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Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ 
(Rett) 

BRUKSANVSINING
Denne bruksanvisningen gjelder ved bruk av følgende produkter fra 
Jelco®:

14G til 24G7130 til 7138 & 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP  
7260 til 7269 & 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR  14G til 24G

1. BESKRIVELSE:
Alle utgaver av Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ består av en innføringsnål og
en innebygd nålespissbeskyttelse.  Hoveddelene er: (1) avfaset spiss, (2) nål,
(3) kateter, (4) kateterkobling, (5) spissbeskyttelse, (6) glimtkammer, (7) sett for
glimtplugg, (8) hylse, (9) nålekoplingskammer.

TABELL FOR KATETERMÅL OG REFERANSER

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om 
hvordan produktet brukes på en trygg måte. Les hele innholdet i 
denne bruksanvisningen, også Advarsler og forsiktighetsregler, 

før systemet tas i bruk. hvis advarsler, forsiktighetsregler og 
bruksanvisning ikke følges nøye, kan det føre til dødsfall eller 

alvorlig skade på pasient og/eller helsepersonell.

MERK: DETTE VEDLEGGET SKAL SENDES UT TIL ALLE  
STEDER hVOR PRODUKTET ER LAGRET

Mål 14G 16G 18G 20G 22G 24G

Farge Oransje Grå Grønn Rosa Blå Gul

ETTER BRUK

FØR BRUK

 Dette utstyret er beregnet til bruk på enkeltpasienter og leveres sterilt 
og ikke-pyrogent. Materialene som er brukt ved tilvirking av dette 
strålingsugjennomskinnelige IV-kateteret inneholder ikke lateks og er uten PVC 
og DEHP.  
2. INDIKASJONER:
2.1   Et korrekt innsatt Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ gir tilgang til en vene

eller en arterie for å ta blodprøver, overvåke blodtrykk eller tilføre væske.
2.2   Spissbeskyttelsen som låses fast over nålen når denne trekkes ut bidrar til å 

minske risikoen for utilsiktede nålestikk.
2.3   Disse katetrene kan brukes til enhver pasientpopulasjon under 

hensyntagen til pasientens størrelse, egnethet av oppløsningen som skal 
infunderes og behandlingens varighet.  

2.4   Katetre i størrelsene 14 til 24G kan brukes med motoriserte 
injeksjonssprøyter opp til 300 psi. 

3. KONTRAINDIKASJONER:
Ingen kjente. 

4. ADVARSEL:
4.1   For korrekt bruk må hELSEPERSONELLET VÆRE OPPLÆRT I

VENEPUNKSJONSPRAKSIS, og må følge bruksanvisningen. hvis 
bruksanvisningen ikke følges nøye, kan det føre til dødsfall eller 
alvorlig skade på pasient og/eller helsepersonell.  

4.2   Slik forhindres faren for emboli:
•		KATETERET	MÅ	IKKE	SKJÆRES	AV	og	skarpe	instrumenter	må	ikke	

benyttes i nærheten av kateteret.
•		Innføringsnålen	må	aldri	settes	inn	i	kateteret	på	nytt,	da	den	kan	

stikke hull.
4.3  Slik unngås utilsiktede nålestikk:

•		IKKE	BØY	NÅLEN	under	innsetting,	træing	eller	når	katetersettet	skal	
tas ut.

•		Hvis	venepunksjonen	ikke	er	vellykket,	kobles
sikkerhetsmekanismen inn og både nål og kateter kastes.

•		Dersom	utstyret	mot	formodning	ikke	låses	ut,	skal	spissen	
umiddelbart kastes i en godkjent beholder for skarpe gjenstander.

4.4   Nålen er ikke ment å skulle brukes med en ledewire – slik bruk vil 
hindre at spissbeskyttelsen aktiveres.

4.5  Spissbeskyttelsen må ikke håndteres før eller etter bruk.
5. FORSIKTIGhETSREGLER:
5.1   Produktet er sterilt, ikke-toksisk og ikke-pyrogent så sant ikke emballasjen

er åpnet, våt eller beskadiget. Må kastes hvis den er åpnet, våt eller 
beskadiget.

5.2   Påse at kateteret er gjennomgående åpent før motorisert 
injeksjonssprøyte brukes. Bruk av injeksjonssprøytetrykk høyere enn 300 
psi kan forårsake lekkasje og/eller skade på utstyret. Kateteret må ikke få 
knekk eller tettes til mens det benyttes motorisert injeksjonssprøyte. Påse 
at injektoren er korrekt kalibrert og at den stopper automatisk ved et trykk 
over 300 psi.

