Hold-n-Place®

fixatiehulpmiddel voor katheters
Instructies voor het aanbrengen
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Bij perifere infuus- en arteriële katheters moet de Luer-aansluiting
aan de ingebrachte katheter worden bevestigd.
Reinig en ontsmet de huid volgens het protocol van het
ziekenhuis.
Bij sommige patiënten is het wellicht nodig om het haar te
verwijderen of een huidbeschermingsdoekje te gebruiken om
betere aankleving te verkrijgen.
Zorg dat de huid schoon en droog is alvorens het
fixatiehulpmiddel aan te brengen.
Trek het bovenste, met PULL (‘trekken’) bedrukte zelfklevende
lipje naar achteren in de richting van de perforaties op de twee
stroken. (A)
Schuif het fixatiehulpmiddel onder de katheter/sheath en plaats
het hulpmiddel waar het katheterslangetje op het aanzetstuk
aansluit en op de uitstekende punt in het midden van de basis
is gecentreerd. (B)
Oefen lichte druk uit op de bovenkant van het aanzetstuk om het
goed vast te zetten in de blootliggende pleister. (B)
Houd het fixatiehulpmiddel en de katheter op hun plaats terwijl u
aan een van de onderste release-liners trekt en druk de klevende
kant tegen de huid. Herhaal dit aan de andere zijde. (C)
Verwijder het gehele met PULL (‘trekken’) bedrukte lipje om de
zelfklevende stroken bloot te leggen. (D)
Maak één zelfklevende strook dwars over het katheteraanzetstuk
vast terwijl u lichte druk uitoefent op de bovenkant van de
zelfklevende strook. Herhaal dit vervolgens met de andere
zelfklevende strook om ‘tweebenige’ fixatie te verkrijgen. (E)
Druk op het fixatiehulpmiddel om betere aankleving te verkrijgen.
Leg een transparant verband aan op de inbrengplaats. U kunt het
transparant verband op het gehele fixatiehulpmiddel aanbrengen.
Het verdient echter aanbeveling het fixatiehulpmiddel slechts
voor de helft te bedekken om het verband gemakkelijk te kunnen
verwisselen.
Volg het protocol van het ziekenhuis betreffende de frequentie
van verbandwisselingen. Vervang het fixatiehulpmiddel als het
vuil is of met vloeistof is verzadigd.
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Plakstroken worden meegeleverd om de lijn of het slangetje te
stabiliseren tijdens het aanbrengen van het fixatiehulpmiddel.

Verwijderen
Er mag een wattenstokje met alcohol worden gebruikt als hulp
bij het verwijderen.

Bestelinformatie
850

Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor perifere
infuus-, arteriële en midline-katheters.

50 stuks
per doos

851

Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor perifere
infuus-, arteriële en midline-katheters met
Prevantics® in een infuusstartkit.

50 stuks
per doos

852

Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor centraal
veneuze katheters, perifeer ingebrachte
centrale katheters en arteriële sheaths.

50 stuks
per doos

853

Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor centraal
veneuze katheters, perifeer ingebrachte
centrale katheters en arteriële sheaths met
groot transparant verband

50 stuks
per doos

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.
Een videofilmpje over het aanbrengen van het
fixatiehulpmiddel vindt u op
www.dalemed.com
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De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij
uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische
benodigdheden.
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Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.
Octrooi aangevraagd
Dale® en Hold-n-Place® zijn gedeponeerde handelsmerken van
Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316
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