Dale® ACE* Connector® เป็นระบบการเชือ
่ มต่อ พร้อม 80369-3
ทีใ่ ช้แทนกันได้กบ
ั ระบบ ENFit™ (*ตัวควบคุมการเข้าถึงสำ�หรับ Enteral)

REF

485

ทำ�งานกับระบบการเข้าถึงแบบเปิดหรือปิดซึ่งเป็นไปตาม ISO 80369-3

คอนเน็คเตอร์ ACE มีไว้เพื่อควบคุมการไหลเข้าและออกของของเหลวผ่านทางสายยาง ในขณะที่ให้อาหารทางสายยางได้นานถึง 30 วัน การ
ชะล้างด้วยหลอดดูด และการให้ยาที่เป็นของเหลว โดยไม่รบกวนการทำ�งานของสายส่งของเหลวระบบปิดนี้จะช่วยปกป้องพนักงานผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพจากการสัมผัสของเหลวจากกระเพาะอาหารของผู้ป่วย

วิธีการใช้งาน
1 ขั้นตอนการให้อาหารสามารถใช้ท่อเจาะขนาดเล็กให้อาหารแบบ ENFit,
PEG/PEJ, ท่อ G/J ส่วนใหญ่ และชุดให้อาหารต่าง ๆ
เมื่อใช้คอนเน็คเตอร์ ACE ในการให้อาหารทางสายยาง ให้ต่อพอร์ตปลายของ ENFit
เพศเมียของ ACE เข้ากับคอนเน็ตเตอร์ ENFit เพศผู้ของท่อให้อาหารทางสาย โปรด
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ข้อ ก-ง ที่อยู่ด้านล่าง
กก. ต่อพอร์ต ENFit เพศเมีย (ด้านปลาย) ของ ACE เข้ากับคอนเน็ตเตอร์ ENFit เพศผู้บน
ท่อให้อาหารของผู้ป่วย
ขข. ปรับและหมุนเกลียวชุดให้อาหารทางสายกับคอนเน็คเตอร์ ENFit เพศเมียเข้ากับพอร์ต
ENFit เพศผู้ (ด้านตัน) ของคอนเน็คเตอร์ ACE
คค. หมุนที่จับไปยังตำ�แหน่ง เปิด (ON) เพื่อส่งอาหารสูตรผสม
งง. หมุนที่จับไปยังตำ�แหน่ง ปิด (OFF) เมื่อให้อาหารเสร็จแล้วและถ ดชุดให้อาหารออก
จากคอนเน็คเตอร์ ACE โดยการคลายเกลียวออก

คอนเน็ตเตอร์
ENFit เพศเมีย

ON

เปิด
(ON)

ที่จับตำ�แหน่ง เปิด/
ปิด (ON/OFF)

60
มล.
60 mL

ใช้คอนเน็คเตอร์ ACE กับ PEG/BRT/ท่อ G/ท่อให้อาหาร G-J ส่วนใหญ่

*ท่อ PEG ที่ไม่มีลูกโป่งอาจต้องใช้กับตัวเชื่อมการส่งผ่าน 80369-3 ENFit - สีขาว หรือ
ตัวปรับอเนกประสงค์ ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับคอนเน็คเตอร์ ACE
2 หลอดดูดชะล้างที่ปลาย/ การฉีดล้าง และกระบวนการนำ�ส่งยาที่เป็น

ของเหลวขนาด 60 มล. ของ ENFit
เพื่อเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัย คอนเน็คเตอร์ ACE ตัวใหม่ จะ
ใช้ได้เฉพาะกับหลอดดูดชะล้างที่ปลายของ ENFit เท่านั้น และจะใช้ไม่ได้
กับหลอดดูดปลายชนิดหลอดสวน, หลอดดูดปลายชนิด Luer, ชุดให้ยาส่วน
ปลายชนิด Luer หรือเข็มฉีดยา

ชุดให้อาหารทางสายที่มีคอน
เน็คเตอร์ ENFit เพศเมีย

หลอดให้อาหารที่มีคอนเน็ตเตอร์
ENFit เพศผู้

คอนเน็ตเตอร์ ENFit
เพศผู้
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จัดวางหลอดดูด ENFit เพศเมียให้เข้าที่ กด
และหมุนจนกว่าจะหมุนต่อไปอีกไม่ได้

อย่าบิดจนแน่นเกินไป

คอนเน็คเตอร์ ENFit
เพศเมีย

คอนเน็ตเตอร์ ENFit
เพศผู้
ด้านตัน

ด้านปลาย

(ปลายถุงให้
อาหาร)

(ด้านผู้ป่วย)

