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Aktivering og blanding
Start med å feste infusjonssettet til posen. Fyll det med infusjonvæske før du starter aktiveringen og
blanding av antibiotika.

Aktivering
Stempel (transparent)

1. Hold fast i stempelet og
skru basen med pilen for
å åpne adapteren.

2. Sett hetteglasset
på benken. Hold på
den harde delen av
Viafloposen og trykk ned
stemepelet i basen til
det høres et ”klikk”.

Base (hvit)

Blanding

3. Klem posen slik at
oppløsningsvæsken
presses inn i
hetteglasset til dette
er halvfullt.

Avslutning

4. Rist for å blande
løsningen. Hold
samtidig i både posen
og basen.

5. Hold posen opp-ned.
Klem for å presse
oppløsningen tilbake til
Viafloposen.

7. Hold i stempelet og vri
6. Avslutt ved å holde i
basen i pilens retning
posens henger og adapfor å låse systemet.
terens base. Dra deretter
ut stempelet av basen.

Infusjonssettet må aldri kobles fra adapteren. Kastes i sin helhet etter bruk.
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• Lavt residualvo
lum:
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den
ordinerte dosen4

• Harde porter: pe
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VIAL-MATE ADAPTE
• Lukket system

som
• Ferdigkoblet system
n
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LEGEMIDDEL
• Hetteglasset perforer
es ikke før
aktivering og tilberedn
ing
• Permanent kobling til
infusjonsposen: sikker
indentifisering
av legemiddelet og et
lukket system
også ved avfallshåndte
ring
• Antibiotika etter deres

behov
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Antibiotikadoser klar for blanding
i et lukket og sikkert system
Gir et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø

Vial-Mate Concept er et lukket system for intravenøs antibiotika som leveres ferdigkoblet
til avdelingen. Systemet kan med enkelhet aktiveres hos pasienten. Vial-Mate Concept
er et nålbeskyttet system som forhindrer stikkskader. Det ferdigkoblet systemet
reduserer risikoen for feilmedisinering og sikrer riktig legemiddel i rett oppløsning.1
Infusjonssystemet kastes i sin helhet etter bruk.

Sikker legemiddelshåndtering

Ved å bruke et ferdigkoblet system som Vial-Mat Concept reduseres risikoen for
kontaminasjon og feilmedisinering. 1 Systemet er koblet sammen i en steril produksjon.
Hvert enkelt sett er sporbart og tydelig merket, og kan implementeres i lukket
legemiddelsløyfe.

Ett års holdbarhet

Vial-Mate Concept har ett års holdbarhet i romtemperatur.2

Enkelt og praktisk

Den enkle og raske håndteringen av koblingen minimerer tilberedningtiden og frigir
dermed mer tid hos pasienten. Den lange holdbarheten i romtemperatur skaper
forutsigbarhet ved lagerhold.

