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Dale® ACE* Connector® -liitin, jossa on ISO 80369-3 -yhteensopiva ENFit®-liitäntäjärjestelmä
(*Access Controller for Enteral)
Toimii ISO 80369-3 -yhteensopivien avointen tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa

KÄYTTÖOHJEET
Ruokinnassa voidaan käyttää ENFit-tyyppisiä pienireikäisiä 

ruokintaletkuja, kuten Dobbhoff-, PEG-, PEJ-, BRT-gastrostomia-, 
G/J-letkuja, ruokintavälineistöjä ja Salem Sump® -erikoisletkuja, joissa on 
ENFit-liittimet.
Kun ACE Connector -liitintä käytetään enteraaliseen ruokintaan, 
ACE:n naaraspuolinen ENFit-distaaliportti tulee liittää enteraaliletkun 
koiraspuoliseen ENFit-liittimeen. Noudata alla olevia käyttöohjeita a–d.
a. Liitä ACE:n naaraspuolinen ENFit-portti (distaalipuoli) potilaan 

ruokintaletkun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen.
b. Kohdista ja kierrä enteraalisen ruokintasetin naaraspuolinen ENFit-liitin 

ACE Connector -liittimen koiraspuoliseen ENFit-porttiin (proksimaalipuoli).
c. Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
d. Käännä kahva KIINNI-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja kierrä 

ruokintasetti irti ACE Connector -liittimestä.
*Pallottomien PEG-letkujen kanssa on ehkä käytettävä valkoista 80369-3 
ENFit -siirtoliitintä tai yleissovitinta. Niitä ei toimiteta ACE Connector 
-liittimen mukana.

60 ml:n ENFit-kärkinen huuhteluruisku – huuhtelu ja nestemäisen 
lääkityksen anto
Turvaominaisuutena uuden ACE Connector -liittimen kärkeen sopivat 
vain ENFit-kärkiset enteraaliset huuhteluruiskut. Siihen eivät sovi 
katetrikärkiset ruiskut, luer-kärkiset ruiskut, luer-kärkiset annosteluletkut 
tai injektioneulat.
a. Käännä kahva KIINNI-asentoon.
b. Pidä ACE Connector -liittimestä tukevasti kiinni ja kohdista naaraspuolinen ENFit-ruisku Auto-Seal-ruiskulääkeportin kanssa ja työnnä ruisku porttiin 

samalla kiertäen, kunnes ruisku pysähtyy. - ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA! Huuhteleminen on erittäin suositeltavaa ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
c. Annostele neste tai lääke ACE Connector -liittimen Auto-Seal-ruiskulääkeporttiin tai vedä haluttaessa pois mahansisällön jäännökset.
d. Irrota ruisku. Koiraspuolisella ENFit-liittimellä varustettu Auto-Seal-ruiskulääkeportti sulkeutuu automaattisesti.
e. Huuhtele vedellä Auto-Seal-ruiskulääkeportin läpi, kunnes puhdas.
f. Käännä kahva AUKI-asentoon. 

Tämä tuote on yhteensopiva porrastetun ENFit-liittimen ja suppilotyyppisten ENFit-liittimien kanssa.
Dreenaus ja imu 

Enteraalista ACE 485 -liitintä voidaan käyttää imuun ja dreenaukseen ENFit Salem Sump -erikoisletkujen ja imuletkujen 
kanssa, joissa on ENFit-erikoissovitin. 

Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa          Ei-kliinisissä testeissä on osoitettu, että Dale Medicalin 485 ENFit ACE 
CONNECTOR -liitin on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilasta, jolla on tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti 
magneettikuvausjärjestelmässä välittömästi asennuksen jälkeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Potilaskohtainen / säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa
Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
• Jos potilaan tarvitsee kävellä, käännä kahva KIINNI-asentoon ja irrota ruokintasetti. Potilas voi kävellä tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokintaa voidaan 

tarvittaessa jatkaa edellä kuvatulla tavalla. ACE Connector -liitin pysyy osana katetria hyväksyttyjen lääketieteellisten standardien mukaisesti.
• Vaihda tarvittaessa sairaalan käytännön mukaisesti. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
• Jos laite ei toimi ohjeiden tai odotusten mukaisesti, huuhtele ACE Connector -liitin huolellisesti ohjeiden mukaan ja tarkasta, että enteraalinen ruokinta on 

asetettu oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda tarpeen mukaan tilalle uusi ACE Connector -liitin ja enteraalinen ruokintasetti sairaalan enteraalisen ruokinnan 
ohjeita noudattaen.

• ACE Connector -liittimen pääasiallinen tehtävä on tarjota antomenetelmä potilaan enteraalista ruokintaa varten. Lääkkeitä annettaessa on noudatettava 
sairaalan tai laitoksen enteraalisen ruokinnan ohjeita.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.
Yhdysvaltain patentti #D800899
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Valmistettu Kiinassa 942253-ART_REV_D
©2019 Dale Medical Products, Inc.
Dale® ja ACE Connector® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.
ENFit® on GEDSA:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön 
on saatu lupa.

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

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa

Ei ole valmistettu 
luonnonkumilateksista

• Staattinen magneettikenttä on vain 1,5 ja 3 teslaa. • Spatiaalisen gradienttikentän voimakkuus on enintään 3 000 gaussia/cm.

PHT

DEHP

NON-DEHPTilaustiedot
485 Dale ACE Connector®

Yksittäispakattu.
Myydään 50 kappaleen laatikoissa.
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Koiraspuolisella ENFit-liittimellä 
varustettu ruokintaletku

Naaraspuolisella 
ENFit-liittimellä varustettu 
enteraalinen ruokintasetti

Naaraspuolinen 
ENFit-liitin Sulkukahva

AUKI

KIINNI

Koiraspuolinen 
ENFit-liitin

Kohdista, työnnä ja kierrä, 
kunnes naaraspuolinen ENFit-
ruisku pysähtyy.
ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA

Naaraspuolinen 
ENFit-liitin

Koiraspuolisella 
ENFit-liittimellä 
varustettu Auto-Seal-
ruiskulääkeportti

Distaalipuoli
(potilaan puoli)

Proksimaa-
lipuoli
(ruokintapuss-
in puoli)

Koiraspuolinen 
ENFit-liitin


