Hold-n-Place®
kateterfäste
Appliceringsanvisningar
1.

För perifera venkatetrar och artärkatetrar ska
luerkopplingen anslutas till den inlagda katetern.
2. Rengör och applicera skyddande barriärfilm på huden
enligt sjukhusets regler.
3. På vissa patienter kan rakning av hårväxt eller applicering
av skyddande barriärfilm på huden krävas för bättre
vidhäftning.
4. Säkerställ att huden är ren och torr innan fästet appliceras.
5. Dra tillbaka den övre självhäftande fliken DRA (”PULL”) till
perforationerna på de två remsorna. (A)
6. För in fästet under katetern/introducern och positionera
den på platsen för övergången mellan kateterslang
och fattning så att övergången är centrerad över den
utstickande spetsen mitt på underdelen. (B)
7. Tryck försiktigt på fattningens ovansida så att fattningen
fäster på det exponerande häftämnet. (B)
8. Håll fästet och katetern i läge medan du drar bort ett av
de undre skyddspapperen och trycker häftämnet mot
huden. Gör likadant på andra sidan. (C)
9. Dra bort fliken DRA (”PULL”) helt och hållet så att de
självhäftande remsorna exponeras. (D)
10. Sätt fast en självhäftande remsa tvärs över
kateterfattningen medan du trycker försiktigt på den
självhäftande remsans ovansida. Upprepa sedan med den
andra självhäftande remsan så att du åstadkommer ett
v-format fäste. (E)
11. Tryck nedåt på fästet för att säkerställa att det fäster
bättre.
12. Applicera ett transparent förband över insticksstället. Det
transparenta förbandet kan placeras över hela fästet. Det
rekommenderas dock att täcka fästet bara till hälften, så
att förbandsbyten underlättas.
13. Följ sjukhusets regler för hur ofta förbandet ska bytas. Om
fästet har blivit smutsigt eller vått ska det bytas ut.
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Tejpremsor medföljer för att underlätta stabilisering av slangen
medan fästet appliceras.

Borttagning
Alkoholsuddar kan användas för att underlätta borttagningen..

Beställningsinformation
850

Hold-n-Place fäste för perifer venkateter,
artärkateter och venös infart.

50/
kartong

851

Hold-n-Place fäste för perifer venkateter,
artärkateter och venös infart med
Prevantics® i ett intravenöst startkit.

50/
kartong

852

Hold-n-Place fäste för central venkateter 50/
(CVK), perifert inlagd central venkateter kartong
(PICC) och arteriell introducer.

853

Hold-n-Place fäste för central venkateter 50/
(CVK), perifert inlagd central venkateter kartong
(PICC) och arteriell introducer, med stort
transparent förband.

För användning till en enstaka patient.
Engångsprodukt.
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För att se en appliceringsvideo, gå till
www.dalemed.com
Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/
medicinska produkter.
Ej tillverkad med naturgummilatex.
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Patentsökt.
Dale® och Hold-n-Place® är registrerade varumärken som tillhör
Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com
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