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Dale® ACE* Connector® met ISO 80369-3-compatibel ENFit®-verbindingssysteem 
(*‘Access Controller for Enteral’ – hulpmiddel voor enterale toegang)
Werkt met open of gesloten enterale systemen die voldoen aan de ISO 80369-3-norm

GEBRUIKSAANWIJZING
De voedingsprocedure kan worden gebruikt met voedingssondes van 

klein kaliber van het ENFit-type, waaronder Dobbhoff-, PEG- en PEJ-sondes, 
BRT-gastrostomiesondes, gastrojejunale sondes, voedingstoedieningssets en 
speciale Salem Sump®-sondes uitgerust met ENFit -connectoren.
Bij gebruik van de ACE Connector voor enterale voeding sluit u de vrouwelijke 
ENFit-poort (distale zijde) van de ACE aan op de mannelijke ENFit-connector 
van een enterale sonde. Volg onderstaande instructies a-d.
a. Bevestig de vrouwelijke ENFit-poort (distale zijde) van de ACE aan de 

mannelijke ENFit-connector van de voedingssonde van de patiënt.
b. Richt de enterale voedingsset met de vrouwelijke ENFit-connector uit op de 

mannelijke ENFit-poort (proximale zijde) van de ACE Connector en draai de 
voedingsset op de poort.

c. Draai de hendel naar de AAN-stand om de sondevoeding toe te dienen.
d. Draai de hendel na het toedienen van de voeding naar de UIT-stand en draai 

de voedingsset van de ACE Connector los om hem te verwijderen.
*Voor gebruik met PEG-sondes zonder ballon is er een witte 80369-3-ENFit-
verloopconnector of een universele adapter nodig die niet met de ACE 
Connector wordt meegeleverd.

Procedure voor lavage en toediening van vloeibare medicatie met 
irrigatiespuit met ENFit-tip van 60 mL
Als veiligheidsmaatregel accepteert de nieuwe ACE Connector uitsluitend 
enterale irrigatiespuiten met een ENFit-tip en geen spuiten met een katheter- 
of luertip, geen toedieningssets met een luertip en geen injectienaalden.
a. Draai de hendel naar de UIT-stand.
b. Terwijl u de ACE Connector stevig vasthoudt, duwt en draait u de spuit met 

de vrouwelijke ENFit-tip stevig in de zelfafdichtende spuitpoort totdat de spuit stopt. – NIET TE STRAK AANDRAAIEN! Doorspoelen 
vóór en na gebruik is sterk aanbevolen.

c. Dien de vloeistof of medicatie toe via de zelfafdichtende spuitpoort van de ACE Connector of verwijder maagresten, indien gewenst.
d. Verwijder de spuit. De zelfafdichtende spuitpoort met mannelijke ENFit-connector sluit automatisch.
e. Spoel water door de zelfafdichtende spuitpoort totdat het water vrij is van medisch residu.
f. Draai de hendel naar de AAN-stand. 

Dit product is compatibel met ENFit getrapte verloopconnectoren en ENFit trechterconnectoren.

Drainage- en afzuigprocedure 
De ACE 485 enterale connector kan worden gebruikt voor afzuiging en drainage met speciaal uitgeruste ENFit Salem Sump-sondes 
en zuigsondes met een speciale ENFit-adapter. 

MR Conditional         (MR-veilig onder voorwaarden) Niet-klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de Dale Medical 485 ENFit ACE 
CONNECTOR MR Conditional is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na plaatsing ervan onder de volgende voorwaarden 
veilig een MR-scan ondergaan:

Voor gebruik bij één patiënt / Koel en droog bewaren.
Krachtens de federale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
• Om de patiënt te laten rondwandelen, draait u het handvat naar de stand OFF (uit) en koppelt u de voedingsset los. De patiënt kan dan 

naar wens rondwandelen. De voeding kan zo nodig worden hervat door de bovenvermelde procedures te herhalen. De ACE Connector 
blijft onderdeel van de katheter conform algemeen aanvaarde medische normen.

• Vervang het hulpmiddel zo nodig overeenkomstig het ziekenhuisprotocol. Niet aanbevolen voor gebruik van meer dan 30 dagen.
• Als het hulpmiddel niet werkt volgens de aanwijzingen of zoals verwacht, spoel de ACE Connector dan grondig door conform de 

aanwijzingen en controleer de opstelling van de enterale voedingsset. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de ACE Connector en de 
enterale voedingsset zoals vereist, conform het ziekenhuisprotocol met betrekking tot enteraal voedingsmanagement.

• De ACE Connector verschaft vooral een methode voor de toediening van enterale voeding aan de patiënt. Volg bij het toedienen van 
medicijnen het protocol van het ziekenhuis of de instelling met betrekking tot enteraal voedingsmanagement.

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische producten.
Amerikaans octrooinummer D800899

1

2

4

3

Vervaardigd in China 942253-ART_REV_D
©2019 Dale Medical Products, Inc.
Dale® en ACE Connector® zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.
ENFit® is een gedeponeerd handelsmerk van GEDSA dat met 
toestemming wordt gebruikt.
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Niet vervaardigd met 
natuurlijk rubberlatex

• Statisch magnetisch veld van uitsluitend 1,5 tesla en 3 tesla. • Magnetisch veld met een maximale ruimtelijke gradiënt van 3000 gauss/cm of minder.

PHT

DEHP

NON-DEHPBestelinformatie
485 Dale ACE Connector®

Afzonderlijk verpakt.
Verkocht in dozen van 50.
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60 mL
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Voedingssonde met 
mannelijke ENFit-connector

Enterale voedingsset met 
vrouwelijke ENFit-connector

Vrouwelijke ENFit-
connector AAN/UIT-handvat

AAN

UIT

Mannelijke ENFit-
connector

Duw en draai de vrouwelijke 
ENFit-spuit erin tot hij stopt.
NIET TE STRAK AANDRAAIEN

Vrouwelijke ENFit-
connector

Zelfafdichtende 
spuitpoort met 
mannelijke ENFit-
connector

Distale zijde
(kant van patiënt)

Proximale 
zijde
(kant van 
voedingszak)

Mannelijke ENFit-
connector


