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Dale® ACE* Connector®
(*Access Controller for Enteral - *Enteral için Erişim Kontrolörü)
Açık veya kapalı enteral sistemlerle çalışır.
ACE Connector sıvı iletim hatlarını ayırmadan enteral formüller, şırınga irigasyonu ve sıvı ilaçların iletimini 
sağlarken tıbbi tüpler içine ve dışına sıvı akışını 30 güne kadar kontrol etmek üzere endikedir. Bu kapalı sistem 
sağlık çalışanını hastaların mide sıvılarına kazara maruz kalmaktan korur.

KULLANMA TALİMATI
1  Besleme İşlemi
ACE Connector PEG g-tüp enteral besleme adaptörlerinin yerini alır.
a. Kateter konektör ucunu besleme tüpüne takın.
b.  Besleme seti veya bolus şırınga ucunu beyaz esnek adaptöre 

yerleştirin.
c.  Besleme formülünü iletmek için sapı AÇIK pozisyonuna 

çevirin.
d.  Besleme tamamlandığında sapı KAPALI pozisyona çevirin ve 

besleme setini beyaz esnek adaptörden çıkarın.
ACE Connector NG besleme için kullanıldığında kateter 
konektörü ucunu doğrudan NG tüpe takın. Yukarıda basamak 
b-d’yi izleyin.

2   Kateter Ucu İrigasyon Şırıngası/Lavaj ve Sıvı İlaç İletme 
İşlemi

Bir güvenlik önlemi olarak ACE Connector sadece kateter ucu 
irigasyon şırıngalarını kabul eder ve Luer uçlu uygulama setleri veya 
şırıngaları kabul etmez.
a. Sapı KAPALI pozisyona çevirin.
b.  Ace Connector cihazını sıkıca tutarken kateter uçlu şırıngayı 

Otomatik Kapanan Şırınga Portu’na sıkıca oturana dek İttirin 
ve Döndürün.

c. Sıvı veya ilacı ACE Connector içine verin.
d.  Şırıngayı çıkarın. Auto-Seal Şırınga Portu otomatik olarak 

kapanır
e. Auto Seal Şırınga Portu içinden ılık su verin.

 3  Drenaj ve Emme İşlemi
ACE Connector Salem, Levin ve mide tüpleriyle kullanılan 5’i 1 yerde 
konektörlerin yerini alır.
a. Hasta tüpünden varsa 5’i 1 yerde konektörü çıkarın.
b.  Kateter konektör ucunu hasta tüpüne takın.
c.  Beyaz esnek adaptörü çıkarın ve emme tüpünü doğrudan 

ACE Connector’a takın.
d.  Emme veya drenaj için sapı AÇIK pozisyona çevirin.
e.  Emme tüpünü çıkarmak için sapı KAPALI pozisyona çevirin ve 

isterseniz emme tüpünü çıkarın.

Tek hastada kullanım içindir.
Serin ve kuru bir yerde saklayın.
A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor 
tarafından veya emriyle satılabilir.
•  Hastayı hareket ettirmek için sapı KAPALI pozisyona getirin ve besleme seti veya emme tüpünü ayırın. Hasta 

sonra istenen şekilde  hareket edebilir. Besleme ve drenaj yukarıdaki işlemler tekrarlanarak  gerektiği şekilde 
devam ettirilebilir.

• Gerektiği şekilde değiştirin. 30 günden fazla kullanılması önerilmez. 
•  Cihaz talimata göre veya beklendiği şekilde çalışmıyorsa talimatı izleyerek ACE Connector içinden iyice su 

geçirin ve enteral iletim sistemini kontrol edin. Problem devam ederse, gerektiği şekilde ACE Connector ve 
enteral iletim sistemini hastanenin “enteral besleme yönetimi” protokolüne göre yenisiyle değiştirin.

•  ACE Connector temel olarak enteral besleme için bir iletim yöntemi sağlar. İlaçları iletirken hastane veya 
tesisin enteral besleme yönetimi protokolünü izleyin.

Dale® tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısından elde edilebilir.
A.B.D. Patent Numarası 8,353,895
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