Dale® ACE* Connector® med ISO 80369-3-kompatibel ENFit® -kopplingssystem
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(*Access Controller for Enteral, enhet för styrning av enteral åtkomst)
Kan användas med öppna eller slutna enterala system som uppfyller kraven enligt ISO 80369-3

BRUKSANVISNING
1 Matning: Matningssonder av ENFit-typ med litet lumen,
inklusive Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT-gastrostomisond, G/J-sonder,
administreringsset för sondmatning samt särskilda Salem Sump®-sonder
försedda med ENFit-kopplingar kan användas.
När ACE Connector används för enteral matning, anslut den distala hon-ENFitporten på ACE till han-ENFit-kopplingen på en enteral sond. Följ anvisningarna
a–d nedan.
a. Anslut hon-ENFit-porten (distala sidan) på ACE till han-ENFit-kopplingen på
patientmatningssonden.
b. Rikta in och vrid på det enterala matningssetet med hon-ENFit-kopplingen på
han-ENFit-porten (proximala sidan) på ACE Connector.
c. Vrid handtaget till läget ON (PÅ) för att tillföra sondnäring.
d. Vrid handtaget till läget OFF (AV) när matningen är avslutad och avlägsna
matningssetet från ACE Connector genom att vrida loss det.
*PEG-sonder utan ballong kan kräva användning av en vit 80369-3 ENFitövergångskoppling eller en universaladapter, vilka inte medföljer ACE Connector.

2 60 ml spolspruta med ENFit-spets/lavage och tillförsel av flytande

läkemedel
Som en säkerhetsfunktion kan den nya ACE Connector endast anslutas
till enterala spolsprutor med ENFit-spets och kan inte anslutas till sprutor
med kateterspets, sprutor med luerspets, administreringsset med
luerspets eller injektionsnålar.

enteralt matningsset med
hon-ENFit-koppling

matningssond med han-ENFitkoppling

hon-ENFitkoppling

485

ON

ON(PA)

ON/OFF-handtag
(PÅ/AV)

60 mL

han-ENFit-koppling

1

Rikta in, tryck och vrid hon-ENFitsprutan tills det tar stopp.
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a. Vrid handtaget till läget OFF (AV).
b. Håll stadigt i ACE Connector och rikta in, tryck och vrid in sprutan med hon-ENFitspets i den självtätande sprutporten för läkemedel tills det tar stopp. - DRA INTE
ÅT FÖR HÅRT! Det rekommenderas starkt att spola före och efter användning.
c. Dispensera vätska eller läkemedel i den självtätande sprutporten för läkemedel på ACE Connector eller dra ut ventrikelinnehåll om så önskas.
d. Avlägsna sprutan. Den självtätande sprutporten för läkemedel med han-ENFit-koppling förseglas automatiskt.
e. Spola med vatten via den självtätande sprutporten för läkemedel tills den är rensad från läkemedelsrester.
f. Vrid handtaget till läget ON (PÅ).
Denna produkt är kompatibel med ENFit stegade övergångskopplingar och ENFit konformade kopplingar.
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3 Tömning och sugning
ACE 485 Enteral Connector kan användas för sugning och tömning med specialutrustade ENFit Salem Sump-sonder och
sugslangar med en särskild ENFit-adapter.

3
4 MR-villkorlig (MR Conditional)
Icke-klinisk testning har visat att Dale Medical
485 ENFit ACE CONNECTOR är MR-säker
på vissa villkor (MR Conditional). En patient med denna produkt kan utan risk skannas i ett MR-system omedelbart efter
placeringen, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
• Statiskt magnetfält på endast 1,5 tesla och 3 tesla.

• Maximalt magnetiskt gradientfält på högst 3 000 Gauss/cm.

Endast för användning till en patient/förvaras svalt och torrt
Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.
• För uppegående patient, vrid handtaget till läget OFF (AV) och koppla bort matningssetet. Patienten kan sedan vara uppegående i önskad
omfattning. Matning kan återupptas efter behov genom att ovanstående procedurer upprepas. ACE Connector sitter kvar som en del av
katetern i enlighet med vedertagna medicinska förfaranden.
• Ska bytas ut efter behov enligt sjukhusets vedertagna rutiner. Rekommenderas inte för användning i mer än 30 dagar.
• I händelse av att produkten inte fungerar enligt anvisningarna eller så som förväntat, spola ACE Connector noga enligt anvisningarna och
kontrollera iordningställningen av den enterala tillförseln. Om problemet kvarstår, byt till en ny ACE Connector och nytt enteralt matningsset
efter behov, enligt sjukhusets vedertagna rutiner för enteral matning.
• ACE Connector tillhandahåller primärt en tillförselsmetod för enteral matning av patienter. Vid tillförsel av läkemedel ska sjukhusets eller
vårdenhetens vedertagna rutiner för enteral matning följas.
Dale medicinska produkter finns att tillgå från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.
Amerikanskt patent nr D800899
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Beställningsinformation
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Dale ACE Connector®
Individuellt förpackad.
Säljs i kartonger om 50 st.
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