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Jelco IntuitIV  
Safety IV Catheter™

(Straight)

 
H Manufacturer: 
Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,  
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800 

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,  
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
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Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com
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4  BRUKSANVISNING 

f Försiktighetsåtgärd

7 Får inte återanvändas

h Får ej omsteriliseras

C Steriliserad 
med etylenoxid

G Kvantitet

= Batchkod

< Katalognummer

J Tillverkningsdatum

H Tillverkare

Innehåller inte naturligt 
latexgummi~

M Skyddas för solljus

X Bräcklig, hanteras 
varsamt

L Förvaras torrt

8 Använd före

: Får inte användas om 
förpackningen är skadad

† Vätskeledarkomponenter 
är ej pyrogena

^ Denna sida upp

P Temperaturbegränsning

4  Svenska

Svenska  4  

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ 
(Rak) 

BRUKSANVISNING
Instruktionerna är avsedda för användning av följande Jelco® produkter:
7130 till 7138 och 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP   14 G till 22 G
7260 till 7269 och 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR   14 G till 24 G

1. BESKRIVNING:
Varje Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ består av en införarnål och ett integrerat
spetsskydd. Huvuddelarna är: (1) nålavfasning, (2) nål, (3) kateter, 
(4) kateterfattning, (5) spetsskydd, (6) flödeskammare, (7) flödespluggdon, 
(8) skida, (9) skydd till nålfattning.

KATETERNS MÅTT OCh REFERENSTABELL

Denna anordning är endast avsedd för engångsbruk och levereras steril och 
icke-pyrogen. De material som används för tillverkning av denna röntgentäta 

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker 
användning av produkten. Läs igenom hela bruksanvisningen, 

inklusive varningar och försiktighetsmeddelanden före 
användningen av denna produkt. Om dessa varningar, 

försiktighetsmeddelanden och instruktioner inte följs ordentligt 
kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador på patienten och/

eller klinikern.
OBS! DISTRIBUERA DENNA BIPACKSEDEL TILL ALLA  

STÄLLEN DÄR PRODUKTEN FINNS.

Mått 14G 16G 18G 20G 22G 24G

Färg Orange Grå Grön Rosa Blå Gul

EFTER ANVÄNDNING

FÖRE ANVÄNDNING

kateter för intravenöst bruk innehåller inte latex och är fria  från PVC och DEHP.  
2. INDIKATIONER:
2.1   En korrekt placerad Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ ger åtkomst till en

ven eller artär för provtagning av blod, övervakning av blodtryck eller 
administrering av vätskor.

2.2   Det spetsskydd som låses fast över nålen när nålen dras tillbaka hjälper till 
att minska risken för oavsiktliga nålstick.

2.3   Dessa katetrar kan användas till varje patientgrupp med hänsyn tagen 
till patientens storlek, lämplighet för den lösning som ska infunderas och 
behandlingens längd,   

2.4   Katetrar på 14 till 24 G kan användas med kraftdrivna injektorer upp till 
300 psi (ca 2070 kPa eller 21 at). 

3. KONTRAINDIKATIONER:
Inga kända 

4. VARNINGAR:
4.1   För korrekt användning MÅSTE DEN KLINISKA PERSONALEN VARA

UTBILDAD I VENPUNKTIONSTEKNIK och följa bruksanvisningen. Om 
dessa anvisningar inte följs ordentligt kan det leda till dödsfall eller 
allvarliga skador på patienten och/eller läkaren.  

4.2   För att undvika risken för blodpropp:
•		SKÄR	INTE	AV	KATETERN	och	använd	inte	vassa	instrument	i	

närheten av katetern.
•		För	aldrig	in	införarnålen	på	nytt	i	katetern	eftersom	katetern	kan	

slitas av.
4.3  För att undvika ett oavsiktligt nålstick:

•		BÖJ	INTE	NÅLEN	när	kateteruppsättningen	förs	in,	träds	över	eller	
tas ut.

•		Om	venpunktionen	inte	lyckas	ska	säkerhetsmekanismen	aktiveras	
och både nål och kateter kasseras.

•		Om	anordningen	mot	förmodan	inte	låses	ut,	ska	vassa	delar	
kasseras omedelbart i en godkänd behållare för detta.

4.4   Nålen är inte avsedd att användas med en ledare – om en sådan 
används skulle aktiveringen av spetsskyddet förhindras

4.5   Manipulera inte spetsskyddsenheten före eller efter användning.
5. FÖRSIKTIGhETER:
5.1   Produkten är steril, icke-toxisk och icke-pyrogen, såvida inte förpackningen

är öppnad, våt eller skadad. Kassera om produkten eller förpackningen är 
öppen, våt eller skadats.

5.2   Öppenhet måste säkerställas innan kraftdrivna injektorer används. 
Användning tillsammans med kraftdrivna injektorer vid ett tryck på 
över 300 psi (ca 2070 kPa eller 21 at) kan orsaka läckage och/eller skador 
hos produkten. Katetern får inte knickas eller täppas till vid användning 
av en kraftdriven injektor. Se till att injektorn är korrekt kalibrerad och 
automatiskt kommer att stanna vid ett tryck som överstiger 300 psi.

