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Hold-n-Place®

Fixador de cateter
Instruções de aplicação
1. Nos cateteres arteriais e IV periféricos, a conexão Luer 

deve ser ligada ao cateter inserido.
2. Limpe e prepare a pele de acordo com o protocolo do 

hospital.
3. Para alguns doentes, poderá ser necessária a remoção 

dos pelos ou a preparação da pele de modo que haja uma 
melhor adesão.

4. Antes de aplicar o fixador, verifique se a pele está limpa 
e seca.

5. . Puxe a aba adesiva superior marcada com a palavra 
PUXAR (PULL) até as perfurações nas duas faixas. (A)

6. Passe o fixador sob o cateter/a bainha, posicionando-o 
no ponto em que o tubo do cateter une-se ao hub e 
fica centralizado sobre o ponto estendido no centro da 
base. (B)

7. Faça uma suave pressão no topo do hub para fixá-lo no 
adesivo exposto. (B)

8. Segure o fixador e o cateter nessa posição e, ao mesmo 
tempo, puxe um revestimento inferior de liberação, 
enquanto prime o adesivo à pele; repita no outro lado. (C)

9. 9. Remova totalmente a aba marcada com a palavra 
PUXAR (PULL) até que as faixas adesivas estejam 
expostas. (D)

10. Prenda uma faixa adesiva sobre o hub do cateter até o 
outro lado, aplicando uma leve pressão ao lado superior 
da faixa adesiva e depois repita esse procedimento com a 
outra faixa adesiva até obter uma fixação bifurcada. (E)

11. Prima o fixador para baixo a fim de garantir uma adesão 
melhor.

12. Aplique um curativo transparente sobre o local da 
inserção.  Pode-se colocar o curativo transparente sobre 
todo o fixador. Porém, recomenda-se cobrir o fixador 
apenas até a metade de forma a facilitar as trocas de 
curativos.

13. Para o intervalo entre trocas de curativos, siga o protocolo 
do hospital. Caso esteja sujo ou saturado de fluidos, troque 
o fixador. 

Incluídas encontram-se faixas de fita para ajudar a estabilizar a 
linha ou o tubo durante a aplicação do fixador.

Remoção
Pode-se utilizar um toalhete embebido em álcool para ajudar 

na remoção.

Informações para pedidos
849 Fixação periférica, arterial e da linha 

média do cateter Hold-n-Place IV com 
curativo transparente

50/caixa

850 Fixador para cateter Hold-n-Place IV 
periférico, arterial e de meia linha

50/caixa

851 Fixador para cateter Hold-n-Place IV 
periférico, arterial e de meia linha com 
Prevantics® em um Kit Inicial IV

50/caixa

852 Fixador Hold-n-Place para cateter 
venoso central (CVC), cateter central 
inserido perifericamente (PICC) e bainha 
arterial

50/caixa

853 Fixador Hold-n-Place para cateter 
venoso central (CVC), cateter central 
inserido perifericamente (PICC) e bainha 
arterial com curativo transparente grande

50/caixa

Para a utilização num único doente. 
Descartável.
Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda  
www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis 
no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua 
preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale® e Hold-n-Place® são marcas registadas da Dale Medical 
Products, Inc. nos EUA e na UE.
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