
Instructies wilate 
 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies  
 

 Lees alle aanwijzingen goed door en volg ze nauwgezet op!  

 Gebruik Wilate niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op het etiket.  

 Zorg dat tijdens het uitvoeren van onderstaande procedure de steriliteit behouden blijft!  

 De oplossing in de injectiespuit moet helder zijn of een lichte parelmoerglans hebben. Injecteer geen 
oplossingen die troebel zijn of waar deeltjes in aanwezig zijn.  

 Gebruik de oplossing onmiddellijk na bereiding, om microbiële verontreiniging te voorkomen.  

 Gebruik uitsluitend de meegeleverde injectieset. Gebruik van andere injectie-/infusieapparatuur kan 
extra risico's met zich meebrengen en leiden tot falen van de behandeling.  
 

 

Instructies voor het bereiden van de oplossing:  
 

1. Gebruik het product nooit direct uit de koelkast. Laat het oplosmiddel en het poeder in de gesloten 
injectieflacons op kamertemperatuur komen.  

2. Verwijder de flip-off-kapjes van beide injectieflacons en maak de rubberdopjes schoon met een van 
de meegeleverde alcoholdoekjes.  

3. De Mix2VialTM is aangegeven in afbeelding 1. Zet de injectieflacon met oplosmiddel op een 
horizontaal oppervlak en houd hem stevig vast. Neem de Mix2VialTM en draai hem ondersteboven. 
Plaats het blauwe gedeelte van de Mix2VialTM bovenop de injectieflacon met oplosmiddel en druk 
het goed naar beneden tot het vastklikt (Afb. 2 + 3). 
 
 

 

 

 

  

Poeder-
adapter 
(transparant) 
 

Geïntegreerd 
filter 
 

Oplosmiddel
adapter 
(blauw) 
  

Afb. 1 

 

 

Oplosmiddel 
 

Oplosmiddel 
 

Afb. 2 Afb. 3 



      

 

 

  

4. Zet de injectieflacon met poeder op een horizontaal oppervlak 

en houd hem stevig vast. Neem de injectieflacon met 

oplosmiddel met daaraan vast de Mix2VialTM en draai hem 

ondersteboven. Plaats het transparante gedeelte bovenop de 

injectieflacon met poeder en druk het geheel goed naar 

beneden tot het vastklikt (Afb. 4). Het oplosmiddel stroomt 

vanzelf in de injectieflacon met poeder.  

5. Terwijl beide injectieflacons nog aan elkaar vastzitten, draait u 

voorzichtig met de poederflacon totdat het poeder is opgelost.  

 

Het oplossen duurt bij kamertemperatuur minder dan 10 

minuten. Er kan bij de bereiding enig schuim worden gevormd. 

Schroef de twee delen van de Mix2Vial™ los (Afb. 5). Het schuim 

zal dan verdwijnen.  

 

Gooi de lege injectieflacon van het oplosmiddel met het blauwe 

gedeelte van de Mix2Vial™ weg.  
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Instructies voor injectie:  

Meet als voorzorgsmaatregel uw pols vóór en tijdens de injectie. Als uw hartslag duidelijk stijgt, verlaag dan 

de injectiesnelheid of onderbreek gedurende korte tijd de toediening.  

1. Bevestig de injectiespuit op het transparante gedeelte van de Mix2VialTM. Draai de injectieflacon 

ondersteboven en zuig de oplossing op in de injectiespuit (Afb. 6).  

De oplossing in de injectiespuit moet helder zijn of een lichte parelmoerglans hebben.  

Als de oplossing is overgebracht, houdt u de zuiger van de injectiespuit stevig vast (de spuit naar 

beneden gericht houden) en verwijdert u de spuit uit de Mix2VialTM (Afb. 7). Gooi de Mix2VialTM en de 

lege injectieflacon weg. 

 

 

2. Reinig de gekozen injectieplaats met een van de meegeleverde alcoholdoekjes.  

3. Bevestig de meegeleverde injectienaald op de injectiespuit.  

4. Steek de injectienaald in de gekozen ader. Als u een tourniquet hebt gebruikt om de ader beter zichtbaar 

te maken, moet deze worden losgemaakt voordat u begint met het inspuiten van Wilate.  

5. Er mag geen bloed in de injectiespuit stromen, vanwege het risico op vorming van fibrinepropjes.  

6. Injecteer de oplossing langzaam in de ader, niet sneller dan 2-3 ml per minuut.  

Indien u meer dan één injectieflacon met Wilate poeder gebruikt voor één behandeling, kunt u dezelfde 

injectienaald en injectiespuit opnieuw gebruiken. De Mix2VialTM is uitsluitend voor eenmalig gebruik.  

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 
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