Hold-n-Place®
kateterfeste
Påsettingsanvisninger
1.

For IV- og arteriekatetre skal luerkoblingen kobles til det
innsatte kateteret.
2. Rens og preparer huden i samsvar med sykehusets
retningslinjer.
3. På enkelte pasienter kan det være nødvendig å fjerne hår
eller preparere huden for å oppnå bedre klebeeffekt.
4. Påse at huden er ren og tørr før du setter på festet.
5. Trekk den øverste, selvklebende fliken (PULL) bakover til
perforeringene på de to strimlene. (A)
6. Skyv festet inn under kateteret/hylsen, slik at det
plasseres der kateterslangen møter koblingen, og slik at
kateterslangen midtstilles på det forhøyede punktet midt
på bunndelen. (B)
7. Trykk forsiktig oppå koblingen for å feste den i det
eksponerte klebefeltet. (B)
8. Hold festet og kateteret i stilling, samtidig du drar i et av
de underste dekkpapirene og presser klebefeltet mot
huden. Gjenta for den andre siden. (C)
9. Fjern PULL-fliken helt, slik at klebestrimlene kommer til
syne. (D)
10. Legg den ene klebestrimmelen over kateterkoblingen
ved å trykke lett på oversiden av klebestrimmelen. Gjenta
med den andre klebestrimmelen slik at klebestrimlene blir
liggende i kryss. (E)
11. Trykk festet ned for å sikre bedre klebing.
12. Legg en gjennomsiktig sårbandasje over
innsettingsstedet. Du kan legge den gjennomsiktige
sårbandasjen over hele festet. Det anbefales imidlertid å
bare dekke halve festet, for å forenkle bandasjeskift.
13. Følg sykehusets retningslinjer for skiftintervall når det
gjelder sårbandasje. Hvis festet blir kontaminert eller
gjennomvætet av væske, skal det skiftes.
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Teipstrimler medfølger. Disse brukes til å stabilisere røret eller
slangen mens festet settes på.

Fjerne festet
Spritservietter kan brukes når festet skal fjernes.

Bestillingsinformasjon
850

Hold-n-Place feste for IV-kateter,
arteriekateter og midline-kateter

50 per
eske

851

Hold-n-Place feste for IV-kateter,
arteriekateter og midline-kateter med
Prevantics® i et IV-startsett.

50 per
eske

852

Hold-n-Place feste for SVK-kateter, PICC- 50 per
kateter og arteriehylse
eske

853

Hold-n-Place feste for SVK-kateter,
PICC-kateter og arteriehylse med stor
gjennomsiktig sårbandasje.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk.
Du finner en video om påsetting på
www.dalemed.com

C

50 per
eske
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Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av
sykehusutstyr / medisinske produkter
Produsert uten naturgummilateks.
Patentsøkt
Dale® og Hold-n-Place® er registrerte varemerker som tilhører
Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.
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