
· Verwijder de beschermfolie van een van de steriele 
poorten van de Ecofl ac® container. Desinfectie is niet 
nodig. 

· Plaats de Ecofl ac® op een stabiele ondergrond bij het     
   bevestigen van de Ecofl ac® Connect en het infuussysteem. 

·  Plaats de vingers op de daarvoor bestemde plek op de 
Ecofl ac® Connect. 

· Gebruik de opening voor het infuussysteem als kijkvenster  
   om de spike van de Ecofl ac® Connect recht op de poort te  
   plaatsen. Gebruik daarbij niet teveel kracht.
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Ecofl ac® Connect S past op een fl acon Ø 13 mm

Ecofl ac® Connect M past op een fl acon Ø 20 mm 

Ecofl ac® Connect L past op een fl acon Ø 32 mm

3 MATEN, 1 GEBRUIKERSINSTRUCTIE
Op deze poster is Ecofl ac® Connect M gebruikt

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van 
deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten 

zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.
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Ecofl ac® Connect
Gebruikersinstructie

·  Desinfecteer de flacon en plaats deze op de Ecofl ac®

Connect. Een klik geeft aan dat de verbinding goed is. 

·  Draai de container om en knijp er in om het geneesmiddel 
op te lossen.

· Herhaal deze stap tot er voldoende vloeistof in de fl acon  
   is gelopen. 

·  Draai het geheel weer om en breng door middel van 
knijpen het geneesmiddel terug in de container.

· Controleer en etiketteer de bereiding. 

· Stap 3 en 4 kunnen meerdere keren herhaald worden.

·  Verwijder de tweede beschermfolie en plaats de container 
op een stabiele ondergrond.

· Prik de spike van het infuussysteem in de andere poort. 

· De fl acon kan tijdens de infusie aangesloten blijven.


