Stabilock
Endotracheal Tube Holder
Passar till endotrakealtubstorlekar 7,0–10,0 mm

Appliceringsanvisningar

A1

A2

A3

A4

1. Rengör tuben. Låt den torka.
2. Applicera den självhäftande basen. (A1–4)
3. Tryck fast nackbandet på basens hakdel och se till
att tubkanalen är i linje med endotrakealtuben. (B)
4. Öppna fästflikarna vid nackbandets båda ändar och
vira bandet runt huvudet omedelbart under öronen.
Fäst fästflikarna på utsidan av nackbandet. (C)
5. Gör fast tuben i tubkanalen
• vira kraftig självhäftande tejp ett varv runt tuben
på det ställe där kanalen kommer att täcka tuben
• tryck ner kanalen över tuben
• vira tejp runt tuben och kanalen (D)
Alternativ tejpningsmetod:
• tryck fast kanalen på tuben
• • vira kraftig självhäftande tejp tätt runt tuben
och kanalen. Vira tejpen minst 2,5 cm utanför
kanalens ände (D)
6. Säkerställ att nackbandet sitter säkert genom att
justera fästflikarna efter behov.
Byt ut tejpen efter behov.
Byt ut den självhäftande basen efter tre dagar eller
tidigare om så behövs.

Borttagning
Den självhäftande basen ska tas av försiktigt så att
huden inte skadas.

Omplacering av tuben

B

Öppna fästflikarna. Håll den självhäftande basen
nedtryckt medan du skalar av nackbandet från basen.
Placera om endotrakealtuben. Tryck tillbaka nackbandet
på basen och säkra fästflikarna.
Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudsår eller hudrifter undviks. Övervaka
området en gång per dag eller oftare.
Dale rekommenderar att endotrakealtuben placeras
om ofta för att förhindra skada på läpparna och underliggande vävnader orsakad av det konstanta trycket.
Dale rekommenderar starkt att ventilatorslangen stöttas så att trycket på patientens ansikte minskas.
För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

Praktisk checklista för lyckad applicering
99Rengör huden varje gång den självhäftande basen
appliceras
99Placera den självhäftande basen omedelbart
ovanför läpplinjen
99Spiralvira kraftig självhäftande tejp tätt runt kanalen
och tuben
99Var noga med att vira tejp på tuben minst 2,5 cm
utanför kanalen
99Avlägsna den självhäftande basen varsamt för att
minimera hudskada
99Stötta ventilatorslangen

C

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com
Ej tillverkad med naturgummilatex.
Dale® är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical
Products, Inc. i USA och EU.

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

REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

942179 REV E

©Copyright 2017
Swedish
16

D

