
Το MicroClave είναι μια ειδική κλειστή συσκευή 
σύνδεσης σε  καθετήρα ουδέτερης παλινδρόμησης 
χωρίς τη χρήση βελόνας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους 
περιφερικών, αρτηριακών και φλεβικών κεντρικών 
καθετήρων για τη χορήγηση IV υγρών, αγωγών και 
προϊόντων αίματος.  
 

Έχει κλινικά αποδεδειγμένα σχεδιαστική 
τεχνολογία που μειώνει τον κίνδυνο 
βακτηριακής λοίμωξης και βελτιώνει τα κλινικά 
αποτελέσματα.  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ  
 

Πριν τοποθετήσετε το MicroClave, απολυμαίνετε το άκρο του καθετήρα*. Με άσηπτη τεχνική 
αφαιρέστε το MicroClave από τη συσκευασία του & εξαερώστε το. Αφαιρέστε το προστατευτικό 
πώμα και βιδώστε το αρσενικό luer του MicroClave στην είσοδο του IV καθετήρα /ή στην 
προέκταση. 
Πριν από κάθε σύνδεση απολυμαίνετε το σιλικονούχο άκρο του MicroClave τρίβοντας με 
γάζα εμποτισμένη σε αντισηπτικό* .  
*(π.χ. Χλωρεξιδίνη 2% ή/& Ισοπροπυλική αλκοόλη 70% . Ο χρόνος δράσης των απολυμαντικών ποικίλει, 
ακολουθήστε το πρωτόκολλο του νοσοκομείου).  
 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  
 

Κρατήστε το MicroClave σταθερά, βιδώστε τη συσκευή χορήγησης στην έξοδο του MicroClave 
και ξεκινήστε τη χορήγηση /ή για να συνδέσετε απλή σύριγγα προσαρμόστε, σπρώξτε και 
στρίψτε κατά ¼ του κύκλου την εξαερωμένη σύριγγα. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή spin 
lock/βιδωτή, πρώτα σπρώξτε και στρίψτε το luer στο MicroClave μέχρι να σφίξει και στη συνέχεια 
ασφαλίστε το δακτύλιο.  
Για να αποσυνδέσετε, πιάστε σταθερά το MicroClave (όχι τον αυλό του καθετήρα) και ξεβιδώστε 
τη συσκευή χορήγησης μέχρι να απελευθερωθεί /ή στρίψτε τη σύριγγα (προς την ίδια φορά που 
συνδέσατε). 
 
 
ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 
 

Μετά από κάθε χρήση ξεπλύνετε (flush) το MicroClave με φυσιολογικό ορό ή σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας. Κάντε συχνά flush σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 
νοσοκομείου σας για τη διατήρηση της βατότητας του καθετήρα. 
 

Αλλάξτε το MicroClave σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας.   
 

Προσοχή 
● Πάντα απολυμαίνετε πριν τη χρήση 
● Μην τοποθετείτε πώμα στο MicroClave  
● Μη χρησιμοποιείτε βελόνα 

Η επιλογή του flush με φυσιολογικό ορό  
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ΗΙΤ  

(Heparin Induced Thrombocytopenia)  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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Όγκος Πλήρωσης:  0,04 ml 
Ρυθμός Ροής:  165 ml/min 
Ενεργοποιήσεις:   600 
Συμβατό με αίμα:  
Συμβατό με MRI, CT:   
Συμβατό με Υψηλή Πίεση: 10 ml/sec  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Συμβατό με: 
Αλκοόλ:    
Λιπίδια:    
Χλωρεξιδίνη:  
Χημειοθεραπεία:   
Δεν περιέχει Latex, Phthalate’s 
(DEHP) ή Μεταλικά μέρη 

Τομή MicroClave 
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