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Anvisningar för användning �nns på
www.bedal.be  >Products>Downloads

Indikationer för användning:
Enheten är en stabiliseringsenhet för kompatibla katetrar, slangar och kablar.

Kontraindikationer:
Kända allergier för tejp eller lim.

Säkerhetsöverväganden:
Endast engångsbruk. 
Kassera om paketet är skadat. 

Tillverkare REF Katalog-
nummer

Använd inte om
paketet är skadat.

Gör ingen
återanvändning

VarunummerLOT STERILE R
Steriliserad med
användning av
bestrålning

SV    Rev: V02: May 2020

Avsedd användning: Enheten är en stabiliseringsenhet för katetrar och kablar. Det används 
i kombination med en kompatibel kateter, slang eller kabel. Enheten säkrar en kvarsittande 
kateter och består av ett limförband och en klämdel som håller katetern på plats. I 
kombination med en kateter eller slang används den specifikt för terapeutiska ändamål och 
är nödvändig för sin ordinarie tillämpning inom behandling eller lindring av sjukdom. 
Bedal-kateterstabiliseringsenheten är en enhet för engångsbruk som fästs i huden i högst 7 
dagar.

Varningar och försiktighetsåtgärder:
Använd inte enheten när förlust av vidhäftning kan inträffa, t.ex. icke-vidhäftande hud eller 
förvirrad patient. 

Respektera infektionskontrollens riktlinjer vid applicering och borttagning av enheten, och tvätta 
händerna före användning. 

Sy fast enhetens dyna mot huden om det bedöms nödvändigt. 

Minimera manipulering av kateter eller kabel under applicering och borttagning av enheten. 

Ta bort olja och fuktighetskräm från det riktade hudområdet innan applicering.

Enheten och det omgivande området bör rutinmässigt inspekteras. 

Enheten ska bytas minst var sjunde dag. 

Använd steril teknik för applicering och borttagning av enheten. 

Enheten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning är limmet inte lika starkt, vilket gör att 
enheten lossnar från huden. 

Om limmet inte är lika starkt, och t.ex. leder till att enheten lossnar från huden, ska du ta bort 
och ersätta enheten. 

Läs alla paketinsatsvarningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner före användning. Om du 
inte gör det kan det leda till allvarlig patientskada.

Viktigt om användningen av Bedal-kateterstabiliseringsenheten:
Förbered huden: raka och rengöra med tvålvatten och låt torka helt. 

Installera enheten enligt beskrivningen på baksidan av det här arket . 

Öppna enheten genom att placera fingret under snäppdelen och lyft för att öppna. 
(om tillämpligt)

Avlägsna förbandskuddens lim med alkohol när du har tagit bort enheten.

Kassera efter användning.

Fri från Latex FörsiktighetTillverkningsdatum Se btruksanvisningen
Användnings-
datum

Temperaturgräns

10° C

30° C
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Tillverkad i Polen, EU

Incidenter ska rapporteras
till tillverkaren.
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Sterilt plåster för engångsbruk för stabilisering
av katetrar, slangar och kablar
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Dra loss vänster och höger skyddspapper från förbandskudden och tryck 
förbandet mot huden.

Placera den kompatibla katetern, slangen eller kabeln i den öppna 
snäppdelen.

Stäng snäppdelen genom att placera det övre locket på snäppdelen. Ett klick 
(4X) kan höras vid stängning.

Dra loss papperet på den lilla förbandskudden och lägg den över katetern. 
(optional)

Tryck hela förbandet på huden för att säkerställa en god vidhäftning.

Dra loss det stora papperet på förbandskudden och tryck skumtejpen mot 
huden. 

Placera den kompatibla katetern, slangen eller kabeln i den öppna 
snäppdelen. 

Stäng snäppdelen genom att placera det övre locket på snäppdelen. Ett klick 
(4X) kan höras vid stängning. 

Dra loss vänster och höger skyddspapper från förbandskudden och tryck 
förbandet mot huden. 

Dra loss papperet på den lilla förbandskudden och lägg den över katetern. 

1 
F

2 
F

3 
F

4 
c

5

Placera katetervingen i den öppna snäppdelen.

Stäng snäppdelen genom att placera det övre locket på snäppdelen. Ett klick 
(4X) kan höras vid stängning. 

Dra loss det stora papperet på förbandskudden och tryck skumtejpen mot 
huden.

Dra loss vänster och höger skyddspapper från förbandskudden och tryck 
förbandet mot huden. 

När du byter ut enheten ska du placera extra tejp över ingångspunkten.
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Dra loss det stora papperet på förbandskudden och tryck skumtejpen mot 
huden. 

Placera den kompatibla katetern, slangen eller kabeln i det mjuka spåret.

Placera den mjuka klämman över den mjuka basen.

Dra loss vänster och höger skyddspapper från förbandskudden och tryck 
förbandet mot huden. 

Dra loss papperet på den lilla förbandskudden och lägg den över katetern. 
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http://l.ead.me/bbV9Kf

http://l.ead.me/bbQGJw

http://l.ead.me/baqqD0

http://q-r.to/baov35

Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU partly.  
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