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İ.V. Enjeksiyon Kolu P50/1, lisanslı bir eğitmene yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bir eğitim sistemidir. Bu ürün, eğitim konusuna ilişkin kapsamlı 
bilgiye sahip olunması gerekliliğini ortadan kaldırmaz ve klinik karar alma süreçlerinde kullanıma yönelik değildir.

Tebrik ederiz, 3B Scientific® kalitesini yansıtan bir ürün satın aldınız. İ.V. Enjeksiyon Kolu P50/1, 3B SKINlike™ silikondan üretilmiştir. 
Enjeksiyon kolu aşağıdaki konularda eğitim verilmesi amacıyla kullanılabilir: 

• İntravenöz enjeksiyonlar
• Periferik ven [bazilik v., sefalik v., median kübital v., el (dorsal venöz ağ)] ponksiyonları
• Kelebek kateterin yerleştirilmesi

İ.V. ENJEKSİYON KOLU P50/1 ÜRÜNÜNÜN İÇERİĞİ
Bu eğitim ürünü, çıkarılabilir deriyle kaplı simüle edilmiş bir ven sistemi içeren bir yetişkin kolundan oluşmaktadır. Kol ve infüzyon sistemi bir 
stand tarafından desteklenmektedir.

• 1 adet enjeksiyon kolu
• Hortum kilitleme klipsli ve Y hortum konnektörlü 1 adet infüzyon şişesi
• 1 adet stand 
• 1 şişe 3B Scientific® suni kan konsantresi (250 ml)
• 1 adet plastik bardak
• 1 adet tek kullanımlık şırınga
• 2 adet enjeksiyon kanülü (önerilen kanül boyutu: 20 ve 21 gauge)
• Yedek parça olarak 2 adet saydam hortum konnektörü ve 2 adet hortum kilitleme klipsi içeren 2 adet hortum sistemi
• 1 kutu talk pudrası
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KULLANIM TALİMATLARI
İnfüzyon şişesini kanla doldurma

1. İnfüzyon şişesi havalandırma hortumunun kilitleme klipsinin kilitli olduğundan emin olun
2. İnfüzyon şişesini kırmızı çizgiye kadar suni kan konsantresiyle doldurun 
3. Ardından infüzyon şişesini mavi çizgiye kadar suyla doldurun 
4. Şişeyi kapatın ve hafifçe çalkalayarak homojen bir çözelti elde edin.

1 2 3
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İnfüzyon sisteminin kurulumu 

1. Askı kancasını standın ortasına sabitleyin 
2. Kolun halkalı vidasını kullanarak enjeksiyon kolunu askı kancasına asın
3. Kısa enjeksiyon hortumunu infüzyon şişesine bağlayın 
4. Uzun hortumun kilitleme klipsinin kilitli olduğundan emin olun
5.  İnfüzyon şişesinin sızdırmazlık kapağını standın gri renkli tespit klipsine geçirerek şişeyi baş aşağı şekilde tespit klipsine takın. 
6. Uzun hortumu plastik bardağın içine yerleştirin ve hava kabarcıklarını gidermek için kanın kısa bir süreliğine bardağa akmasına izin verin 
7.  Tüm bağlantıların doğru şekilde yapıldığından ve uzun hortumun plastik bardağın içine konduğundan emin olduktan sonra 

infüzyon şişesi havalandırma hortumunun kilitleme klipsini ve uzun hortumun kilitleme klipsini açın 
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8.  Bu işlemin ardından sistem dolacak ve kan uzun hortumdan geçerek plastik bardağın içine akmaya başlayacaktır. Uzun hortumdan tüm 
hava kabarcıklarının çıktığını görene kadar kanın akmasına izin verin

9. Uzun hortumun kilitleme klipsini kapatın ve infüzyon şişesi üzerindeki Y konnektörün bir dalına bağlayın 
10. Artık periferik venlerde ponksiyon gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. 

Enjeksiyon kolunu kullandıktan sonra

Kullanımdan sonra suni kanı gidermek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. İnfüzyon şişesi havalandırma hortumunun kilitleme klipsinin kapalı olduğundan emin olun 
2. Uzun hortumun kilitleme klipsinin kapalı olduğundan emin olun
3. Uzun hortumu Y konnektörden çıkarın 
4. İnfüzyon şişesini stand tespit klipsinden çıkarın ve şişeyi çevirerek dik konuma getirin
5.  Konnektörün vidasını yavaşça sökerek kısa hortumu şişe konnektöründen 

çıkarın 
6.  Hortumların uçlarını bir kabın veya kovanın içine yerleştirerek hortum sistemi içinde kalan 

kanın giderilmesini sağlayın

Enjeksiyon kolunu uzun bir süre kullanmayacaksanız boya kalıntılarının sisteme yerleşip 
bağlanmasını önlemek için tüm hortum sisteminin yıkanması tavsiye edilir.

