Irriflex® belgflaske
Skyllevæsker

Unik belgflaske for kontrollert skylling og evt.
aspirering
For urologisk skylling, øreskylling og sår- og
fistelskylling med et enkelt håndgrep
Lateks-, PVC- , og DEHP-fri

Irriflex belgflaske
Skyllevæsker

N

Sortiment

Egenskaper

Natriumklorid 9 mg/ml skyllevæske

IS

• Unik belgflaske for kontrollert skylling og evt. aspirering

Brukerinformasjon for blæreskylling

Natríumklóríð 9 mg/ml skolvökvi

• Lateks-, PVC- og DEHP-fri
Beholderen bør oppvarmes til kroppstemperatur før bruk.
Eingöngu til skolunar
• Oppbevares i romtemperatur
Natriumklorid 9 mg/ml
10 x 120 ml
EKKI TIL INNDÆLINGAR.
Urinblæren
tømmes.
826967sammensetning:
Sterilt vann
10 x 120 ml
• Vri beskyttelseshetten 360º for å åpne flasken. Denne
Kvalitativ og kvantitativ
Kateteret lukkes med klemme.
Innihaldslýsing:
Natriumklorid
9 g
bevegelsen vil bryte forseglingen
som sitter fast til
*
Produktet ertilrefusjonsberettiget
etter § 5-14. Medisinsk forbruksNatríumklóríð
9 g
Vann til injeksjonsvæsker
1000 ml
beskyttelseshetten
materiell. 502 - Urinretensjon. Se HELFO.no for detaljer.
Vatn fyrir stungulyf að
1000 ml
Beskrivelse:
Vri beskyttelseshetten 360º for
Natriumklorid 9 mg/ml er en steril, vandig skyllevæske
Lýsing
å åpne ﬂasken. Denne bevegelsen
som kan benyttes til skylling.
Natríumklóríð 9 mg/ml er sæfð vatnslausn til skolunar,
vil bryte forseglingen som sitter
fast til beskyttelseshetten.
sem nota má til þvotta, skolunar á líffærum og skoluna
Tiltenkt bruk:
- Urologisk skylling, øreskylling, sår- og ﬁstelskylling.
Fyrirhuguð notkun:
Beholderen kobles til kateteret.
- Þvagfæraskolun, skolun eyra, sára og ﬁstla.
Bruksanvisning:
Kun til skylling.Varenummer
MÅ IKKE INJISERES.
826968*

Varenavn

Pakning

KUN FOR SKYLLING

IKKE TIL INJEKSJON
Kontroller
før bruk at bruk
oppløsningen er klar og at
Tiltenkt
beholderen og forseglingen er intakt.
Oppløsningen må benyttes umiddelbart etter åpning.

Notkunarleiðbeiningar:
EINGÖNGU TIL SKOLUNAR

Klemmen åpnes og skyllevæsken
instilleres ved en enkel
sammenpressing av beholderen.

Hvis ønskelig kan væsken
midlertidig beholdes i blæren ved
Gjenbruk av• produkt
til engangs
bruk innebærer
en
For urologisk
skylling,
øreskylling,
sår- og fistel skylling
at kateteret lukkes med klemmen.
risiko for kontaminering.
med et enkelt håndgrep
Dette kan forårsake infeksjon hos pasienten eller
Blæren tømmes ved at beholderen
brukeren, som
kan føre
til sykdom
ellerumiddelbart
død.
• Steril,
skal
benyttes
etter
anbrudd
trekkes
ut til sin opprinnelige
Ikke anvendt oppløsning skal kasseres.
form,
slik at væsken suges tilbake
• Til engangsbruk
(aspirering).
Advarsel:
Produktet må benyttes med varsomhet hos pasienter
Fresenius Kabi Norge AS
med hypernatremi, hyperkloremi og overhydrering.
Gjerdrums vei 12 • NO-0486 Oslo • Tel: 22 58 80 00
Beholdere:
Oppdatert: 12/2017
Polyetylen ﬂaske 120 ml
Tilvirker

Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Germany

0123

STERILE

EKKI TIL INNDÆLINGAR
Aðgætið fyrir notkun að vökvinn sé tær og að ílát og
innsigli séu óroﬁn.
Nota á vökvann þegar í stað eftir opnun.

Endurnýting á einnota búnaði hefur í för með sér hættu
á mengun búnaðarins. Þetta getur valdið sýkingu
hjá sjúklingnum eða notandanum sem leitt getur til
veikinda eða dauða.
Farga á ónotuðum leifum af vökvanum.
Varnaðarorð:
Vökvann á að nota með varúð hjá sjúklingum með
blóðnatríumhækkun, blóðklóríðhækkun og ofvötnun.

Notiﬁed Body
No. 0123

For engangsbruk

Ílát:
Glas úr polyethylen sem inniheldur 120 ml.

Sterilisering med
damp

Batch

Framleiðandi:
Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Germany

Utløpsdato

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon: +47 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/no
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