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BD PhaSeal™ Hanteringsanvisning

Sluten läkemedelsöverföring
Från flaska till patient
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BD PhaSeal™ - ett unikt koncept

BD PhaSeal™ är ett slutet system för läkemedelshantering som mekaniskt förhindrar 
att läkemedelsaerosoler eller gas släpps ut vid beredning och administrering. 
BD PhaSeal™ har torra läckagefria membrankopplingar som förhindrar 
läkemedelsexponering vid till- och frånkoppling till flaskor, sprutor, infusionspåsar 
och intravenösa infarter. 

Trots att systemet består av ett fåtal komponenter kan BD PhaSeal™ hantera 
de flesta typer av infusionsaggregat och sprutor för total säkerhet och bekväm 
administrering av läkemedel.

Injector
 

Injector garanterar en sluten 
läkemedelsöverföring från 
läkemedelsflaska till spruta och 
vidare till patient.

Protector
 

Protector är ett hjälpmedel för 
tryckutjämning som sätts fast på 
läkemedelsflaskan och används vid 
beredning av läkemedlet.

Connector
 

Connector används vid sluten 
administrering av läkemedel och 
ger säkra till- och frånkopplingar.
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Injector har en ergonomisk utformning som underlättar  användingen utan att kompromissa med din säkerhet.
Med ett enkelt enhandsgrepp får du säkra till- och frånkopplingar: tryck - vrid - tryck. 

Att ansluta med BD PhaSeal™

För att koppla ifrån, vänd på arbetsstegen: dra - vrid - dra.

Tryck
 

Sätt ihop Injector med 
Connector-delen genom 
att passa in vingarna i 
motsvarande skåror 

Vrid
 

Håll i det vita greppet och vrid.

Tryck
 

Tryck nedåt för att aktivera 
Injector.
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Beredning av läkemedel från flaska...

• Spruta 
• Injector - välj Injector utifrån typ av spruta, Luer eller Luer-Lock 
• Protector - välj storlek utifrån flaskans halsvidd och beredningsvolym 
• Läkemedelsflaska

Utrustning som krävs för att genomföra proceduren

Fyll sprutan med en 
luftvolym som motsvarar 
doseringsvolymen eller anvisad 
spädningsvätska innan den 
kopplas ihop med Injector.

Montera Protector på flaskan.

...till spruta

Obs: Följ lokala aseptiska riktlinjer och 
procedurer.

Montera Injector på sprutan.

1.  Koppla ihop. 
Tryck - vrid - tryck.
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...till spruta

2.  Håll flaskan upprätt och 
spruta ned spädningsvätskan 
eller luften i flaskan.

2

3.  Vänd systemet upp 
och ned och aspirera 
läkemedlet.

3

4.  Koppla ifrån. 
Dra - vrid - dra.

4
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...till infusionspåse

1. Koppla ihop.

2. Spruta in läkemedlet i infusionspåsen.

3. Koppla ifrån.

1

2
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Anslut valfri BD PhaSeal™ produkt för infusion.
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1a. Läkemedel från spruta...

...till patient

1b...eller från infusionspåse...

2. ...till patienten via en Connector.

1a

1b

2
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Kontakta din lokala BD representant för mer information eller 
besök oss på
www.bd.com/se

BD, BD Logo och BD PhaSeal är varumärken registrerade av Becton, Dickinson and Company. © 2012 BD
MED0312170.

Se anvisning i förpackning.

BD Medical 
Becton Dickinson AB
Box 47204
100 74 Stockholm
bdsweden@europe.bd.com
www.bd.com/se


