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Tweede fl ashback:
• gebruik de gripplaat om de katheter 3 tot 

5 mm op te schuiven 
• observeer de tweede fl ashback van bloed, 

zichtbaar tussen de katheter en de naald 
(C)

• het zien van de tweede fl ashback 
bevestigt dat de katheter in het bloedvat 
zit

• schuif in een vloeiende beweging de 
katheter verder op

• maak de stuwband los

Voorbereiding:
• kies een plaats om aan te prikken geschikt 

voor de klinische toepassing
• kies de juiste maat (Gauge en lengte)
• verwijder de beschermkap met een 

voorwaartse beweging

Aanprikken en observeren:
• trek de huid voorzichtig strak
• prik onder een hoek van max. 35 graden
• observeer de eerste fl ashback van bloed in 

de fl ashbackkamer (A)

Eerste fl ashback:
• de eerste fl ashback bevestigt dat de naald 

in het bloedvat zit
• de aanprikhoek is niet meer van 

toepassing (B)

Tips voor gebruik

Stabiliseren van de katheter:
• druk de vleugels plat voor stabilisatie (D)

1st

2nd

E

Verwijderen van de naald:
• trek in één vloeiende beweging de naald 

uit de hub (E)
• het veiligheidsmechanisme wordt 

automatisch geactiveerd
• werp de naald in een naaldcontainer
• het bloedcontrole septum houdt nu 

fl ashback van bloed tegen waardoor 
beide handen vrij zijn voor de volgende 
handeling

Fixeren:
• sluit een toedieningssysteem of 

afsluitdopje aan op de hub van de 
intraveneuze katheter

• fi xeer eerst de vleugels en plak vervolgens 
de intraveneuze katheter af met een 
IV-pleister met een transparant gedeelte 
waarbij de insteekopening altijd zichtbaar 
is (F)

1. beschermkap 2. fl ashbackkamer

3. veiligheidsclip

4. gripplaat

5. vleugels

6. hub
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