Dale® ACE* Connector®
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(*Access Controller for Enteral/styremekanisme til enteral adgang)
Fungerer med åpne eller lukkede enterale systemer
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ACE Connector er beregnet på å kontrollere væskestrøm inn og ut av medisinske slanger, samtidig som den skal sørge
for tilførsel av enteral formel, sprøyteirrigasjon og flytende medisiner, uten å bryte væsketilførselsslangene, i opptil 30
dager. Dette lukkede systemet beskytter helsepersonell mot utilsiktet eksponering for pasientens magevæsker.

BRUKSANVISNING
1 Prosedyre for å gi intravenøs næring
ACE Connector erstatter PEG g-slangens mellomstykker for enteral
magesonde
nteralt ernæringssett
sonde.
a. Fest kateterkoblingsenden til magesonden.
b. Før ernæringssettet eller bolussprøytespissen inn i hvitt
fleksibelt mellomstykke.
c. Vri hendelen til ON-stilling (PÅ) for å gi intravenøs næring.
PÅ
d. Vri hendelen til OFF-stilling (AV) når prosedyren er fullført, og kateterkobling AV/PÅhvitt fleksibelt
hendel
fjern ernæringssettet fra det hvite, fleksible mellomstykket.
1
mellomstykke
Når ACE Connector skal brukes til NG-mating, skal
kateterkoblingsenden kobles direkte til NG-slangen. Følg
anvisningene under b-d ovenfor.
60 ml
2 Irrigasjonssprøyte for kateterspiss/utskylling og prosedyre
for å gi flytende medisiner
Trykk-og-vri-sprøyte
ACE Connector vil, som en sikkerhetsforanstaltning, bare kunne
kobles til irrigasjonssprøyter med kateterspiss, og kan ikke koples
hvitt fleksibelt
sammen med administrasjonssett eller sprøyter med Luer-spiss.
mellomstykke
kateterkobling
a. Vri hendelen til OFF-stilling (AV).
b. Mens du holder fast ACE Connector, trykker og vrir du
sprøyten på kateterspissen inn i sprøyteporten med
automatisk tetning inntil den sitter godt.
Automatisk forseglende
c. Tøm væske eller medisin i ACE Connector.
sprøyteport
d. Fjern sprøyten. Den automatisk forseglende sprøyteporten vil
lukkes automatisk.
e. Skyll med varmt vann gjennom den automatisk forseglende
2
OFF
sprøyteporten.
3 Drenerings- og sugeprosedyre
ACE Connector erstatter 5-i-1-koblinger som brukes med Salem,
Levin og magesonder.
a. Fjern eventuell 5-i-1-kobling fra pasientslangen.
sugeslange
b. Fest kateterkoblingsenden til pasientslangen.
kateterkobling
c. Fjern det hvite fleksible mellomstykket, og fest sugeslangen
direkte til ACE Connector.
d. Vri hendelen til ON-stilling (PÅ) for å suge eller drenere.
e. Vri hendelen til OFF-stilling (AV) og koble fra sugeslangen,
hvis ønskelig.

3
Til bruk på én pasient.
Oppbevares kjølig og tørt
Føderale lover i USA begrenser salg av dette utstyret til leger, eller etter beordring fra lege.
• Når pasienten skal ambulere, vrir du hendelen til OFF-stilling og kobler fra ernæringssettet eller sugeslangen. Pasienten
kan deretter ambuleres etter behov. Tilføring av intravenøs næring og drenering kan fortsette ved behov ved å gjenta
prosedyrene ovenfor.
• Skift etter behov. Bruk i mer enn 30 dager anbefales ikke.
• Skyll ACE Connector grundig i henhold til instruksjonene, og kontroller enteralt ernæringssett dersom anordningens
ytelse ikke tilsvarer instruksjonene eller ikke fungerer som forventet. Hvis problemet ikke kan løses, skal ACE Connector og
enteralt ernæringssett byttes ut med et nytt, i henhold til sykehusets protokoll for ”enteral ernæringsadministrasjon”.
• ACE Connector sørger først og fremst for en leveringsmetode for enteral mating av pasient. Ved administrering av
medisiner skal sykehusets eller institusjonens protokoll for enteral ernæringsadministrasjon følges.
Dales medisinske produkter er tilgjengelige fra din aktuelle leverandør av sykehusutstyr/medisinsk utstyr.
Patentnummer 8,353,895
Bestillingsinformasjon
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Dale ACE Connector®
Individuelt pakket.
Selges i esker à 50 stk.
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