Dale® ACE* Connector®
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(*Access Controller f or Enternal [ตัวควบคุมการให้อาหารเหลว])
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ใช้ได้กบั ระบบการให้อาหารทางสายแบบเปิดหรือแบบปิด

ACE Connector มีขอ้ บ่งชีใ้ ช้สำ� หรับการควบคุมของเหลวเข้าและออกจากสายให้อาหารในการให้อาหารเหลว การช�ำระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูป
ของเหลว โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเจาะสาย ให้ของเหลวซึง่ ใช้ได้เป็ นเวลานานถึง 30 วัน ACE* Connector. ระบบแบบปิดนี้จะป้องกันเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลด้านสุขภาพจากการ

สัมผัสกับของเหลวในกระเพาะของผูป้ ว่ ยโดยบังเอิญ

วิธกี ารใช้
้
อาหารเหลว
1 ขันตอนการให้
ACE Connector สามารถใช้แทนอะแดปเตอร์ให้อาหารเหลว PEG g-tube
a. ต่อปลายด้านท่อสวนเข้ากับสายให้อาหาร
b. เสียบชุดให้อาหารหรือปลายหลอดฉีดยาโบลัสเข้าไปในอะแดปเตอร์ยดื หยุน่ สีขาว
c. บิดปุม่ ไปยังต�ำแหน่ง ON เพือ่ ให้อาหารเหลว
d. บดิ ปุม่ ไปยังต�ำแหน่ง OFF เมือ่ ให้อาหารเหลวเสร็จและถอดชุดให้อาหารออกจากอะแดป
เตอร์ยดื หยุน่ สีขาว
เมือ่ ใช้ ACE Connector กับสายให้อาหาร NG ให้ต่อปลายด้านท่อสวนเข้าโดยตรงกับสาย
ให้อาหาร NG ปฏิบตั ติ ามข้อ b-d ข้างต้นนี้
้
ำระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว
2 ขันตอนการช�
ACE Connector มีคณ
ุ สมบัติปลอดภัย เนื่องจากเสียบได้เฉพาะหลอดฉีดยาชนิ ดปลาย เป็ นท่อสวน
และไม่สามารถเสียบหลอดฉีดยาชนิ ดปลาย Luer
a. บิดปุม่ ไปยังต�ำแหน่ง OFF
b. ในขณะทีย่ ดึ จับ ACE Connector เอาไว้ให้แน่น กดแล้วหมุนหลอดส่วนปลายของสาย
ให้อาหารลงไปในช่อง
ใส่หลอดชนิดปิดผนึกโดยอัตโนมัตจิ นกว่าจะแน่นสนิทดี
c. ปล่อยของเหลวหรือยาเข้าไปใน ACE Connector
d. ถอนหลอดฉีดยา ช่องเสียบหลอดฉีดยาจะปิดโดยอัตโนมัติ
e. ล้างด้วยน�้ำอุน่ ผ่านช่องเสียบหลอดฉีดยา
3 ขันตอนการระบายและการดู
้
ดเสมหะ
ACE Connector สามารถใช้แทนคอนเนคเตอร์ 5-in-1 ทีใ่ ช้กบ
ั สาย Salem, Levin และสาย
กระเพาะอาหาร
a. ถอดคอนเนกเตอร์ 5-in-1 จากสายให้อาหารของผูป้ ว่ ย
b. ต่อปลายด้านท่อสวนเข้ากับสายให้อาหาร
c. ถอดอะแดปเตอร์ยดื หยุน่ สีขาวออกและต่อสายดูดเสมหะเข้ากับ ACE Connector
โดยตรง
d. บิดปุม่ ไปยังต�ำแหน่ง ON เพือ่ ดูดเสมหะหรือระบาย
e. บดิ ปุม่ ไปยังต�ำแหน่ง OFF และถอดสายดูดเสมหะ หากต้องการ

ชุดให้ อาหารเหลว

สายให้ อาหาร

หัวต่ อสายสวน

1

ปุ่ มเปิ ดปิ ด
(ON/OFF)

เปิ ด
(on)
อะแดปเตอร์ ยืดหยุ่นสีขาว

60 ml

หลอดชนิดกดแล้ วหมุน
หัวต่ อสายสวน

อะแดปเตอร์ ยืดหยุ่นสีขาว

ช่ องเสียบหลอดฉีดยาปิ ดอัตโนมัติ

2

ปิ ด (OFF)

หัวต่ อท่ อสวน

สายดูดเสมหะ

ใช้สำ� หรับผูป้ ว่ ยหนึง่ ราย
เก็บในทีเ่ ย็นและแห้ง
3
กฎหมายสหรัฐฯ จ�ำกัดว่าอุปกรณ์น้ีจะต้องจ�ำหน่ายโดยแพทย์ หรือตามใบสังของแพทย์
่
ั๊
• ถา้ ต้องการปมอากาศหายใจให้
ผปู้ ว่ ย ให้บดิ ปุม่ ไปยังต�ำแหน่ง OFF และถอดชุดให้อาหารหรือ
ั๊
สายดูดเสมหะ จากนัน้ จึงสามารถปมอากาศหายใจได้
ตามต้องการ นอกจากนี้ยงั สามารถท�ำตามขัน้ ตอนข้างต้นซ�้ำๆ เพือ่ ให้อาหารและดูดเสมหะต่อได้ตามต้องการ
• เปลีย่ นชุดใหม่ตามความจ�ำเป็ น ไม่แนะน�ำให้ใช้เกินกว่า 30 วัน
• ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์ไม่ทำ� งานตามค�ำแนะน�ำทีใ่ ห้ไว้ หรือตามทีค่ าดไว้ ให้ลา้ ง ACE Connector ตามค�ำแนะน�ำและตรวจสอบการติดตัง้ ชุดให้อาหารเหลว หากยังคง
มีปญั หา ให้เปลีย่ น ACE Connector อันใหม่และติดตัง้ ชุดให้อาหารเหลวตามทีก่ ำ� หนด โดยปฏิบตั ติ ามคูม่ อื “การจัดการการให้อาหารเหลว”
• อุปกรณ์ ACE Connector เป็ นวิธเี บือ้ งต้นในการให้อาหารเหลวแก่ผปู้ ว่ ย ส�ำหรับการให้ยา โปรดปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ของ สถานพยาบาลในเรือ่ งการจัดการการให้
อาหารเหลว ท่านสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ
Dale ได้ จากโรงพยาบาล/ผู้จดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทา่ นต้ องการ
หมายเลชสิทธิบตั รแห่งสหรัฐฯ 8,353,895

ข้อมูลประกอบการสั่งผลิตภัณฑ์
Dale ACE Connector
475
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