
DeltaVen®

Kort instruks til subkutan adgang

Løsn nålen – træk tilbage, til den er 
halvvejs oppe i kateteret.2

Hold i den farvede vingedel, og fjern 
beskyttelseshætten med en drejende 
bevægelse. Efterse kateteret.
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Hold i den hvide del af enheden 
med den ene hånd og sammenklem 
forsigtigt huden med tommel- og 
pegefinger på den anden hånd for at 
lokalisere det subkutane lag.
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Klargør DeltaVen® ved først at fjerne 
proppen og luftfilteret.1

Gennemskyl DeltaVen® og observer 
væskeflowet. Derefter genindfør 
nålen helt og kontroller at 
nålespidsen er helt synlig for enden 
af kateteret
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Tilslut infusionssættet eller sprøjten 
for at gennemskylle.3

FØR ANVENDELSE
1. Læs brugsanvisningen før anvendelse. Følg altid hospitalets eller organisationens retningslinjer. 

2. Vælg korrekt kateterstørrelse: Til subkutan anvendelse anbefales gauge-størrelser på 26G, 24G og 22G med en kateterlængde på 19 mm. 

3. Brug beskyttelseshandsker.

4. Klargør indstiksstedet, og foretag huddesinfektion i henhold til hospitalets eller organisationens retningslinjer og procedurer.

5. Kontroller udløbsdatoen og at emballagen er intakt. Åbn emballagen ifølge indikationerne (PEEL). Må ikke anvendes, hvis den individuelle emballage er 
beskadiget eller åben, eller hvis produktets holdbarhed er overskredet. Produktet skal anvendes, så snart emballagen er blevet åbnet.

6. Kontroller, om tilslutningerne og/eller tilbehør er korrekt fastgjort.

7. Kontroller, om klemmen på forlængelsen er i åben position.

SUBKUTAN ANVENDELSE

Kontroller, at nålespidsen ikke er beskadiget, 
og at den kommer helt ud af den distale ende 
af kateteret. Hvis det ikke er tilfældet, skal 
produktet udskiftes.

Illustrationerne viser DeltaVen®med dobbeltport. 

DeltaVen® findes også med enkeltport i størrelserne 26G, 24G og 22G samt en kateterlængde på 19mm.
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VEDLIGEHOLDELSE
1. Monitorer infusionen/stedet i henhold til hospitalets/organisationens retningslinjer.

2. Vi anbefaler at anvende DeltaVen® i overensstemmelse med lokale protokoller og CDC guidelines (retningslinjerne fra det amerikanske center  
for sygdomskontrol.

3. Udskift den nålefri konnektor inden for et tidsrum på højst 7 dage eller efter højst 200 aktiveringer.

4. Hvis enheden er udstyret med en stophane, anbefales det at udskifte den efter 72 timer, eller efter 24 timer, hvis der anvendes koncentrerede 
opløsninger af glukose, lipider eller blodprodukter.

Følg de lokale retningslinjer mht 
valg af forbinding. Start herefter 
infusionen.
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Hold enheden på det riflede hus, og 
indfør kateteret i en passende vinkel. 
Hold i det riflede hus og træk nålen 
tilbage, indtil sikkerhedsanordningen 
er fuldt aktiveret, hvilket angives ved 
en kliklyd.
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Tilbagetrækning af nålen skal ske med en 
jævn bevægelse, samtidig med at nålen holdes 
i lige linje med vingedelen.

Bortskaf nålen i en beholder til skarpe 
genstande.
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