Brugervejledning
DivibaX® - 63170031
Produktbeskrivelse
Overføringskanyle beregnet for blanding af
pulver og væske mellem hætteglas og
infusionsbeholder.
Det er ikke hensigten, at DivibaX® skal
kobles med en aktiv medicinsk anordning.

Mærkning
Alle kartoner er mærket med en etiket på
udvendig side af kartonen.
Etiketten er vist i fig. A
63170031 (21 stk. pakning)
Der er placeret en label ved den inderste
plastpose. Denne etiket er vist i fig. B.
Stregkode etiketten vist i fig. A er også
placeret ved den inderste plastpose.

Kun til engangsbrug (engangsmaterial).

Udløbsdato

Brug af DivibaX®
Korrekt brug af DivibaX® er illustreret i
instruktionen, se Medical Device Manual for
DivibaX®.
DivibaX® anvendes til at sammenkoble en
infusionsbeholder og et hætteglas med en 20
mm standard hals i henhold til ISO 8362.
Brugeren er ansvarlig for kompatibilitet
mellem DivibaX®, væske og pulver samt
blandinger heraf brugt sammen med
produktet.

DivibaX® må ikke anvendes, hvis den
udløbsdato, der er trykt på etiketten, er
overskredet.
Bortskaffelse
DivibaX®, infusionsbeholderen og hætteglas
må ikke adskilles i forbindelse med
bortskaffelse.
Forbrænding anbefales.
CE mærke

Vigtigt
Når DivibaX® er monteret på infusionsbeholderen skal den blå sikkerhedsring
skubbes ned imod infusionsbeholderen for
sikre en stabil kontakt mellem
infusionsbeholder og DivibaX®.

DivibaX® er CE mærket I henhold til Medical
Device Direktivet (MDD).

Opbevaring og håndtering

Producent

0543

Promens Medical Packaging A/S
Industrivej 6
DK - 5550 Langeskov
DENMARK
Tel.: +45 63 38 10 00
Fax: +45 63 38 10 01

Skal opbevares i original karton, må ikke
udsættes for lys og fugt.

Må ikke bruges såfremt den sterile emballage
har været anbrudt.

Venligst kontakt producenten for yderligere
information.

Kartonerne må ikke udsættes for stød.
Skal behandles forsigtigt.
Sterilisation

DivibaX® leveres steril. Sterilitet opnås ved
bestråling.
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FIGUR A
63170031 Etiket på karton
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FIGUR B
63170031 Indvendig etiket
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