
 

BIOSAFE KLEP 
INDICATIES: 
De Biosafe klep is een hulpmiddel voor de 
afname en infusie van vloeistoffen zonder 
naald. De klep is compatibel met de 
volgende medische hulpmiddelen voorzien 
van mannelijke luer-verbinding: 
Toedieningssets, Verlengsets, Spuiten / 
Voorgevulde spuiten, Centrale veneuze 
katheters, Verdeelstukken, Kranen. 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
1. Open de verpakking bij het openingspunt 
en verwijder de beschermdop (Fig. 1). 
2. Sluit de vrouwelijke luer-lock van de 
katheter of het verlengstuk aan op de 
mannelijke Biosafe luer-lock. (Fig. 2). 
3. Reinig de siliconenafdichting op de 
vrouwelijke Biosafe luer-lock om 
veiligheidsredenen. Zorg er tijdens deze 
handeling voor het hulpmiddel niet te 
besmetten. 
4. Verbind de mannelijke luer-lock van het 
infusiehulpmiddel of de spuit met de Biosafe 
door eerst te drukken en vervolgens het 
hulpmiddel te draaien totdat het is 
vastgezet. Houd beide hulpmiddelen 
coaxiaal tijdens deze handeling. Gebruik 
geen naalden. 
5. Draai voor het loskoppelen het 
infusiehulpmiddel of de spuit in 
tegengestelde richting, totdat hij is 
losgekoppeld. Verwijder de Biosafe klep 
niet uit de katheter van de patiënt of uit het 
infusiehulpmiddel (Fig. 3). 
6. Desinfecteer de Biosafe klep met een 
niet-alcoholische oplossing na elk gebruik 
voor een betere aseptische techniek. 
De Biosafe is een gesloten systeem en 
vereist geen beschermdoppen. 
Steriel en niet-pyrogeen product. 
WAARSCHUWINGEN: 
 Een aseptische techniek gebruiken. 
 Niet met naalden gebruiken. 
 Alleen gebruiken als de verpakking intact 
is. 
 Steriliteit is alleen gegarandeerd als de 
verpakking intact is. 
 Dit hulpmiddel mag slechts één keer 
worden gebruikt voor één patiënt en dient 
onmiddellijk na gebruik te worden 
weggegooid. Hergebruik is niet voorzien 
omdat het hulpmiddel zijn steriliteit verliest. 
Het risico van hergebruik bestaat uit de 
besmetting van het hulpmiddel, wat kan 
leiden tot infectie van de patiënt, waaruit 
mogelijk ziekte of de dood kan voortvloeien. 
ARIES benadrukt het belang van het juiste 
gebruik van het hulpmiddel volgens de 
aangegeven gebruiksaanwijzingen en 
alleen door bevoegd medisch personeel om 
letsel te voorkomen aan de patiënt of de 
eindgebruiker / operator zelf. 
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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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