Aktivering och blandning
Börja med att koppla ett infusionsaggregat till påsen. Fyll det med infusionsvätska innan aktivering och
blandning av antibiotika påbörjas.

Aktivera
Kolven (transparent)

1. Håll kolven i ett fast
grepp. Vrid sockeln i
pilens riktning för att
låsa upp.

2. Stöd linjektionsflaskan
mot ett fast underlag.
Ta tag i den hårda nedre
delen på påsen och tryck
ner kolven i sockeln tills
det hörs ett ”klick”.

Sockeln (vit)

Blanda

3. Kläm in lösningen i
injektionsflaskan
tills den är halvfylld.

Avsluta

4. Skaka för att lösa
upp läkemedlet. Håll
samtidigt i sockeln
och påsen.

5. Håll påsen med injektionsflaskan uppåt.
Kläm på påsen för att
överföra det upplösta
läkemedlet till påsen.

6. Avsluta genom att
hålla i påsens hängare
och adapterns sockel.
Dra sedan ut kolven ur
sockeln.

7. Håll i kolven och vrid
sockeln i pilens riktning
för att låsa systemet.

Injektionsflaskan avlägsnas aldrig från adaptern. Infusionssetet kasseras i sin helhet efter användning.
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Vial-Mate Concept

Antibiotika klart för blandning i ett helt slutet system
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Antibiotikadoser förberedda för blandning
i ett slutet och säkert system
En rationell läkemedelshantering

Vial-Mate Concept levereras till avdelningen färdigkopplat med önskat antibiotika. Med
ett enkelt handgrepp aktiveras kopplingen så läkemedlet i ampullen kan blandas. Det går
snabbt och kan göras patientnära eftersom Vial-Mate Concept är ett slutet system.2

En säkrare läkemedelshantering

Användning av färdigkopplade läkemedel som Vial-Mate Concept minskar risken för
kontamination och förväxlingar1. De är sammankopplade i steril produktion och varje set
är spårbart och tydligt etiketterat. Det slutna systemet är också kanylskyddat så att inga
stickskador ska inträffa. Efter användning kasseras det slutna systemet i sin helhet.

Anpassat till de antibiotika som används på sjukhuset

Valfritt antibiotika kan beställas som Vial-Mate Concept vilket möjliggör beställning i
enlighet med upphandlat sortiment

Ett års hållbarhet

Vial-Mate Concept har ett års hållbarhet i rumstemperatur vilket underlättar hantering och
lagerhållning.2

Enkelt och praktiskt

Den enkla hanteringen av de färdigkopplade läkemedlen underlättar arbetet. Den långa
hållbarheten i rumstemperatur och möjligheten att beställa upphandlade antibiotika som
Vial-Mate Concept skapar goda förutsättningar för att ha de färdigkopplade produkterna i
sjukhusets bassortiment.

Det här är Vial-Mate Concept
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