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Scan de QR-code om het
instructieﬁlmpje te bekijken.

Steriele Fixatiepleister voor katheters
voor eenmalig gebruik

Het ﬁlmpje toont maar een deel
van de gebruikersinstructies.

Bedoeld gebruik : D e D r a i n p a t c h i s e e n fi x a t i e p l e i s t e r v o o r k a t h e t e r s .
Hij wordt gebruikt in combinatie met een drainagekatheter. De Drainpatch maakt
een verblijfskatheter vast en bestaat uit een zelfklevend verband en een
klemgedeelte om te voorkomen dat de katheter beweegt en loskomt. In combinatie
met een katheter wordt hij specifiek gebruikt voor therapeutische doeleinden en
voor een juiste applicatie moet hij worden gebruikt voor de behandeling of de
verlichting van een ziekte. De Drainpatch is een pleister voor eenmalig gebruik
en wordt gedurende maximaal 7 dagen op de intacte huid vastgemaakt.

http://q-r.to/baov35

Gebruiksaanwijzing:
De Drainpatch is een fixatiepleister
voor compatibele katheters.

Contra-indicaties:

Bekende allergieën voor verband of kleefmiddel.

Belangrijkste punten voor het gebruik van de fixatiepleister Drainpatch:

Veiligheidsoverwegingen:
Bereid de huid voor: scheer en was met zeepwater en laat volledig drogen.
Enkel voor eenmalig gebruik.
Breng de Drainpatch aan.
Weggooien indien de verpakking beschadigd is.
Plaats de katheter in het klikgedeelte van de Drainpatch.
Sluit het klepje, verwijder het papier en plaats op de huid.
Om te openen: plaats een vinger onder het klikgedeelte en breng omhoog om te openen.
Verwijder het kleefmiddel van het verband met alcohol.
Gooi weg na gebruik.
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Instructions for use can be found
on www.bedal.be
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Gebrauchsanweisungen finden Sie
auf www.bedal.be
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encontradas em www.bedal.be

NL
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Anvisningar för användning finns på
www.bedal.be
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Las instrucciones de uso se pueden
encontrar en www.bedal.be
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Les instructions d'utilisation peuvent être
trouvées sur www.bedal.be
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Brugsanvisninger findes på
www.bedal.be

Een applicatietechniek (bereid de huid gepast voor):
1 -Plaats de compatibele katheter in het open klikgedeelte.
2 -Sluit het klikgedeelte door de bovenste klep op het klikgedeelte te plaatsen. U hoort een klik bij het sluiten.
3- Haal het papier links en rechts weg van het verband en druk het verband op de huid.
4- Haal het papier weg van het kleine verband en plaats het over de katheter.
5- Druk het volledige verband op de huid om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
Gebruik niet wanneer het verband kan loskomen, zoals bij een huid waar de hechting niet goed lukt of bij een verwarde patiënt.
Leef de richtlijnen voor infectiebestrijding na tijdens het aanbrengen en verwijderen; was de handen voor het gebruik.
Hecht het Drainpatch verband vast aan de huid, indien u dit nodig acht.
Manipuleer de katheter zo weinig mogelijk tijdens het aanbrengen en verwijderen van de Drainpatch.
Verwijder talg en vochtinbrengende crème van de beoogde huidzone voor het aanbrengen.
Ernstige incidenten moeten aan
De Drainpatch en de omliggende zone moeten regelmatig worden nagekeken.
de fabrikant worden gemeld.
De Drainpatch moet ten minste om de 7 dagen worden vervangen.
Gebruik een steriele techniek voor het aanbrengen en verwijderen van de Drainpatch.
De pleister is bedoeld voor eenmalig gebruik. Bij hergebruik blijft het kleefmiddel
niet kleven en daardoor komt de pleister los van de huid.
Als de pleister niet of onvoldoende werkt (bv. hij komt los van de huid),
moet hij worden verwijderd en vervangen.
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