
Fjern den gule sikker-
hedslås ved at skubbe 
her med tommel-
fi ngeren. 

 

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

Halsen skal 
være fyldt med      
væske.

4.

5.

 
Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX® .
Desinfi cer gummiproppen med sprit.

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. 
Gentag punkt 3 og 4.

Halsen skal 
være tømt 
for væske.

 

6.

 
 

Isæt infusionssæt ved at dreje og 
presse spidsen gennem gummi-
proppen. Sørg for at infusionssættets 
spids er helt i bund.

7.

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).

1.

3.

 

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

2.



Håndtering af 
koblede produkter

med DivibaX® 

Yderligere oplysninger om
DivibaX® overføringskanylen
og det koblede system fås ved 
henvendelse til det lokale
sygehusapotek eller 
Amgros  I/S, tlf. 8871 3000.

DivibaX® er et registreret 
varemærke.

Overføringskanylen er 
patentanmeldt.

DivibaX® fremstilles af:
Promens Medical Packaging A/S 
Industrivej 6
5550 Langeskov
tlf. 6338 1000.
 
 

Hvad er DivibaX®?

DivibaX® er en overføringskanyle 
beregnet til anvendelse sammen 
med SAD-infusionsvæsker.

DivibaX® er en overføringskanyle 
med mange fordele:

   DivibaX® er beregnet til overføring af  
   tørstoffer fra hætteglas til infusions-
   væsker i et lukket system, så der 
   ikke sker forurening af hverken aktivt 
   stof, infusionsvæske eller omgivelser.

   Adgangen til hætteglassets indhold 
   brydes først, når sikkerhedslåsen 
   fjernes, og der drejes på omløberen.

   Der sker først påvirkning af det aktive 
   stof i forbindelse med opblandingen.

   Infusionsvæsken kan forberedes og 
   færdiggøres, før den skal anvendes.

   Du kan selv samle de tre komponenter - 
   aktivt stof, infusionsbeholder og 
   overførings kanyle. Håndteringen 
   fremgår af brugervejledningen 
   ”Anvendelse af overføringskanylen 
   DivibaX®”. 

   DivibaX® er fremstillet af poly-
   propylen og polycarbonat, som ved 
   forbrænding nedbrydes til vand og 
   kuldioxid = ingen forurening.

   DivibaX® er indfarvet med ugiftige
   farvestoffer.
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