Stabilock

Držák endotracheální trubice
Pro endotracheální trubice velikosti 7,0–10,0 mm

Pokyny k použití
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1. Očistěte trubici. Nechte vyschnout.
2. Aplikujte podkladovou náplast. (A1-4)
3. Přitiskněte manžetu na část podkladové náplasti
se suchým zipem. Kanálek musí být srovnaný s
endotracheální trubicí. (B)
4. Otevřete upevňovací pásky umístěné na obou
koncích manžety a omotejte ji kolem hlavy hned
pod ušima. Připevněte upevňovací pásky k vnější
straně manžety. (C)
5. Zajistěte trubici v kanálku.
• omotejte silnou lepicí pásku jednou kolem trubice
v místě, kde kanálek trubici obepíná.
• natlačte kanálek přes trubici
• omotejte pásku kolem trubice a kanálku (D)
Alternativní způsob použití pásky:
• natlačte kanálek na trubici
• pevně omotejte silnou lepicí pásku jednou kolem
trubice a kanálku. Omotejte páskou nejméně 2,5
cm od konce kanálku (D)
6. Zajišťujte upevnění manžety opětovným uchycováním upevňovacích pásků podle potřeby.
Pásku vyměňujte podle potřeby.
Podkladovou náplast vyměňujte po třech dnech,
případně dříve, je-li to nutné.

Odstranění
Podkladovou náplast odstraňujte jemně, aby se předešlo poranění kůže.

B

Přemístění trubice
Otevřete upevňovací pásky. Při odlupování manžety od
podkladové náplasti tuto náplast přidržujte. Přemístěte
trubici. Přitiskněte zpět na podklad a zajistěte upevňovací pásky.
V zájmu předcházení ulcerace kůže a kožních trhlinek
zkontrolujte před aplikací kůži a zdravotní stav pacienta.
Monitorujte denně nebo častěji.
Dale důrazně doporučuje často endotracheální trubici
přemísťovat, aby se zabránilo poranění rtů a spodních
tkání v důsledku stálého tlaku.
Dale důrazně doporučuje používat podpěry trubic
ventilátoru, aby se snížil tlak na pacientovu tvář.
K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.
Užitečný přehled pro správnou aplikaci
99Připravte kůži pokaždé, když se přikládá podkladová náplast
99Umístěte podkladovou náplast přímo nad úroveň
rtů
99Pevně spirálovitě omotejte silnou lepící pásku
kolem kanálku a trubice
99Zkontrolujte, zda jste omotali páskou minimálně 2,5
cm trubice od konce kanálku
99Odstraňujte podkladovou náplast jemně, abyste
minimalizovali poškození kůže
99Používejte podpěry trubice ventilátoru
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Video s ukázkou aplikace najdete na webu
www.dalemed.com
Vyrobeno bez použití přírodního latexu.
Dale® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale
Medical Products, Inc. v USA a EU.
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