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BIOSAFE VANA 
TALİMATLAR: 
Biosafe Vana, iğne kullanmadan sıvı 
infüzyonu veya çekilmesini sağlayan bir 
cihazdır. 
Vana, Erkek luer bağlantısı ile donatılmış 
aşağıdaki medikal cihazlarla uyumludur: 
İnfüzyon, Uzatma setleri, 
Şırıngalar/Önceden doldurulmuş şırıngalar, 
Santral venöz kateterler, Manifoldlar, 
Musluklar. 
KULLANIM TALİMATLARI: 
1. Açma noktasından ambalajı açın ve 
koruyucu kapağı sökün (Şekil 1). 
2. Bir uzatma hattının veya bir kateterin dişi 
luer bağlantısını erkek Biosafe konnektöre 
bağlayın (Şekil 2). 
3. Güvenlik nedeniyle dişi Biosafe Luer 
Kilidinin tepesindeki silikon mührü 
temizleyin. Bu işlem sırasında cihazı 
kirletmemeye özen gösterin. 
4. İnfüzyon cihazının veya şırınganın erkek 
luer kilidini Biosafe'e bağlayın. Sabitlenene 
kadar cihazı bastırıp çevirin. İğne 
kullanmayın. 
5. Bağlantıyı ayırmak için infüzyon 
sistemini veya şırıngayı ayrılana kadar ters 
yöne çevirin, Biosafe vanasını hastanın 
kateterinden veya infüzyon sisteminden 
çıkarmayın (Şekil 3). 
6. Daha iyi bir aseptik teknik için Biosafe 
vanayı alkolsüz solüsyonla dezenfekte 
edin. 
Biosafe kapalı bir sistemdir ve koruma 
kapağına ihtiyaç duymaz. 
Cihaz Steril ve Apirojendir. 
UYARILAR: 
• Aseptik bir teknik kullanın. 
• İğne ile kullanmayın.
• Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın. 
• Sterilite yalnızca ambalajın bozulmamış
olması durumunda garanti edilir. 
• Bu cihaz, tek bir hasta için sadece bir kez 
kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra hemen 
atılmalıdır. Cihaz sterilliğini kaybettiği için 
yeniden kullanmayın. Yeniden kullanılması, 
cihazın kirlenmesi riskini doğurarak 
hastanın enfeksiyon kapmasına, 
hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir. 
ARIES, cihazın hastaya veya son 
kullanıcıya/operatöre zarar vermesini 
engellemek üzere yetkin tıbbi personelin 
uygulayabilmesi için cihazın uygun 
kullanılması gerektiğini önemle 
vurgulamaktadır. 
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 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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