
INSTRUCTIE 
BAXJECT II •   Laat de flacons op kamertemperatuur komen (15-20ºC).

•  Was uw handen en trek evt. handschoenen aan.
•  Verwijder de kapjes van de flacons.
•   Desinfecteer de rubberen stoppen met een alcoholdoekje en 

laat ze drogen.

VOORBEREIDING
Wit -  
poederflacon   ➜

Doorzichtig -  
waterflacon     ➜

A

Open de BAXJECT II door de 
bescherm folie van de verpakking 
te verwijderen zonder de 
binnenzijde aan te raken.

•  Verwijder het systeem NIET 
uit de verpakking.

B

Injectieflacon 
met poeder

Injectie- 
flacon 
met water

Zet de injectieflacon met water op een  
vlakke ondergrond.  

Draai de verpakking om en druk de  
BAXJECT II in één beweging over de 
injectieflacon met water.  
 
De doorzichtige spike prikt nu door  
de rubberen stop van de injectieflacon heen.

Stap 1 Bevestig de waterflacon

C

Verwijder de verpakking (zonder 
de BAXJECT II aan te raken) 
terwijl de BAXJECT II bevestigd 
blijft aan de waterflacon.
 
•   Het blauwe beschermkapje  

NIET verwijderen.
•   Raak de witte spike NIET aan.

D

Zet de injectieflacon met poeder op een 
vlakke ondergrond. Draai het systeem om, 
zodat de injectieflacon met water zich aan  
de bovenzijde bevindt. Druk de witte zijde van 
de BAXJECT II loodrecht over de injectieflacon 
met poeder.  
De witte spike prikt door de rubberen stop 
van de injectieflacon heen. Het water 
verplaatst zich nu naar de injectieflacon  
met poeder.

Stap 2 Bevestig de poederflacon

F Zorg dat u een Luer-lock 
injectiespuit gebruikt. Verwijder 
het blauwe bescherm kapje van  
het systeem. Verwijder het 
beschermkapje van de injectie-
spuit (indien aanwezig). 
Schroef de injectiespuit met 
volledig ingedrukte stamper op 
het systeem.

GEEN LUCHT INJECTEREN 
Indien per ongeluk lucht in het systeem komt, ga naar Scenario C op de andere zijde.

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

Schroef de injectiespuit los. Als 
per ongeluk lucht in het systeem 

is gekomen, kan een aanzienlijk deel van de oplossing teruglopen in de injectie-
flacon. Indien dit gebeurt en niet de gehele oplossing opgetrokken kan worden,  
ga naar Scenario C op de andere zijde.

De BAXJECT II is bedoeld voor eenmalig 

gebruik. Bij het aanbreken van een 

nieuwe injectieflacon met poeder moet u 

daarom ook een nieuwe BAXJECT II 

gebruiken.

Als u een grotere hoeveelheid factor IX 

nodig hebt dan in één injectie flacon zit, 

ga dan als volgt te werk: 

•  Los de benodigde flacons op zoals 

beschreven staat in stappen A tot E.  

Gebruik bij elke injectieflacon altijd  

een nieuwe BAXJECT II.

•  Gebruik één grote injectiespuit om  

de verschillende injectieflacons 

achtereenvolgens op te zuigen.  

Volg stappen F en G voor elke 

gemaakte oplossing.

Het gebruikte BAXJECT II systeem 

volgens uw locale vereisten weggooien.

Gebruik de BAXJECT II niet als  

de verpak king niet meer steriel 

afgesloten is of als het tekenen 

vertoont van verval.

Raadpleeg altijd de bijsluiter 

alvorens een geneesmiddel toe  

te dienen.

Afbeeldingen zijn artistieke 

weergaven.

Stap 3 De oplossing optrekken

Zwenk het systeem enkele malen totdat 
het poeder volledig opgelost is.

•  Niet schudden.

•  Als het water zich juist verplaatst, ga door met stap E. 
•  Als het water zich niet juist verplaatst, volg de herstelinstructies op de 

achterzijde. 
 
N.B. Het is niet erg als een kleine hoeveelheid water achterblijft.

E


	Oplosinstructie RIXUBIS_2021

