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Hold-n-Place® 
Plaster stabilizacyjny uniwersalny

Instrukcja stosowania
1. Po wykonaniu wkłucia lub wprowadzeniu cewnika, 

oczyścić i przygotować miejsce na skórze zgodnie 
ze szpitalną procedurą.

2. W przypadku niektórych pacjentów konieczne może 
być zgolenie owłosienia lub przygotowanie skóry w 
miejscu stabilizacji, aby zapewnić lepsze przyleganie 
stabilizatora.

3. Przed przyklejeniem plastra stabilizacyjnego należy 
się upewnić, że skóra w miejscu stabilizacji jest 
czysta i sucha.

4. Unieść górny pasek z tkaniny i usunąć folię osłonową 
(z napisem PULL). (A)

5. Wsunąć plaster stabilizacyjny pod linię lub cewnik i 
wyśrodkować go na odsłoniętym przylepcu. (B)

6. Przełożyć górny pasek z tkaniny nad linią lub 
cewnikiem i docisnąć do części z haczykami. (C)

7. Oderwać jedną folię osłonową przylepca dolnego i 
przykleić przylepiec do skóry; czynności powtórzyć 
dla drugiej strony. (D)

8. Docisnąć plaster stabilizacyjnych do skóry.

9. Wymienić plaster stabilizacyjny w przypadku 
zabrudzenia lub namoknięcia płynami.

W zestawie są paski taśmy samoprzylepnej, ułatwiające 
stabilizację małych i średnich linii i cewników podczas 
przyklejania plastra stabilizacyjnego.

Zdejmowanie
Zdejmowanie plastra stabilizacyjnego może ułatwić 
zastosowanie wacika nasączonego alkoholem.

Informacja o zamówieniach
950 mały, dla rurek 1,5 mm - 4,5 mm 50 szt./

opakowanie

951 średni, dla rurek 3 mm - 8 mm 50 szt./
opakowanie

952 duży, dla rurek 6 mm - 13 mm 50 szt./
opakowanie

Do zastosowania u jednego pacjenta. 
Do jednorazowego użytku.
Instruktażowy materiał wideo przedstawiający 
procedurę przyklejania plastra jest zamieszczony na 
stronie www.dalemed.com

Wyroby medyczne firmy Dale można nabywać 
u swojego dostawcy wyrobów szpitalnych/
medycznych.
Wyprodukowano bez użycia kauczuku naturalnego 
(lateksu).
Patent www.dalemed.com/patents

Dale® i Hold-n-Place® są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Dale Medical Products, Inc. w 
USA i UE.
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