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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
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Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300
www.smiths-medical.com
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3 Nederlands
Let op
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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.

Niet opnieuw gebruiken
Niet opnieuw steriliseren
Catalogusnummer
Batchcode
Fabricagedatum
Te gebruiken voor
Fabrikant
Bevat geen natuurlijke
rubberlatex
Aantal
Gesteriliseerd met
ethyleenoxide
Onderdelen vloeistofpad
niet-pyrogeen
Temperatuurlimiet
Deze kant boven
Breekbaar, voorzichtig
behandelen
Niet gebruiken indien de
verpakking beschadigd is
Droog houden
Niet blootstellen aan zonlicht
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Nederlands

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™
(recht)

GEBRUIKSAANWIJZING
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende Jelco®-producten:
7130 tot 7138 & 7188
Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G tot 24 G
7260 tot 7269 & 7288
Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G tot 24 G
Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor een
veilig gebruik van het product. Lees de gehele inhoud van deze
gebruiksaanwijzing door, met inbegrip van de waarschuwingen,
aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen, alvorens dit product in
gebruik te nemen. Wanneer de waarschuwingen, aandachtspunten,
voorzorgsmaatregelen en instructies niet goed in acht worden
genomen, kan dat tot overlijden of ernstig letsel van de patiënt en/
of de zorgverlener leiden.
OPMERKING: ZORG DAT DEZE BIJSLUITER OP ALLE BEWAARLOCATIES
VAN hET PRODUCT VOORhANDEN IS.
1. BESChRIJVING:
Elke Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ bestaat uit een introductienaald en
een geïntegreerde naaldtipbeschermer. De voornaamste onderdelen zijn
(1) naaldpunt, (2) naald, (3) katheter, (4) katheterhub, (5) tipbeschermer,
(6) flashbackkamer, (7) flashplug, (8) huls, (9) behuizing van naaldnaaf.
VÓÓR GEBRUIK

NA GEBRUIK
OVERZIChT KAThETERMATEN EN KLEURVERWIJZINGEN
Diameter
Kleur

14G

16G

18G

20G

22G

24G

Oranje

Grijs

Groen

Roze

Blauw

Geel

Dit hulpmiddel is alleen bestemd voor eenmalig gebruik. Het wordt steriel
en pyrogeenvrij geleverd. De materialen die voor het fabriceren van deze

radiopake intraveneuze katheter zijn gebruikt, bevatten geen latex en geen PVC
of bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP).
2. INDICATIES:
2.1 Een deugdelijk geplaatste Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ verschaft
toegang tot een vene of arterie voor bloedmonsterafname,
bloeddrukbewaking of voor het toedienen van vloeistoffen.
2.2 De tipbeschermer sluit de naald in tijdens het terugtrekken. Hierdoor
vermindert het risico op prikaccidenten.
2.3 Deze katheters kunnen voor alle patiëntenpopulaties worden gebruikt,
met inachtneming van het postuur van de patiënt, diens geschiktheid
voor de te infunderen vloeistof en de duur van de therapie.
2.4 Katheters met een diameter van 14 tot 24 G kunnen worden gebruikt in
combinatie met hoge druk injectors met een drukwaarde tot 300 psi.
3. CONTRA-INDICATIES:
Er zijn geen contra-indicaties bekend.
4. WAARSChUWINGEN:
4.1 Om een correct gebruik te waarborgen MOETEN GEBRUIKERS
GESChOOLD ZIJN IN hET UITVOEREN VAN VENAPUNCTIES en moet
de gebruiksaanwijzing worden nageleefd. Wanneer deze instructies
niet goed in acht worden genomen, kan dat tot overlijden of ernstig
letsel van de patiënt en/of de zorgverlener leiden.
4.2 Vermijd het risico van embolie o.a. door:
• NIET IN DE KATHETER TE SNIJDEN/KNIPPEN en geen scherpe
instrumenten gebruiken in de buurt van de katheter;
• de introductienaald nooit opnieuw in de katheter in te brengen,
want de katheter kan dan afbreken.
4.3 Vermijd prikaccidenten o.a. door:
• DE NAALD NIET TE BUIGEN tijdens het inbrengen, opvoeren of
verwijderen van de katheterset;
• Bij een mislukte venapunctie dient het veiligheidsmechanisme
geactiveerd te worden. Naald en katheter moeten beiden worden
weggegooid.
• In het onwaarschijnlijke geval dat het hulpmiddel niet blokkeert,
dienen de scherpe onderdelen onmiddellijk in een goedgekeurde
naaldcontainer te worden afgevoerd.
4.4 hierdoor wordt de activatie van de tipbeschermer verhinderd.
4.5 Manipuleer voor of na gebruik niet met de tipbeschermer.
5. LET OP:
5.1 Het product is steriel, gifvrij en pyrogeenvrij, tenzij de verpakking
geopend, nat of beschadigd is. Gebruik het product niet als de verpakking
open, nat of beschadigd is.
5.2 Voordat met hoge druk injectors wordt gewerkt, moet de
doorgankelijkheid van de katheter worden bevestigd. Bij toepassing van
een injectordruk hoger dan 300 psi kan het hulpmiddel gaan lekken en/
of anderszins schade oplopen. Laat de katheter niet knikken of anderszins
belemmerd worden wanneer van een hoge druk injector gebruik wordt
gemaakt. Verzeker u ervan dat de hoge druk injector goed is gekalibreerd
en automatisch afslaat bij overschrijding van een druk van 300 psi.
6. VOORZORGSMAATREGELEN:
6.1 Dit hulpmiddel heeft als doel het risico van prikaccidenten te verminderen.
Aanvullend op deze gebruiksaanwijzing wordt zorgverleners geadviseerd,
bij het aanleggen, in werking houden en afvoeren van intraveneuze
katheters de aanbevelingen na te leven zoals verwoord in de normen van
CDC en OSHA (VS), of plaatselijke equivalenten daarvan, met betrekking
tot via bloed overdraagbare pathogenen, ter vermijding van het risico van

