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Jelco IntuitIV  
Safety IV Catheter™

(Straight)

 
H Manufacturer: 
Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,  
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800 

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,  
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com
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 5  BRUGSANVISNING 

f Forsigtig

7 Må ikke genanvendes

h Må ikke resteriliseres

C Steriliseret med 
etylenoxid

G Antal

= Batchkode

< Katalognummer

J Fremstillingsdato

H Fabrikant

Indeholder ikke 
naturgummilatex~

M Må ikke udsættes for sollys

ForsigtigX

L Opbevares tørt

8 Anvendes inden

: Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget

† Væskebanens komponenter 
er ikke-pyrogene

^ Denne vej op

P Temperaturbegrænsning

5  Dansk

Dansk  5  

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ 
(Lige) 

14G til 24G

BRUGSANVISNING
Disse anvisninger gælder for brugen af følgende Jelco®-produkter:
7130 til 7138 og 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP   
7260 til 7269 og 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR   14G til 24G

1. BESKRIVELSE:
Hvert Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ består af en introducerkanyle og en 
integreret nålebeskytter.  Hovedkomponenterne er: (1) kanylefacet, (2) kanyle,
(3) kateter, (4) katetermuffe, (5) nålebeskytter, (6) flash back kammer, (7) prop til
flash back kammer, (8) hylster, (9) kanylemuffehus.

STØRRELSES- OG REFERENCEOVERSIGT FOR KATETRE

Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om sikker brug 
af produktet. Læs hele indholdet af denne brugsanvisning, også 

advarsler og forholdsregler, før ibrugtagning af dette produkt. hvis 
advarsler, forholdsregler og anvisninger ikke følges nøje, er det 
forbundet med livsfare eller risiko for alvorlige personskader for 

patienten og/eller klinikeren.

BEMÆRK: DISTRIBUÉR DENNE INDLÆGSSEDDEL TIL ALLE  
PRODUKTETS ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSSTEDER.

Størrelse 14G 16G 18G 20G 22G 24G

Farve Orange Grå Grøn Pink Blå Gul

EFTER BRUG

FØR BRUG

Denne anordning er kun beregnet til engangsbrug og leveres steril og ikke-
pyrogen. Materialerne i dette røntgenfaste IV-kateter indeholder ikke latex og 
er fri for PVC og DEHP.  
2. INDIKATIONER:
2.1   Et korrekt placeret Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ giver adgang til en

vene eller arterie til udtagning af blodprøver, monitorering af blodtryk eller 
indgift af væsker.

2.2   Nålebeskytteren, der låses fast over kanylen, når den trækkes ud, reducerer 
risikoen for stikskader.

2.3   Disse katetre kan anvendes til alle patientgrupper under hensyntagen 
til patientstørrelse, egnethed til den opløsning, der skal indgives, og 
behandlingens varighed.  

2.4   14 til 24 gauge katetre kan anvendes sammen med el-sprøjtepumper på 
op til 300 psi. 

3. KONTRAINDIKATIONER:
Ingen kendte 

4. ADVARSLER:
4.1   For at sikre korrekt brug SKAL LÆGEN VÆRE ØVET I UDFØRELSE AF

VENEPUNKTUR og følge brugsanvisningen.  hvis disse anvisninger 
ikke følges, er det forbundet med livsfare eller risiko for alvorlige 
personskader for patienten og/eller lægen.  

4.2   Undgå risikoen for emboli:
•		SKÆR	IKKE	I	KATETERET	og	brug	ikke	skarpe	instrumenter	i	

nærheden af kateteret.
•		Sæt	aldrig	introducernålen	tilbage	i	kateteret,	da	den	kan	skære	det	

over.
4.3  Undgå nålestikskader:

•		UNDLAD	AT	BØJE	KANYLEN	under	indføring,	anlægning	eller
udtagning af kateteret.

•		Hvis	venepunkturen	ikke	lykkes,	aktiveres	sikkerhedsmekanismen,	
og både kanyle og kateter skal kasseres.

•		Hvis	enheden	mod	forventning	ikke	kommer	ud,	bortskaffes	skarpe	
dele straks i en godkendt kanylebøtte.

