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Hướng dẫn sử dụng
Bơm tiêm đầu xoắn
Tên sản phẩm: 302830

BD Luer-Lok Tip Syringe 20mL

Chủ sở hữu: Becton Dickinson & Company, 1 Becton Drive, Franklin lakes, New Jersey,
USA, 07417.
Mô tả sản phẩm: Bơm tiêm gồm 1 thân ống tiêm bằng chất liệu polypropylene được in vạch
chia thể tích với thanh pít tông chất liệu polypropylene với một nút đàn hồi cao su tổng hợp /
nhựa nhiệt dẻo được gắn ở cuối thanh pít tông. Thân ống tiêm Luer-Lok được làm bằng
polycarbonate hoặc metyl methacrylate butadiene styrene. Bơm tiêm được bán có sẵn hoặc
không có kim. Bơm tiêm được đóng gói và tiệt trùng (nếu có); sử dụng một lần.
Mục đích sử dụng/chỉ định: Bơm tiêm BD (có hoặc không có kim) được sử dụng cho mục đích
chung là tiêm và rút dịch từ lọ, ống thuốc và các bộ phận của cơ thể bên dưới bề mặt của da.
Chống chỉ định: Không.
Cảnh báo, Thận trọng, Phòng ngừa: Không có cảnh báo nào được nêu cho Bơm tiêm BD.
Hướng dẫn sử dụng:
Tham khảo Phụ lục 13.1 của chỉ thị 93/42/EEC, Bơm tiêm BD có/không có Kim và Nắp
đậy đầu thẳng BD Luer (thiết bị xếp loại I hoặc xếp loại IIa) không cần hướng dẫn sử dụng vì
chúng có thể được sử dụng an toàn mà không cần hướng dẫn. Ngoài ra, có rất nhiều cách để sử
dụng bơm tiêm. Tuy nhiên, trong phần sau, hai cách áp dụng chung sẽ được mô tả cho Bơm tiêm
BD có/không có kim:
Hướng dẫn
Tiêm:
1. Chọn bơm tiêm và kim có kích cỡ phù hợp.
2. Kiểm tra túi đựng còn nguyên vẹn và hạn sử dụng, sau đó lấy bơm tiêm và kim tiêm
ra khỏi túi bằng cách sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.
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3. Rút thuốc bằng cách kéo thanh pít tông xuống cho đến khi bơmtiêm đầy đến vạch thể hiện
liều lượng chính xác cần rút.
4. Giữ bơm tiêm và kim tiêm hướng lên và loại bỏ không khí từ bên trong bơm tiêm bằng cách
đẩy nhẹ thanh pít tông đến khi thấy được thuốc nhỏ giọt ở đầu kim tiêm.
5. Sát khuẩn vùng tiêm.
6. Đâm kim vào mô ở độ sâu thích hợp và tiêm thuốc.
7. Hủy kim tiêm và bơm tiêm an toàn.
8. Tạo áp lực lên vùng tiêm.
Rút dịch/thuốc:
1. Chọn bơm tiêm và kim có kích cỡ phù hợp.
2. Kiểm tra túi đựng còn nguyên vẹn và hạn sử dụng, sau đó lấy bơm tiêm và kim tiêm
ra khỏi túi bằng cách sử dụng kỹ thuật vô khuẩn
3. Sát khuẩn vùng tiêm.
4. Đâm kim vào mô hoặc lọ và rút dịch/thuốc.
5. Rút kim và đậy nắp kim an toàn hoặc hủy bỏ kim và bơm tiêm an toàn. ...
6. Tạo áp lực lên vùng tiêm.

