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Hold-n-Place®

Benbånd til Foley-kateter
Påsætning af benbåndet
1. Sæt benbåndet højt oppe 

om patientens lår med 
Dale-etiketten vendt mod 
indersiden af benet. Stram 
benbåndet til, så det sidder 
fast, og luk burrebåndet. 
Båndet er korrekt strammet, 
når der kan være to fingre 
under det.

2. Læg Foley-kateteret over de 
hvide sting på den grønne 
strop. Sørg for, at der er 
en tilstrækkeligt stor løkke 
på kateteret for at undgå 
traktion af blæren. Kateteret 
kan også strammes mhp. 
traktion efter behov.

3. Når kateteret er i den 
ønskede position, føres den 
smalle, grønne strop over 
kateteret og gennem den 
firkantede åbning, så de 
grønne stropper lapper over 
hinanden.

4. Lås kateteret fast ved at 
trække de grønne stropper 
i hver sin retning. Fastgør 
stropperne. Hvis kateteret 
skal omplaceres: Løft en af 
de grønne stropper, juster 
kateterets placering, og 
fastgør stroppen igen.

5. En anden måde at fastgøre 
kateteret på er at sætte 
Y-porten i kateterets 
proksimale ende fast i låsemekanismen.

Påsætning af taljebåndet
1. Læg taljebåndet rundt om maven, over såret, for 

at fastgøre kateteret.  Barbering er ikke nødvendig. 
Den grønne kateterlåsestrop skal være centreret 
over drænstedet. Når båndet er anbragt korrekt, 
fastgøres låsestroppen på taljebåndet.

2. Læg kateteret over de hvide sting på den grønne 
strop.

3. Gentag trin 3, 4 og 5 ovenfor.

Ekstra fordele
Benbåndet kan drejes i begge retninger for at 
undgå irritation af meatus. Patientkomforten kan 
også forbedres, hvis der skiftes ben jævnligt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på 
www.dalemed.com.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos 
forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® og Hold-n-Place® er registrerede varemærker, 
der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA.
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