
Ecoflac® Connect + Skyllesett
Utblanding av medikament i et dokumentert  
lukket system, med etterskyll.

Et lukket system er et blandesystem for legemidler som 
mekanisk hindrer overgang av eventuell forurensing fra 
omgivelsene inn i system, og hindrer at farlig legemid-
del eller aerosol slippes ut av systemet til tilstøtende 
miljø.1

Ved bruk av Ecoflac Connect overføringsadapter vil ikke 
medikament fra hetteglasset kunne forurense miljøet 
der utblandingen gjøres.2 Ecoflac® Connect er en effek-
tiv barriere mot forurensing av utblandet legemiddel.3

Ecoflac® Connect er et viktig hjelpemiddel for å sikre at 
helsepersonell ikke eksponeres for legemiddel/aerosol 
ved utblanding, og at legemiddelet ikke forurenses av 
eventuelle urenheter i miljøet.



Finn frem: 

� Ecoflac® plus beholder
� Ecoflac® Connect  
 overføringsadapter - riktig  
 størrelse
� Skyllesett, artikkel 4110000
� Legemiddel

� Fjern de to metallbeskytt- 
 elsene på Ecoflac® plus  
 beholder  og avdekk de  
 sterile tilsetnings- og  
 infusjonsområdene
� Koble Ecoflac® Connect  
 til beholderen slik at den  
 sitter godt festet 
� Koble til medikament hette- 
 glasset (skal desinfiseres)
� Monter infusjonssettet.  
 Lufteventil og rulleklemme  
 skal være stengt. Den hvite  
 klemmen øverst ved spike  
 beholdes åpen.

� Fyll halve dråpekammeret  
 med nøytral løsning fra  
 Ecoflac® plus beholderen.  
 Fyll infusjonssettet.

� Hold deretter systemet  
 vannrett, med medikament- 
 glasset pekende svakt  
 nedover.
� Press kraftig på beholderen  
 slik at medikamentglasset  
 fylles ca. kvart med væske.



� Rist - slik at medikamentet  
 løses opp.
� Hold systemet med medika 
 mentglasset øverst. Press på  
 beholderen, og det oppløste 
 medikamentet renner tilbake  
 til beholderen.

� Heng opp Ecoflac® plus  
 beholderen, koble infusjons- 
 settet til pasienten og start  
 infusjonen.

� Når infusjonen er avsluttet,  
 steng hvit lukkeklemme over  
 dråpekammer.
 Desinfiser den nålefrie  
 membranen, koble til sprøyte  
 (gjerne med luer lock kobling) 
 fyllt  med minimum 10 ml  
 naCl 9 mg/ml.
� Press sprøytens innhold inn i  
 dråpekammeret til skylling av  
 settet.
� Når dråpekammeret er tømt,  
 stenges rulleklemmen. 
� Systemet kobles fra pasient- 
 en, og kastes samlet
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Ecoflac® Connect sortiment:

Ecoflac® Connect 
Tilpasset  
medikamentglass:

Artikkelnr: VNR:

Liten Diameter 13 mm 4090549 96 90 07

Medium Diameter 20 mm 4090550 90 33 34

Stor Diameter 32 mm 4090552 80 36 18

Skyllesett Intrafix® flush 4110000

1. NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health).
2. Test Report Quality labs &GmbH, oppgave 1432
3. Expert report DMT 2014-038, Evaluation of the microbial barrier performance 
of the drug admixture system Ecoflac Connect against spores of Bacillus subtilis 
(ATCC 6633). (Internal microbial investigation no. 4.3 A)




