
Mix2Vial™: gebruiksaanwijzing1

1. Bij kamertemperatuur 
oplossen. Open de 
verpakking.

2. Plaats flesje met water voor 
injectie op een vlakke, harde 
ondergrond. Druk vervolgens 
het blauwe gedeelte van de 
Mix2Vial recht door het 
midden van de stopper heen.

3. Verwijder het plastic kapje van 
de verpakking van de 
Mix2Vial.

4. Plaats het flesje met het poeder 
(Beriplex® P/N) op een vlakke, 
harde ondergrond. Druk de 
Mix2Vial recht door het 
midden van de stopper van het 
flesje met Beriplex® P/N. Het 
water zal vanzelf in het flesje met 
Beriplex® P/N overlopen.
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5.

Zwenk het flesje totdat de Beriplex® P/N 
geheel is opgelost. Schroef daarna het 
blauwe gedeelte met het lege flesje af 
van het met vloeistof gevulde flesje met 
het witte gedeelte, met de filter. 

6. Zuig lucht op in de spuit. Plaats de 
lege spuit op het flesje met de 
opgeloste Beriplex® P/N. Injecteer 
lucht in het flesje en zuig de 
oplossing in de spuit. 

7. Maak de Beriplex® P/N 
oplossing in de spuit nu los van 
het lege flesje. Beriplex® P/N is 
nu gereed voor infusie.

N.B. Zorg ervoor dat de doppen van 
beide injectieflacons verwijderd zijn en 
dat de rubberstoppen met een aseptische 
oplossing behandeld en droog zijn, voordat de 
Mix2Vial™-verpakking geopend wordt.

Plaats flesje met 
oplosmiddel op een 
vlakke, harde 
ondergrond. 
Druk vervolgens het 
blauwe gedeelte van 
de Mix2Vial™ recht 
door het midden van de 
stopper heen.

8
Maak de spuit nu los 
van het lege flesje.
De oplossing is nu 
gereed voor infusie.
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2
Open de verpakking van 
de Mix2Vial™ door de 
folie te verwijderen.

Haal de 
Mix2Vial™ 
niet uit de 
verpakking.
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Plaats het flesje met het 
poeder op een vlakke,
harde ondergrond. 
Druk de Mix2Vial™ 
recht door het midden 
van de stopper van dit 
flesje. Het oplosmiddel 
zal vanzelf overlopen.

7
Zuig lucht op in de 
spuit. Plaats de lege 
spuit op het witte
gedeelte van de
Mix2Vial™. Injecteer 
lucht in het flesje. Draai 
het flesje en de spuit 
om, zodat het flesje zich 
boven de spuit bevindt. 
Zuig vervolgens de 
oplossing op in de spuit. 
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Verwijder de verpakking 
van de Mix2Vial™.

1
Bij kamertemperatuur oplossen.

Verwijder de doppen van de beide 
flacons.

Ontsmet de rubberstoppen met 
alcohol en laat ze drogen.
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Zwenk het flesje 
totdat het geheel is 
opgelost. 
Draai hierna het 
blauwe gedeelte 
(inclusief het lege 
flesje) linksom en 
scheidt hiermee
het blauwe en witte 
gedeelte van de 
Mix2Vial™.

Mix2Vial™ is a trademark of West 
or one of its subsidiaries
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