
Při použití dodržujte aseptické podmínky. 

URČENO K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. 

Kvůli udržení průchodnosti propláchněte 
vstup příslušným množstvím roztoku 
(stanoveno standardem v daném 
nemocničním zařízení) v souladu 
s doporučeními výrobce. 

Ujistěte se, že všechna tekutina byla 
vytlačena nebo zlikvidována, aby při 
nasazení uzávěru SwabCap® nevystříkla.  

Jednou rukou podržte otíratelný 
bezjehlový ventil, druhou pak uzávěr 
SwabCap® přitiskněte a našroubujte 
ve směru hodinových ručiček na ventil. 

Uchopte pevně zadní část pístu a tahem 
za jazýček odstraňte ochrannou folii. 
Uzávěr SwabCap® nevyjímejte z pístu 
ani z bílého plastového držáku. 

Poté, co SwabCap® našroubujete  
na své místo, opatrně oddělte stříkačku 
od ventilu. 

Injekční stříkačku obraťte tak, aby 
zadní část pístu s uzávěrem, SwabCap® 
směřovala přímo proti otíratelnému 
bezjehlovému ventilu.  

Omniflush® s uzávěrem SwabCap®

Proplach fyziologickým roztokem je nyní vaší první linií ochrany proti infekci
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Postupujte podle návodu na levé straně, proveďte krok 1 
a poté:
1. Vytáhněte píst zpět do původní pozice. 
2.  Dominantní rukou podržte injekční stříkačku za její horní 

část, palec opřete pod držákem uzávěru SwabCap®. 
Druhou ruku mějte volnou a připravenou k zachycení 
uzávěru SwabCap® po jeho uvolnění z pístu injekční 
stříkačky.

3.  Nyní si můžete uzávěr SwabCap® uschovat podle 
standardů vašeho zařízení.  
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Při proplachu mezi podáním léčiv můžeme neupoužitý 
uzávěr SwabCap® sejmout z pístu stříkačky a uchovat 
pro další použití:

SwapCap® 
Uzávěr ventilu typu Luer se 70%
izopropylalkoholem k dezinfekci

K odstranění uzávěru je třeba použít 
obě ruce, abychom měli jistotu, že 
nedošlo k neúmyslnému uvolnění ventilu.  
Uchopte ventil a SwabCap® otočte proti 
směru hodinových ručiček, sejměte jej 
a zlikvidujte. 

URČENO K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. 

Přesvědčte se, že je ventil bezpečně 
připojen ke katétru. Poté je ventil 
připraven k použití.

Po sejmutí uzávěru SwabCap® již není třeba vstup před použitím dezinfikovat. SwabCap vydezinfikuje ventil za 5 minut 
od aplikace, a pokud není odstraněn, udržuje dezinfikovaný povrch ventilu po dobu až 7 dní.

Výhody pro Vás

�	Zjednodušená a standardizovaná technika 
dezinfekce zkracuje dobu ošetření 

�	Při použití kombinace proplachovací 
stříkačky s uzávěrem SwabCap®  
je příslušný výrobek ihned po ruce 
k okamžitému použití

�	Snazší dodržování standardů dezinfekce

Výhody pro Vaše pacienty 

�	Pasivní kontinuální dezinfekce povrchu 
ventilu a závitů

�	Ochrana před kontaminací dotykem 
a infekcí šířenou vzduchem

�	Dodržování dezinfekčních postupů 
je viditelné a měřitelné 
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Omniflush® s uzávěrem SwabCap® 
Předplněná proplachovací injekční stříkačka 
s integrovaným dezinfekčním uzávěrem


