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Hold-n-Place®

kateterfiksering
Påsætning
1. Ved P.I.V.- og arteriekatetere skal Luer-forbindelsen 

fastgøres til det anlagte kateter.

2. Rens og smør huden i henhold til hospitalets protokol.

3. For nogle patienter kan det være nødvendigt at barbere 

håret af eller bruge skin-prep, så produktet bedre klæber 

fast.

4. Sørg for, at huden er ren og tør, inden fikseringsplasteret 

påsættes.

5. Træk den øverste del, der er mærket ”PULL”, tilbage til 

perforationerne på de to strimler. (A)
6. Skub fikseringsplasteret ind under kateteret/sheathen, så 

forbindelsen mellem kateterslangen og tilslutningsdelen 

ligger midt på den tilspidsede del og centreret på 

plasteret. (B)
7. Tryk forsigtigt på det øverste af tilslutningsdelen, så den 

sidder fast på klæbedelen. (B)
8. Hold fast på fikseringsplasteret og kateteret, mens 

bagpapiret trækkes af i den ene side, og klæbedelen 

presses fast på huden. Gør det samme i den anden 

side. (C)
9. Træk fligen mærket ”PULL” helt af, så klæbestrimlerne 

fritlægges helt. (D)
10. Fold den ene klæbestrimmel over kateterets 

forbindelsesdel, og tryk let på klæbestrimlen. Gør det 

samme med den anden klæbestrimmel, så fikseringen 

danner en V-form. (E)
11. Tryk ned på fikseringsplasteret, så det klæber bedre fast.

12. Læg en gennemsigtig forbinding over indføringsstedet.  

Den gennemsigtige forbinding kan lægges over hele 

fikseringsplasteret. Men det anbefales kun at dække 

halvdelen af fikseringsplasteret, så forbindingsskift er 

nemmere.

13. Følg hospitalets protokol for hyppighed af forbindingsskift. 

Udskift fikseringsplasteret, hvis det er beskidt eller vådt. 

Der medfølger tapestrimler som hjælp til at stabilisere slangen 

eller tuben, mens fikseringsplasteret påsættes.

Aftagning
Der kan bruges en spritserviet for at gøre aftagning lettere.

Bestilling

849 Hold-n-Place fikseringslapp til IV, arterie- 
og midtliniekateter med gennemsigtig 
forbinding

50 stk./

karton

850 Hold-n-Place fikseringsplaster til IV, 
arterie- og midtlinjekatetere

50 stk./

karton

851 Hold-n-Place fikseringsplaster til IV, 
arterie- og midtlinjekatetere med 
Prevantics® i et i.v.-startsæt

50 stk./

karton

852 Hold-n-Place fikseringsplaster til CVC, 
PICC og arteriesheath

50 stk./

karton

853 Hold-n-Place fikseringsplaster til 
CVC, PICC og arteriesheath med stor, 
gennemsigtig forbinding

50 stk./

karton

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på  
www.dalemed.com

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af 
hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.
Patent www.dalemed.com/patents

Dale® & Hold-n-Place® er registrerede varemærker, der tilhører 
Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.
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