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Hold-n-Place®

katetrinkiinnitin
Käyttöohjeet
1. Perifeerisiä iv-katetreja ja valtimokatetreja käytettäessä 

Luer-liitin tulee kiinnittää sisäänvietyyn katetriin.

2. Puhdista ja valmistele iho sairaalan käytännön mukaan.

3. Joillakin potilailla ihokarvojen poisto tai ihon suojaaminen 

voi olla tarpeen paremman kiinnittymisen saavuttamiseksi.

4. Varmista ennen kiinnitysvälineen asettamista, että iho on 

puhdas ja kuiva.

5. Vedä ylemmän tarran PULL (VEDÄ) -kieleke taakse 

kahden teipin perforointeihin. (A)
6. Työnnä kiinnitysväline katetrin/holkin alle kohtaan, jossa 

katetrin putki on kiinni kannassa kannan keskellä olevan 

ulokkeen keskellä. (B)
7. Kiinnitä näkyvissä oleva liimapinta painamalla kevyesti 

kannan päältä. (B)
8. Pidä kiinnitysvälinettä ja katetria paikallaan ja vedä samalla 

yksi alempi taustapaperi auki ja paina liimapinta ihoon 

kiinni. Tee sama toisella puolella. (C)
9. Poista PULL (VEDÄ) -liuska kokonaan, jotta teippien 

liimapinta tulee kokonaan esiin. (D)
10. Kiinnitä yksi teippi katetrin kannan päälle poikittain 

painamalla kevyesti teipin yläpuolta. Tee sitten sama toisella 

teipillä niin, että muodostuu nuolimainen kiinnitys. (E)
11. Paina kiinnitysvälinettä pidon varmistamiseksi.

12. Aseta sisäänvientikohdan päälle läpinäkyvä sidos. 

Läpinäkyvän sidoksen voi asettaa koko kiinnitysvälineen 

päälle. On kuitenkin suositeltavaa peittää kiinnitysväline 

vain sen puoliväliin, jotta sidoksen vaihtaminen olisi 

helpompaa.

13. Vaihda sidos sairaalan käytännön mukaisin väliajoin. Jos 

kiinnitysväline likaantuu tai kastuu, vaihda se. 

Mukana on teipit, joilla letku tai putki voidaan stabiloida 

kiinnitysvälineen asettamisen yhteydessä.

Poistaminen
Irrottamiseen voidaan käyttää apuna alkoholipyyhettä.

Tilaustiedot

849 Hold-n-Place-kiinnitys oheislaitteiden 
kiinnittämiseen i.v. katetri, valtimokatetri ja 
keskilinjan katetri läpinäkyvällä sidoksella

50/

laatikko

850 Hold-n-Place kiinnitin perifeerisen 
i.v.-katetrin, valtimokatetrin ja mid-line-
katetrin kiinnitystä varten

50/

laatikko

851 Hold-n-Place kiinnitin perifeerisen 
i.v.-katetrin, valtimokatetrin ja mid-line-
katetrin kiinnitystä varten, Prevantics® 
i.v.-aloitussarjassa

50/

laatikko

852 Hold-n-Place kiinnitin 
keskuslaskimokatetrin, perifeerisesti 
asennetun keskuslaskimokatetrin ja 
valtimoholkin kiinnitystä varten

50/

laatikko

853 Hold-n-Place kiinnitin 
keskuslaskimokatetrin, perifeerisesti 
asennetun keskuslaskimokatetrin ja 
valtimoholkin kiinnitystä varten, suuri 
läpinäkyvä sidos

50/

laatikko

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on  
katsottavissa osoitteessa  
www.dalemed.com

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja 
sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.
Patentti www.dalemed.com/patents

Dale® ja Hold-n-Place® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.
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