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Praktische handleiding

•  Compacte vorm – minder gewicht, kleinere omvang.  
Geschikt voor gebruik op neonatologie en pediatrie.

• Gesloten-extensieconfiguraties om het aantal connecties te beperken.
• Meerdere configuraties mogelijk om alle behoeften van de patiënt te dekken.

Voor een complete gebruiksaanwijzing gelieve de handleiding te raadplegen.

Keer de NeutraClear® IV-connector om om te 
ontluchten. Bevestig een volledig ontluchtte spuit 
of infuusleiding op de NeutraClear® IV-connector. 
Bevestig de NeutraClear® IV-connector op de hub 
van het vasculaire toedieningssysteem. Draai tot vast. 
Draai niet te vast aan.

Nuttige tips:

• Tik tijdens het ontluchten tegen de NeutraClear® IV-connector  
om alle lucht te verwijderen.

• Ontluchten garandeert dat het systeem luchtvrij is.

• Wanneer een ontlucht systeem niet onmiddellijk bevestigd wordt,  
kan er opnieuw lucht in dringen.

• Neem de NeutraClear® IV-connector bij het manipuleren, plaatsen  
en verwijderen steeds bij het corpus vast om hem niet onopzettelijk  
vaster te draaien of los te maken.

Nuttige tips:

• Wrijf met alcohol of een goedgekeurd ontsmettingsmiddel gedurende 
15 seconden of volgens het protocol van uw ziekenhuis. De INS en het 
CDC adviseren de ontsmetting van het toedieningssysteem om infectie 
te voorkomen. Onderzoek toont aan mechanisch reinigen en een langere 
ontsmettingsduur het desinfecteren bevorderen.

• Laat het ontsmettingsmiddel volledig drogen voor u het systeem aankoppelt. 
Het desinfecteren is niet compleet voor het ontsmettingsmiddel volledig 
verdampt is. Aankoppelen wanneer het ontsmettingsmiddel niet volledig 
droog is kan een optimale koppeling en loskoppeling negatief beïnvloeden.

Nuttige tips:

• Controleer voor het toedienen de doorgankelijkheid van de katheter volgens 
het juiste protocol.

• Neem steeds de connector en NOOIT de katheter vast om onopzettelijk 
vastdraaien of losmaken te voorkomen.

• Luer-spuiten moeten recht aangebracht en vervolgens een kwartslag in 
wijzerzin gedraaid worden. Laat een luer-koppeling nooit onbewaakt achter.

• De NeutraClear® IV-connector kan 600 keer geactiveerd worden.

Nuttige tips:

• Om het systeem los te koppelen neemt u het corpus van de NeutraClear® IV-
connector vast en draait u de luer-spuit of infuusleiding in tegenwijzerzin los.

Nuttige tips:

• De NeutraClear® IV-connector is transparant om gespoeld te kunnen met een 
zoutoplossing waardoor er geen gebruik gemaakt moet worden van heparine.

• Spoel de connector steeds na een infusie of aspiratie met de pushpause-
techniek om de katheter doorgankelijk te houden. De spoelvolumes zijn 
afhankelijk van het vasculaire toedieningssysteem en de patiënt.

Desinfecteer het septum van de NeutraClear®  
IV-connector voor en na elke manipulatie met 70% 
alcohol of chloorhexidine/alcohol. Wrijf gedurende 
15 seconden en laat drogen. Mechanisch reinigen 
gedurende een correcte desinfectietijd verbetert  
het ontsmettende effect.

Koppel de ontluchtte infuusleiding of spuit aan  
op de NeutraClear® IV-connector.

Na het toedienen: spoel de katheter/NeutraClear® 
met een push-pause (pulserende) techniek, 
neem de NeutraClear® vast en koppel de spuit of 
toedieningsset los.

Spoel de NeutraClear® IV-connector na elk gebruik 
volgens het protocol van uw instelling. Spoel met 
een normale zoutoplossing of een gehepariniseerde 
zoutoplossing.

1. Ontluchten:

2. Desinfecteren:

3. Toedienen:

4. Loskoppelen:

5. Flush:


