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Stabilock 
Holder til endotrakealtube
Passer til endotrakealtuber str. 7,0-10,0 mm.

Anbringelse
1. Rens tuben. Lad den tørre.

2. Påfør klæbebunden.(A1-4)

3. Tryk halsremmen fast på den del af bunden, 
hvor burrebåndet sidder, og sørg samtidig for, at 
tubekanalen sidder ud for endotrakealtuben.(B)

4. Åbn låsefligene i begge ender af halsremmen og 
læg remmen rundt om hovedet lige under ørerne. 
Fastgør låsefligene på ydersiden af halsremmen.(C)

5. Fastgør tuben i tubekanalen.

• Vikl kraftigt tape 1 gang rundt om tuben, der hvor 
kanalen dækker tuben

• Tryk kanalen ned over tuben

• Vikl tape rundt om tuben og kanalen (D)

Anden måde at fastgøre med tape:

• Tryk kanalen fast på tuben

• Vikl kraftigt tape stramt rundt om tuben og kana-
len. Vikl tapen mindst 2,5 cm ud over kanalens 
ende (D)

6. Sørg for, at halsremmen sidder godt fast ved at 
justere låsefligene efter behov.

Udskift tapen efter behov.

Udskift klæbebunden efter 3 dage eller før, hvis det er 
nødvendigt.

Aftagning
Tapen skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume.

Justering af tubens position
Åbn låsefligene. Hold klæbebunden fast, mens halsrem-
men trækkes af bunden. Flyt tuben. Tryk halsremmen 
fast på bunden igen og luk låsefligene.

Patientens hud og medicinske tilstand skal vurderes 
inden anbringelse for at forhindre ulceration eller ruptur 
af huden. Tilses dagligt eller oftere.

Dale anbefaler at flytte på endotrakealtuben ofte for at 
forhindre skade på læber og underliggende væv, der 
kan opstå pga. kontinuerligt tryk.

Dale anbefaler også kraftigt at støtte ventilationsslan-
gen for at reducere trykket mod patientens ansigt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Praktisk tjekliste – hjælper med at sikre korrekt 
anbringelse

 9Rens huden og smør hudplejeprodukt på inden 
hver påsætning af klæbebunden

 9Anbring klæbebunden direkte over læbelinjen

 9Vikl kraftigt tape i spiralbevægelse rundt om 
kanalen og tuben

 9 Sørg for at vikle tapen om tuben mindst 2,5 cm ud 
over kanalen

 9 Tag klæbebunden forsigtigt af for at reducere skade 
på huden

 9 Støt ventilationsslangen

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.
dalemed.com.

Fremstillet uden naturgummilatex.
Patent www.dalemed.com/patents

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical 
Products, Inc. i USA og EU.
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