Hold-n-Place®
Upevnění katétru
Návod k použití
1.

U IV a arteriálních katétrů by měl být k zasunutému
katétru připojen konektor typu Luer.
2. Očistěte a připravte pokožku podle nemocničního
protokolu.
3. U některých pacientů může být třeba odstranit chloupky
nebo použít Skin Prep, což připraví pokožku tak, aby byla
lépe přilnavá.
4. Před aplikací upevňovacího zařízení zajistěte, aby pokožka
byla čistá a suchá.
5. Stáhněte horní lepicí pásek s nápisem PULL („stáhnout”)
zpět k perforacím v obou páscích. (A)
6. Vsuňte upevňovací zařízení pod katétr/obal, umístěte ho
tam, kde se katétr napojuje na hrdlo trubice tak, aby byl
ve středové pozici nad prodlouženým bodem uprostřed
základny. (B)
7. Jemným tlakem na horní část hrdla trubice ho upevněte s
pomocí lepicí plochy. (B)
8. Podržte upevňovací zařízení a katétr ve své pozici.
Současně zatáhněte za jednu spodní uvolňovací vložku
a přitlačte lepicí plochu k pokožce. Opakujte totéž i na
druhé straně. (C)
9. Stáhněte pásek s nápisem PULL („stáhnout”) tak, aby se
objevily lepicí pásky. (D)
10. Připevněte jeden lepicí pásek příčně a přes hrdlo katétru.
Použijte přitom jemný přítlak na horní straně lepicí pásky,
poté opakujte totéž s druhou lepicí páskou, abyste dosáhli
upevnění ve tvaru písmene V. (E)
11. Přitlačte upevňovací zařízení v zájmu lepšího přilepení.
12. Přes místo vložení katétru použijte průhledný obvaz.
Můžete ho použít rovněž přes celé upevňovací zařízení.
Doporučujeme však použít upevňovací zařízení k zakrytí
pouze z poloviny, aby se usnadnily výměny obvazu.
13. Pokud jde o intervaly výměny obvazu, postupujte dle
protokolu nemocnice. V případě, že je špinavý nebo
nasáknutý tekutinou, vyměňte upevňovací zařízení.
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Proužky lepicí pásky jsou k dispozici proto, aby pomohly
stabilizovat linku nebo hadičku při použití připevňovacího
zařízení.

Odstraňování

Pro usnadnění odstraňování lze využít lihový tampon.

Informace k objednávce
850

Hold-n-Place upevnění IV, arteriálního
katétru a katétru středního článku.

50ks/
balení

851

Hold-n-Place upevnění IV, arteriálního
katétru a katétru středního článku s
technologií Prevantics® ve startovní sadě
IV Start Kit.

50ks/
balení

852

Hold-n-Place upevnění CVC katétr, PICC
katétr a arteriálního obalu.

50ks/
balení

853

Hold-n-Place upevnění CVC katétr, PICC
katétr a arteriálního obalu s velkým
průhledným obvazem.

50ks/
balení

For single patient use. Disposable.
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Video k použití najdete na stránkách
www.dalemed.com

Zdravotnické produkty společnosti Dale jsou dostupné u
Vašeho upřednostňovaného dodavatele zboží pro nemocnice/
zdravotnictví.

D

Není vyrobeno s použitím latexu z přírodní pryže.
Patentová přihláška podána
Dale® & Hold-n-Place® jsou zapsané obchodní známky
společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com
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