Stabilock
Στήριγμα ενδοτραχειακού σωλήνα
κατάλληλο για ενδοτραχειακούς σωλήνες μεγέθους 7,0-10,0 mm

Οδηγίες εφαρμογής
1. Καθαρίστε τον σωλήνα. Αφήστε τον να στεγνώσει.
2. Εφαρμόστε την αυτοκόλλητη βάση.(A1-4)
3. Πιέστε το περιλαίμιο πάνω στην τραχιά περιοχή της αυτοκόλλητης
βάσης, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε το κανάλι υποδοχής του
ενδοτραχειακού σωλήνα με τον ενδοτραχειακό σωλήνα.(B)
4. Ανοίξτε τις γλωττίδες ασφάλισης που υπάρχουν στα δύο άκρα
του περιλαίμιου και τυλίξτε το περιλαίμιο γύρω από το κεφάλι,
ακριβώς κάτω από τα αυτιά. Στερεώστε τις γλωττίδες ασφάλισης
στην εξωτερική πλευρά του περιλαίμιου.(C)
5. Στερεώστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα στο κανάλι του σωλήνα
• τυλίξτε μια ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 1 φορά γύρω από
τον ενδοτραχειακό σωλήνα, στην περιοχή όπου το κανάλι θα
καλύπτει τον σωλήνα
• πιέστε το κανάλι προς τα κάτω, πάνω στον ενδοτραχειακό
σωλήνα
• τυλίξτε την ταινία γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα και
το κανάλι (D)
Εναλλακτική μέθοδος συγκράτησης με ταινία:
• πιέστε το κανάλι πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα
• τυλίξτε σφικτά με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία τον ενδοτραχειακό
σωλήνα μαζί με το κανάλι. Συνεχίστε να τυλίγετε την ταινία
γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα κατά τουλάχιστον
2,5 cm πέρα από την άκρη του καναλιού (D)
6. Βεβαιωθείτε ότι το περιλαίμιο έχει στερεωθεί καλά,
ξαναρυθμίζοντας τις γλωττίδες ασφάλισης όσο χρειάζεται.
Αλλάζετε την ταινία όποτε χρειάζεται.
Αλλάξτε την αυτοκόλλητη βάση μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα,
εάν χρειάζεται.
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Αφαίρεση
Το αυτοκόλλητο θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην
τραυματιστεί το δέρμα.

Αλλαγή θέσης του σωλήνα
Ανοίξτε τις γλωττίδες ασφάλισης. Συγκρατήστε κάτω την αυτοκόλλητη
βάση και αποκολλήστε το περιλαίμιο από τη βάση. Μετακινήστε τον
ενδοτραχειακό σωλήνα σε άλλη θέση. Πιέστε ξανά το περιλαίμιο πάνω
στη βάση και στερεώστε τις γλωττίδες ασφάλισης.
Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε
την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του
κατάσταση πριν από την εφαρμογή. Να παρακολουθείται καθημερινά
ή συχνότερα.
Η Dale συνιστά να αλλάζετε συχνά τη θέση του ενδοτραχειακού
σωλήνα, ώστε να αποτραπεί τραυματισμός των χειλιών και των
υποκείμενων ιστών λόγω παρατεταμένης πίεσης.
Η Dale συνιστά ιδιαίτερα να υποστηρίζεται ο σωλήνας αερισμού,
ώστε να περιορίζεται η πίεση που ασκείται στο πρόσωπο του ασθενή.

Εύχρηστος κατάλογος ελέγχου για επιτυχή εφαρμογή
Εύχρηστος κατάλογος ελέγχου για επιτυχή εφαρμογή
99 Προετοιμάζετε το δέρμα κάθε φορά πριν εφαρμόσετε την
αυτοκόλλητη βάση
99 Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη βάση ακριβώς πάνω από τη
γραμμή του χείλους
99 Τυλίξτε σφικτά και σπειροειδώς μια ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία
γύρω από το κανάλι και τον σωλήνα
99 Φροντίστε να τυλίξετε την αυτοκόλλητη ταινία γύρω τον
ενδοτραχειακό σωλήνα κατά τουλάχιστον 2,5 cm πέρα από
το κανάλι
99 Αφαιρέστε με ήπιες κινήσεις την αυτοκόλλητη βάση για να
ελαχιστοποιήσετε την κάκωση του δέρματος
99 Υποστηρίξτε τον σωλήνα αερισμού
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Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο
www.dalemed.com
Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.
Το Dale® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products,
Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

Dale Medical Products, Inc.
ΤΗΛ.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com
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