Hold-n-Place
Foley-katéter lábszalagja
®

Lábszalag alkalmazása
1. A lábszalagot helyezze
magasan a beteg combja
köré úgy, hogy a Dale
termékcímke a láb belseje
felé nézzen. Húzza a helyére
a lábszalagot, és rögzítse a
horogfület. Akkor megfelelő
a kompresszió, ha két ujj
szorosan befér a szalag alá.
2. Helyezze a Foley-katétert
a zöld fül fehér varrata fölé.
Elegendő nagyságú hurkot
hagyjon a katéterben a
lábszalag fölött ahhoz, hogy
elkerülje a hólyagra gyakorolt
húzást, illetve ha húzásra van
szükség, akkor feszítse meg
a katétert.
3. Amikor a katéter a kívánt
helyzetben van, vezesse
át a keskeny, zöld fület a
katéter fölött a négyzet alakú
nyíláson úgy, hogy a zöld
fülek fedjék egymást.
4. A zöld fülek egymással
ellentétes irányba való
húzásával rögzítse a helyén
a katétert. Rögzítse a
helyükre a füleket. A katéter
újrapozicionálása: emelje fel
valamelyik zöld fület, igazítsa
meg a katétert, majd ismét
rögzítse a fület.
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5. A rögzítés másik módja,
hogy a katéter proximális
végének Y-csatlakozását a zárószerkezetbe helyezi.

Övszalag alkalmazása
1. A katéter rögzítéséhez az övszalagot helyezze a has
köré, a sebhely fölött. Borotválás nem szükséges.
A zöld katéterrögzítő fület a folyadékelvezetési hely
fölött középre kell helyezni. A szalag elhelyezése
után nyomja rá a rögzítőfület az övszalagra.
2. Helyezze a katétert a zöld fül fehér varrata fölé.
3. Ismételje meg a fentiekben leírt 3.,4. És 5. Lépést.

További előnyök
A bevezetési pont irritációjának megelőzése
érdekében a lábszalag mindkét irányban
elforgatható. A lábak időnkénti váltogatása szintén
növelheti a beteg kényelmét.
Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.
Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a
www.dalemed.com webhelyre.
A Dale® gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/
gyógyászatieszköz-forgalmazójától.
Nem természetes latex gumiból készült.
A Dale® és a Hold-n-Place® a Dale Medical Products, Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban.
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