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Dale® ACE* Connector® med ISO 80369-3-kompatibelt ENFit® tilslutnings
(*Styremekanisme til enteral adgang)
Virker med åbne eller lukkede enterale systemer, der er i overensstemmelse med ISO 80369-3.

BRUGSANVISNING
Ernæringsproceduren kan bruges med ENFit-ernæringssonder 

med lille åbning, herunder Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT gastrostomi, G/J, 
administrationssæt til ernæring og især Salem Sump® sonder, der er 
udstyret med ENFit-konnektorer.
Hvis ACE Connector bruges til enteral ernæring, skal ACE’s ENFit hun-
konnektors distale port tilsluttes ernæringssondens ENFit han-konnektor. Følg 
anvisningerne i a-d nedenfor.
a. Slut ACE’s ENFit hun-port (distale side) til ENFit han-konnektoren på 

patientens ernæringssonde.
b. Skru ernæringssættets ENFit hun-konnektor lige på ACE Connectors ENFit 

han-port (proksimale side).
c. Drej håndtaget over på TIL for at tilføre ernæring.
d. Drej håndtaget over på FRA, når ernæringstilførslen er færdig, og skru 

ernæringssættet af ACE Connector.
*PEG-sonder uden ballon kan nødvendiggøre brug af en hvid 80369-3 ENFit 
overgangskonnektor eller en universaladapter, som ikke leveres sammen med 
ACE Connector.

Fremgangsmåde til lavage/administration af flydende medicin med 60 
ml skyllesprøjte med ENFit-spids
Som sikkerhedsforanstaltning kan den nye ACE Connector kun 
passe sammen med enterale skyllesprøjter med ENFit-spids og ikke 
sammen med sprøjter med kateterspids, sprøjter med Luer-spids, 
administrationssæt med Luer-spids eller subkutane kanyler.
a. Drej håndtaget over på FRA.
b. Hold fast på ACE Connector og tryk og drej sprøjten med ENFit hun-spidsen 

lige ind i Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil den stopper. - STRAM IKKE FOR MEGET! Det anbefales kraftigt at gennemskylle før 
og efter brug.

c. Tilfør væske eller medicin gennem ACE Connector Auto-Seal medicinsprøjteport, eller udtag residualvæske fra ventriklen, hvis relevant.
d. Fjern sprøjten. Grænsefladen mellem Auto-Seal medicinsprøjteporten og ENFit han-konnektoren lukker automatisk tæt til.
e. Skyl med vand gennem Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil alle medicinrester er væk.
f. Drej håndtaget over på TIL. 

Produktet er kompatibelt med ENFit overgangstrinkonnektor og ENFit tragtkonnektorer.

Drænage og udsugningsprocedure 
ACE 485 Enteral Connector kan anvendes til udsugning og drænage med særligt udstyrede ENFit Salem Sump-sonder og 
sugeslanger med en særlig ENFit-adapter. 

MR Conditional         Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR kan MR-scannes 
under visse betingelser. Patienter med dette produkt kan MR-scannes sikkert umiddelbart efter anlæggelse under følgende 
betingelser:

Til brug til en enkelt patient / Opbevares køligt og tørt
Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges ordination.
• Patienten ambuleres ved at dreje håndtaget over på FRA og frakoble ernæringssættet. Patienten kan derefter bevæge sig frit. 

Ernæring kan genoptages efter behov ved at gentage ovenstående fremgangsmåde. ACE Connector bliver siddende på kateteret i 
overensstemmelse med godkendt, medicinsk praksis.

• Udskiftes efter behov ifølge hospitalets protokol. Anvendelse i mere end 30 dage anbefales ikke.
• Hvis ACE Connector ikke yder som forventet eller ifølge anvisningerne, skal den gennemskylles grundigt ifølge anvisningerne, og 

tilslutningen af ernæringssonden skal efterses. Hvis problemet vedvarer, skal ACE Connector og ernæringsættet udskiftes med nye dele 
efter behov og ifølge hospitalets protokol for enteral ernæring.

• ACE Connector er primært en metode til enteral ernæring af patienter. Ved administration af medicin skal hospitalets eller facilitetens 
protokol for enteral ernæring følges.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.
Amerikansk patentnummer D800899
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Fremstillet i Kina 942253-ART_REV_D
©2019 Dale Medical Products, Inc.
Dale® og ACE Connector® er registrerede varemærker 
tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.
ENFit® er et registreret varemærke tilhørende GEDSA, 
anvendt med deres tilladelse.
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Fremstillet uden 
naturgummilatex

• Kun statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3 Tesla. • Spatial magnetfeltstyrke for gradient på maks. 3000 Gauss/cm.

PHT

DEHP

NON-DEHP

0482

Bestilling
485 Dale ACE Connector®

Individuelt pakket.
Sælges i æsker med 50 stk.
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60 mL
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Ernæringssonde med 
ENFit han-konnektor

Ernæringssæt med ENFit 
hun-konnektor

ENFit hun-konnektor
TIL/FRA-håndtag

TIL

FRA

ENFit han-konnektor

Ret ind, skub og drej ENFit 
hun-sprøjte, indtil den stopper.
STRAM IKKE FOR MEGET

ENFit hun-konnektor

Auto-Seal 
medicinsprøjteport med 
ENFit han-konnektor

Distale side
(Patientside)

Proksimale 
side
(Ende mod 
ernærings-
pose)

ENFit han-
konnektor 


