
ICU Medical Inc.
951 Calle Amanecer, San Clemente, CA 92673

T (800) 824-7890 - (949) 366-2183 | www.icumed.com | ir@icumed.com

Συσκευή Αντιμικροβιακού φραγμού

ΟΔΗΓOΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Χρησιμοποιήστε το συνήθη εξοπλισμό και τις τρέχουσες 
συνιστώμενες νοσηλευτικές πρακτικέςπρακτικές για την πρόσβαση, 
την έκπλυση και το κλείδωμα  του καθετήρα πριν από την τοποθέτηση 
μιας συσκευής ClearGuard™ HD σε έναν καθετήρα αιμοκάθαρσης.

Αφαιρέστε το σετ των δύο συσκευών 
ClearGuard™HD από την προστατευτική 
θήκη αλουμινίου που περιέχονται.

Εισαγάγετε προσεκτικά τη ράβδο του ClearGuard™HD 
στο άκρο του καθετήρα και εφαρμόζοντας μια 
ταυτόχρονη κίνηση ώθησης και περιστροφής, σφίξτε 
περιστρέφοντας δεξιόστροφα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την 
είσοδο της ράβδου στον αυλό του καθετήρα θα 
υπάρξει υπερχείλιση του διαλύματος κλειδώματος, 
αυτό είναι επιθυμητό. 
Τοποθετήστε τη δεύτερη συσκευή ακολουθώντας την 
ίδια διαδικασία.

Αφαιρέστε μία μόνο συσκευή ClearGuard™HD 
(κόκκινο ή μπλε), περιστρέφοντας τον δακτύλιο 
ασφάλισης αριστερόστροφα, φροντίζοντας να 
χειρίζεστε μόνο τον δακτύλιο ασφάλισης, χωρίς 
να αγγίζετε τη ράβδο.
Απομακρύνετε και απορρίψτε τη σύριγγα 
κλειδώματος.

1. Χρησιμοποιήστε το συνήθη εξοπλισμό και τις τρέχουσες 
συνιστώμενες νοσηλευτικές πρακτικές για την αφαίρεση της 
συσκευής ClearGuard™HD από έναν καθετήρα αιμοκάθαρσης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη ράβδο της συσκευής ClearGuard™ HD ή το σπείρωμα να έρθει σε επαφή με μη-αποστειρωμένα αντικείμενα. Το άγγιγμα της 
ράβδου ή του σπειρώματος με μη-αποστειρωμένα αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος. Απορρίψτε τη συσκευή ClearGuard™HD 
εάν η ράβδος ή το σπείρωμα έρθουν σε επαφή με μη-αποστειρωμένα αντικείμενα ή χέρια με γάντια.

Κρατείστε προσεκτικά το άκρο του καθετήρα με 
το ένα χέρι και, χρησιμοποιώντας το άλλο χέρι, 
αφαιρέστε τη συσκευή του ClearGuard™HD 
περιστρέφοντας αριστερόστροφα και απορρίψτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αφού αφαιρεθεί, δεν πρέπει ποτέ να επαναχρησιμοποιείται ή να επανασυνδέεται 
στο άκρο του καθετήρα καθώς μπορεί να προκληθεί μόλυνση του καθετήρα.

Αφού αφαιρεθεί η πρώτη συσκευή, συνεχίστε 
χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες συνιστώμενες 
νοσηλευτικές πρακτικές. Αφαιρέστε την άλλη 
συσκευή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.
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ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής 

ClearGuard™HD σε καθετήρα αιμοκάθαρσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ:

2. Βεβαιωθείτε ότι το clamp του άκρου του καθετήρα είναι κλειστό 
και ο καθετήρας είναι πλήρης με το διάλυμα κλειδώματος (locking 
solution) έως το άκρο του, ενώ η σύριγγα που χρησιμοποιείτε για 
το κλείδωμα είναι συνδεδεμένη με τον καθετήρα.

2. Βεβαιωθείτε ότι το clamp του καθετήρα είναι κλειστό.

Μετά την απομάκρυνση της συσκευής ClearGuard™ HD αναρροφήστε κατ' ελάχιστον 5ml από το διάλυμα 
πλήρωσης του καθετήρα. Αυτό θα αποτρέψει το διάλυμα κλειδώματος και τον αντιμικροβιακό παράγοντα 
από το να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ClearGuard™ HD στις παρακάτω περιπτώσεις:
ασθενείς που είναι αλλεργικοί στη χλωρεξιδίνη | ασθενείς που είναι αλλεργικοί στο νάυλον και στο πολυπροπυλένιο | σε καθετήρες με διαστάσεις μη συμβατές με τη 
συσκευή ClearGuard™ HD | σε καθετήρες με άκρα, στα οποία η ράβδος του ClearGuard™ HD ενδέχεται να εκτείνεται πέραν του clamp | σε καθετήρες που εκλύουν 
αντιμικροβιακό παράγοντα από το εσωτερικό του αυλού.


