Ο σύνδεσμος ACE* Connector® της Dale®

(*Access Controller for Enteral [Πρόσβαση ελεγκτή για εντερική διατροφή])
Λειτουργεί με ανοικτά ή κλειστά εντερικά συστήματα
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Ο σύνδεσμος ACE Connector® ενδείκνυται για τον έλεγχο της ροής υγρών εντός και εκτός ιατρικών σωλήνων κατά την
παροχή για χορήγηση σκευάσματος εντερικής διατροφής, καταιόνησης με σύριγγα και υγρού φαρμάκου, χωρίς διάσπαση
των γραμμών χορήγησης του υγρού μέχρι 30 ημέρες. Αυτό το κλειστό σύστημα προστατεύει το νοσηλευτικό προσωπικό
από τυχαία έκθεση στα γαστρικά υγρά των ασθενών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1 Διαδικασία σίτισης
σωλήνας σίτισης
σετ εντερικής σίτισης
Ο σύνδεσμος ACE Connector® αντικαθιστά τους προσαρμοστές
εντερικής σίτισης με σωλήνα PEG g-tube.
α. Συνδέστε το άκρο του καθετήρα στο σωλήνα σίτισης.
β. Ε
 ισαγάγετε το σετ σίτισης ή το άκρο της σύριγγας του σάκου σίτισης
γο
στο λευκό εύκαμπτο προσαρμοστή.
ερ
σύνδεσμος
εν ο)
γ. Στρέψτε τη λαβή στη θέση ΟΝ για τη χορήγηση του σκευάσματος σίτισης. καθετήρα Λαβή σε θέση ΟΝ (ιημένλευκός
εύκαμπτος
ο
π
δ. Σ
 τρέψτε τη λαβή στη θέση OFF όταν ολοκληρωθεί η σίτιση και
ON/OFF
προσαρμοστής
αφαιρέστε το σετ σίτισης από το λευκό εύκαμπτο προσαρμοστή.
1
Όταν ο σύνδεσμος ACE Connector® χρησιμοποιείται για σίτιση NG,
συνδέστε το άκρο του συνδετήρα του καθετήρα απευθείας μέσα στο
σωλήνα NG. Ακολουθήστε τα βήματα β-δ πιο πάνω.
60 ml
 κρο καθετήρα σύριγγας καταιόνησης / πλύσης και
2Ά
Σύριγγα Ώθησης &
διαδικασία χορήγησης υγρού φαρμάκου
Περιστροφής
Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, ο ACE Connector® δέχεται μόνο σύριγγες
καταιόνησης με άκρο καθετήρα και δεν δέχεται σετ ή σύριγγες χορήγησης σύνδεσμος
λευκός εύκαμπτος
καθετήρα
προσαρμοστής
με άκρο τύπου Luer.
α. Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF.
®
β.	Καθώς κρατάτε τον ACE Connector ωθήστε και περιστρέψτε καλά
τη σύριγγα του άκρου του καθετήρα μέσα στην θύρα αυτόματης
στεγανοποίησης της σύριγγας μέχρι να σφίξει.
Θύρα σύριγγας που
γ. Χορηγήστε υγρό ή φάρμακο μέσα στο σύνδεσμο ACE Connector®.
αυτοσφραγίζεται
δ. Αφαιρέστε τη σύριγγα. Η θύρα της σύριγγας που αυτοσφραγίζεται θα κλείσει αυτόματα.
ε. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό μέσω της θύρας σύριγγας που αυτοσφραγίζεται.
OFF
3 Διαδικασία παροχέτευσης και αναρρόφησης
2
Ο σύνδεσμος ACE Connector® αντικαθιστά τους συνδέσμους 5-σε-1 που
χρησιμοποιούνται με τους σωλήνες Salem, Levin και στομάχου.
α. Αφαιρέστε κάθε σύνδεσμο 5-σε-1 από το σωλήνα του ασθενούς.
β. Συνδέστε το άκρο του συνδέσμου του καθετήρα στο σωλήνα του ασθενούς.
σωλήνας
γ. Αφαιρέστε τον λευκό εύκαμπτο προσαρμοστή και συνδέστε το σωλήνα
αναρρόφησης
αναρρόφησης απευθείας στο σύνδεσμο ACE Connector®.
σύνδεσμος καθετήρα
δ. Στρέψτε τη λαβή στη θέση ΟΝ για την αναρρόφηση ή την παροχέτευση.
ε. Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF και αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης αν θέλετε.
Για χρήση σε ένα ασθενή.
Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο.
H ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση της συσκευής
3
αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
• Για να επιτρέψετε στον ασθενή να κυκλοφορεί, στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF και αποσυνδέστε το σετ σίτισης ή το
σωλήνα αναρρόφησης. Ο ασθενής μπορεί τότε να κυκλοφορεί όπως θέλει. Η σίτιση και η παροχέτευση μπορούν να
ξαναρχίσουν όποτε χρειάζεται επαναλαμβάνοντας τις ίδιες διαδικασίες. Ο σύνδεσμος ACE Connector® παραμένει ως
μέρος του καθετήρα σύμφωνα με τα αποδεκτά ιατρικά πρότυπα.
• Αλλάξτε όπως χρειάζεται. Δεν συνιστάται η χρήση του για περισσότερο από 30 ημέρες.
• Στην περίπτωση όπου η συσκευή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες ή όπως θα αναμενόταν, ξεπλύντε εντελώς ACE Connector®
σύμφωνα με τις οδηγίες και ελέγξτε τη ρύθμιση της εντερικής διατροφής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, αντικαταστήστε με ένα νέο σύνδεσμο
ACE Connector® και νέα ρύθμιση της εντερικής διατροφής, ακολουθώντας το πρωτόκολλο «διαχείρισης εντερικής διατροφής» του νοσοκομείου.
• Ο σύνδεσμος ACE Connector® παρέχει κυρίως μια μέθοδο χορήγησης για την εντερική διατροφή του ασθενούς. Όταν
χορηγείτε φάρμακα, ακολουθείτε το πρωτόκολλο «διαχείρισης εντερικής διατροφής» του νοσοκομείου ή των ιδρυμάτων.
Τα ιατρικά προϊόντα της Dale® διατίθενται από τον αντιπρόσωπο τροφοδοσίας νοσοκομειακών / ιατρικών προϊόντων της αρεσκείας σας.
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