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Hold-n-Place®

benstropp for foleykateter
Sette på benstroppen
1. Legg benstroppen høyt 

rundt pasientens lår slik 
at Dale-produktetiketten 
vender mot innsiden av 
benet. Strekk benstroppen 
på plass, og fest festefliken. 
Trykket er riktig når to 
fingre såvidt får plass under 
stroppen.

2. Plasser foleykateteret over 
den hvite sømmen på den 
grønne fliken. La det være 
en god sløyfe i kateteret 
ovenfor benstroppen for å 
unngå strekk i urinblæren, 
eller strekk kateteret hvis det 
er nødvendig.

3. Når kateteret sitter i riktig 
posisjon, stikker du den 
smale, grønne fliken over 
kateteret og gjennom den 
firkantede åpningen, slik at 
den grønne fliken overlapper.

4. Lås kateteret på plass ved 
å dra de grønne flikene i 
hver sin retning. Fest flikene. 
Hvis du må omposisjonere 
kateteret, løfter du opp 
en av de grønne flikene, 
justerer kateteret og fester 
fliken igjen.

5. En annen metode å sikre 
kateteret på, er å plassere 
Y-porten i den proksimale 
enden av kateteret i 
låseenheten.

Sette på magebåndet
1. Sikre kateteret ved å legge magebåndet rundt 

magen, ovenfor sårstedet.  Det er ikke nødvendig 
å barbere. Den grønne låsefliken til kateteret skal 
være midtstilt over dreneringsstedet. Etter at 
magebåndet er satt på, skal du trykke låsefliken inn 
på magebåndet.

2. Plasser kateteret over den hvite sømmen på den 
grønne fliken.

3. Gjenta trinn 3, 4 og 5 ovenfor.

Flere fordeler
Benstroppen kan vris i begge retninger, for å unngå 
meatusirritasjon. Det kan også være mer bekvemt for 
pasienten om bruken av høyre og venstre ben byttes på 
med jevne mellomrom.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

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

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av 
sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® og Hold-n-Place® er registrerte varemerker som tilhører 
Dale Medical Products, Inc. i USA.
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