6. FORSIKTIGhETSREGLER:
6.1   Dette utstyret er utformet slik at risikoen for utilsiktede nålestikk skal

være minst mulig. I tillegg til denne bruksanvisningen anbefales det at 
helsepersonellet følger anbefalingene som CDC har fastsatt og dessuten 
de amerikanske OSHA-standardene eller tilsvarende lokale standarder 

for blodbårne patogener ved oppstart, vedlikehold og avhending av IV-
katetre for å unngå risiko for eksponering for blod.
6.2   Følg gjeldende retningslinjer og prosedyrer i sykehuset vedrørende 

innsetting, stell og uttak av katetre.  
6.3   Kateteret er kortere enn innføringsnålen. Derfor kan det forekomme 

tilbakestrømming av blod før kateterspissen er helt inne i blodkaret. Om 
nødvendig kan kateteret og nålen føres samlet litt innover for å sikre at 
kateteret går helt inn i venen. For å unngå utilsiktet punksjon av bakre 
vegg i blodkaret, kan nålen senkes noe så den ligger parallelt med huden.

6.4   Påse at væskeadministrasjon/koplingstilknytning er sikker for å forhindre 
lekkasje. 

6.5   Påse at kateteret ligger stabilt i pasienten. Dårlig stabilisering kan føre til 
manglende kartilgang. 

7. BRUKSANVISNING:
 På grunn av faren for eksponering for blodbårne patogener må
standard forholdsregler følges når IV-kateteret plasseres, brukes og
tas ut.

7.1   Velg og klargjør innstikkstedet i samsvar med sykehusets retningslinjer. 
Bruk turniké.

7.2   Hylsen tas ut med en rett bevegelse utover, utstyret ses deretter over. 
Påse at den fargekodede kateterkoplingen er helt påsatt og verifiser at 
skjæringen på nålen vender oppover.

7.3   Hold enheten i det gjennomsiktige sylinderformede glimtkammeret. Påse 
at det flate avsnittet av nålekoplingshuset og nåleskjæringen er orientert 
oppover. 

7.4   Blodkaret forankres ved at huden trekkes forsiktig opp og nålen settes inn i 
huden og blodkaret i passende vinkel.

7.5   Hvis blodet strømmer tilbake inn i glimtkammeret er dette tegn på at 
nålen er kommet inn i blodkaret.

7.6   Vinkelen minskes og enheten føres forsiktig inn for å sikre at kateteret 
kommer inn i blodkaret.

7.7   Turnikéet tas av.
7.8   Press med fingeren mot blodåren distalt for kateterspissen og hold 

kateterkoplingen fast før nålen tas ut, ta så nålen ut ved å trekke den rett 
bakover. Spissbeskyttelsen vil da automatisk dekke til nålespissen. 
 Merk: Det vil kjennes lett motstand mens den beskyttede nålen tas ut av 
kateterkoplingen.

7.9   Merk: Sett ikke spissbeskyttelsen inn i koplingen igjen etter at den er 
tatt ut.

7.10   IV-administrasjonsslangen koples til og innstikksstedet stelles i samsvar 
med sykehusets retningslinjer. 

7.11   Enheten kastes umiddelbart i en punkterings- og lekkasjesikker 
engangsbeholder for skarpe gjenstander.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, designmerket Jelco og designmerket Smiths Medical 
er varemerker som tilhører Smiths Medical.  Symbolet ® angir at varemerket er 
registrert ved U.S. Patent and Trademark Office og i visse andre land. Alle andre 
navn og merker som er nevnt, er varemerker, handelsnavn og servicemerker som 
tilhører de respektive eiere. Det er ingen forbindelse mellom Smiths Medical og 
Intuitive Surgical. 
© 2012 Smiths Medical. Med enerett.
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Til engangsbruk.

Til engangsbruk: Medisinsk utstyr krever 
særskilte materialegenskaper for å fungere etter 

hensikten. Disse egenskapene er kun verifisert for 
engangsbruk. Eventuelle forsøk på å 

gjenprosessere utstyret for gjentatt bruk vil 
kunne ha negativ effekt på utstyret eller føre til at 

funksjonsevnen forringes.
Steril så lenge enheten er uåpnet og uskadd. 

Destrueres etter engangsbruk.
Må ikke resteriliseres.




