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Scan QR-kode for at
se instruktionsvideo

Sterile engansbrug patch til
stabilisering af katetre

videoen viser kun brugsanvisningen delvist

http://q-r.to/baov35
Tilsigtet anvendelse : Drainpatch er en kateter stabiliseringsenhed. Den anvendes
s a m m e n m e d e t d r æ n i n g s k a t e t e r. D r a i n p a t c h s i k r e r e t i b o e n d e
kateter og består af en klæbeforbinding og en klemmedel til at reducere
kateterets vandring og udtrækning. Den anvendes sammen med et kateter til
specifik ke behandlingsformål og necessar y for its proper application
tilsigtet til behandling eller lindring af sygdom. Drainpatch er
en enhed til engangsbrug og sidder på den intakte hud i maks. 7 dage.

Brugsanvisninger findes på

NL

Gebruikersinstructies zijn te vinden
op www.bedal.be

på www.bedal.be

Les instructions d'utilisation peuvent être
trouvées sur www.bedal.be

FR

Drainpatch er en stabiliseringsenhed
til kompatible katetre.

Kontraindikationer:

Kendte allergier over for tape eller klæbemiddel.

Sikkerhedsovervejelser:

Vigtige punkter for anvendelse af Drainpatch stabiliseringsenhed:
Forbered huden: Barber og vask huden med sæbevand og lad den tørre helt
Bring Drainpatch i position.
Placer kateteret i Drainpatch holdedel
Luk låget, træk papiret af og placer på huden
Placer en finger under holdedelen og løft for at åbne
Fjern forbindindsindlæggets klæbemiddel med alkohol
Bortskaffes efter brug
EN

Brugsvejledning:

Kun til engangsbrug.
Bortskaffes hvis pakken er beskadiget.

DE

Gebrauchsanweisungen finden Sie
auf www.bedal.be

PT

Instruções de uso podem ser
encontradas em www.bedal.be

IT

Le istruzioni per l'uso possono essere
trovate su www.bedal.be

SV

Anvisningar för användning finns på
www.bedal.be

ES

Las instrucciones de uso se pueden
encontrar en www.bedal.be

1639

Brugsanvisninger findes på
www.bedal.be

DAN

En påsætningsteknik (brug hudforberedning til at forberede huden):
1 -Placer det kompatible kateter i den åbne holdedel.
2 -Luk holdedelen ved at sætte det øverste låg på holdedelen. Der høres et klik når den lukker.
3- Træk papiret i venstre og højre side af forbindingsindlægget og pres forbindingen på huden.
4- Træk papiret af det lille forbindingsindlæg og placer det over kateteret.
5- Pres hele forbindingen på huden for god klæbeevne.

Advarsler og forholdsregler:
Anvend ikke Drainpatch, hvor der kan forekomme tab af klæbeevne, som ikke-klæbende hud eller forvirret patient
Overhold retningslinjer for kontrol af infektion under påsætning og fjernelse af Drainpatch, vask hænder før brug.
Hvis det er nødvendigt, kan Drainpatch-indlægget syes fast til huden.
Minimer håndtering af kateter under påsætning og fjernelse af Drainpatch.
Fjern olie og fugt fra målområdet på huden før påsætning.
Alvorlige hændelser skal indberettes
Drainpatch og det omgivende område skal kontrolleres jævnligt.
til fabrikanten.
Drainpatch bør udskiftes mindst hver 7 dag.
Brug steril teknik til påsætning og fjernelse af Drainpatch.
Enheden er til engangsbrug. I tilfælde af genbrug, bevarer klæbemidlet ikke
sin klæbeevne, hvilket får enheden til at blive løsnet fra huden.
I tilfælde af tab eller forskel i ydeevne, som manglende klæbeevne
på huden, skal enheden fjernes og erstattes.
Brug ikke hvis
emballagen er
beskadiget
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genanvendelse

Fremstillingsdato

Se brugsanvisninger
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