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Proceduregids: 
ZR® Pre-filled 
Flush Injectiespuit 

• Controleer het product 
op beschadigingen 
(verpakking, injectiespuit 
en dop). 

Let op: Niet gebruiken 
als de verpakking 
is beschadigd, de 
injectiespuit lekt of 
de dop niet volledig is 
bevestigd op de spuit. 

• Verwijder de verpakking

• Controleer de spuit en 
de oplossing. 

Let op: Niet gebruiken 
indien één van de twee 
troebel of wazig is.

Voor het verwijderen 
van de dop: 

• Houd de injectiespuit 
met dop rechtop. 

• Druk op de zuiger 
totdat deze iets 
beweegt. Deze 
beweging verbreekt 
de verzegeling tussen 
de injectiespuit en 
zorgt voor een soepele 
toepassing van de 
oplossing.

• Plaats de dop terug door 
vanaf het uiteinde van de 
spuit te draaien. 

Let op: Zorg ervoor dat u 
het uiteinde van de spuit 
niet besmet.

• Bevestig de stompe canule 
of naald indien nodig.

• Houd de injectiespuit 
rechtop. 

• Tik op de zijkant, zodat 
bellen naar boven trekken. 
Pas de injectiespuit toe 
en houd druk op de zuiger 
totdat deze het gelabelde 
spoelvolume op de spuit 
bereikt (bijv. 10 ml, 5 ml, 
3 ml enz.) en de lucht is 
uitgedreven.

• Bevestig de injectiespuit 
aan de injectieplaats en 
spoel de injectieplaats 
door met een geschikte 
hoeveelheid oplossing. 

Let op: Gebruik de 
hoeveelheid oplossing 
die uw protocol aangeeft 
voor het spoelen. 
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Let op: 
Dit is alleen van toepassing op zoutoplossing spuiten. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor 
het steriele veld. Het is een disposable product en dient alleen gebruikt te worden voor het 
spoelen van infusen - aseptisch. 

Volg de Medline gebruikersaanwijzing. Gebruik, samen met het protocol van uw instelling 
voor het toedienen van een infuusspoeling, in overeenstemming met de waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn op de medicatie die wordt toegediend.

Gebruik deze oplossing niet als u twijfelt of deze compatible is. Gooi de injectiespuit en 
ongebruikte onderdelen weg.
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