
 
 

CODAN GUARD – Flergrenet sæt til infusion af IV-medicin
i lukket system med efterskyl

Guard = Air-Stop

Forfyldning
1. Luk blå rulleklemme og de hvide klemmer.

2. Tilslut den ene spike til infusionspose med NaCl.

3. Forfyld sættet: åben hvid klemme til infusionsposen. Tryk på

den blå Wing til dråbekammer er fyldt til niveau markering,

åben blå rulleklemme og fyld resten vha tryk på wing.

4. Luk hvid klemme og blå rulleklemme igen. Sæt flowstop i P-Plads.
 

Tilkobling af IV-medicin
1. Den anden spike tilsluttes inf pose med den færdige medicinblanding.

2. Ved koblede antibiotika, kan der nu blandes efter proceduren for dette.

3. Når den færdige medicinblanding er tilsluttet eller antibiotika er

opløst i Infusionsposen er sættet klar til patienttilslutning.

Infusion af IV-medicin
1. Tilslut sættet til patienten. Åben hvid klemme til medicin og blå

rulle- klemme. Luft fra sidegrenen til medicinen vil samles i

dråbe-kammeret.

2. Indstil hastigheden vha blå rulleklemme.  20 dråber=1 ml

3. Når medicinen er infunderet vil væsken stoppe i bunden af

dråbe- kammeret pga Guard funktionen. OBS. Ved brug af infusionspumpe

kan Guard funktionen ophæves, men pumpen vil alarmere.

4. Luk hvid klemme til den tomme medicinpose.

 Efterskyl af sættet
1. Åben hvid klemme til NaCl.

2. Tryk evt. på Wing for at fylde dråbekammer til niveauring.

3. Indstil dråbehastighed vha blå rulle klemme.

4. Infunder 50 ml jf. regional retningslinje til sættet er helt fri for

medicin.

5. Luk blå rulleklemme. Ved sæt med flere grene, gentages procedure ved                  

      Tilkobling af IV-medicin. Når alle grene er brugt, og der er efterskyllet 

      med NaCl, efter hver antibiotika dosis, kasseres sættet med alle tomme           

      infusionsposer.

 

Varenr. 76.3905 3-grene
Varenr. 76.3908 4-grene
Varenr. 76.3909 5-grene
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 Varenr. 76.3900 2-grene Varenr. med 3-vejshane

Varenr. 76.3911 3-grene
Varenr. 76.3912 4-grene
Varenr. 76.3913 5-grene

Varenr. 76.3905 3-grene
Varenr. 76.3908 4-grene
Varenr. 76.3909 5-grene


