
CADD® ambulante infusiesets  
met flowstop 
Beknopte referentiekaart

De flowstop free-flowbeveiliging is  
een op een integrale set gebaseerd  
free-flowbeveiligingshulpmiddel dat is 
toegevoegd aan CADD® toedieningssets  
en aan medicatiecassettereservoirs.
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Vullen
Het 
medicatiecassettereservoir 
kan gemakkelijk worden 
gevuld terwijl de blauwe 
flowstopklem op zijn plaats 
blijft.

Het vloeistofpad afsluiten
Verwijder de blauwe  
klem om het vloeistofpad  
af te sluiten.

Het vloeistofpad openen
Druk op de groene knop 
om het vloeistofpad te 
openen.

CADD-Legacy® pompen
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Stap 1 - De lijn ontluchten
4. Plaats een CADD® pompsleutel in de vergrendeling, druk 

deze in en draai linksom tot de lijn op de vergrendeling 
tegenover de pijl aan de zijkant van de pomp staat en u de 
vergrendeling op zijn plaats voelt klikken.

5. Open alle klemmen.

6. Ontlucht de lijn met behulp van de prime functie van de 
pomp. Zorg ervoor dat het volledige vloeistofpad geen lucht 
meer bevat. Zorg ervoor dat de aseptische toestand van het 
distale uiteinde van de lijn behouden blijft.

7. Sluit alle lijnklemmen.

Voor ontluchten:
Verwijder de blauwe klem van het disposable.

WAARSCHUWING: Laat de blauwe klem op het disposable 
op zijn plaats zitten tot u het disposable op de pomp gaat 
bevestigen. Als het disposable wordt bewaard zonder de 
blauwe klem, kan dit de nauwkeurigheid van de toediening 
aantasten.

Stap 2 - De infusie starten

1. Sluit de lijn aan op de toegangsplaats bij de patiënt met 
behulp van een aseptische techniek.

2. Open alle lijnklemmen en start de infusie.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het vloeistofpad 
onder het filter geen lucht bevat voordat u de lijn 
op de patiënt aansluit. Raadpleeg de gedetailleerde 
gebruiksaanwijzingen die bij de toedieningssets, 
medicatiecassettereservoirs en extensiesets 
worden meegeleverd voor aanvullende informatie, 
aandachtspunten en waarschuwingen. Raadpleeg 
de gebruikershandleiding die bij de pomp wordt 
meegeleverd voor het primen van de pomp.

1. Klem de lijn af. 

2. Bevestig de haken van het disposable in de scharnierpennen 
aan de onderzijde van de pomp.

3. Zet de pomp met het disposable op een stevig oppervlak 
en druk de bovenzijde van de pomp omlaag zodat het 
disposable nauw aansluit op de pomp.


