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Stabilock 
intubaatioputken pidin
sopii 7,0–10,0 mm:n intubaatioputkiin

Käyttöohjeet
1. Puhdista putki. Anna kuivua.

2. Kiinnitä tarttuva alusta. (A1–4)

3. Paina kaulanauha alustan tarranauhaosaan ja 
varmista samalla, että putken kanava on kohdistettu 
intubaatioputken kanssa. (B)

4. Avaa kaulanauhan kummassakin päässä olevat 
kiinnityskielekkeet ja kierrä nauha pään ympäri 
aivan korvien alapuolelle. Kiinnitä kiinnityskielekkeet 
kaulanauhan ulkopuolelle. (C)

5. Kiinnitä putki putken kanavaan

• Kierrä vahva tarttuva teippi yhden kerran putken 
ympärille kohtaan, jossa kanava peittää putken.

• Paina kanava alas putken päälle.

• Kääri teippi putken ja kanavan ympärille. (D)

Vaihtoehtoinen teippausmenetelmä:

• Paina kanava putkeen.

• Kierrä vahva tarttuva teippi putken ja kanavan 
ympärille. Kääri teippiä vähintään 2,5 cm kanavan 
päätä pidemmälle. (D)

6. Varmista kaulanauhan pysyminen säätämällä 
kiinnityskielekkeitä tarpeen mukaan.

Vaihda teippi tarpeen mukaan.

Vaihda tarttuva alusta 3 päivän jälkeen tai tarpeen mukaan 
aiemmin.

Poistaminen
Tarttuva alusta tulee irrottaa varovasti, jotta iho ei 
vahingoitu.

Putken sijoittaminen uudelleen
Avaa kiinnityskielekkeet. Pidä tarttuvaa alustaa alhaalla 
ja vedä samalla kaulanauha irti alustasta. Sijoita putki 
uudelleen. Paina takaisin alustaa vasten ja kiinnitä kiinni-
tyskielekkeet.

Arvioi potilaan iho ja terveydentila ennen kiinnittämistä 
haavaumien ja ihon repeämisen estämiseksi. Seuraa 
päivittäin tai useammin.

Dale suosittelee, että intubaatioputken sijaintia muutetaan 
usein, jotta voidaan välttää huuliin ja alla oleviin kudoksiin 
kohdistuvan jatkuvan paineen aiheuttamat vauriot.

Dale suosittelee voimakkaasti myös ventilaattorin 
letkun tukemista potilaan kasvoihin kohdistuvan paineen 
pienentämiseksi.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kätevä tarkistuslista onnistuneen kiinnityksen 
varmistamiseksi

 9 Valmistele iho joka kerta, kun tarttuva alusta 
kiinnitetään.

 9 Aseta tarttuva alusta heti huulirajan yläpuolelle.

 9 Kierrä tiukasti vahva tarttuva teippi kanavan ja putken 
ympärille.

 9 Varmista, että kierrät teipin putkeen vähintään 2,5 cm 
kanavaa pidemmälle.

 9 Irrota tarttuva alusta varovasti ihon vaurioitumisen 
minimoimiseksi.

 9 Tue ventilaattorin letku.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa 
www.dalemed.com

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.
Patentti www.dalemed.com/patents

Dale® on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröity 
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.
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