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Hold-n-Place® 
Συσκευή στερέωσης γενικής χρήσης
Οδηγίες εφαρμογής
1. Αφού τοποθετηθεί η γραμμή ή ο σωλήνας, 

καθαρίστε και προετοιμάστε το δέρμα σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο του νοσοκομείου.

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

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

4. Ανασηκώστε την επάνω υφασμάτινη λωρίδα και 
αφαιρέστε την προστατευτική επένδυση με την 
ένδειξη PULL (ΤΡΑΒΗΞΤΕ). (A)

5. Περάστε τη συσκευή στερέωσης κάτω από τη 
γραμμή ή τον σωλήνα και κεντράρετε τη γραμμή ή 
τον σωλήνα πάνω στο εκτεθειμένο αυτοκόλλητο. 
(B)

6. Περάστε την επάνω υφασμάτινη λωρίδα πάνω από 
τη γραμμή ή τον σωλήνα και πιέστε την πάνω στο 
υλικό αγκίστρωσης. (C)

7. Τραβήξτε τη μία προστατευτική επένδυση από 
την κάτω πλευρά και πιέστε το αυτοκόλλητο στο 
δέρμα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για την 
άλλη πλευρά. (D)

8. Πιέστε τη συσκευή στερέωσης πάνω στο δέρμα.

9. Αντικαταστήστε τη συσκευή στερέωσης εάν έχει 
ρυπανθεί ή έχει κορεσθεί με υγρά.

Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες ταινίες μικρού και μεσαίου 
μεγέθους, 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
950 Μικρή, κατάλληλη για σωλήνες 1,5 mm - 4,5 mm 50/κουτί

951 Μεσαία, κατάλληλη για σωλήνες 3 mm - 8 mm 50/κουτί

952 Μεγάλη, κατάλληλη για σωλήνες 6 mm -13 mm 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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