ongewenste blootstelling aan bloed.
6.2 Neem de in uw zorginstelling geldende beleidslijnen en procedures voor
het inbrengen, in werking houden en verwijderen van katheters in acht.
6.3 De katheter is korter dan de introductienaald. Daardoor kan reflux van
bloed optreden voordat de kathetertip geheel tot in het bloedvat is
doorgedrongen. Voer zo nodig de katheter en de naald gezamenlijk
enigszins op, om volledige toegang van de katheter tot het lumen van het
bloedvat te waarborgen. Breng de naald in een positie evenwijdig aan de
huid, om te voorkomen dat de naald per ongeluk door de achterwand van
het bloedvat wordt gestoken.
6.4 Zorg dat de aansluitingen tussen infuuslijn en hub goed vast zitten, zodat
lekkage wordt voorkomen.
6.5 Zorg voor een stabiele positie van de katheter ten opzichte van de patiënt.
Ondeugdelijke stabilisatie kan de vaattoegang in gevaar brengen.
7. GEBRUIKSAANWIJZING:
In verband met de kans op blootstelling aan via bloed overdraagbare
pathogenen moeten bij plaatsing, gebruik en verwijdering van
intraveneuze katheter de standaard voorzorgsmaatregelen worden
nageleefd.
7.1 Kies en prepareer de aanprikplaats volgens het beleid van uw
zorginstelling. Breng een tourniquet aan.
7.2 Verwijder de huls met een loodrechte buitenwaartse beweging en
inspecteer het hulpmiddel. Verzeker u ervan dat de snap-cap is gesloten
en dat de katheterhub goed is geplaatst. Controleer of het naaldpunt naar
boven is gericht.
7.3 Houd het hulpmiddel vast bij de transparante cilindervormige
flashbackkamer. Controleer of het vlakke gedeelte van de behuizing van
de naaldnaaf en het naaldpunt naar boven zijn gericht.
7.4 Veranker het bloedvat met lichte tractie van de huid en breng de naald
onder de juiste hoek in de huid en het bloedvat in.
7.5 Toegang tot het bloedvat wordt bevestigd door reflux van bloed in de
flashbackkamer.
7.6 Verklein de inbrenghoek en duw het hulpmiddel enigszins vooruit om
zeker te stellen dat de katheter het bloedvat binnengaat.
7.7 Verwijder de tourniquet.
7.8 Voordat de naald wordt verwijderd, moet distaal van de kathetertip met
de vinger druk op het bloedvat worden uitgeoefend. Vervolgens wordt de
naald recht achteruit teruggetrokken terwijl de katheterhub op zijn plaats
wordt gehouden. De tipbeschermer schuift automatisch over de naaldtip.
Opmerking: bij het verwijderen van de beschermde naald uit de
katheterhub is een lichte weerstand voelbaar.
7.9 Opmerking: breng de tipbeschermer na verwijdering niet opnieuw in
de katheterhub in.
7.10 Sluit de lijn voor intraveneuze toediening aan en verbind de aanprikplaats
volgens het in uw zorginstelling geldende beleid.
7.11 Gooi het hulpmiddel onmiddellijk weg in een prik- en lekbestendige
naaldcontainer.
Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, de logo’s Jelco en Smiths Medical zijn
handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk
bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere
landen gedeponeerd is. Alle andere genoemde namen en merken zijn de
handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de respectievelijke eigenaren.
Er is geen verband tussen Smiths Medical en Intuitive Surgical.
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