
 

VENTIL BIOSAFE 
INDIKATIONER: 
Ventilen Biosafe är en anordning för 
provtagning och infusion av vätskor utan 
nål. Ventilen är kompatibel med följande 
medicintekniska produkter som är 
utrustade med luer-koppling med utvändig 
gänga: Administreringssatser, 
Förlängningssatser, Sprutor / Förfyllda 
sprutor, Centrala venösa katetrar, 
Kranramper, Kranar. 
BRUKSANVISNING: 
1. Öppna förpackningen från 
öppningsstället och ta bort skyddshättan 
(fig. 1). 
2. Anslut kateterns eller förlängningens 
luer-koppling med invändig gänga till luer-
kopplingen med utvändig gänga på Biosafe 
(fig. 2). 
3. Öppna silikonplomberingen som finns på 
luer-kopplingen med invändig gänga på 
Biosafe av säkerhetsskäl. Var försiktig vid 
detta moment för att inte kontaminera 
anordningen. 
4. Anslut infusionsanordningens eller 
sprutans ändkoppling med utvändig gänga 
till Biosafe genom att först trycka i och 
därefter vrida anordningen tills den låses 
fast. Bibehåll de två anordningarna i linje 
med varandra under detta moment. Använd 
inte nålar. 
5. Frånkoppla genom att vrida 
infusionsanordningen eller sprutan åt 
motsatt håll tills den frigörs. Ta inte bort 
Biosafe från patientens kateter eller från 
infusionsanordningen (fig. 3). 
6. Desinficera Biosafe med en icke-
alkoholhaltig lösning efter varje användning 
för en bättre aseptisk teknik. 
Biosafe är ett slutet system och behöver 
inte skyddshättor. 
Steril och pyrogenfri produkt. 
VARNINGAR: 
• Använd en aseptisk teknik. 
• Använd inte med nålar. 
• Ska inte användas om förpackningen är 
skadad. 
• Steriliteten garanteras endast vid
obruten förpackning. 
• Anordningen får bara användas en gång 
på en enda patient och ska kastas direkt 
efteråt. Återanvändning är inte tillåten 
eftersom anordningen då inte längre är 
steril. Risken som är förknippad med 
återanvändning är kontaminering av 
anordningen vilket kan ge patienten en 
infektion som i sin tur kan leda till sjukdom 
eller dödsfall. 
ARIES understryker vikten av korrekt 
användning av anordningen enligt 
bruksanvisningen för oauktoriserad 
medicinsk personal, för att undvika skador 
på patienten eller användaren/operatören. 

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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