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Hold-n-Place®

benband för Foleykateter
Applicering av benbandet
1. Placera benbandet högt 

runt patientens lår med 
Dale-produktetiketten riktad 
mot benets insida. Sträck 
benbandet på plats och 
fäst kardborrefliken. Bandet 
sitter tillräckligt stramt när 
man kan få in två fingrar tätt 
under bandet.

2. Placera Foleykatetern 
över den gröna flikens vita 
stickning. Placera katetern 
i en vid slynga ovanför 
benbandet så att den inte 
drar i blåsan, eller sträck 
katetern för dragning när 
så krävs.

3. När katetern är i önskat läge, 
för in den smala, gröna fliken 
över katetern och genom 
den fyrkantiga öppningen 
så att de gröna flikarna 
överlappar.

4. Lås katetern i läge genom 
att dra de gröna flikarna åt 
motsatta håll. Fäst flikarna 
stadigt på plats. För att 
flytta om katetern: dra upp 
en av de gröna flikarna, 
justera katetern och sätt fast 
fliken igen.

5. En annan fästmetod är 
att placera Y-porten i 
kateterns proximala ände i 
låsanordningen.

Applicering av midjebandet
1. För att sätta fast katetern på plats, placera 

midjebandet runt magen, ovanför sårområdet. 
Rakning är inte nödvändigt. Den gröna 
kateterlåsningsfliken ska centreras över 
dräneringsstället. Tryck fast låsfliken på midjebandet 
efter att bandet placerats i läge.

2. Placera katetern över den gröna flikens vita 
stickning.

3. Upprepa stegen 3,4 och 5 ovan.

Ytterligare fördelar
För att förhindra irritation av meatus kan benbandet 
vridas i valfri riktning. Patientens komfort kan också ökas 
genom att man regelbundet skiftar ben.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.

En video om applicering finns på www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/

medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale® och Hold-n-Place® är registrerade varumärken som tillhör 

Dale Medical Products, Inc. i USA.
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