4.4   Kanylen er ikke beregnet til brug med en guidewire – den vil 
forhindre aktiveringen af nålens sikkerhedsanordning

4.5  Undlad at manipulere nålebeskytteren før eller efter brug.
5. FORhOLDSREGLER:
5.1   Produktet er sterilt, ikke-toksisk og ikke-pyrogent, medmindre pakken er

åbnet, våd eller beskadiget. Kasser pakken, hvis den er åbnet, våd eller 
beskadiget

5.2   Der skal være åbent gennemløb, før el-sprøjtepumper tages i brug. 
Anvendelse med el-sprøjtepumper med et tryk over 300 psi kan forårsage 
lækager og/eller andre skader på produktet. Kateteret må ikke klemmes 
eller blokeres under brug med en el-sprøjtepumpe. Kontroller, at 
sprøjtepumpen er korrekt kalibreret og automatisk standser, hvis trykket 
overstiger 300 psi.

6. FORSIGTIGhEDSREGLER:
6.1   Denne anordning er beregnet som hjælp til at undgå

nålestikskader. Foruden denne brugsanvisning anbefales det, at den 
sundhedsprofessionelle følger de anbefalinger, der gives i standarderne 
fra CDC og OSHA (USA) eller tilsvarende lokale standarder for blodbårne 
patogener ved anlæggelse, vedligeholdelse eller bortskaffelse af IV-katetre 
for at undgå risikoen for kontakt med blod.

forekomme, før kateteret er helt inde i blodkarret.  Før om nødvendigt 
kateteret og kanylen lidt frem sammen for at sikre,  at kateteret er helt inde 
i blodkarrets lumen. Undgå utilsigtet punktur af blodkarrets posteriore 
væg ved at sænke kanylen, til den er parallel med huden.

6.4   Sørg for at, væskeadministrations-/muffeforbindelsen sidder fast for at 
undgå lækager. 

6.5   Kontroller stabilisering af kateteret på patienten.  Forkert stabilisering kan 
medføre tab af adgang til blodkarret. 

7. BRUGSANVISNING:
 PÅ GRUND AF RISIKOEN FOR KONTAKT MED BLODBÅRNE 
PATOGENER FØLGES STANDARDFORhOLDSREGLERNE UNDER 
PLACERING, BRUG OG UDTAGNING AF ET IV-KATETER.

7.1   Vælg og klargør indstiksstedet efter stedets regler. Anlæg en årepresse.
7.2   Aftag hylsteret i en lige bevægelse udad, og efterse anordningen. 

Kontroller, at den farvekodede katetermuffe er sat helt i,  og kontroller, at 
kanylens facet vender opad.

7.3   Hold anordningen i det gennemsigtige, cylinderformede flash back 
kammer. Kontroller, at den flade del af kanylemuffehuset og kanylens facet 
vender opad. 

7.4   Fasthold blodkarret med et forsigtigt træk i huden, og før kanylen ind i 
huden  og blodkarret i en korrekt vinkel.

7.5   Blod, der løber tilbage i flash back kammeret, bekræfter, at kanylen er inde 
i blodkarret.

7.6   Gør vinklen  mindre, og indfør enheden et lille stykke for at sikre, at 
katetret går ind i blodkarret.

7.7   Aftag årepressen.
7.8   Før kanylen tages ud, anlægges et let tryk med fingrene mod blodkarret 

distalt fora kateterspidsen. Fasthold kateterets koblingsmuffe, og tag 
kanylen ud ved at trække den lige tilbage. Nålebeskytteren går automatisk 
op og dækker kanylespidsen. 
 Bemærk: Der kan opstå en let modstand, når den beskyttede kanyle 
fjernes fra katetermuffen.

7.9   Bemærk:		Nålebeskytteren	må	ikke	sættes	tilbage	i	muffen,	når	den	er	
udtaget.

7.10   Tilslut IV-infusionsslangen, og forbind indstiksstedet i henhold til stedets 
regler. 

7.11   Bortskaf straks enheden i en punkturfast, lækagesikker engangsbeholder 
til skarpe genstande.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, designmærkerne Jelco og Smiths Medical er 
varemærker tilhørende Smiths Medical. Symbolet ® angiver, at varemærket er 
registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og i visse andre 
lande. Alle andre navne og mærker, som er nævnt, er handelsnavne, varemærker 
eller servicemærker tilhørende de respektive ejere. Der er ingen forbindelse mellem 
Smiths Medical og Intuitive Surgical. 
© 2012 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes.
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Til engangsbrug.

Må ikke genanvendes:  Medicinsk udstyr 
kræver specifikke materialeegenskaber for at 
fungere som tilsigtet. Disse egenskaber er kun 
kontrolleret til engangsbrug. Ethvert forsøg på 
at behandle udstyret til efterfølgende genbrug 

kan påvirke perfekt tilstand af udstyret negativt 
eller medføre forringet funktionsevne.

Steril med mindre enhedens beholder åbnes 
eller beskadiges.

Bortskaf efter engangsbrug.
Må ikke steriliseres igen.




