
  

 

6. 
opløsning uden alkohol efter hver 
anvendelse for en bedre aseptisk teknik. 
Biosafe er et lukket systemt, og derfor er 

• Anvend udelukkende aseptisk teknik. 
• Anvend ikke nåle med anordningen. 
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Biosafe etter hver bruk desinfiseres med en 
ikke-alkoholholdig løsning.   
Il Biosafe er et lukket system og trenger ikke 

• Bruk en aseptisk teknikk. 
• Ikke bruk nåler. 

tekniikan. 
Biosafe on suljettu järjestelmä, joka ei vaadi 

Steriili ja kuumetta aiheuttamaton tuote. 
VAROITUKSIA: 
• Käytä aseptista tekniikkaa. 
• Älä käytä neuloja. 
• Käytettävä ainoastaan, jos pakkaus on 
ehjä. 
• Steriiliys taataan ainoastaan, jos 

VALVA BIOSAFE 
INDICAȚII: 
Valva Biosafe este un dispozitiv pentru 
prelevarea și perfuzia de lichide fără ac. 
Valva este compatibilă cu următoarele 
dispozitive medicale prevăzute cu 
conexiuni Luer tată: 
Perfuzoare, Prelungitoare, Seringi/seringi 
preumplute, Catetere venoase centrale, 
Distribuitoare, Robinete. 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 
1. Desfaceți ambalajul în punctul indicat și 
îndepărtați capacul de protecție (fig. 1). 
2. Racordați conectorul Luer mamă al 
cateterului sau prelungitorului la conectorul 
Luer Lock tată al valvei Biosafe (fig. 2). 
3. Curățați sigiliul din silicon aflat la partea 
superioară a conectorului mamă Luer Lock 
Biosafe din motive de siguranță. În timpul 
acestei operațiuni, fiți atenți să nu 
contaminați dispozitivul. 
4. Racordați conectorul terminal tată al unui 
dispozitiv de perfuzie sau al unei seringi la 
Biosafe, prin apăsarea și apoi rotirea 
dispozitivului până la fixare. Mențineți cele 
două dispozitive în poziție coaxială în timpul 
operațiunii. Nu folosiți ace. 
5. Pentru deconectare, rotiți dispozitivul de 
perfuzie sau seringa în sens invers până la 
separarea acestora. Nu scoateți valva 
Biosafe din cateterul pacientului sau 
dispozitivul de perfuzie (fig. 3). 
6. Dezinfectați valva Biosafe cu soluție non-
alcoolică după fiecare utilizare pentru o 
tehnică aseptică mai bună. 
Valva Biosafe este un sistem închis care nu 
necesită capace de protecție. 
Produs steril și apirogen. 
AVERTISMENTE: 
• Folosiți o tehnică aseptică. 
• Nu folosiți împreună cu ace. 
• Utilizați doar dacă ambalajul este 
nedeteriorat. 
• Sterilitatea este garantată doar dacă 
ambalajul este nedeteriorat. 
• Prezentul dispozitiv va fi utilizat doar o 
singură dată pentru un singur pacient, iar 
apoi va fi eliminat. Reutilizarea nu este 
prevăzută deoarece dispozitivul își pierde 
sterilitatea. Riscul asociat reutilizării constă 
în contaminarea dispozitivului, fapt care 
poate conduce la infectarea pacientului, 
ceea ce reprezintă o cauză posibilă de 
îmbolnăvire sau deces. ARIES subliniază 
importanța utilizării corecte a dispozitivului 
conform instrucțiunilor de utilizare indicate 
și doar de către personal medical autorizat 
pentru a evita vătămarea pacientului sau a 
utilizatorului/operatorului. 
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