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Dale® ACE* Connector®csatlakozó
(*Access Controller for Enteral -enterális hozáférésvezérlő)
Nyitott vagy zárt enterális rendszerekkel működik
Az ACE Connector csatlakozó használata javallott, legfeljebb 30 napos használatra, orvosi vezetékekbe be-, illetve belőlük 
kiáramló folyadékáramok vezérlésére és enterális készítmények, fecskendőöblítő folyadék, illetve folyékony gyógyszerek 
egyidejű adagolására a folyadékszállító vezetékek megtörése nélkül. Ez a zárt rendszer védi az egészségügyi dolgozót a páciens 
gyomorfolyadékaival való véletlen érintkezés ellen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
1  Táplálási eljárás
Az ACE Connector csatlakozó a perkután endoszkopikus 
gasztrotómiás(PEG) gyomorcső enterális táplálóadaptereit 
helyettesíti.
a. A katétercsatlakozó végét kapcsolja rá a tápcsőre.
b.  Helyezze be a táplálókészletet vagy a bóluszos fecskendő hegyét a 

hajlékony fehér adapterbe.
c. A fogantyút fordítsa BE helyzetbe a tápformula adagolásához.
d.  Amikor a táplálás befejeződött, fordítsa a fogantyút KI állásra, majd a 

táplálókészletet vegye ki a hajlékony fehér adapterből.
Amikor az Ace Connector eszköz nasogasztrikus tápláláshoz kerül 
felhasználásra, a katétercsatlakozó végét közvetlenül az NG-csőbe csatla-
koztassa. Ezután kövesse a fenti b-d. lépéseket.
2  Katétercsúcs-öblítő fecskendő/mosási és folyékony 
gyógyszeradagolási eljárás
Az ACE Connector csatlakozó biztonsági tulajdonsága, hogy csak 
katéteröblítő fecskendőket fogad, és nem fogad be Luer-hegyű 
adagoló készleteket vagy fecskendőket.
a. Fordítsa KI állásra a fogantyút.
b.  Fogja meg szilárdan az Ace Connector eszközt, nyomja le a katéteröblítő 

fecskendőt az automatikusan záródó fecskendőcsatlakozóba, és csavarja 
el, amíg rögzül.

c. Töltsön folyadékot vagy gyógyszert az ACE Connector csatlakozóba.
d.  Távolítsa el a fecskendőt. Az önzáródó fecskendőcsatlakozás 

automatikusan bezárul.
e.  Az önzáródó fecskendőcsatlakozáson keresztül öblítse át az eszközt 

meleg vízzel.

 3  Folyadékelvezetési és leszívási eljárás
Az ACE Connector csatlakozó a Salem-, Levin- és gyomorcsövekhez 
alkalmazott 5 az 1-ben csatlakozókat helyettesíti.
a. A betegcsőből távolítson el minden 5 az 1-ben csatlakozót.
b. A katétercsatlakozó véget kapcsolja rá a betegcsőre.
c.  Vegye ki a hajlékony fehér adaptert, majd egyenesen az ACE Connector 

csatlakozóba csatlakoztassa a szívócsövet.
d.  A szívás vagy folyadékelvezetés megkezdéséhez a fogantyút fordítsa 

a BE állásra.
e.  Fordítsa a fogantyút KI állásra, majd tetszé szerint vegye ki a szívócsövet.

Egy beteghez való használatra!
Hűvös, száraz helyen tartandó.
Az amerikai szövetségi jobszabályok értelmében a termék kizárólag csak orvosok által, illetve orvosi rendelvényre forgalmazható.
•  Annak érdekében, hogy a beteg mozoghasson, a fogantyút állítsa KI helyzetbe, és csatlakoztassa le a táplálókészletet vagy 

szívócsövet. Ekkor a beteg tetszés szerint járkálhat. A fenti eljárások megismétlésével szükség szerint lehet folytatni a táplálást 
és a folyadékelvezetést.

• Szükség szerint cserélje. 30 napot meghaladó használata nem javallott.
•  Abban az esetben, ha az eszköz nem az utasításokban leírt módon, illetve nem az elvárt módon működik, akkor az utasításoknak  

megfelelően alaposan öblítse át az ACE Connector csatlakozót, és ellenőrizze az enterális behelyezőszerkezetet. Amennyiben a 
probléma nem szűnik meg, akkor szükség szerint új ACE Connector csatlakozóra és enterális behelyezőszerkezetre cserélje le az 
eszközt, eközben betartva a kórház „enterális táplálásszabályzati” protokollját.

•  Az ACE Connector csatlakozó elsősorban betegek enterális táplálásához szükséges behelyező módszert nyújt. A gyógyszerek 
adagolásakor kövesse a kórház „enterális táplálásszabályzati” protokollját.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi/gyógyászati eszköz-forgalmazójától.
USA-beli szabadalomszám: 8,353,895

katétercsatlakozó

tápcső enterális tápláló készlet

BE/KI 
fogan-

tyú

BE
hajlékony 
fehér adapter

katétercsatlakozó

Nyomja le és csavarja 
el a fecskendőt

Önzáródó 
fecskendőcsatlakozás

katétercsatlakozó szívócső

KI

hajlékony 
fehér adapter

60 ml

2

1

3


