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7  KÄYTTÖOHJEET 

f Varoitus

7 Ei saa käyttää uudelleen

h Älä steriloi uudelleen

C Steriloitu 
etyleenioksidilla

G Määrä

= Eräkoodi

< Luettelonumero

J Valmistuspäivä

H Valmistaja

Ei sisällä 
luonnonkumi lateksia~

M Suojattava 
auringonvalolta

X Helposti särkyvä, 
käsiteltävä varovasti

L Pidettävä kuivana

8 Käytettävä ennen

: Ei saa käyttää, jos pakkaus on 
vahingoittunut

† Nestepolun osat 
ei-pyrogeenisia

^ Tämä puoli ylös

P Lämpötilarajoitus

7  Suomi

Suomi  7  

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ 
(suora) 

KÄYTTÖOhJEET
Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavia Jelco®in tuotteita:

14 G - 24 G7130 - 7138 ja 7188 
7260 - 7269 ja 7288 

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP  
Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR  14 G - 24 G

1. KUVAUS:
Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ koostuu sisäänviejäneulasta ja kiinteästä
neulan kärjen suojuksesta.  Laitteen osat: (1) neulan viisto kärki, (2) neula,  
(3) katetri, (4) katetrin kanta, (5) kärjen suojus, (6) säiliö, (7) tulppayksikkö,
(8) suojaholkki, (9) neulan kannan kotelo.

KATETRIN KOKO (G) JA LUOKITUS

Tämä kertakäyttöinen laite toimitetaan steriilissä ja pyrogeenittomassa 
pakkauksessa. Röntgenpositiivisen suonensisäisen katetrin valmistukseen 
käytetyt materiaalit eivät sisällä lateksia, PVC:tä ja DEHP:tä.  

Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta 
käytöstä. Lue käyttöohjeiden koko sisältö, mukaanlukien 

varoitukset ja varotoimenpiteet ennen tuotteen käyttöönottoa. 
Varoitusten, varotoimenpiteiden ja käyttöohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavaa vahinkoa potilaalle.

hUOMAA: JAA TÄMÄ OhJE KAIKKIIN TUOTTEEN KÄYTTÖPISTEISIIN.

G 14G 16G 18G 20G 22G 24G

Väri Oranssi Harmaa Vihreä Vaaleanpunainen Sininen Keltainen

KÄYTÖN JÄLKEEN

ENNEN KÄYTTÖÄ

2. KÄYTTÖAIhEET:
2.1  Laskimoon tai valtimoon oikein asetetun Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™

-katetrin kautta voidaan ottaa verinäytteitä, valvoa verenpainetta ja antaa
nesteitä.

2.2   Kärjen suojus lukittuu neulan päälle, kun neula otetaan pois. Tämä 
vähentää tahattomien neulanpistojen vaaraa.

2.3   Näitä katetreja voidaan käyttää kaikille potilaille, kunhan otetaan 
huomioon potilaan koko, infuusionesteen sopivuus ja hoidon kesto.  

2.4   14 - 24 G:n katetrien kanssa voidaan käyttää automaattista injektoria, jonka 
paine on enintään 300 psi. 

3. VASTA-AIhEET:
Ei tunnettuja vasta-aiheita.

4. VAROITUKSIA:
4.1   Jotta katetria käytetään oikein, lääkärin on perehdyttävä injektointiin

ja noudatettava käyttöohjeita.  Näiden ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja potilaalle tai 
lääkärille.  

4.2   Vältä veritulppien muodostumista:
•		ÄLÄ	LEIKKAA	KATETRIA	äläkä	käytä	teräviä	instrumentteja	katetrin	

lähellä.
•		Älä	koskaan	aseta	sisäänviejäneulaa	uudelleen	katetrin	sisään,	sillä

se saattaa rikkoa katetrin.
4.3  Vältä tahattomia neulanpistoja:

•		NEULAA	EI	SAA	TAIVUTTAA	katetrin	asettamisen,	pujottamisen	ja	
poistamisen aikana.

•		Jos	pistäminen	ei	onnistu,	kiinnitä	turvalaite	ja	hävitä	sekä	neula	
että katetri.

•		Välineen	lukittumisvika	on	epätodennäköinen,	mutta	jos	niin	käy,
vie tämä terävä väline sille tarkoitettuun jäteastiaan.

4.4   Neulaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ohjainvaijerin kanssa - sen 
käyttö estää kärjen turvasuojuksen toiminnan.

4.5    Kärjen suojusta ei saa käsitellä ennen käyttöä eikä käytön jälkeen.
5.  hUOMIO:
5.1   Tuote on steriili, myrkytön ja pyrogeeniton, ellei pakkaus ole auennut,

kastunut tai vahingoittunut. Hävitä laite, jos pakkaus on auennut, kastunut 
tai vahingoittunut.

5.2   Auki pysyminen on varmistettava, ennen kuin laitetta käytetään 
automaattisen injektorin kanssa. Jos käytettävän automaattisen injektorin 
paine on suurempi kuin 300 psi, laite voi vahingoittua tai alkaa vuotaa. 
Katetria ei saa taivuttaa eikä tukkia automaattisen injektorin käytön aikana. 
Varmista, että injektori on kalibroitu oikein ja pysähtyy automaattisesti 
suurimman sallitun paineen (300 psi) ylittyessä.

