
HERSTEL INSTRUCTIE BAXJECT II

Wit -  
poederflacon   ➜

Doorzichtig -  
waterflacon     ➜

Scenario A

Scenario B

Scenario C

HERSTELINSTRUCTIE: ALS HET WATER ZICH NIET NAAR DE INJECTIEFLACON MET POEDER VERPLAATST.

Zorg dat de injectieflacon met water zich 
aan de onderzijde bevindt.

Kijk waar het WITTE en het DOORZICHTIGE 
deel van de BAXJECT II zit.
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Bepaal welke zijde van het systeem op de waterflacon 
aangesloten is.
✔   Als de WATERflacon CORRECT aangesloten is op de 

DOORZICHTIGE zijde, ga naar Scenario A
✘   Als de WATERflacon INCORRECT aangesloten is op  

de WITTE zijde, ga naar Scenario B
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N.B. als het water niet correct doorstroomt, zou dat kunnen betekenen dat het vacuüm verbroken is, waardoor de steri liteit in gevaar kan komen.  
Als er bedenkingen zijn, neem dan contact op met uw arts of uw hemofilie behandelcentrum.

De waterflacon is CORRECT verbonden met de  
DOORZICHTIGE zijde van de BAXJECT II.
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Draai het systeem om, zodat de flacon met water zich aan de 
bovenzijde bevindt. Zorg ervoor dat u een Luer-lock injectie-
spuit gebruikt. Verwijder het bescherm kapje van de injectie-
spuit en het systeem. Verbind de spuit met het systeem.

Trek langzaam aan de stamper om lucht uit de flacons te 
trekken (hierdoor zal het water in de poederflacon stromen).

Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig opgelost is.

Verwijder de injectiespuit van de BAXJECT II. Duw de stamper 
volledig in om de lucht uit de spuit te verwijderen. Sluit de 
injectiespuit opnieuw aan. GEEN LUCHT INJECTEREN

Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich 
aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid 
oplossing op in de injectiespuit door de stamper  
LANGZAAM uit te trekken. Schroef de injectiespuit los.
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Doorzichtig

Wit

Injectieflacon 
met poeder

Injectieflacon 
met water

 Wit

 Doorzichtig

De waterflacon is INCORRECT verbonden met de  
WITTE zijde van de BAXJECT II.

Houdt de waterflacon aan de onderzijde. 
Zorg ervoor dat er een Luer-lock injectiespuit gebruikt wordt. 
Verwijder de bescherm kapjes van de injectie spuit en het 
systeem. Verbind de spuit met het systeem. Trek zachtjes aan 
de stamper om lucht uit de flacons te trekken.

Draai het systeem om, zodat de flacon met water zich aan de 
bovenzijde bevindt. Duw de stamper LANGZAAM in om lucht 
in de flacons te spuiten (dit dwingt het water in de onderste 
flacon). Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig opgelost is.

Verwijder de injectiespuit. Duw de stamper volledig in om lucht 
uit de spuit te verwijderen. Sluit de injectiespuit opnieuw aan.
GEEN LUCHT INJECTEREN

Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan 
de bovenzijde bevindt. Trek LANGZAAM aan de stamper om 
lucht uit de flacons te trekken (hierdoor zal de oplossing in de 
onderste flacon stromen).

Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan 
de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op 
in de injectiespuit door de stamper LANGZAAM uit te trekken. 
Schroef de injectiespuit los.
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Draai het systeem om zodat de waterflacon zich aan de 
bovenzijde bevindt. Volg nu de stappen in Scenario A,  
beginnend met stap 5 en met weglating van stap 7.
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U hebt per ongeluk lucht in de flacons geïnjecteerd.  
Een aanzienlijke hoeveelheid oplossing is teruggelopen in de 
waterflacon. 

HERSTELINSTRUCTIE: ALS ER LUCHT IN HET SYS-
TEEM GEÏNJECTEERD IS EN NIET ALLE  
OPLOSSING OPGETROKKEN KAN WORDEN.
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