Hold-n-Place®
Kateter Sabitleyici
Uygulama Talimatları
1.

IV ve arteryel kateterler için Luer bağlantısı, yerleştirilmiş
katetere takılmalıdır.
2. Cildi hastane protokolüne göre temizleyip hazırlayın.
3. Daha iyi yapışma sağlamak için bazı hastalarda tüyleri
almak veya Skin Prep kullanmak gerekebilir.
4. Sabitleyici malzemeyi uygulamadan önce cildin temiz ve
kuru olduğundan emin olun.
5. Üstteki PULL (“çek”) yazılı yapışkan şeridi, iki şeridin
üzerindeki perforasyonlara kadar çekin. (A)
6. Kateter/kılıf altındaki sabitleyici malzemeyi kateter
hortumunun kateter göbeğiyle birleştiği ve tabanın
merkezinden dışarı çıkan nokta üzerinde ortalayarak
kaydırın. (B)
7. Yapışkan yüzeyi sabitlemek için kateter göbeğinin üst
kısmına hafifçe bastırın.
8. Alttaki kağıt astarın bir kanadını çekip yapıştırıcıyı cilde
bastırırken sabitleyici malzemeyi ve kateteri yerinde tutun,
işlemi diğer taraf için de tekrarlayın. (C)
9. Yapışkan şeritleri ortaya çıkarmak için PULL (“çek”) yazılı
şeridi tamamen çıkarın. (D)
10. Yapışkan şeridin üst kısmına hafifçe bastırarak kateter
göbeğinin üzerinden karşıya sabitleyin, daha sonra aynı
işlemi zik-zak şeklinde sabitleme elde etmek için diğer
yapışkan şeride uygulayın. (E)
11. Daha iyi yapışmasını sağlamak için sabitleyici malzemenin
üzerine bastırın.
12. Kateterin yerleştirildiği alanın üzerine şeffaf bir sargı
uygulayın. Şeffaf sargıyı sabitleyici malzemenin
tamamının üzerine koyabilirsiniz. Ancak sargı değişimini
kolaylaştırmak için sabitleyici malzemeyi sadece yarısına
kadar kapatmanız önerilir.
13. Sargı değişim sıklığı için hastane protokolüne uyun. Sıvı ile
kirlenir veya satüre olursa sabitleyici malzemeyi değiştirin.
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Sabitleyici malzemeyi uygularken hattın veya hortumun
dengelenmesine yardımcı olması için Şeritler bulunmaktadır.

Çıkarma
Çıkarmayı kolaylaştırmak için alkollü mendil kullanılabilir.

Sipariş Bilgileri
850

Hold-n-Place IV, arteryel ve orta hat
kateter sabitleyici.

50/kutu

851

IV Başlatma Kiti içinde Prevantics® içeren
Hold-n-Place IV, arteryel ve orta hat
kateter sabitleyici.

50/kutu

852

Hold-n-Place Santral Venöz Kateter
(CVC), Periferal Yerleştirilen Santral
Kateter (PICC)ve arteryel kılıf sabitleyici.

50/kutu

853

Büyük boy şeffaf sargı içeren Hold-nPlace Santral Venöz Kateter, Periferal
Yerleştirilen Santral Kateter ve arteryel
kılıf sabitleyici.

50/kutu

Tek hastada kullanım içindir.
Tek kullanımlıktır.
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Uygulama videosu için www.dalemed.com
adresini ziyaret ediniz
Dale medikal ürünler istediğiniz hastane/tıbbi malzeme
satıcısında bulunabilir.
Doğal kauçuk lateks içermez.
Patent Başvurusu Yapılmıştır

D

Dale® & Hold-n-Place® Dale Medical Products, Inc.’ın ABD ve
AB’de tescilli ticari markalarıdır.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com
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