Stabilock
Suporte de tubo endotraqueal
encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm.

Instruções de aplicação
1.

A1

A2

A3

A4

Limpe o tubo. Deixe-o secar.

2. Aplique a base adesiva.(A1-4)
3. Prima a cinta de fixação na porção em gancho da base
e não deixe de certificar-se de que o Canal da Tubulação
esteja alinhado com o tubo endotraqueal.(B)
4. Abra as linguetas de fecho localizadas nas duas
extremidades da cinta de fixação e passe a cinta em
torno da cabeça, logo abaixo das orelhas. Prenda as
linguetas de fecho na parte externa da cinta de fixação.
(C)
5. Prenda o tubo no Canal da Tubulação
• passe uma fita adesiva forte 1 vez em torno do tubo no
ponto em que o Canal cobrirá o tubo
• prima o Canal para baixo sobre o tubo
• passe a fita em torno to tubo e do Canal (D)
Método alternativo para a colocação da fita:
• prima o Canal sobre o tubo
• passe firmemente uma fita adesiva forte em torno do
tubo e do Canal. Passe a fita no mínimo 2,5 cm (1 pol.)
além do fim do Canal (D)
6. Certifique-se de que a cinta de fixação está firme ao
reajustar as linguetas de fecho, como necessário.
Troque a fita, como necessário.
Troque a Base Adesiva depois de 3 dias ou menos, se
necessário.

Remoção
O adesivo deve ser removido com cuidado para evitar
trauma à pele.

B

Reposicionamento do tubo
Abra as linguetas de fecho. Mantenha a Base Adesiva
premida enquanto tira a cinta de fixação da base.
Reposicione o tubo. Prima de volta na base e prenda as
linguetas de fecho.
A fim de evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie
a pele e as condições médicas do paciente antes da aplicação. Monitore diariamente ou com mais frequência.
A Dale recomenda que se reposicione o tubo endotraqueal com frequência para ajudar a evitar lesões nos lábios
e nos tecidos subjacentes como resultado da pressão
constante.
A Dale recomenda com veemência que a tubulação do
ventilador seja apoiada para reduzir a pressão sobre a
face do paciente
Para a utilização num único doente. Descartável
Lista de controlo para uma aplicação bem-sucedida
99Aplique o preparado para a pele todas as vezes
que a Base Adesiva seja aplicada
99Posicione a Base Adesiva directamente acima da
linha do lábio
99Passe firmemente e em espiral uma fita adesiva
forte em torno do Canal e do tubo
99Passe a fita em torno do tubo no mínimo 2,5 cm (1
pol.) além do Canal.
99Remova a Base Adesiva com cuidado para minimizar danos à pele
99Apoie a tubulação do ventilador

C

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com
Não fabricado com látex de borracha natural.
Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos
EUA e na UE.
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