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Hold-n-Place®

Συσκευή στερέωσης καθετήρα
Οδηγίες εφαρμογής
1. Για περιφερικούς φλεβικούς καθετήρες (ΠΦΚ) και αρτηριακούς 

καθετήρες, η σύνδεση Luer θα πρέπει να συνδεθεί στον τοποθετημένο 
καθετήρα.

2. Καθαρίστε και προετοιμάστε το δέρμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
του νοσοκομείου.

3. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να απαιτείται ξύρισμα ή εφαρμογή 
προστατευτικού δέρματος για καλύτερη συγκόλληση.

4. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι καθαρό και στεγνό πριν εφαρμόσετε τη 
συσκευή στερέωσης.

5. Τραβήξτε την πάνω αυτοκόλλητη λωρίδα με την ένδειξη PULL 
(ΤΡΑΒΗΞΤΕ) προς τα πίσω στο  διάτρητο τμήμα των δύο λωρίδων. (A)

6. Περάστε τη συσκευή στερέωσης κάτω από τον καθετήρα/το θηκάρι και 
τοποθετήστε την στο σημείο που ο σωλήνας του καθετήρα ενώνεται με 
το συνδετικό, με τον σωλήνα κεντραρισμένο πάνω από το προεξέχον 
σημείο στο μέσον της βάσης της συσκευής στερέωσης. (B)

7. Πιέστε ελαφρά το πάνω μέρος του συνδετικού για να το στερεώσετε 
στο εκτεθειμένο αυτοκόλλητο. (B)

8. Κρατήστε τη συσκευή στερέωσης και τον καθετήρα στη θέση τους, 
τραβώντας παράλληλα τη μία από τις κάτω προστατευτικές επενδύσεις 
και πιέστε το αυτοκόλλητο στο δέρμα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 
για την άλλη πλευρά. (C)

9. Αφαιρέστε τελείως τη λωρίδα με την ένδειξη PULL (ΤΡΑΒΗΞΤΕ) για να 
εκτεθούν οι αυτοκόλλητες ταινίες. (D)

10. Στερεώστε τη μία αυτοκόλλητη ταινία διαγώνια πάνω από το συνδετικό 
του καθετήρα, πιέζοντας ελαφρά την επάνω πλευρά της αυτοκόλλητης 
ταινίας. Κατόπιν, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με την άλλη 
αυτοκόλλητη ταινία, ώστε να έχετε στερέωση σε σχήμα V. (E)

11. Πιέστε προς τα κάτω τη συσκευή στερέωσης για να διασφαλίσετε 
καλύτερη συγκόλληση.

12. Εφαρμόστε διαφανές επίθεμα πάνω από τη θέση εισαγωγής.  Μπορείτε 
να τοποθετήσετε το διαφανές επίθεμα πάνω από ολόκληρη τη συσκευή 
στερέωσης. Ωστόσο, συνιστάται η κάλυψη της συσκευής στερέωσης 
μόνο μέχρι τη μέση, για εύκολες αλλαγές του επιθέματος.

13. Ακολουθείτε το πρωτόκολλο του νοσοκομείου για τα διαστήματα 
αλλαγής του επιθέματος. Αν η συσκευή στερέωσης ρυπανθεί ή 
κορεσθεί με υγρό, αντικαταστήστε την. 

Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες ταινίες για τη σταθεροποίηση 
της γραμμής ή του σωλήνα κατά την εφαρμογή της συσκευής 
στερέωσης.

Αφαίρεση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τολύπια αλκοόλης για ευκολότερη 
αφαίρεση.

Πληροφορίες για παραγγελίες
849 Hold-n-Place καθετήρες FMC, αρτηριακής και 

μεσαίας γραμμής με διαφανή επίδεσμο
50/κουτί

850 Hold-n-Place συσκευή στερέωσης ΠΦΚ, 
αρτηριακών καθετήρων και καθετήρων μεσαίου 
μήκους (mid-line)

50/κουτί

851 Hold-n-Place συσκευή στερέωσης ΠΦΚ, 
αρτηριακών καθετήρων και καθετήρων μεσαίου 
μήκους (mid-line) με Prevantics® σε κιτ εκκίνησης 
ενδοφλέβιας έγχυσης

50/κουτί

852 Hold-n-Place συσκευή στερέωσης ΚΦΚ, 
περιφερικά εισερχόμενων κεντρικών 
φλεβοκαθετήρων (PICC) και αρτηριακών 
θηκαριών

50/κουτί

853 Hold-n-Place συσκευή στερέωσης ΚΦΚ, 
περιφερικά εισερχόμενων κεντρικών 
φλεβοκαθετήρων (PICC) και αρτηριακών 
θηκαριών με μεγάλο διαφανές επίθεμα

50/κουτί

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.
Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής 
θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com
Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους 
νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους 
συνεργάζεστε.
Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.
Ευρεσιτεχνία www.dalemed.com/patents

Τα Dale® και Hold-n-Place® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της 
Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.
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