
TEVADAPTOR
®
 

 

TEVADAPTOR z filtrem TOXI-GUARD
®
 

System do rekonstytucji i podania leku 

 

 

INSTRUKCJA UŻYCIA 

 

1. Usunąć zatyczkę ochronną z fiolki. (A) 

 

2. Ustawić fiolkę na płaskiej powierzchni (B),umieścić ostrze adaptera fiolki w środku gumowego korka 

fiolki, utrzymując ostrze w położeniu prostopadłym do powierzchni korka. (Ba) 

W przypadku fiolki o średnicy 13 mm zastosować przejściowy konwerter do fiolki. 

Umieścić konwerter na płaskiej powierzchni, odwrócić fiolkę do góry dnem, docisnąć fiolkę do konwertera 

(C), a następnie połączyć fiolkę z adapterem fiolki o średnicy 20 mm. 

 

W przypadku fiolki o średnicy 20 mm użyć  adaptera fiolek o średnicy 20 mm. 

W przypadku fiolki o średnicy 28 mm użyć  adaptera fiolek o średnicy 28 mm. 

 

3. Adapter strzykawki zestawić ze strzykawką typu Luer. (D) 

 

4. Wkłuć zestaw przyłączeniowy/ adapter portu igłowego/ zestaw infuzyjny do portu igłowego worka 

infuzyjnego, wypełnić zestaw łączący/ zestaw infuzyjny oraz zacisk, lub zamocować adapter portu 

igłowego. (E) 

       (Punkt 4 nie ma zastosowania w przypadku przygotowania leku bezpośrednio w strzykawce). 

 

5.1 Transfer leku (roztwór) 

 

a)   Usunąć zatyczkę ochronną z adaptera fiolki (F) 

b)   Połączyć adapter strzykawki z adapterem fiolki (Ga). Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać z niej  

wymaganą ilość leku. (Gb) 

(W razie konieczności usunąć powietrze ze strzykawki, lekko przesuwając tłok strzykawki w położeniu „do 

góry dnem”  aż do pierwszego oporu. Nie należy zbyt mocno dociskać tłoku z uwagi na możliwość 

zatkania membrany) 

c)  Delikatnie odłączyć adapter strzykawki od adaptera fiolki ściskając skrzydełka, w celu uwolnienia 

adaptera strzykawki co umożliwi powolne rozłączenie komponentów.  (W przypadku częściowego 

zużycia zawartości fiolki ponownie nałożyć zatyczkę na adapter fiolki i zachować fiolkę do ponownego 

użycia.) (H) 

 

5.2 Rekonstytucja (proszek do wstrzyknięć) i transfer leku 

 

a)   Usunąć zatyczkę ochronną adaptera fiolki. (F) 

b)    Pobrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika z fiolki (i) lub worka infuzyjnego (ii). 

(i)  Zamocować  nowy adapter fiolki na fiolce z rozpuszczalnikiem, połączyć z adapterem strzykawki i 

pobrać rozpuszczalnik z fiolki (la) lub 

(ii)  Połączyć  adapter strzykawki z zestawem przyłączeniowym/ adapterem portu igłowego/ zestawem 

infuzyjnym i pobrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika z worka infuzyjnego. (lb) 

c)  Delikatnie odłączyć adapter strzykawki  

(i)  od adaptera fiolki lub 

(ii)  od zestawu przyłączeniowego/ adaptera portu igłowego/ zestawu infuzyjnego ściskając skrzydełka w 

celu uwolnienia adaptera strzykawki co umożliwi powolne rozłączenie komponentów. 

d)  Zestawić adapter strzykawki z adapterem fiolki, wstrzyknąć rozpuszczalnik i rozpuścić lek (J) 

e)  Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać odpowiednią ilość leku (K)  

     (W razie konieczności usunąć powietrze ze strzykawki, lekko przesuwając tłok strzykawki w położeniu 

„do góry dnem”  aż do pierwszego oporu. Nie należy zbyt mocno dociskać tłoku z uwagi na możliwość 

zatkania membrany). 

f)  Delikatnie odłączyć adapter strzykawki (patrz punkt 5.2c).  

(W przypadku zużycia części zawartości fiolki ponownie nałożyć zatyczkę na adapter fiolki i zachować 

fiolkę do ponownego użycia.) (H) 

 



6. Połączyć adapter strzykawki z zestawem przyłączeniowym/ adapterem portu igłowego/ zestawem 

infuzyjnym i wstrzyknąć odpowiednią ilość leku do worka infuzji. (L)  

Przepłukać ostrze i adapter strzykawki pobierając 2–3 ml roztworu z worka i ponownie go wstrzykując. 

 

7.   Delikatnie odłączyć adapter strzykawki od zestawu przyłączeniowego/ adapteru portu igłowego/ 

zestawu infuzyjnego (patrz punkt 5.2c). 

 

8. a) Dostarczyć worek z przygotowanym lekiem na salę szpitalną. (M) 

    b) Metoda alternatywna (przygotowanie leku bezpośrednio w strzykawce) (Punkt 4 nie ma  

zastosowania.) 

Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 5 zamknąć adapter strzykawki i dostarczyć lek na salę 

szpitalną w celu wykonania wstrzyknięcia. 

 

9.  W przypadku wstrzyknięć w postaci bolusa, należy połączyć adapter typu Luer (N) z żeńskim łącznikiem 

typu Luer (tj. zaworem odcinającym) zestawu infuzyjnego. Zamknąć linię w kierunku kaniuli dożylnej.   

Wypełnić zawór odcinający i adapter złącza typu Luer, dołączając pustą strzykawkę z adapterem 

strzykawki pobierając 1-2 ml roztworu.  

Odłączyć adapter strzykawki od adaptera typu Luer i zamknąć linię dożylną powyżej portu do 

wstrzyknięć. Po zamocowaniu strzykawki wypełnionej lekiem z adapterem strzykawki do adaptera typu 

Luer, podawać lek poprzez wstrzyknięcie.    

 

OSTRZEŻENIA 

• Nie wypełniać fiolki w pozycji odwróconej. 

• W przypadku powtórnego użycia fiolki, adapter fiolki i fiolka muszą być przechowywane wyłącznie w 

pozycji pionowej.  

• Adapter strzykawki został zaprojektowany  do stosowania  ze strzykawkami z końcówką typu Luer.  

• W przypadku ponownego stosowania adaptera strzykawki nie wolno odłączać go od strzykawki i należy 

używać wyłącznie z tym samym lekiem.  

• Nie stosować z fiolkami 13 mm zawierającymi LIOFILIZOWANY lek. 

• Nie usuwać zatyczki blokującej przepływ (Flow Stop) z zestawu przyłączeniowego lub zestawu 

infuzyjnego, chyba że następuje podłączenie do zestawu doprowadzającego lub pacjenta.  

• Nie usuwać adaptera fiolki z fiolki 

• Nie stosować z lekami zawierającymi N,N- dimetyloacetamid (takimi jak amsakryna lub busulfan) 

• Adapter fiolki może być używany w okresie do 7 dni z większością leków.  

Stosowanie adaptera fiolki jest ograniczone do 72 godzin w przypadku leków zawierających połączenie 

następujących składników:  

1) Polisorbat 80 i etanol 

2) Etanol i Cremophor np: rycynowy glicerol makrogolu / Polioksylowany olej rycynowy 35 

(np. : etopozyd i paklitaksel) 

• Utylizacja poszczególnych komponentów powinna być prowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami i 

procedurami dotyczącymi postępowania z lekami niebezpiecznymi. 

• Przegrody poszczególnych komponentów mogą być przebijane do 10 razy. 

• Powtórne stosowanie wyrobów jednorazowego użytku stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta lub 

użytkownika. Może być przyczyną zanieczyszczenia i/lub ograniczenia funkcjonalności wyrobu. 

Zanieczyszczenie i/lub ograniczona funkcjonalność wyrobu mogą być przyczyną urazu, choroby lub 

śmierci pacjenta.  

• System Tevadaptor zawiera następujące materiały: ABS, poliizopren, poliwęglan, PVC bez DEHP. 

• Przed użyciem systemu Tevadaptor należy zapoznać się z ulotką informacyjną leku w celu 

zweryfikowania, czy nie ma ograniczeń dotyczących stosowania komponentów systemu Tevadaptor 

wykonanych z tworzyw sztucznych.  

 

Komponenty systemu: 

Konwerter fiolki 13 mm  

Adapter fiolki 20 mm  

Adapter fiolki 28 mm  

Adapter strzykawki  

Zestaw połączeniowy (z zatyczką blokującą przepływ) 

Adapter portu igłowego 

Zestaw infuzyjny (z zatyczką blokującą przepływ) 

Adapter typu Luer 



 

Uwagi dotyczące podawania leków do pęcherza: 

Należy używać cewników dopęcherzowych z końcówką typu Luer (Oc) 

1. Po wprowadzeniu cewnika (Oa) do cewki moczowej, dołączyć adapter typu luer Tevadaptor (Ob) do 

wlotu cewnika z końcówką typu Luer. (Oc) 

2.  Zamocować adapter strzykawki Tevadaptor (Od) do strzykawki (Oe) oraz adapter fiolki 

Tevadaptor do fiolki z lekiem. 

Pobrać wymaganą objętość leku po połączeniu obu powstałych elementów. 

3.          Odłączyć adapter strzykawki Tevadaptor od adaptera fiolki i wpiąć strzykawkę z adapterem 

strzykawki do adaptera typu Luer Tevadaptor. 

4. Podać lek do pęcherza moczowego 

5. Delikatnie odłączyć adapter strzykawki od adaptera typu Luer. 

6. Po zakończeniu leczenia usunąć cewnik bez odłączania adaptera typu Luer. 

 

Objaśnienia symboli: 

 

Ne zawiera lateksu                       Nie zawiera DEHP 
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