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Ιμάντας ποδιού για καθετήρα Foley
Εφαρμογή του ιμάντα ποδιού
1. Τοποθετήστε τον ιμάντα ποδιού
ψηλά γύρω από τον μηρό του
ασθενή με την ετικέτα προϊόντος
της Dale στραμμένη προς τα
έξω στην εσωτερική πλευρά
του ποδιού. Τεντώστε τον
ιμάντα ποδιού στη θέση του και
ασφαλίστε την αυτόδετη ταινία.
Ο ιμάντας είναι σωστά σφιγμένος
εάν μπορείτε να περάσετε δύο
δάκτυλα εφαρμοστά αλλά άνετα
κάτω από τον ιμάντα.
2. Τοποθετήστε τον καθετήρα
Foley πάνω από τη λευκή ραφή
της πράσινης ταινίας. Αφήστε
αρκετά χαλαρό τον καθετήρα
πάνω από τον ιμάντα ποδιού για
να αποφευχθεί η έλξη στην κύστη
ή τεντώστε τον καθετήρα όταν
απαιτείται να ασκείται έλξη.
3. Με τον καθετήρα στην επιθυμητή
θέση, περάστε τη στενή πράσινη
ταινία πάνω από τον καθετήρα και
μέσα από το τετράγωνο άνοιγμα,
ώστε οι πράσινες ταινίες να
αλληλοεπικαλύπτονται.
4. Στερεώστε τον καθετήρα
στη θέση του τραβώντας τις
πράσινες ταινίες προς αντίθετες
κατευθύνσεις. Στερεώστε τις
ταινίες στη θέση τους. Για να
αλλάξετε τη θέση του καθετήρα:
ανασηκώστε μία από τις πράσινες
ταινίες, προσαρμόστε τη θέση
του καθετήρα και ξανακλείστε
την ταινία.
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5. Μια άλλη μέθοδος στερέωσης είναι 5
να τοποθετήσετε τη θύρα Υ που
βρίσκεται στο εγγύς άκρο του καθετήρα μέσα στη συσκευή
ασφάλισης.

Εφαρμογή ζώνης μέσης
1.

Για να στερεώσετε τον καθετήρα στη θέση του, τοποθετήστε
τη ζώνη μέσης γύρω από την κοιλιά, πάνω από τη θέση
του τραύματος. Δεν απαιτείται ξύρισμα. Η πράσινη ταινία
στερέωσης του καθετήρα θα πρέπει να είναι κεντραρισμένη
πάνω από τη θέση παροχέτευσης. Αφού τοποθετήσετε τη
ζώνη, πιέστε την ταινία στερέωσης πάνω στη ζώνη μέσης.

2. Τοποθετήστε τον καθετήρα πάνω από τη λευκή ραφή της
πράσινης ταινίας.
3. Επαναλάβατε τα παραπάνω βήματα 3, 4 και 5.

Πρόσθετα οφέλη
Για να αποφευχθεί ο ερεθισμός του στομίου, ο ιμάντας ποδιού
μπορεί να περιστραφεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η περιοδική
τοποθέτηση του ιμάντα στο άλλο πόδι αυξάνει την άνεση του ασθενή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.
Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο
www.dalemed.com
Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους
νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.
Τα Dale® & Hold-n-Place® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της
Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ.

ΤΗΛ.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com
EC

REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Γερμανία

942171 REV B

©Copyright 2017
Greek
1