6. FÖRSIKTIGhETSÅTGÄRDER:
6.1   Denna anordning är utformad för att hjälpa till att minska risken för

oavsiktliga nålstick. Förutom denna bruksanvisning bör sjukvårdspersonal 
följa de rekommendationer som fastställts i CDC- och OSHA-standarder 
(USA) eller motsvarande lokala föreskrifter för patogener som överförs via 

blod vid införing, underhåll och kassering av varje kateter för intravenöst 
bruk för att undvika risken för att exponeras för blod.

6.2   Följ aktuella institutionella föreskrifter och rutiner för införing, underhåll 
och borttagning av katetern.  

6.3   Katetern är kortare än införarnålen. Därför kan tillbakaflöde av blod 
förekomma innan kateterspetsen kommit helt in i blodkärlet. För in 
vid behov försiktigt katetern och nålen tillsammans för att säkerställa 
fullständigt inträde i blodkärlets lumen. För att undvika oavsiktlig punktion 
av kärlets bakre vägg ska nålen sänkas tills den är parallell med huden.

6.4   Se till att anslutningen mellan vätskeadministrering och kateterfattning är 
säker för att förhindra läckage. 

6.5   Se till att katetern är stabiliserad i patienten. Inkorrekt stabilisering kan 
leda till att åtkomsten till blodkärlet går förlorad. 

7. BRUKSANVISNING:
 Följ standardföreskrifter under placering, användning och 
bortagning av en kateter för intravenöst bruk på grund av risken för
exponering för patogener som överförs via blod.

7.1   Välj ut och förbered insättningsstället enligt institutionella föreskrifter. 
Applicera kompressen.

7.2   Ta bort skidan med en rak utåtriktad förelse och inspektera anordningen. 
Se till att den färgkodade kateterfattningen sitter fullständigt fast och 
kontrollera att nålavfasningen är i uppåtriktat läge.

7.3   Håll i anordningen genom att hålla i den genomskinliga cylinderformade 
flödeskammaren. Kontrollera att den plana delen av nålfattningsskyddet 
och nålavfasningen är i uppåtriktat läge. 

7.4   Förankra blodkärlet genom att försiktigt sträcka huden och för in nålen i 
huden och blodkärlet i en lämplig vinkel.

7.5   Tillbakaflöde av blod i flödeskammaren bekräftar inträde i blodkärlet.
7.6   Minska vinkeln och för försiktigt in anordningen för att säkerställa inträdet 

av katetern i blodkärlet.
7.7   Ta bort kompressen.
7.8   Innan du tar bort nålen trycker du med fingrarna på blodkärlet distalt till 

kateterspetsen och griper tag i kateterfattningen. Ta sedan bort nålen 
genom att dra den rakt bakåt. Spetsskyddet låser automatiskt fast över 
nålspetsen. 
 OBS! Ett lätt motstånd kommer att uppstå när den skyddade nålen tas bort 
från kateterfattningen.

7.9   OBS!  Sätt inte tillbaka spetsskyddet i fattningen efter att det har 
tagits bort.

7.10   Anslut slangen för intravenös administrering och täck insättningsstället 
med ett förband enligt institutionella föreskrifter. 

7.11   Kassera omedelbart enheten i en punkteringsbeständig, vätsketät 
behållare avsedd för kasserbara vassa föremål.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, Jelco designmärke och Smiths Medical designmärke 
är varumärken som tillhör Smiths Medical. ®-symbolen indikerar att varumärket 
registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga 
länder. Alla andra namn och märken som omnämns är handelsnamn, varumärken 
eller servicemärken som tillhör respektive ägare. Smiths Medical och Intuitive 
Surgical har inget samband med varandra. © 2012 Smiths Medical. Med ensamrätt.
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Voor eenmalig gebruik.

Niet opnieuw gebruiken: Voor een beoogde 
werking moeten medische hulpmiddelen over 

specifieke materiaaleigenschappen beschikken. 
Deze eigenschappen zijn na verificatie alleen 

voor eenmalig gebruik geschikt verklaard. 
Probeer niet het hulpmiddel opnieuw te 

bewerken met hergebruik als doel. Zulke 
pogingen kunnen een ongunstige invloed op 
de integriteit van het hulpmiddel hebben of 
kunnen een verslechterde werking van het 

hulpmiddel veroorzaken.
Steriel tenzij de doos geopend of beschadigd is.

Vernietigen na eenmalig gebruik.
Mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.

4 
Engångsartikel.

Får inte återanvändas: Medicintekniska 
utrustningar kräver specifika egenskaper hos 

materialet för att de ska fungera såsom avsett. 
Dessa egenskaper har endast verifierats för 

engångsbruk. Varje försök att upparbeta 
utrustningen för efterföljande återanvändning 
kan förorsaka skador på utrustningen eller leda 

till försämrad funktion.
Steril tills förpackningen öppnats eller skadats.

Förstör efter en användning.
Sterilisera inte på nytt.




