Hold-n-Place®
Fixador de utilização geral
Instruções de aplicação
1. Após a colocação da linha ou do tubo, limpe
e prepare a pele, de acordo com o protocolo
do hospital.
2. Para alguns doentes, poderá ser necessária a
remoção dos pelos ou a preparação da pele
de modo que haja uma melhor adesão.

A

3. Antes de aplicar o fixador, verifique se a pele
está limpa e seca.
4. Levante a tira superior de tecido e remova o
revestimento marcado com a palavra PUXAR
(PULL). (A)
5. Passe o fixador sob a linha ou tubo e o
centralize no adesivo exposto. (B)
6. Coloque a tira superior de tecido sobre a
linha ou tubo e prima no material de afixação.
(C)
7. Remova o revestimento de liberação inferior
e prima o adesivo sobre a pele; repita do
outro lado. (D)
8. Prima o fixador sobre a pele.
9. Troque o fixador caso esteja sujo ou saturado
de fluidos.

B

Incluídas encontram-se faixas de fita nos
tamanhos pequeno e médio 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
950

Pequeno, encaixa em tubos de 1,5 a 4,5 mm 50/caixa

951

Médio, encaixa em tubos de 3 a 8 mm

50/caixa

952

Grande, encaixa em tubos de 6 a 13 mm

50/caixa

Para a utilização num único doente.
Descartável.
Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda
www.dalemed.com
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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 pendente
Dale® e Hold-n-Place® são marcas registadas da Dale
Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

TELEFONE: +1-508-695-9316

www.dalemed.com
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