
Anvendelse af DivibaX® - koblede produkter 
 

 

 
 
 

Fjern sikkerhedslåsen ved at skubbe 

med tommefingeren hvor pilene viser 

 

 

 

 

 

Halsen skal være 
tømt for væske. 

 

Halsen skal være 
fyldt med væske. 

 

 

 
 

Hold på den grønne omløber og 
drej den med uret helt i bund. 

 

Hold infusionsbeholderen på skrå med 
hætteglasset nedad som vist. 
Pump væsken ned i hætteglasset ved 
at trykke på infusionsbeholderen. 
Omryst, til tørstoffet er opløst. 

 

Hold infusionsbeholderen på skrå med 
hætteglasset opad som vist. Pump 
væsken tilbage i infusionsbeholderen. 
Skyl efter ved at pumpe væsken frem 
og tilbage mellem hætteglas og 
infusionsbeholder. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fjern beskyttelseshætten fra 
DivibaX® 
Desin fi cer gummiproppen med 
sprit. 

Isæt infusionssæt ved at dreje og 
presse spidsen gennem gummiproppen. 
Sørg for, at infusionssættets spids 
er helt i bund. 

Infusionssættet lukker for tilbageløb 
af væske til hætteglasset. Der kan 
samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) 
i DivibaX®. Hætteglasset bliver 

siddende under infusionen som 
dokumentation (patientsikkerhed). 
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Håndtering 

 
• Tilladeligt restvolumen svarer til fyldt beholderhals 

• Beholder skal placeres mindst 80 cm over indløbssted 

• Der må kun være få dråber tilbage i hætteglas efter opløsning og overførsel 

• Indløb med min. 70 dråber pr. minut anbefales, såfremt indløbshastigheden er 
forenelig med det enkelte lægemiddel 

Restvolumen Formål med DivibaX 

• 
 

 

 
• 

 
• 

Restvolumen sikrer, at dråbekammeret ikke tømmes, og der 
ikke kan komme luft i infusionsslangen. 

Restvolumen udgør op til 5 %, svarende til overskud af aktiv 
medicin i hætteglas. 

Restvolumen udgør mindre end 1/3 af væsken i 
infusionssættet. 

Det væsentligste i opnåelse af fuld dosis er efterskyl af 
infusionssættet. 

• 

• • 

• 

• 

• 

Produktet giver større sikkerhed for patienten, da koblingen er sket 
aseptisk, og det korrekte hætteglas er koblet. 

Det koblede produkt er robust under håndtering. 

DivibaX er sikret mekanisk med ”den gule klemme”, dvs. utilsigtet 
perforering af hætteglassets prop kan ikke forekomme. 

Der er ingen risiko for stikskader. 

Automatiseret robotkobling forbedrer arbejdsmiljø i forhold til EGA. 


