen. 9.  Duw de grepen van de aanprikplaatsconnector 
naar binnen en schuif volledig open.

10.  Bevestig de infuuslijn op de aanprikplaats, in 
de meest geschikte positie. Cleo® heeft acht 
mogelijke posities.

11.  Sluit de connector, een hoorbare klik bevestigt 
sluiting.

12. Vul de canule met medicatie
• De 6 mm canule heeft een vulvolume 

van 0,002 ml.
• De 9 mm canule heeft een vulvolume 

van 0,003 ml.
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