Dale® ACE* Connector® z łącznikiem ENFit®, zgodnym z ISO 80369-3

REF

485

(*Kontroler dostępowy do karmienia dojelitowego)
Do użytku z otwartymi lub zamkniętymi systemami do karmienia dojelitowego, zgodnymi z ISO 80369-3

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

1 Procedurę podawania płynów można stosować do małośrednicowych
sond podażowych typu ENFit, w tym Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomy,
G/J, zestawów do podaży i specjalnych sond Salem Sump® wyposażonych
w łączniki ENFit.

W przypadku używania do podaży dojelitowej łącznika ACE, należy podłączyć końcówkę
żeńską dystalną ENFit łącznika ACE do łącznika męskiego ENFit sondy dojelitowej. Należy
stosować się do instrukcji a-d zamieszczonych poniżej.
a. APodłączyć końcówkę żeńską ENFit (strona dystalna) łącznika ACE do łącznika
męskiego ENFit dojelitowej sondy podażowej.
b. Ustawić odpowiednio końcówkę żeńską ENFit zestawu do podaży dojelitowej
względem końcówki męskiej ENFit (strona proksymalna) łącznika ACE, nałożyć ją i
dokręcić.
c. Przestawić przełącznik w położenie WŁ. (ON), aby otworzyć dopływ płynu.
d. Po zakończeniu podawania płynów przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF) i
odłączyć zestaw od łącznika ACE, odkręcając go.
*Sondy bez balonika PEG mogą wymagać zastosowania białego łącznika przejściowego
80369-3 ENFit lub przejściówki uniwersalnej, która nie jest dostarczana wraz z łącznikiem
ACE.

2 Procedura stosowania strzykawek 60 mL z końcówką ENFit do płukania /
podawania leków płynnych
W celu zwiększenia bezpieczeństwa nowy łącznik ACE pasuje jedynie do
strzykawek do przepłukiwana zgłębników dojelitowych z końcówką ENFit,
a nie pasuje do strzykawek z końcówką cewnikową, strzykawek z końcówką
Luera, zestawów podażowych z końcówką Luera ani igieł podskórnych.

dojelitowy zestaw podażowy z
łącznikiem żeńskim typu ENFit

sonda podażowa z
łącznikiem męskim
ENFit

ON

(WŁ.)
łącznik żeński ENFit
Przełącznik WŁ./WYŁ. łącznik męski
ENFit
(ON/OFF)

60 mL
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Ustawić odpowiednio strzykawkę
z końcówką ENFit względem
łącznika, wcisnąć ją i wkręcić aż do
wyczucia oporu.

NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO

Łącznik żeński ENFit

Łącznik męski
ENFit
Strona
proksymalna

Strona dystalna
(od strony acjenta)

(od strony
woreczka z
podawanym
płynem)

Końcówka do podawania

leku strzykawki
OFF
a. Przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF).
samouszczelniającej z
(WYŁ.)
b. Przytrzymując stabilnie łącznik ACE, ustawić odpowiednio strzykawkę z końcówką
łącznikiem męskim ENFit
żeńską ENFit względem końcówki do podawania leku strzykawki samouszczelniającej
Auto-Seal, włożyć tę końcówkę i przekręcić do momentu wyczucia oporu.
- NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO! Zdecydowanie zalecane jest płukanie przed użyciem i po użyciu.
c. W zależności od potrzeby podawać płyn lub lek do samouszczelniającej końcówki strzykawki na łączniku ACE albo odciągnąć gastryczne płyny
rezydualne.
d. Odłączyć strzykawkę. Końcówka do podawania leku strzykawki samouszczelniającej z łącznikiem męskim ENFit automatycznie szczelnie się zamknie.
e. Płukać wodą przez końcówkę do podawania leku strzykawki samouszczelniającej do chwili, gdy w wodzie nie będzie resztek leku.
f. Przestawić przełącznik w położenie WŁ. (ON).
Tego produktu można używać z przejściówką stopniową i łącznikami stożkowymi ENFit.
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3 Procedura drenowania i odsysania
Łącznika dojelitowego ACE 485 można używać do odsysania i drenażu przy użyciu specjalnie wyposażonych sond ENFit Salem
3
Sump oraz sond do odsysania Suction ze specjalną przejściówką ENFit.

4 Bezpieczne stosowanie w określonych warunkach środowiska MR
Testy niekliniczne wykazały, że stosowanie ŁĄCZNIKA 485
ENFit ACE Dale Medical w środowisku rezonansu magnetycznego jest warunkowe. Można bezpiecznie przeprowadzać obrazowanie
rezonansem magnetycznym u pacjenta bezpośrednio po założeniu urządzenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:
• Natężenie statycznego pola magnetycznego wynosi albo 1,5 tesli, albo
3 tesle.

• Indukcja statycznego pola magnetycznego nie przekracza 3000
gausów/cm.

Do zastosowania u jednego pacjenta / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
• Przed przemieszczeniem pacjenta należy przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF) i odłączyć zestaw podażowy. Po wykonaniu
tych czynności pacjent może się swobodnie przemieszczać. Proces podawania płynów można wznawiać w miarę potrzeb, powtarzając
opisaną powyżej procedurę.
• Wymieniać w razie potrzeby zgodnie ze szpitalną procedurą. Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 30 dni..
• Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami lub oczekiwaniami, należy dokładnie przepłukać łącznik ACE zgodnie z instrukcją i
sprawdzić ustawienia zestawu do dojelitowej podaży. Jeżeli problem się powtarza, należy w razie potrzeby wymienić na nowy łącznik
ACE zgodnie z procedurą „zarządzania dojelitowym podawaniem płynów”.
• Łącznik ACE jest stosowany głównie do dojelitowego karmienia pacjentów. W przypadku podawania leków należy stosować się do
szpitalnej lub ośrodkowej procedury zarządzania dojelitowym podawaniem płynów.
Produkty medyczne firmy Dale są dostępne u preferowanego dostawcy materiałów i urządzeń medycznych i szpitalnych.
Patent w USA nr D800899
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Dale ACE Connector®
Opakowanie indywidualne.
Sprzedawane w kartonach po 50 szt.
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