Sistemi temizlemek için lütfen infüzyon şişesini suyla doldurun ve tüm kurulum adımlarını 
tekrarlayın.

DERİYİ VE HORTUM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRME
Hortum sistemini değiştirme
1.  Hortum sistemini değiştirmek için ilk olarak deriyi çıkarmanız gerekir. Lütfen ilk olarak saydam hortum konnektörünü kısa hortumdan çı-

karın ve kilitleme klipsini uzun hortumdan çıkarın
2. Halkalı vidayı sökün ve kolun sızdırmazlık kapaklarının iki parçasını açın

9 10a 10b

2a 2b 2c

Not:
Eğitim molaları sırasında lütfen sıvı şişesini standından çıkarın ve dik bir şekilde yerleştirin. Bu, sızıntıları önleyecek ve enjeksiyon 
kolunun ömrünü uzatacaktır.



İ.V. Enjeksiyon Kolu (1021418) 

5

3 4 5

3. Kolun üst kısmından başlayarak deriyi kol gövdesinden sıyırarak çıkarın 
4. Cırt cırtlı bantları sökün ve hortum sistemini kol gövdesinden çıkarın 
5. Yeni hortum sistemini mevcut oluklara takın ve cırt cırtlı bantları kullanarak yerine sabitleyin.

Deriyi geri takma
1.  Yeni derinin içine bir miktar talk pudrası dökün ve deriyi ileri-geri hareket ettirmek suretiyle pudrayı yayarak deriyi çekip elin ve kol gövdesinin 

üzerine geçirin 
2.  Deriyi çekerek el gövdesinin ve kol gövdesinin üzerine geçirin ve hortumu konum deliğinin ve kapak plakalarının içinden geçirin. Derinin ağız 

kenarı iki kapak plakası arasında kalacak şekilde kapatılmalıdır. Halkalı vidayı takın ve sızdırmazlık kapaklarını hortumlara geri takın 
3. Saydam hortum konnektörünü kısa hortuma geri takmayı ve kilitleme klipsini uzun hortuma geri takmayı lütfen unutmayın.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİN
•  Enjeksiyon kolunun derisinde ve hortum sisteminde kullanıma bağlı aşınma ve yıpranma meydana gelebilir. Yedek parça olarak deri ve hortum 

sistemi tedarik ediyoruz.
•  Enjeksiyon kolu bir anatomi maketi olduğundan derinin üzerinde ponksiyon uygulanabilecek venlere ek olarak ponksiyon uygulanamayacak birçok 

ven de gösterilmiştir.
•  Suni kan lekelere neden olabilir. Ancak endişe etmenize gerek yok. 3B Scientific® suni kanın neden olduğu lekeler 40°C'de yıkanarak temizlenebilir.
•  Kalıcı ven kanülleri derinin ve hortum sisteminin malzemesinde hasara neden olabilir. Lütfen yalnızca önerilen boyutta (20 veya 21 gauge) 

enjeksiyon kanülleri kullanın ve deride gözle görünür hasar oluştuğunda deriyi veya hortum sistemini değiştirin. 

Ürün Referansı Dahili 
Referans Açıklama Bileşim

1021419 (XP50/1-002) Ponksiyon aksesuarları 

1 Adet Hortum Sistemi 
1 Adet Hortum Konnektörü 

1 Adet Hortum Kilitleme Klipsi
1 Adet Tek Kullanımlık Şırınga

2 Adet Enjeksiyon Kanülü, 20 ve 21 Gauge
1 Adet Plastik Bardak

1021422 (XP50/1-003) Kol ve el gövdesi 1 Adet Kol Gövdesi
1 Adet El Gövdesi

1021423 (XP50/1-004) İnfüzyon şişesi 1 Adet İnfüzyon Şişesi

1021425 (XP50/1-005) Stand 1 Adet Stand

1021426 (XP50/1-006) Gövde hariç deri yedek parçası 1 Adet 3B SKINlike™ Silikon Kol Derisi
1 Kutu Talk Pudrası

1021427 (XP50/1-007) 3 Adet Hortum Sistemi
3 Adet Hortum Sistemi

3 Adet Hortum Konnektörü
3 Adet Hortum Kilitleme Klipsi

1021251 (XP110) Suni Kan Konsantresi 250 ml Şişe

YEDEK PARÇALARIN ÜRÜN NUMARALARI

3B SCIENTIFIC İLE İLETİŞİM
Teknik destek birimiyle iletişime geçerken lütfen simülasyon ürününüzü ve kılavuzunuzu hazır bulundurun.
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