
DeltaVen® kateter med slutet system

Snabbguide

Rengör injektionsområdet enligt klinikens rutiner.

Utför venpunktionen med lämplig 
införingsvinkel. Kontrollera att blod 
syns i kateterns distala ände.
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Tryck – använd den assisterande handen för 
att föra in katetern i venen medan du håller 
nålen stabil.
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Förberedelser

Införande

TVÅHANDSTEKNIK

Kontrollera att anslutningarna är  
korrekta och att klämman är i  
”öppet” läge.
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Avlägsna höljet med en vridande 
rörelse medan du håller i den färgade 
vingen. Inspektera katetern.
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Dra – dra det vita, ribbade höljet bakåt, 
nästan parallellt med huden, och var 
uppmärksam på tillbakaflöde av blod 
i förlängningsslangen. Dra tills du hör 
ett klickande ljud.
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Kassera nålen med säkerhetsmekanism i lämplig behållare för vassa föremål, i enlighet med klinikens rutiner.

Tryck lätt – sänk DeltaVen®-katetern 
tills den är nästan parallell med huden. 
För in hela katetern ett par millimeter 
för att säkerställa att kateterslangen 
befinner sig i venen.
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Dra lätt – dra det vita, ribbade höljet 
bakåt och separera kopplingen från 
säkerhetsmekanismen.
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Tryck – placera fingret bakom fliken och 
för in katetern i venen medan du håller 
nålen stabil.

ENHANDSTEKNIK DRA TILL ”KLICK”
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Stäng klämman.2

Öppna klämman.4

Gör en bedömning av 
införingsstället och spola 
DeltaVen®-katetern enligt  
klinikens protokoll

1
Avlägsna DeltaVen®-katetern när 
den inte längre behövs eller då den 
saknar klinisk indikation
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Stabilisera och säkra DeltaVen® 
katetern enligt klinikens protokoll.1

Spola alla portar med pulserande 
spolning för att minska risken för 
tilltäppning. Stäng klämman när  
du är klar.
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Ta bort ventilproppen och ersätt  
det med en nållös anslutning  
eller skyddshatt.
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Skötsel och underhåll

Förberedelser inför infusion

DeltaVen® kateter med slutet system

Efter införandet


