Dale® ACE* Connector® ISO 80369-3 szabvánnyal kompatibilis ENFit™ csatlakozórendszerrel
(*Enterális hozzáférés-vezérlő)
Használható ISO 80369-3 szabvánnyal kompatibilis nyitott és zárt enterális rendszerekkel
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Az ACE Connector csatlakozó használata javallott orvosi vezetékekbe be-, illetve belőlük kiáramló folyadékáramok vezérlésére és enterális készítmények,
fecskendőöblítő folyadék, illetve folyékony gyógyszerek egyidejű adagolására a folyadékszállító vezetékek megszakítása nélkül, legfeljebb 30 napig. Ez a
zárt rendszer védelmezi az egészségügyi dolgozót a beteg emésztőnedveivel való véletlen érintkezéstől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1 Táplálási eljárás használható az ENFit típusú kisméretű táplálócsövekkel,
PEG/PEJ-eszközökkel, a legtöbb G/J-csővel és táplálókészlettel.
Ha az ACE Connector csatlakozót enterális tápláláshoz használja, csatlakoztassa
az ACE ENFit disztális csatlakozóaljzatát egy enterális cső ENFit Connector
csatlakozódugójához. Kövesse az alábbi, a–d jelű lépéseket.

a. Csatlakoztassa az ENFit (disztális oldali) csatlakozóaljzatát a beteg táplálócsövén
található ENFit csatlakozódugóhoz.
b. Az enterális táplálókészlet ENFit csatlakozóaljzatát illessze az ACE Connector
(proximális oldali) ENFit csatlakozódugójára, és csavarja rá.
c. A fogantyút fordítsa BE helyzetbe a tápformula adagolásához.
d. Amikor a táplálás befejeződött, fordítsa a fogantyút KI állásba, majd a
táplálókészletet csavarja le az ACE Connector csatlakozóról.
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Az ACE Connector csatlakozó a PEG/BRT/G-gyomorcsővel/a legtöbb G-J
rendszer enterális táplálócsövével használható.
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Illessze, nyomja, majd csavarja be
ütközésig az ENFit csatlakozóaljzatot.

NE SZORÍTSA RÁ TÚL ERŐSEN

*A ballon nélküli PEG-csővel való használathoz az ACE Connector csatlakozóhoz ENFit
nem mellékelt fehér 80369-3 ENFit átalakítóra vagy egy univerzális adapterre
csatlakozóaljzat
lehet szükség.

ENFit
csatlakozódugó
Proximális
oldal

Disztális oldal

2 60 ml-es, ENFit végű öblítőfecskendő/mosófolyadék és folyékony
(beteg felőli)
gyógyszerek adagolása
A biztonság érdekében az új ACE Connector csatlakozó csak az ENFit végű
enterális öblítőfecskendőkkel kompatibilis, katétervégű fecskendőkkel, Luer
végű fecskendőkkel, Luer végű adagolókészlettel vagy hipodermális injekciós Önzáró
fecskendőcsatlakozás
tűvel nem használható.

(táplálózacskó
felőli)

KI

ENFit csatlakozódugóval
a. A fogantyút fordítsa KI helyzetbe.
b. Tartsa erősen az ACE Connector csatlakozót, és illessze, nyomja, majd csavarja
bele ütközésig az ENFit csatlakozóaljzatát az önzáró fecskendő-csatlakozásba. – NE CSAVARJA RÁ TÚL ERŐSEN! Használat előtt és után a
csatlakozót ajánlatos kiöblíteni.
c. Töltsön folyadékot vagy gyógyszert az ACE Connector önzáró fecskendő-csatlakozásába, vagy szükség esetén távolítsa el a fennmaradó
gyomortartalma.
d. Távolítsa el a fecskendőt. Az ENFit Connector csatlakozódugós felülettel ellátott önzáró fecskendő-csatlakozása automatikusan bezárul.
e. Az önzáródó fecskendő-csatlakozáson keresztül öblítse át az eszközt vízzel a gyógyszermaradványok eltávolításához.
f. A fogantyút fordítsa BE helyzetbe.
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A termék kompatibilis az ENFit lépcsőzetes átalakítóval és az ENFit tölcséres csatlakozókkal.
3 MR-feltételes
A Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR eszköz nem klinikai tesztek által bizonyítottan MR-feltételes. Az
eszközzel élő betegen a behelyezést követően MR-vizsgálat az alábbi feltételekkel3biztonságosan végezhető:
• Kizárólag 1,5 tesla és 3 tesla erősségű statikus mágneses térrel. • Legfeljebb 3000 Gauss/cm maximális térgradiensű mágneses térrel.

Egyetlen betegen való alkalmazásra /Hűvös, száraz helyen tárolja
Az USA szövetségi törvényei alapján az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendeletre adható ki.
• Annak érdekében, hogy a beteg mozoghasson, a fogantyút állítsa KI helyzetbe, és válassza le a táplálókészletet. Ekkor a beteg tetszés szerint járkálhat.
A fenti eljárások megismétlésével szükség szerint lehet folytatni a táplálást. Az ACE Connector csatlakozó az elfogadott egészségügyi szabványoknak
megfelelően a katéter részeként marad a betegben.
• Cserélje a kórházi protokollnak megfelelően. 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 behelyező-szerkezetet. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, szükség szerint
új ACE Connector csatlakozóra és enterális behelyező-szerkezetre cserélje le az eszközt, eközben betartva a kórház enterális táplálásra vonatkozó
szabályait.
• Az ACE Connector csatlakozó elsősorban betegek enterális táplálásához szükséges behelyezőmódszerként működik. A gyógyszerek adagolásakor
kövesse a kórház vagy beteggondozó központ enterális táplálásra vonatkozó szabályait.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától. Szabadalmaztatás alatt.
Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
Tel: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

Rendelési információ
Dale ACE Connector® csatlakozó
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Darabonkénti csomagolásban.
50 darabos dobozokban kapható.
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