Stabilock
Endotracheális cső-tartó szalag
7,0–10,00 mm-es endotracheális tubusokhoz

Alkalmazási utasítások
1. Tisztítsa ki a csövet. Hagyja megszáradni.
2. Helyezze fel a ragasztós tartóaljzatot.(A1-4)
3. Nyomja a nyakszalagot az aljzat horgos részére, közben
ügyeljen arra, hogy a cső csatornája egy vonalban legyen
az endotracheális csővel.(B)
4. Nyissa fel a nyakszalag mindkét végén található
rögzítőfüleket, majd tekerje a szalagot a beteg feje köré,
közvetlenül a fül alatt. Rögzítse helyükre a füleket a
nyakszalagon kívül.(C)
5. Rögzítse a csövet a csőcsatornában
• tekerjen a cső köré erős ragasztószalagot egyszeresen
olyan helyen, ahol a csatorna fedi a csövet;
• nyomja le a csatornát a csőre;
• tekerjen ragasztószalagot a cső és a csatorna köré. (D)
Alternatív rögzítési módszer:
• nyomja le a csatornát a csőre;
• tekerjen erős ragasztószalagot a cső és a csatorna köré.
A ragasztószalagot legalább 2,5 cm-rel a csatorna
végén túl tekerje a csőre (D)
6. A nyakszalag szilárdságát a rögzítőfülek szükség szerinti
beigazításával biztosítsa.
Szükség szerint cserélje a ragasztószalagot.
Három nap múltán – illetve szükség szerint gyakrabban –
cserélje le a tartóaljzatot.
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Eltávolítás
A bőrtrauma elkerülésének érdekében óvatosan kell
eltávolítani a ragasztószalagot.

A cső áthelyezése
Nyissa fel a rögzítőfüleket. Tartsa a ragasztós tartóaljzatot egy
helyben, míg a nyakszalagot leválasztja az aljzatról. Helyezze
át a csövet. A szalagot nyomja vissza a tartóaljzatra, majd újra
rögzítse a füleket.
A bőr elfekélyesedésének vagy beszakadásának elkerülése
érdekében mérje fel a beteg bőrének állapotát, valamint
a beteg egészségügyi állapotát, mielőtt a tartószalagot
felhelyezné. Naponta vagy ennél gyakrabban ellenőrizze a
beteg bőrének állapotát.
A Dale nyomatékosan javasolja az endotracheális cső
gyakori áthelyezését az ajkak, illetve az alattuk fekvő
szövetek enyhítetlen nyomás következtében bekövetkező
megsérülésének elkerülése érdekében.
A Dale nyomatékosan javasolja a ventilátorcsövek
kitámasztását, a beteg arcára gyakorolt nyomás csökkentése
érdekében.
Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.
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Hasznos ellenőrzőlista a sikeres alkalmazáshoz
99 Készítse elő a bőrt minden alkalommal, amikor a ragasztós tartóaljzatot felhelyezi
99 Helyezze a ragasztós tartóaljzatot közvetlenül az ajkak
vonala fölé
99 Szoros spirálcsavarral tekerjen erős ragasztószalagot a
cső és a csatorna köré
99 Ügyeljen arra, hogy a ragasztószalagot legalább 2,5 cmre a csatornán túl tekerje fel
99 Gyengéd mozdulattal távolítsa el a ragasztós tartóaljzatot, hogy a bőr sérülésének lehetőségét minimalizálja
99 Támassza ki a ventilátorcsövet
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Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.
dalemed.com webhelyre
Nem természetes latex gumiból készült.
A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az
USA-ban és az EU-ban.
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