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Steril, engångsplåster för stabilisering
av katetrar

http://q-r.to/baov35
Avsedd användning: Drainpatch är en kateterstabiliseringsenhet. Den används i
kombination med en dräneringskateter. Drainpatch säkrar en kvarsittande
kateter och består av ett limförband och en klämdel som håller
katetern på plats. I kombination med en kateter används den
specifikt för terapeutiska ändamål och är nödvändig för sin ordinarie tillämpning
inom behandling eller lindring av sjukdom.Drainpatch är
e n e n h e t f ö r e n g å n g s b r u k s o m f ä s t s i h u d e n i h ö g s t 7 d a g a r.
Viktigt om användningen av Drainpatch-stabiliseringsanvändning:
Förbered huden: raka och rengöra med tvålvatten och låt torka helt
Placera Drainpatch i rätt position.
Placera katetern i Drainpatch-snäppdel
Stäng locket, dra loss pappret och placera på huden
Du öppnar genom att föra ett finger under snäppdelen och lyfta
Ta bort förbandskuddens lim med alkohol
Kassera efter användning
EN

Instructions for use can be found
on www.bedal.be

NL

Gebruikersinstructies zijn te vinden
op www.bedal.be/IFUDP01

Les instructions d'utilisation peuvent être
trouvées sur www.bedal.be/IFUDP01

FR

Indikationer för användning:
Drainpatch är en stabiliseringsenhet
för kompatibla katetrar.

Kontraindikationer:

Kända allergier för tejp eller lim.

Säkerhetsöverväganden:
Endast engångsbruk.
Kassera om paketet är skadat.

DE

Gebrauchsanweisungen finden Sie
auf www.bedal.be/IFUDP01

PT

Instruções de uso podem ser
encontradas emwww.bedal.be/IFUDP01

IT

Le istruzioni per l'uso possono essere
trovate su www.bedal.be/IFUDP01
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Anvisningar för användning finns på
www.bedal.be/IFUDP01

ES

Las instrucciones de uso se pueden
encontrar en www.bedal.be/IFUDP01

DAN

1639

Brugsanvisninger findes på
www.bedal.be/IFUDP01

En applikationsteknik (använd skinprep för att förbereda huden):
1 -Placera den kompatibla katetern i den öppna snäppdelen.
2 -Stäng snäppdelen genom att placera det övre locket på snäppdelen. Du kan höra ett klickljud.
3- Dra loss vänster och höger papper från förbandskudden och tryck förbandet på huden.
4- Dra loss pappret från den lilla förbandskudden och placera den på katetern.
5- Tryck hela förbandskudden på huden för att säkerställa god vidhäftning.

Varningar och försiktighetsåtgärder:
Använd inte Drainpatch där förlust av vidhäftning kan förekomma, såsom icke vidhäftande hud eller förvirrad patient
Respektera riktlinjer för infektionskontroll vid applicering och avlägsnande av Drainpatch. Tvätta händerna före användning.
Om det anses nödvändigt ska du syra fast Drainpatch-kudden i huden
Minimera katetermanipulationen under applicering och borttagning av Drainpatch
Avlägsna olja och fuktighetskräm från det målhudområdet före appliceringen
Allvarliga incidenter ska rapporteras
Drainpatch och det omgivande området ska rutinmässigt inspekteras
till tillverkaren.
Drainpatch ska bytas ut minst var 7 dag
Använd steril teknik för applicering och borttagning av Drainpatch
Enheten är till för engångsbruk. Vid återanvändning är limmet
inte lika starkt, vilket gör så 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.
Använd inte om
paketet är skadat.
Tillverkningsdatum

Gör ingen
återanvändning
Se bruksanvisningen
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Fri från Latex
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30° C
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