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Stabilock 
Endotrakeal Tüp Tutucu
7,0-10,0 mm büyüklüğünde endotrakeal tüpler için uygundur

Uygulama Talimatı
1. Tüpü temizleyin. Kurumasını bekleyin.

2. Yapışkan tabanı uygulayın.(A1-4)
3. Boyun bandını tabanın kanca kısmı üzerine bastırıp 

Tüp Kanalının endotrakeal tüp ile hizalandığından 
emin olun.(B)

4. Boyun bandının her iki ucunda bulunan tutturucu 
şeritleri açın ve bandı kulakların hemen altından baş 
etrafında sarın. Tutturucu şeritleri boyun bandının 
dışına tutturun.(C)

5. Tüpü Tüp Kanalında sabitleyin

• Kanalın tüpü örteceği kısımda tüpün etrafına 1 kat 
kuvvetli yapışkan bant sarın

• Kanalı tüpün üzerine aşağı bastırın

• Tüpün ve Kanalın etrafını bantla sarın (D)
Alternatif Bantlama Yöntemi:

• Kanalı tüpün üzerine bastırın

• tüp ve Kanalın etrafına kuvvetli yapışkan bandı 
sıkıca sarın. Bandı Kanal ucundan sonra en az 2,5 
cm uzanacak şekilde sarın (D)

6. Tutturucu şeritleri gerektiği şekilde tekrar ayarlayarak 
boyun bandı güvenliğini sağlayın.

Bandı gerektikçe değiştirin.

Yapışkan Tabanı 3 günden sonra veya gerekirse daha erken 
değiştirin.

Çıkarma
Cilt travmasını önlemek için yapışkan dikkatle çıkarıl-
malıdır

Tüpün Tekrar Konumlandırılması
Tutturucu şeritleri açın. Boyun bandını tabandan soyarak 
ayırırken Yapışkan Tabanı yerinde tutun. Tüpü tekrar 
konumlandırın. Tekrar tabanın üzerine itip tutturucu 
şeritleri sağlamca tutturun.

Cilt ülserasyonlarını veya ciltte açılmayı önlemek için 
uygulama öncesinde hastanın cilt durumunu ve genel 
sağlık durumunu değerlendirin. Günlük olarak veya daha 
sık kontrol edin.

Dale dudaklar ve alttaki dokuların sürekli basınç nedeniyle 
zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için endotrakeal 
tüpün sık sık yeniden konumlandırılmasını önermektedir.
Dale hastanın yüzü üzerindeki basıncı azaltmak için venti-
latör tüpünün desteklenmesini kuvvetle önermektedir.

Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir

Başarılı Uygulama için Kolay Kontrol Listesi

 9 Her Yapışkan Taban uygulandığında cildi hazırlayın
 9 Yapışkan Tabanı dudak hattının hemen üzerinde 
konumlandırın

 9 Kanal ve tüp etrafında yapışkan bandı sıkıca spiral 
şekilde sarın

 9 Bandı tüpe Kanaldan sonra en az 2,5 cm uzanacak 
şekilde sarın

 9 Yapışkan Tabanı cilt hasarını en aza indirmek için yavaşça 
çıkarın

 9 Ventilatör tüpünü destekleyin

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine 
gidiniz.

Doğal kauçuk lateks içermez.
Patent www.dalemed.com/patents

Dale®, ABD ve AB’de Dale Medical Products, Inc.’in tescilli bir 
ticari markasıdır.
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