Herbruikbare en volledig desinfecteerbare stuwband voor bloedafname

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1.
Toepassing
Het slot van de stuwband is
magnetisch, hierdoor opent
en sluit het makkelijk.
Plaats de stuwband ongeveer 5
tot 10 cm voor de plaats waar
je het bloed gaat afnemen.
Plaats een wijsvinger tussen de
band en de huid om knelling
te voorkomen.

2.
Spanning verminderen,
losmaken
Beweeg de sluiting naar boven
tussen duim- en wijsvinger om
spanning op de stuwband te
verminderen.
Ontgrendel de stuwband door
beide delen van het slot
zijdelings te schuiven.

3.
Desinfectie

Reinig en desinfecteer de stuwband volgens de protocollen van het ziekenhuis.
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Materiaal
Sluiting: Colypolyester (DIN ISO 10993)
Band: Silicone (DIN ISO 10993)

Houdbaarheid
De gebruiksduur werd in het laboratorium getest op een equivalent van twee jaar gemiddeld gebruik.
Na twee jaar, of wanneer het materiaal versleten lijkt, moet het worden verwijderd volgens de interne
hygiënevoorschriften.

Veiligheidsinstructies

Medisch hulpmiddel volgens 93/42/EWG
- Na elk gebruik en vóór het eerste gebruik moet een ontsmetting worden uitgevoerd om te voorkomen dat
kiemen zich nestelen of worden overgedragen.
- In geval van besmetting met lichaamsvloeistoffen of giftige stoffen, gelieve de interne hygiënevoorschriften
te volgen. In geval van twijfel de stuwband als speciaal afval te verwijderen.
- Wees voorzichtig bij het openen van de sluiting om ongecontroleerd losschieten te voorkomen.
- Toepassing bij temperaturen van -10°C tot 50°C.
- Steriliseer de stuwband niet met hitte. Als dit per ongeluk is gebeurd, moet de werking ervan worden getest
en bevestigd voordat het opnieuw bij de patiënt kan worden gebruikt.
- Verwijder de stuwband bij zichtbare slijtage aan de band/sluiting.
- Plaats de sluiting niet direct op een pacemaker en gebruik de stuwband niet in de MRI.
- Gebruik bij kinderen alleen door professionele zorgverleners, niet zonder toezicht achterlaten,
anders bestaat het risico op wurging.
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