Dale® ACE* Connector®

REF

(*Access Controller for Enternal [ตัวควบคุมการให้อาหารเหลว])
ใช้ ได้ กบั ระบบการให้ อาหารทางสายแบบเปิ ดหรื อแบบปิ ด

475

ACE Connector มีข้อบ่งชี ้ใช้ ส�ำหรับการควบคุมของเหลวเข้ าและออกจากสายให้ อาหารในการให้ อาหารเหลว การช�ำระล้ างด้ วยหลอดฉีดยา และการให้ ยาในรูปของเหลว โดยที่ไม่ต้องเจาะสาย
ให้ ของเหลวซึง่ ใช้ ได้ เป็ นเวลานานถึง 30 วัน ACE* Connector. ระบบแบบปิ ดนี ้จะป้องกันเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลด้ านสุขภาพจากการสัมผัสกับของเหลวในกระเพาะของผู้ป่วยโดยบังเอิญ
วิธีการใช้
1 ขั้นตอนการให้ อาหารเหลว
ACE Connector สามารถใช้ แทนอะแดปเตอร์ ให้ อาหารเหลว PEG g-tube
a. ต่อปลายด้ านท่อสวนเข้ ากับสายให้ อาหาร
b. เสียบชุดให้ อาหารหรื อปลายหลอดฉีดยาโบลัสเข้ าไปในอะแดปเตอร์ ยืดหยุน่ สีขาว
c. บิดปุ่ มไปยังต�ำแหน่ง ON เพื่อให้ อาหารเหลว
d. บดิ ปุ่ มไปยังต�ำแหน่ง OFF เมื่อให้ อาหารเหลวเสร็ จและถอดชุดให้ อาหารออกจากอะแดปเตอร์ ยืดหยุน่ สีขาว
เมื่อใช้ ACE Connector กับสายให้ อาหาร NG ให้ ตอ่ ปลายด้ านท่อสวนเข้ าโดยตรงกับสายให้ อาหาร
NG ปฏิบตั ติ ามข้ อ b-d ข้ างต้ นนี ้
2 ขั้นตอนการช�ำระล้ างด้ วยหลอดฉีดยา และการให้ ยาในรูปของเหลว
ACE Connector มีคุณสมบัตปิ ลอดภัย เนื่องจากเสียบได้ เฉพาะหลอดฉีดยาชนิดปลาย
เป็ นท่ อสวน และไม่ สามารถเสียบหลอดฉีดยาชนิดปลาย Luer
a. บิดปุ่ มไปยังต�ำแหน่ง OFF
b. ในขณะที่ยดึ จับ ACE Connector เอาไว้ ให้ แน่น กดแล้ วหมุนหลอดส่วนปลายของสายให้ อาหารลงไปในช่อง
ใส่หลอดชนิดปิ ดผนึกโดยอัตโนมัตจิ นกว่าจะแน่นสนิทดี
c. ปล่อยของเหลวหรื อยาเข้ าไปใน ACE Connector®
d. ถอนหลอดฉีดยา ช่องเสียบหลอดฉีดยาจะปิ ดโดยอัตโนมัติ
e. ล้ างด้ วยน� ้ำอุน่ ผ่านช่องเสียบหลอดฉีดยา
3 ขั้นตอนการระบายและการดูดเสมหะ
ACE Connector สามารถใช้ แทนคอนเนคเตอร์ 5-in-1 ที่ใช้ กับสาย
Salem, Levin และสายกระเพาะอาหาร
a. ถอดคอนเนกเตอร์ 5-in-1 จากสายให้ อาหารของผู้ป่วย
b. ต่อปลายด้ านท่อสวนเข้ ากับสายให้ อาหาร
c. ถอดอะแดปเตอร์ ยืดหยุน่ สีขาวออกและต่อสายดูดเสมหะเข้ ากับ ACE Connector โดยตรง
d. บิดปุ่ มไปยังต�ำแหน่ง ON เพื่อดูดเสมหะหรื อระบาย
e. บดิ ปุ่ มไปยังต�ำแหน่ง OFF และถอดสายดูดเสมหะ หากต้ องการ

ชุดให้ อาหารเหลว

สายให้ อาหาร

หัวต่ อสายสวน

1

เปิ ด
(on)
อะแดปเตอร์ ยืดหยุ่นสีขาว

ปุ่ มเปิ ดปิ ด
(ON/OFF)

60 ml

หลอดชนิดกดแล้ วหมุน
หัวต่ อสายสวน

อะแดปเตอร์ ยืดหยุ่นสีขาว

ช่ องเสียบหลอดฉีดยาปิ ดอัตโนมัติ

2

ใช้ส�ำหรับผูป้ ่ วยหนึ่งราย
เก็บในที่เย็นและแห้ ง
กฎหมายสหรัฐฯ จ�ำกัดว่าอุปกรณ์นี ้จะต้ องจ�ำหน่ายโดยแพทย์ หรื อตามใบสัง่ ของแพทย์
• ถ้าต้ องการปั๊ มอากาศหายใจให้ ผ้ ปู ่ วย ให้ บดิ ปุ่ มไปยังต�ำแหน่ง OFF และถอดชุดให้ อาหารหรื อสายดูดเสมหะ
จากนันจึ
้ งสามารถปั๊ มอากาศหายใจได้ ตามต้ องการ นอกจากนี ้ยังสามารถท�ำตามขันตอนข้
้
างต้ นซ� ้ำๆ
หัวต่ อท่ อสวน
เพื่อให้ อาหารและดูดเสมหะต่อได้ ตามต้ องการ ACE Connector ยังคงเป็ นส่วนหนึง่ ของท่อสวน
ตามมาตรฐาน ทางการแพทย์ที่ได้ รับการยอมรับ
• เปลี่ยนชุดใหม่ตามความจ�ำเป็ น ไม่แนะน�ำให้ ใช้ เกินกว่า 30 วัน
• ในกรณีที่อปุ กรณ์ไม่ท�ำงานตามค�ำแนะน�ำที่ให้ ไว้ หรื อตามที่คาดไว้ ให้ ล้าง ACE Connector
ตามค�ำแนะน�ำและตรวจสอบการติดตังชุ
้ ดให้ อาหารเหลว หากยังคงมีปัญหา ให้ เปลี่ยน ACE Connector
อันใหม่และติดตัง้ ชุดให้ อาหารเหลวตามที่ก�ำหนด โดยปฏิบตั ติ ามคูม่ ือ “การจัดการการให้ อาหารเหลว”
3
• อปุ กรณ์ ACE Connector เป็ นวิธีเบื ้องต้ นในการให้ อาหารเหลวแก่ผ้ ปู ่ วย ส�ำหรับการให้ ยา
โปรดปฏิบตั ติ ามคูม่ ือของ สถานพยาบาลในเรื่ องการจัดการการให้ อาหารเหลว ท่านสามารถเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ
Dale® ได้ จากโรงพยาบาล/ผู้จดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทา่ นต้ องการ
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