
475REF

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA  02038-3298, USA
Puhelin: 508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa

Ei ole tehty 
luonnonkumista 

eli lateksista

PHT

DEHP

NON-DEHP

Finnish

Valmistettu Kiinassa 942183-ART_REV_K
©2019 Dale Medical Products, Inc.
Dale® ja ACE Connector® ovat Dale Medical Products, 
Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa 
ja EU:ssa.

Tilaustiedot

475 Dale ACE Connector®

Yksittäispakattu. 
Myydään 50 kpl:n laatikoissa.

Dale® ACE* Connector®
(*Access Controller for Enteral [enteraalisen käytön hallinta])
Toimii avoimien tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa.
ACE Connector -liitin on tarkoitettu lääketieteellisten letkujen tulo- ja poistovirtauksen säätöön enteraa-
liruokinnan, ruiskuhuuhtelun ja nestelääkityksen yhteydessä ilman, että nesteiden syöttöletkuja tarvitsee 
katkaista, jopa 30 päivän ajan. Tämä suljettu järjestelmä suojelee terveydenhuollon ammattilaista vahingossa 
tapahtuvalta altistumiselta potilaan mahanesteille.

KÄYTTÖOHJEET
1  Syöttäminen
ACE Connector korvaa enteraaliseen ruokintaan käytettävät PEG-/G-
letkujen sovittimet.
a. Liitä katetrin liitinpää ruokintaletkuun.
b.  Työnnä ruokintaletkun tai bolusruiskun kärki valkoiseen 

joustavaan sovittimeen.
c.  Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
d.  Käännä kahva POIS-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja irrota 

ruokintaletku valkoisesta joustavasta sovittimesta.
Kun ACE Connector -liitintä käytetään NG-letkujen kanssa 
ruokintaan, liitä katetrin liitinpää suoraan NG-letkuun. Seuraa yllä 
mainittuja kohtia b–d.
2  Katetrikärkinen huuhteluruisku / lavaatio ja nestemäisen 
lääkkeen antaminen
Turvaominaisuutena ACE Connector -liittimen kärkeen sopivat 
vain katetrikärkiset huuhteluruiskut. Siihen eivät sovi luer-kärkiset 
annosteluletkut tai ruiskut.
a. Käännä kahva POIS-asentoon.
b.  Kun pitelet ACE Connector -liitintä, työnnä ja kierrä katetrin 

kärjen ruisku lujasti itsetiivistyvään ruiskun venttiiliaukkoon, 
kunnes liitos on tiivis.

c. Annostele neste tai lääke ACE Connector -liittimeen.
d.  Irrota ruisku. Automaattisen tiivisteen ruiskuportti sulkeutuu 

automaattisesti.
e.  Huuhtele lämpimällä vedellä automaattisen tiivisteen ruiskuportin 

kautta.
 3  Dreenaus ja imu
ACE Connector korvaa ”5-in-1”-tyyppiset liittimet, joita käytetään 
Salem-, Levin- ja mahaletkujen kanssa.
a. Irrota potilasletkusta siinä mahdollisesti oleva ”5-in-1”-liitin.
b. Liitä katetrin liitinpää potilasletkuun.
c.  Irrota valkoinen joustava sovitin ja kiinnitä imuletku suoraan ACE 

Connector -liittimeen.
d.  Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää imun tai 

valutuksen.
e.  Käännä kahva POIS-asentoon ja irrota haluttaessa imuletku.

Potilaskohtainen.
Säilytettävä viileässä ja kuivassa.
Yhdysvaltain lain mukaan tämän välineen saa myydä ainoastaan lääkäri tai 
lääkärin määräyksestä.
•  Jos potilaan tarvitsee liikkua, käännä kahva POIS-asentoon ja irrota ruokinta- tai imuletku. Potilas voi liikkua tämän jälkeen tarpeen 

mukaan. Ruokinta tai dreenaus voi tarvittaessa jatkua tämän jälkeen edellä kuvatulla tavalla.
• Vaihda tarpeen mukaan. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
•  Siinä tapauksessa, että laite ei toimi ohjeen mukaisesti tai odotetulla tavalla, huuhtele ACE Connector -liitin perusteellisesti ohjeiden 

mukaan ja tarkista enteraaliruokinnan asetukset. Jos ongelma toistuu, vaihda uusi ACE Connector -liitin ja enteraaliruokinnan 
asetukset noudattamalla sairaalan ”enteraaliruokinnan hallinnan” protokollaa.

•  ACE Connector tarjoaa ensisijaisesti menetelmän potilaan enteraaliruokintaan. Lääkkeitä annettaessa tulee noudattaa sairaalan tai 
laitoksen enteraaliruokinnan hallinnan protokollaa.

Dale lääketieteellisiä tuotteita on saatavana sairaala- ja lääkintätarvikkeiden myyjiltä.
Yhdysvaltain patentti nro 8,353,895
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