
 

ΒΑΛΒΙΔΑ BIOSAFE 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 
Η βαλβίδα Biosafe είναι μια συσκευή για 
αναρρόφηση και έγχυση υγρών χωρίς 
βελόνα. Η βαλβίδα είναι συμβατή με τα 
ακόλουθα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διαθέτουν αρσενικά συνδετικά luer: 
Γραμμές χορήγησης, Γραμμές προέκτασης, 
Σύριγγες / Προπληρωμένες σύριγγες, 
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, Ράμπες 
στροφίγγων, Στρόφιγγες. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
1. Ανοίξτε τη συσκευασία από το 
ενδεδειγμένο σημείο ανοίγματος και 
αφαιρέστε την προστατευτική τάπα (Εικ.1). 
2. Συνδέστε το θηλυκό luer του καθετήρα ή 
της γραμμής προέκτασης στο αρσενικό luer 
lock του Biosafe (Εικ. 2). 
3. Καθαρίστε το στεγανοποιητικό από 
σιλικόνη στο θηλυκό συνδετικό LL του 
Biosafe για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, προσέξτε 
να μην μολύνετε τη συσκευή. 
4. Συνδέστε το ακραίο αρσενικό συνδετικό 
της συσκευής έγχυσης ή της σύριγγας στο 
Biosafe, πιέζοντας και μετά περιστρέφοντας 
τη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, οι δύο συσκευές πρέπει 
να είναι ευθυγραμμισμένες. Μην 
χρησιμοποιήσετε βελόνες. 
5. Για αποσύνδεση, περιστρέψτε 
αντίστροφα τη συσκευή έγχυσης ή τη 
σύριγγα μέχρι να αποσπαστεί. Μην 
αφαιρείτε το Biosafe από τον καθετήρα του 
ασθενή ή από τη συσκευή έγχυσης (Εικ. 3). 
6. Μετά από κάθε χρήση, απολυμαίνετε 
το Biosafe με διάλυμα μη αλκοολικής βάσης 
για βέλτιστη ασηψία. 
Η συσκευή Biosafe είναι κλειστό σύστημα 
και δεν απαιτεί προστατευτικά πώματα. 
Προϊόν στείρο και μη πυρετογόνο. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
 Χρησιμοποιήστε τεχνική ασηψίας.
 Να μην χρησιμοποιείται με βελόνες. 
 Να χρησιμοποιείται μόνο αν η
συσκευασία είναι ακέραιη. 
 Η στειρότητα είναι εγγυημένη μόνον 
εφόσον η συσκευασία είναι ακέραιη. 
 Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο 
για μία χρήση, σε έναν μόνο ασθενή, και 
πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη 
χρήση. Δεν προβλέπεται 
επαναχρησιμοποίηση αυτής της συσκευής 
διότι χάνει τη στειρότητά της μετά τη χρήση. 
Η συσκευή ενδέχεται να είναι μολυσμένη 
μετά τη χρήση και, εάν 
επαναχρησιμοποιηθεί, η μόλυνση μπορεί 
να περάσει στον ασθενή και ο ασθενής 
κινδυνεύει να νοσήσει ή και να πεθάνει. 
Η ARIES υπογραμμίζει την καθοριστική 
σημασία που έχει η ορθή χρήση της 
συσκευής, σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
οδηγίες και αποκλειστικά από 
εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό, ώστε 
να αποτραπεί βλάβη του ασθενή ή του 
χρήστη/χειριστή. 

STERILE    EO = Sterilized using Ethylene Oxide 

= Manufacturer 

=This device does not contain latex 

= Disposable device. Do not re-use 
= Keep between 0÷40 °C 

Read instruction for use carefully 

 LOT =  Batch code 

=  Catalogue number 

=  Use-by date 

=  Date of manufacture 

=      High  = Keep away from sunlight 

= Fragile 
= Keep dry 
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