
DeltaVen® lukket katetersystem

Kort instruktion

Rens indføringsstedet med et antiseptisk middel i henhold til lokale procedurer

Udfør venepunkturen ved en passende 
indføringsvinkel. Kontrollér, at der er 
tilbageløb i den distale ende af kateteret
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Skub - brug den ikke-dominerende hånd  
til at føre kateteret ind i venen, mens nålen 
holdes stabil
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Klargøring

Indføring

TEKNIK MED 
TO HÆNDER

Kontrollér, at forbindelserne er  
korrekt fastgjorte og at klemmen er i 
“åben” position

1
Hold i den farvede vingedel, og fjern 
hylsteret med en drejende bevægelse. 
Inspicer kateteret
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Træk - træk bagud i den hvide, riflede 
indkapsling, næsten parallelt med huden, 
mens der holdes øje med sekundært 
tilbageløb i forlængerslangen. Træk, 
indtil der høres et “klik”
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Bortskaf nålen med sikkerhedsmekanismen i en egnet kanylebøtte i henhold til lokale retningslinier

Et let skub - sænk DeltaVen®, så det 
næsten er parallelt med huden. Før 
hele kateteret nogle få millimeter 
fremad for at sikre, at kateterslangen 
er i venen

4
Et let træk - træk bagud i den hvide, 
riflede indkapsling, således at koblingen 
adskilles fra sikkerhedsmekanismen
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Skub - brug fingeren bag ved 
afskubningstappen til at føre kateteret  
ind i venen, mens nålen holdes stabil

TEKNIK MED 
ÉN HÅND TRÆK OG KLIK
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Luk glideklemmen2

Åbn glideklemmen4

Foretag en vurdering af 
indstiksstedet og gennemskyl 
DeltaVen® i henhold til lokale 
procedurer

1
Seponer DeltaVen®, når det ikke 
længere er behøves, eller er  
klinisk indiceret
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Stabiliser og fixer DeltaVen® i 
henhold til afdelingens procedurer1

Gennemskyl alle porte ved 
pulserende skylning for at sikre,  
at slangerne er passable.  
Luk glideklemmen
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Fjern ventilproppen, og udskift den 
med enten en nålefri konnektor 
eller en luer prop

3

Pleje og vedligeholdelse

Klargøring til infusion

DeltaVen® lukket katetersystem

Efter indføring


