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Stabilock 
Holder for trakealtube
Passer til trakealtuber i størrelse 7,0–10,0 mm

Påsettingsanvisninger
1. Rengjør tuben. La tørke.

2. Sett på klebeplaten (A1-4).

3. Trykk nakkeremmen inn på krokdelen av 
klebeplaten, og påse at intubasjonskanalen rettes 
inn med trakealtuben (B).

4. Åpne festeflikene i begge ender av nakkeremmen, 
og legg nakkeremmen rundt hodet, rett nedenfor 
ørene. Fest festeflikene til utsiden av nakkeremmen 
(C).

5. Fest tuben i intubasjonskanalen

• Vikle kraftig, selvklebende teip én gang rundt 
tuben der kanalen dekker tuben.

• Trykk kanalen ned over tuben.

• Vikle teip rundt tuben og kanalen (D)

Alternativ teipemetode:

• Trykk kanalen inn på tuben.

• Vikle kraftig, selvklebende teip stramt rundt tuben 
og kanalen. Vikle teip minst 2,5 cm forbi kanalens 
avslutning (D).

6. Påse at nakkeremmen sitter godt ved å justere 
festeflikene på nytt etter behov.

Bytt teip etter behov.

Bytt klebeplaten etter 3 dager, eller tidligere hvis det 
er nødvendig.

Fjerne utstyret
Klebeplaten skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume.

Justere tubens posisjon
Åpne festeflikene. Hold klebeplaten nede mens du drar 
nakkeremmen av klebeplaten. Juster tubens posisjon. 
Trykk den ned i klebeplaten igjen, og fest festeflikene.

Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens 
hud og helsetilstand før påsetting. Overvåk daglig 
eller oftere.

Dale anbefaler å justere trakealtubens posisjon ofte for 
å forebygge trykkskader på lepper og underliggende 
vev.

Dale anbefaler på det sterkeste å støtte opp ventilas-
jonstuben for å redusere trykket mot pasientens ansikt.

Skal bare brukes på én pasient. Til engangsbruk

Nyttig sjekkliste for vellykket påsetting

 9 Preparer huden hver gang klebeplaten skal settes 
på.

 9 Posisjoner klebeplaten rett ovenfor leppelinjen.

 9Vikle kraftig, selvklebende teip stramt rundt 
kanalen og tuben.

 9 Sørg for å vikle teip rundt tuben minst 2,5 cm forbi 
kanalen.

 9 Fjern klebeplaten forsiktig for å minimalisere 
hudskade.

 9 Støtt opp ventilasjonstuben.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Produsert uten lateks av naturgummi.
Patentere www.dalemed.com/patents

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical 
Products, Inc. i USA og EU.
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