Dale® ACE* Connector® med ISO 80369-3-kompatibelt ENFit™ -tilkoblingssystem
(*Access Controller for Enteral)
Fungerer med åpne eller lukkede enterale systemer som oppfyller kravene i ISO 80369-3
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ACE Connector er indisert for å regulere væskestrømmen inn i og ut av medisinske slanger under administrasjon av enteral
ernæring og flytende medikamenter og under skylling av sprøyter, uten at det er nødvendig å frakoble tilførselsslangene, i opptil 30
dager. Dette lukkede systemet beskytter helsepersonell mot utilsiktet eksponering for pasienters magevæsker.

BRUKSANVISNING
1 Tilførselsprosedyren kan brukes med ENFit-tilførselsslanger med liten
diameter, PEG/PEJ, de fleste G/J-slanger og sett for administrasjon av
ernæring.

Tilførselsslange med ENFithannkobling

Sett for enteral ernæring
med ENFit-hunnkobling

Når ACE Connector brukes til enteral ernæring, skal den distale ENFit-hunnporten på ACE
kobles til en ENFit-hannkobling på en enteral slange. Følg anvisningene fra a til d nedenfor.

a. Koble ENFit-hunnporten (distalt) på ACE til ENFit-hannkoblingen på
tilførselsslangen til pasienten.
b. Rett inn og vri settet for enteral ernæring med ENFit-hunnkoblingen inn på ENFithannporten (proksimalt) på ACE Connector.
c. Vri håndtaket til PÅ-stilling for å administrere ernæring.
d. Vri håndtaket til AV-stilling etter at administrasjonen av ernæring er fullført, og fjern
tilførselssettet fra ACE Connector ved å vri tilbake.
ACE Connector brukes med PEG-/BRT-/G-slanger / de fleste G/J-slanger for
enteral ernæring
*Med ballongfrie PEG-slanger kan det være nødvendig å bruke en hvit ENFitovergangskobling av typen 80369-3 eller en universaladapter – denne leveres ikke
med ACE Connector.

Prosedyre for bruk av skyllesprøyte / utskylling med 60 ml ENFit-spiss og
2 administrasjon av flytende medikamenter
Den nye ACE Connector kan, som en sikkerhetsforanstaltning, bare brukes
med enterale skyllesprøyter med ENFit-spiss, og kan ikke brukes med
sprøyter med kateterspiss, sprøyter med luerspiss, administrasjonssett med
luerspiss eller hypoderme injeksjonskanyler.

ENFithunnkobling

ON

PÅ

AV/PÅ-håndtak

60 mL

ENFit-hannkobling
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Rett inn, skyv og vri sprøyten med
ENFit-hunnkoblingen til den stopper.

STRAM IKKE FOR HARDT

ENFit-hunnkobling

ENFit-hannkobling

Proksimal
side

Distal side

(pasientenden)

(siden med
ernæringsposen)

Selvforseglende
medikamentport for
sprøyte, med ENFithannkobling

AV
a. Vri håndtaket til AV-stilling.
b. Hold godt i ACE Connector, og rett inn, skyv og vri sprøyten med ENFit-hunnspiss inn
på den selvforseglende medikamentporten for sprøyten til den stopper. - STRAM IKKE FOR HARDT! Det anbefales på det sterkeste å skylle før og etter
hver gangs bruk.
c. Tilfør væske eller medikamenter i den selvforseglende medikamentporten for sprøyte med ACE Connector, eller trekk eventuelt ut rester av magevæske.
d. Fjern sprøyten. Den selvforseglende medikamentporten for sprøyte, med ENFit-hannkobling forsegles automatisk.
e. Skyll den selvforseglende medikamentporten for sprøyte med vann til eventuelle medikamentrester er borte.
f. Vri håndtaket til PÅ-stilling.
Dette produktet er kompatibelt med trinninndelte ENFit-overgangskoblinger og traktformede ENFit-koblinger.
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3 Trygg ved bruk i visse MR-miljøer
Ikke-klinisk testing har påvist at 485 ENFit™ ACE CONNECTOR fra Dale Medical er
trygg ved bruk i visse MR-miljøer. En pasient med denne enheten kan trygt skannes i et MR-system rett etter innsetting, under
følgende forhold:
• Statisk magnetfelt på bare 1,5 eller 3 tesla.
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• Maksimalt spatielt, gradient magnetfelt på maksimalt 3000 gauss/cm eller lavere.

For bruk på én pasient / oppbevares kjølig og tørt
Ifølge føderal lovgivning (USA) skal dette produktet bare selges eller forskrives av lege.
• For ambulering av pasienten skal håndtaket vris til AV-stilling og tilførselssettet frakobles. Pasienten kan nå ambulere etter ønske. Ernæringstilførselen kan
gjenopptas etter behov ved å gjenta prosedyrene ovenfor. ACE Connector er en del av kateteret, i tråd med godkjente medisinske standarder.
• Skiftes etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer. Bruk i mer enn 30 dager frarådes.
• Hvis enheten ikke fungerer i tråd med anvisningene eller forventningene, skal ACE Connector skylles grundig i samsvar med anvisningene og
oppsettet for enteral administrasjon kontrolleres. Hvis problemet vedvarer, skal utstyret skiftes ut med en ny ACE Connector og et nytt sett for enteral
administrasjon etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer for enteral administrasjon.
• ACE Connector er primært en administrasjonsmetode for enteral ernæring til pasienter. Følg sykehusets eller institusjonens retningslinjer for enteral
administrasjon hvis utstyret skal brukes til administrasjon av medikamenter.

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter. Patentsøknad er under behandling.
Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com
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Individuelt pakket.
Selges i esker à 50 stk.
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