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Dale® ACE* Connector®,  ISO 80369-3 uyumlu ENFit® bağlantı
(*Enteral için Erişim Kontrolörü)
ISO 80369-3 uyumlu açık veya kapalı enteral sistemlerle çalışır

KULLANMA TALİMATLARI
Besleme İşlemi Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomy, G/J, besleme 

uygulama setleri ve ENFit Konektörlü özel Salem Sump® tüpleri dahil 
ENFit tipi küçük açıklıklı besleme tüpleriyle kullanılabilir.
ACE Connector enteral besleme için kullanıldığında ACE dişi ENFit distal 
portunu bir enteral tüpün erkek ENFit Konektörüne takın. Aşağıdaki a-d 
talimatlarını izleyin.
a. ACE dişi ENFit portunu (distal taraf)  hasta besleme tüpündeki erkek 

ENFit konektörüne takın.
b. ENFit dişi konektörlü enteral besleme tüpünü ACE Connector kısmının 

erkek ENFit portuyla (proksimal taraf) hizalayıp bükün.
c. Besleme formülünü iletmek için sapı AÇIK pozisyonuna çevirin.
d. Besleme tamamlandığında sapı KAPALI pozisyonuna çevirin ve besleme 

setini ACE Connector kısmından tersine çevirerek çkarın.
*Balonsuz PEG tüpleri ACE Connector kısmına sağlanmayan bir 
üniversal adaptör veya beyaz 80369-3 ENFit geçiş konektörü kullanımını 
gerektirebilir.

60 ml ENFit uç irigasyon şırıngası/Lavaj ve sıvı ilaç iletimi işlemi
Bir güvenlik özelliği olarak yeni ACE Connector sadece ENFit uç enteral 
irigasyon şırıngalarını kabul eder ve kateter uç şırıngaları, Luer uç 
şırıngaları, Luer uç uygulama seti veya hipodermik iğneleri kabul etmez.
a. Sapı KAPALI pozisyonuna getirin.
b. ACE Connector ürününü sıkıca tutarken ENFit dişi uç şırıngayı Auto-Seal 

Şırınga İlaç Portuyla Hizalayıp Duruncaya kadar İtin ve Çevirin. - AŞIRI 
SIKMAYIN! Kullanımdan önce ve sonra sıvı geçirmek kuvvetle önerilir.

c. Sıvı veya ilacı ACE Connector kısmının auto-seal şırınga ilaç portuna verin veya tercih edilirse gastrik kalıntıları geri çekin.
d. Şırıngayı çıkarın. Erkek ENFit Konektörü arayüzlü Auto-Seal Şırınga İlaç Portu otomatik olarak mühürlenir.
e. Artık herhangi bir ilaç kalıntısı gelmeyinceye kadar Auto-Seal Şırınga İlaç Portundan su geçirin.
f. Sapı ON (AÇIK) duruma getirin. 

Bu ürün ENFit kademeli geçiş konektörü ve ENFit huni konektörleriyle uyumludur.
Drenaj ve Aspirasyon İşlemi

ACE 485 Enteral Konektör özel donatımlı ENFit Salem Sump tüpleri ve özel ENFit adaptörlü Aspirasyon tüpleriyle aspirasyon 
ve drenaj için kullanılabilir. 

MR Koşullu         Klinik olmayan testler Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR cihazının MR Koşullu olduğunu 
göstermiştir. Bu cihazın bulunduğu bir hasta yerleştirmeden hemen sonra şu koşullar altında bir MR sisteminde güvenle 
taranabilir:

Tek hastada kullanılmak üzeredir / Serin ve kuru bir yerde saklayın
A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.
• Hastayı hareket ettirmek için sapı KAPALI pozisyona getirin ve besleme setini ayırın. Hasta sonra istenen şekilde hareket edebilir. Besleme 

yukarıdaki işlemler tekrarlanarak tekrar başlatılabilir. ACE Connector kabul edilen tıbbi standartlara göre kateterin bir parçası olarak kalır.
• Hastane protokolü uyarınca gerektikçe değiştirin. 30 günden fazla kullanılması önerilmez.
• Cihazın talimata göre veya beklendiği şekilde davranmaması durumunda ACE Connector cihazından talimata göre iyice sıvı geçirin 

ve enteral iletim kurulumunu kontrol edin. Problem devam ederse, gerektiği şekilde yeni bir ACE Connector ve enteral iletme setiyle 
değiştirin ve hastanenin “enteral besleme yönetimi“ protokolünü izleyin.

• ACE Connector temel olarak enteral besleme için bir iletim yöntemi sağlar. İlaçları iletirken hastane veya tesisin enteral besleme yönetimi 
protokolünü izleyin.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme bayisinden elde edilebilir.
ABD Patent No D800899
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Çin malı 942253-ART_REV_D
©2019 Dale Medical Products, Inc.
Dale® ve ACE Connector® , BD ve AB'de Dale Medical 
Products, Inc. tescilli ticari markalarıdır.
ENFit® GEDSA'nın tescilli bir ticari markasıdır ve izniyle 
kullanılmaktadır.

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

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

Doğal kauçuk lateksle 
yapılmamıştır

• Statik manyetik alan sadece 1,5 Tesla ve 3 Tesla. • Maksimum uzaysal gradiyent manyetik alan 3000 Gauss/cm veya altı.
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Sipariş Bilgisi
485 Dale ACE Connector®

Ayrı olarak paketlenmiştir
50 adetlik kutularda satılır.
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erkek ENFit Konektörlü 
besleme tüpü

dişi ENFit konektörlü 
enteral besleme seti

Dişi ENFit 
Konektörü ON/OFF (AÇIK/

KAPALI) sapı

ON 
(AÇIK)

OFF (KAPALI)

Erkek ENFit 
Konektörü

Dişi ENFit Şırıngasını Hizalayın ve 
duruncaya kadar İtip Çevirin.
AŞIRI SIKMAYIN

Dişi ENFit Konektörü

Erkek ENFit 
Konektörlü Auto-
Seal Şırınga 
İlaç Portu

Distal Taraf
(Hasta Ucu)

Proksimal 
Taraf
(Besleme 
Torbası Ucu)

Erkek ENFit 
Konektörü 


