ІНСТРУКЦІЯ
із застосування медичного виробу
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ КОВПАЧОК ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
Склад та опис виробу:
Дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу являє собою ковпачок
виготовлений з поліетелену низької щільності, внутрішня поверхня якого містить губку з
повідон-йодом, що діє як дезінфікуючий засіб. Ковпачок має внутрішню різьбу (з’єднання
типу Luer female) та захисну кришечку. Даний медичний виріб призначений для ізоляції
герметизуючого гвинтового роз’єму подовжувача перитонеального катетера з метою
запобігання інфікування з’єднань та забезпечення стерильності та апірогенності.

1
1. Корпус ковпачка
2. Захисна кришечка
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Показання.
Перитонеальний діаліз:
-хронічний амбулаторний перитонеальний діаліз;
-постійний циклічний перитонеальний діаліз;
-автоматичний перитонеальний діаліз.
Спосіб застосування:
Примітки.
Медичний виріб призначений для застосування кваліфікованим та спеціально навченим
персоналом, а також пацієнтами з достатнім рівнем знань та підготовки використання
даного медичного виробу.
Перед використанням перевірте термін придатності медичного виробу.
Впевніться, що упаковка не пошкоджена.
При використанні даного медичного виробу дотримуйтесь асептичних умов.
1. Надягніть маску. Вимийте та обробіть руки дезінфікуючим засобом.
2. Відкрийте пакет у місці зазначеному на упаковці.
3. Дістаньте дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу з упаковки, зніміть
захисну кришечку.
Попередження: не торкайтесь внутрішньої поверхні ковпачка та губки. Забруднення
будь-якого шляху рідини системи перитонеального діалізу може призвести до
інфікування черевної порожнини.
4. Переконайтесь у цілісності ковпачка. Губка на внутрішній поверхні повинна бути
волога. Не слід використовувати ковпачок, при порушенні його цілісності.
5. Від’єднайте систему перитонеального діалізу (що складається з комплексу з’єднаних
трубок та мішків різних типів) від подовжувача перитонеального катетера, провертаючи
конектор подовжувача проти годинникової стрілки.
Перед від’єднанням переконайтесь, що осьовий затискач подовжувача перитонеального
катетера закритий.

Необхідно уникати забруднення гвинтового роз’єму на подовжувачі перитонеального
катетера.
6. Обережно візьміть дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу та насадіть на
герметизуючий гвинтовий роз’єм подовжувача перитонеального катетера обертаючи за
годинниковою стрілкою до надійного закриття.
Обережно: уникайте надмірного закручування дезінфекційного ковпачка для
перитонеального діалізу.
7. Для від’єднання необхідно прокрутити дезінфекційний ковпачок для перитонеального
діалізу проти годинникової стрілки і зняти його з роз’єму подовжувача перитонеального
катетера.
8. Утилізуйте використаний ковпачок відповідно до місцевих вимог по утилізації відходів.
Застереження.
 Не застосовуйте медичний виріб, якщо первинна упаковка була попередньо
відкрита, пошкоджена, забруднена; якщо ковпачок пошкоджений або губка в
ковпачку суха чи має кристалічну поверхню.
 Містить повідон-йод (PVP-I). Пацієнтам з індивідуальною непереносимістю та
підвищеною
чутливістю
до
йоду
перед
застосуванням
необхідно
проконсультуватись з лікарем.
Рекомендується проводити моніторинг функції щитовидної залози у пацієнтів з
малим об’ємом перитонеального діалізату, зазвичай у немовлят і дітей.
 Призначений для одноразового використання. Повторне використання або
повторна обробка виробу може призвести до його забруднення, порушення
функціональних властивостей або структурної цілісності.
 Ковпачок має бути використаний одразу ж після порушення цілісності пакування.
 Використовувати тільки за призначенням.
Увага!
Дезінфекційний ковпачок
непошкодженої упаковки.

для

перитонеального

діалізу

апірогенний

у

випадку

Умови зберігання.
Зберігати при температурі від +5 °C до +25 °C.
Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.
Уникати перегрівання.
Термін придатності: 2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
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Повторно використовувати
заборонено
партія

Виготовлено на заводі в Китаї.

Виробник

Код партії

Ознайомлення з інструкцією
із застосування

Дата виготовлення
Знак відповідності з номером
органа з оцінки відповідності

Використати до
Берегти від вологи

UA.TR.039

2

Не використовувати при
пошкодженій упаковці
Берегти від сонячних променів

Температурне обмеження
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