Gebruiksaanwijzing NeedleSafe©

1
Deponeer één gebruikte injectiespuit per keer in de
NeedleSafe

3
Reinig de NeedleSafe met een desinfecterend doekje

2
Gelijktijdig deponeren van meerdere spuiten veroorzaakt
beknelling

4
Schud de NeedleSafe af en toe lichtjes (op de plaats) om
ophoping van de spuiten te voorkomen

klik
5
Breng tijdig een nieuw emmertje aan. Leg het deksel op de
kop op tafel...

7
Verzegel direkt de stervormige opening van een vol
emmertje met de sticker

6
...en druk het emmertje in de deksel totdat deze duidelijk
geheel rondom vastklikt

8
Verwijder nooit een sticker of deksel van een emmertje
met gebruikte spuiten

Gebruiksaanwijzing NeedleSafe©
De NeedleSafe is een basis met daarop een conus die ten opzichte van elkaar kunnen worden
afgesloten. De NeedleSafe wordt geleverd met een leeg binnenemmertje. ln een NeedleSafe kunt u veilig
injectiespuiten bewaren. Neemt u de volgende aandachtspunten in acht voor een juist gebruik van de NeedleSafe.

1

Een gebruikte injectiespuit wordt met de naald naar beneden in de hals van de conus in het binnenemmertje
gedeponeerd. Deponeer slechts één gebruikte injectiespuit per keer in de NeedleSafe, lndien meerdere
injectiespuiten tegelijk in de conus van de NeedleSafe komen, kunnen deze bekneld raken. Zorg ervoor dat de conus
altijd recht en stabiel op de basis staat.

2

Een enkele keer kan er nog wat vloeistof uit een gebruikte injectiespuit druppelen op de NeedleSafe. Maak dit
schoon met een desinfecterend doekje. Denk aan het dragen van handschoenen!

3

De injectiespuiten hopen zich op in de NeedleSafe. Om de volledige capaciteit van het binnenemmertje te benutten
verdient het aanbeveling de NeedleSafe regelmatig (na iedere 10 spuiten) licht en voorzichtig (op de plaats) heen en
weer te schudden. Er ontstaat zo weer voldoende ruimte!

4

5

Breng tijdig een nieuw, leeg emmertje aan in de NeedleSafe! Zodra de laatste injectiespuit rechtop blijft staan in de
hals van de conus en deze door schudden niet in het emmertje valt moet in de meeste gevallen de binnenemmer
verwisseld worden. Ontsluit de conus van de basis en neem de conus (recht omhoog) weg. Verwijder vervolgens het
binnenemmertje. Denk aan het dragen van handschoenen en pas op met de eventueel nog in de hals van de conus
achtergebleven laatste injectiespuit.
Verzegel direct na het verwijderen van het emmertje de stervormige opening in het dekseltje met de bijgeleverde
verzegelsticker. Deze stickers worden bij elke emmerleverantie voldoende meegeleverd. Op de sticker is duidelijk
aangegeven dat het om medisch afval gaat. Deponeer de volle binnenemmer in een UN gekeurde omverpakking op
de daarvoor in uw organisatie afgesproken plaats.

6

Probeer een eenmaal opgeplakte sticker nooit los te peuteren of te verwijderen. Laat de verzegeling intact. Hetzelfde
geldt voor het deksel van het emmertje waarin zich gebruikte injectiespuiten bevinden. Probeer dit deksel nooit van
het emmertje te verwijderen!

7

Een nieuw emmertje dient als volgt van een deksel te worden voorzien: Leg de deksel op de kop op tafel of bureau,
vervolgens het emmertje in de deksel drukken totdat deze duidelijk geheel rondom vastklikt! Handel zorgvuldig en
nooit overhaast. Gebruikte injectiespuiten kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid!

Voor meer informatie over de NeedleSafe verwijzen wij u naar de producent MF Medical Services middels onze website
www.needlesafe.nl
Garantiebepalingen
De leverancier garandeert de deugdelijke kwaliteit en constructie van de NeedleSafe door de gebruikte materialen en
assemblage voor de periode van een jaar na levering. Controleer de NeedleSafe na levering op gebreken. Duidelijk zichtbare
gebreken dienen uiterlijk binnen I dagen na levering te worden gemeld. Daarna kan de leverancier niet meer aansprakelijk
worden gesteld. De ongebruikte NeedleSafe dient in originele verpakking aan leverancier te worden geretourneerd.
Herstellingen die onder de garantievoorwaarden vallen zullen door de leverancier bii normaal gebruik en na het opvolgen
van de gebruiksaanwijzing kosteloos worden hersteld. Uitgesloten van iedere aanspraak zijn beschadigingen, vernietiging of
verlies van de NeedleSafe door onjuiste behandeling, transport of gebrekkige verpakking. Leverancier is enkel aansprakelijk
voor de deugdelijkheid van het product en niet voor het gebruik en kan daarvoor ook op geen enkele wiize aansprakeliik
worden gehouden.
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