พอร์ตยาของ
หลอดดูดแบบ
ปิดผนึกอัตโนมัติ
ที่มีคอนเน็ตเตอร์
ENFit เพศผู้

ปิด (OFF)
กก. หมุนที่จับไปยังตำ�แหน่ง ปิด (OFF)
ขข. ในขณะที่ถือคอนเน็คเตอร์ ACE ให้เข้าที่ให้มั่น กดและหมุนปลายหลอดดูด ENFit เพศ
เมียให้เข้ากับพอร์ตยาของหลอดดูดแบบปิดผนึกอัตโนมัติจนกระทั่งหมุนอีกไม่ได้ไป
ต่อ– อย่าบิดจนแน่นเกินไป! ขอแนะนำ�อย่างยิ่งว่าให้นำ�ไปล้างน้ำ�ก่อนและหลังการใช้งาน
คค. ถ่ายของเหลวหรือยาเข้าในคอนเน็คเตอร์ ACE ซึ่งเป็นพอร์ตหลอดดูดยาแบบปิดผนึกอัตโนมัติ หรือหลอดดูดสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหาร หากต้องการ
งง. ถอดหลอดดูดออก พอร์ตยาที่เป็นหลอดดูดยาแบบปิดผนึกอัตโนมัติที่มีคอนเน็ตเตอร์ ENFit เพศผู้จะปิดผนึกโดยอัตโนมัติ
จจ. ล้างพอร์ตหลอดดูดยาแบบปิดผนึกอัตโนมัติด้วยน้ำ�ให้ทั่ว ๆ จนกระทั่งยาที่ตกค้างออกหมด
ฉฉ. หมุนที่จับไปที่ตำ�แหน่ง เปิด (ON)
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานได้กับ ENFit ที่เป็นคอนเน็ตเตอร์การส่งผ่านแบบทีละขั้น และ ENFit ที่เป็นคอนเน็คเตอร์แบบรูปทรงกรวย

2

ซึ่งไม่ได้ทำ�การทดสอบทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า คอนเน็ตเตอร์ ACE ของ Dale Medical 485 ENFit™
3 MR Conditional
คือ MR Conditional ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์นี้สามารถตรวจดูรายละเอียดด้านความปลอดภัยในระบบ MR ได้โดยทันที หลังการจัดวาง
ให้เข้าที่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน:ี้

3

• สนามแม่เหล็กแบบสถิตยวิสัยเฉพาะ 1.5 Tesla และ
• สนามแม่เหล็กเกรเดียนท์เชิงพื้นที่สูงสุดของ 3000 เกาส์ (G) หรือต่ำ�กว่า
3-Tesla เท่านั้น
สำ�หรับผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียว / เก็บรักษาในที่ที่เย็นและแห้ง
กฎหมายรัฐบาลกลาง (ของประเทศสหรัฐอเมริกา) กำ�หนดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำ�หน่ายโดยหรือตามคำ�สั่งของแพทย์
• สำ�หรับผู้ป่วยที่เดินไปมา หมุนที่จับไปที่ตำ�แหน่ง ปิด (OFF) และถอนชุดให้อาหารออก จากนั้นผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่ต้องการ การให้
อาหารสามารถเริ่มได้ตามที่ต้องการโดยการปฎิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ด้านบนซ้ำ� ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ยอมรับได้ คอนเน็ตเตอร์ ACE เป็นส่วน
หนึ่งของหลอดสวน
• เปลี่ยนได้ตามความจำ�เป็นต่อโพรโตคอลของโรงพยาบาล ไม่แนะนำ�ให้ใช้เกิน 30 วัน
• ในกรณีที่อุปกรณ์นี้ไม่ทำ�งานตามที่ระบุไว้ในคำ�แนะนำ�หรือตามที่คาดหวังไว้ ให้ล้างคอนเน็ตเตอร์ ACE ด้วยน้ำ�ให้ทั่วตามคำ�แนะนำ� จากนั้นตรวจสอบ
การจัดตั้งการให้อาหารทางสายยาง หากยังคงมีปัญหาอยู่อีก ให้เปลี่ยนไปใช้คอนเน็ตเตอร์ ACE ตัวใหม่และต้องทำ�การจัดตั้งการให้อาหารทางสาย
ยางใหม่อีกครั้ง “โปรดปฏิบัติตามโพรโตคอลของโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ ”การจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง”
• คอนเน็ตเตอร์ ACE ส่วนใหญ่จะมีวิธีการส่งมอบสำ�หรับการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย เมื่อการส่งยาให้ปฏิบัติตามโพรโตคอลของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลในการจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการให้จากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำ�หน่ายเวชภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ สิทธิบัตรกำ�ลังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการ

ข้อมูลการสั่งซื้อ
485

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์ :+1-508-695-9316
www.dalemed.com

Dale ACE Connector®
จัดบรรจุแยกชิ้นกัน
จำ�หน่ายเป็นกล่อง กล่องละ 50 ชิ้น
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