Stabilock
houder voor endotracheale tubes
geschikt voor endotracheale tubes van maat 7,0–10,0 mm

Instructies voor het aanbrengen

A1

A2

A3

A4

1. Reinig de tube en laat hem drogen.
2. Breng de klevende basis aan. (A1-4)
3. Druk de halsband op de klittenbandhaakjes van de
basis en zorg daarbij dat het tubekanaal op één lijn
ligt met de endotracheale tube. (B)
4. Open de bevestigingslipjes aan beide uiteinden van
de halsband en wikkel de band net onder de oren
om het hoofd. Maak de bevestigingslipjes aan de
buitenkant van de halsband vast. (C)
5. Zet de tube vast in het tubekanaal
• wikkel sterke tape eenmaal om de tube op de
plaats waar het kanaal de tube zal bedekken
• druk het kanaal omlaag over de tube
• wikkel tape om de tube en het kanaal (D)
Andere wijze van tapen:
• druk het kanaal op de tube
• wikkel sterke tape nauwsluitend rond de tube en
het kanaal. Doe dit tot minstens 2,5 cm voorbij
het uiteinde van het kanaal (D)
6. Controleer of de halsband goed vastzit en stel de
bevestigingslipjes zo nodig opnieuw af.
Vervang de tape indien nodig.
Verwissel de klevende basis na 3 dagen of sneller
indien nodig.

Verwijderen
De klevende basis moet voorzichtig worden verwijderd
om beschadiging van de huid te voorkomen.

B

Tube opnieuw positioneren
Open de bevestigingslipjes. Houd de klevende basis
stevig vast terwijl u de halsband van de basis losmaakt.
Positioneer de tube opnieuw. Druk hem opnieuw op de
basis en maak de bevestigingslipjes vast.
Om verzwering of scheuren van de huid te voorkomen,
dient u de huid en de medische gesteldheid van de
patiënt te beoordelen alvorens het product aan te
brengen. Voer dagelijks of vaker een controle uit.
Dale beveelt aan de endotracheale tube vaak opnieuw
te positioneren om door aanhoudende druk veroorzaakt letsel aan de lippen en onderliggende weefsels te
helpen voorkomen.
Dale beveelt ten zeerste aan slangen van het beademingstoestel te ondersteunen om de druk op het gezicht
van de patiënt te verminderen.
Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Disposable
Handige checklist voor succesvol aanbrengen

C

99Prepareer de huid iedere keer dat de klevende basis
wordt aangebracht
99Positioneer de klevende basis direct boven de liplijn
99Wikkel sterke tape strak rond het kanaal en de tube
99Zorg dat de tape minstens 2,5 cm voorbij het kanaal
rond de tube is gewikkeld
99Verwijder de klevende basis voorzichtig om beschadiging van de huid te minimaliseren
99Ondersteun de slangen van het beademingstoestel
Een videofilmpje over het aanbrengen van de houder
vindt u op www.dalemed.com
Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.
Dale® is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical
Products, Inc. in de VS en de EU.
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