6. VAROTOIMET:
6.1   Laite vähentää tahattomien pistojen vaaraa. Terveydenhuoltohenkilöstön

tulisi näiden ohjeiden lisäksi noudattaa CDC- ja OSHA-standardeja 
(Yhdysvalloissa) tai vastaavia paikallisia veren välityksellä leviäviä 
taudinaiheuttajia koskevia määräyksiä, kun suonensisäisen katetrin käyttö 
aloitetaan ja kun katetri pidetään paikallaan ja hävitetään. Näin vältetään 
verelle altistumisesta aiheutuvia riskejä.

6.2   Noudata katetrin asettamista, paikallaan pitämistä ja poistamista koskevia 
laitoksen sääntöjä ja käytäntöjä.  

6.3   Katetri on sisäänviejäneulaa lyhyempi. Siksi verta saattaa virrata katetriin, 

ennen kuin katetrin kärki on kokonaan verisuonessa.  Vie tarvittaessa 
katetria ja neulaa yhdessä hieman eteenpäin, jotta katetri varmasti työntyy 
kokonaan verisuonen sisään. Jotta pistos ei vahingossa läpäise suonen 
takaseinämää, laske neulaa, kunnes se on samansuuntainen ihon kanssa.

6.4   Estä vuodot varmistamalla, että infuusion ja kannan liitos on tarpeeksi 
tiukka. 

6.5   Varmista, että katetri on tukevasti paikallaan potilaassa.  Jos katetri ei ole 
tukevasti paikallaan, suoniyhteys saattaa katketa. 

7. KÄYTTÖOhJEET:
 Suonensisäistä katetria asetettaessa, käytettäessä ja poistettaessa
on noudatettava varotoimia veren välityksellä leviäville 
taudinaiheuttajille altistumiseen liittyvien riskien vuoksi.

7.1   Valitse pistoskohta ja valmistele se pistosta varten laitoksen käytäntöjen 
mukaan. Aseta kiristysside.

7.2   Irrota suojaholkki vetämällä suoraan ulospäin ja tarkasta laite. Varmista, 
että väristä tunnistettava katetrin kanta on tukevasti paikallaan. Tarkista, 
että terän viisto puoli on ylöspäin.

7.3   Pidä laitteesta kiinni sen läpikuultavan, lieriönmuotoisen säiliön kohdalta. 
Tarkista, että neulan kannan kotelon litteä osa ja terän viisto puoli ovat 
ylöspäin. 

7.4   Aseta katetri verisuoneen vetämällä ihoa hieman ja työntämällä neula 
ihoon ja verisuoneen sopivassa kulmassa.

7.5   Kun neula on työntynyt verisuoneen, verta alkaa virrata säiliöön.
7.6   Pienennä kulmaa ja vie katetria hieman eteenpäin, jotta se varmasti 

työntyy verisuonen sisään.
7.7   Irrota kiristysside.
7.8   Ennen kuin irrotat neulan, paina verisuonta sormella distaalisesti 

katetrin kärjestä ja kiinnitä katetrin kanta. Irrota neula vetämällä suoraan 
taaksepäin. Kärjen suojus kiinnittyy automaattisesti neulan kärjen päälle. 
 HUOMAA: Kun suojattu neula poistetaan katetrin kannasta, tuntuu hieman 
vastusta.

7.9   huomautus:  Älä työnnä kärjen suojusta uudelleen kantaan, kun se on 
irrotettu.

7.10   Kiinnitä infuusioletku ja haavaside laitoksen käytäntöjen mukaan. 
7.11   Vie laite heti pistoja ja vuotoja kestävään, kertakäyttöisille teräville 

välineille tarkoitettuun jäteastiaan.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, Jelco designmerkki ja Smiths Medical designmerkki 
ovat Smiths Medical´in tavaramerkkejä.  ®- merkki tarkoittaa, että tavaramerkki 
on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa sekä eräissä muissa 
maissa. Kaikki muut mainitut nimet ja merkit ovat omistajiensa tavaranimiä, 
tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä. Smiths Medicalin ja Intuitive Surgicalin välillä 
ei ole yhteyttä. 
© 2012 Smiths Medical. Kaikki oikeudet pidätetään.

7
Kertakäyttötuote.

Ei saa käyttää uudelleen:  Lääkinnälliset 
tarvikk eet vaativat materiaalin 

erityisominaisuuksia toimiakseen halutulla 
tavalla. Nämä ominaisuudet on vahvistettu 

vain yhtä käyttökertaa varten. Yritykset 
käsitellä tarvike uudelleenkäyttöä varten voi 

vaurioittaa tarviketta tai johtaa toiminnon 
huonontumiseen.. 

Steriili kunnes yksittäispakkaus avataan tai 
vaurioituu.

Hävitettävä yhden käyttökerran jälkeen. Älä 
steriloi uudestaan.




