
 

VENTIL BIOSAFE 
UPORABA: 
Ventil Biosafe je pripomoček za 
odvzemanje in vbrizgavanje tekočin brez 
igle. Ventil je združljiv z naslednjimi 
medicinskimi pripomočki, opremljenimi z 
moškimi priključki po Luerju: Infuzijski 
sistemi, Cevni podaljški, Injekcijske 
brizgalke/napolnjene injekcijske brizgalke, 
Centralni venski katetri, Razdelilniki z 
zapornimi ventili, Zaporni ventili. 
NAVODILA ZA UPORABO: 
1. Odprite embalažo na mestu za odpiranje
in odstranite zaščitni zamašek (Slika 1). 
2. Ženski priključek po Luerju na katetru ali 
cevnem podaljšku povežite z moškim 
priključkom po Luerju na pripomočku 
Biosafe (Slika 2). 
3. Za varnejšo uporabo očistite silikonsko 
tesnilo ženskega priključka po Luerju na 
pripomočku Biosafe. Pazite, da pri tem ne 
okužite pripomočka. 
4. Moški priključek na pripomočku za 
infuzijo ali injekcijski brizgalki povežite s 
pripomočkom Biosafe tako, da ga najprej 
potisnete in nato zavrtite, dokler ni trdno 
pritrjen. Pri tem morata biti oba pripomočka 
poravnana. Ne uporabljajte igel. 
5. Za odstranitev zavrtite pripomoček za 
infuzijo ali injekcijsko brizgalko v obratni 
smeri urnega kazalca, tako da se loči od 
pripomočka Biosafe. Pripomočka Biosafe 
ne odstranjujte s katetra bolnika ali 
pripomočka za infuzijo (Slika 3). 
6. Za učinkovitejšo aseptično tehniko 
pripomoček Biosafe po vsaki uporabi 
razkužite z raztopino na brezalkoholni 
osnovi. 
Pripomoček Biosafe je zaprti sistem in ne 
potrebuje zaščitnega zamaška. 
Izdelek je sterilen in apirogen. 
OPOZORILA: 
• Uporabljajte aseptično tehniko. 
• Ne uporabljajte igel. 
• Pripomoček uporabljajte samo, če
embalaža ni poškodovana. 
• Sterilnost je zagotovljena samo v primeru 
nepoškodovane embalaže. 
• Pripomoček je namenjen za enkratno 
uporabo za enega bolnika in ga je treba 
zavreči takoj po uporabi. Ponovna uporaba 
ni predvidena zaradi izgube sterilnosti. 
Tveganje, povezano s ponovno uporabo 
pripomočka, je okužba pripomočka, ki lahko 
povzroči okužbo bolnika oziroma je lahko 
vzrok za bolezen ali smrt bolnika. 
Podjetje ARIES poudarja pomembnost 
pravilne uporabe pripomočka v skladu z 
navodili za uporabo pripomočka, ki ga lahko 
uporablja samo pooblaščeno zdravstveno 
osebje, da se prepreči povzročanje škode 
bolniku ali uporabniku/upravljavcu 
pripomočka. 

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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