Dale® ACE* Connector®
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(*Access Control for Enteral - *Ovladač přístupu pro enterální použití)
Pracuje s otevřenými nebo uzavřenými enterálními systémy
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ACE Connector je indikován pro ovládání toku tekutin do lékařských trubiček a z nich, přičemž se stará o dodávku
enterální formy, injekční proplachování a tekuté léky, bez toho, že by narušoval linku dodávky tekutin, po dobu až
30 dní. Tento uzavřený systém chrání zdravotnické pracovníky před náhodným vystavením žaludečním šťávám
pacienta.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

1 Napájecí procedura
ACE Connector nahrazuje enterální napájecí adaptéry PEG pro g-trubičky.
a. Připojte konektor katétru na napájecí trubičku.
b. Vložte napájecí sadu či hrot stříkačky s bolusem do bílého
flexibilního adaptéru.
c. Otočte rukojetí do pozice ON (ZAP) pro dodávání napájecí formy.
d. Otočte rukojetí do pozice OFF (VYP), jakmile je napájení
ukončeno, a vyjměte napájecí sadu z bílého flexibilního adaptéru.
e. Je-li ACE Connector používán pro plnění NG, připojte konec
konektoru katétru přímo do trubičky NG. Postupujte dle bodů b
až d uvedených výše.
2 Proplachovací stříkačka pro hrot katétru/Proplachování a
procedura dodávání tekutého léku
Z bezpečnostních důvodů přijme ACE Connector pouze proplachovací
stříkačky pro hrot katétru a nepřijme sady nebo stříkačky pro hrot
typu luer.
a. Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP).
b. Přidržte ACE Connector a pevně zatlačte za současného otočení
hrot stříkačky pro zavedení katétru do samotěsnícícho portu pro
stříkačku, dokud není zajištěno těsné spojení.
c. Naplňte tekutinu nebo lék do konektoru ACE Connector.
d. Vyjměte stříkačku. Port „Auto-Seal“ stříkačky se automaticky
uzavře.
e. Propláchněte port stříkačky Auto-Seal teplou vodou.

3 Drenážní a odsávací procedura
ACE Connector nahrazuje konektory 5-in-1 používané s typy Salem,
Levin a žaludečními trubičkami.
a. Vyjměte jakýkoliv konektor 5-in-1 z pacientovy trubičky.
b. Připojte konec konektoru katétru na pacientovu trubičku.
c. Odstraňte bílý flexibilní adaptér a připojte odsávací trubičku
přímo na ACE Connector.
d. Otočte rukojeť do pozice ON (ZAP) pro odsávání nebo odtok.
e. Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP) a vyjměte odsávací trubičku,
pokud je to třeba.
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Pro použití u jednoho pacienta.

Uchovávejte na chladném suchém místě.
Federální zákony (v USA) omezují prodej tohoto zařízení na lékaře
3
nebo na předpis lékaře.
• Pro zmobilnění pacienta otočte rukojeť do pozice OFF (VYP) a
rozpojte napájecí sadu nebo odsávací trubičku. Pacient se potom může pohybovat, jak je potřeba. Napájení a odtok
může potom pokračovat dle potřeby při opakování výše uvedeného postupu.
• Změňte podle potřeby. Nedoporučuje se k použití po dobu delší než 30 dnů.
• V případě, že přístroj nefunguje dle návodu nebo dle očekávání, propláchněte ACE Connector důkladně dle návodu a
zkontrolujte nastavení enterálního podání. Pokud problém přetrvává, vyměňte jej za nový ACE Connector a proveďte
nastavení enterálního podání tak, jak je to třeba, podle nemocničního protokolu „provádění enterálního podávání“.
• ACE Connector poskytuje primárně metodu podání pro enterální způsob podání u pacienta. Při podávání léků
postupujte dle protokolu nemocnice nebo zdravotnického zařízení, týkajícího se provádění enterálního podávání.
Zdravotnické výrobky Dale jsou dostupné u vašeho dodavatele nemocničního/zdravotnického materiálu.
Patent USA číslo 8,353,895
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Dale ACE Connector®
Jednotlivě baleno
Množství v krabici: 50.

Vyrobeno v Číně 942183-ART_REV_J
©2018 Dale Medical Products, Inc.
Dale® a ACE Connector® jsou registrované obchodní
známky společnosti Dale Medical Products, Inc.
v USA a EU.

EC

REP

Czech

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

PHT
NON-DEHP

DEHP

Není vyrobeno za
použití přírodního
pryžového latexu

0482

