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Instruções de uso podem ser encontradas 
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www.bedal.be  >Products>Downloads
Brugsanvisninger �ndes på

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

Gebruiksaanwijzing:
Het product is een fixatiepleister voor compatibele katheters, lijnen en kabels.

Contra-indicaties:
Bekende allergieën voor verband of kleefmiddel.

Veiligheidsoverwegingen:
Enkel voor eenmalig gebruik.
Weggooien indien de verpakking beschadigd is. 

NL     Rev: V03: Aug 2020

Bedoeld gebruik: Het product is een fixatiepleister voor katheters en kabels. Het wordt 
gebruikt in combinatie met een compatibele katheter, lijn of kabel. Het device 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 of lijn 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 bedal fixatiepleister 
is een pleister voor eenmalig gebruik en wordt gedurende maximaal 7 dagen op de intacte 
huid vastgemaakt.

Incidents should be reported 
to the manufacturer.

Sterile fixatiepleister voor katheters, lijnen en kabels 
voor eenmalig gebruik

1639 Rx Only  MD Medisch hulpmiddel

Belangrijke punten voor het gebruik van de bedal fixatiepleister:
Bereid de huid voor: scheer en was met zeepwater of skin prep en laat volledig drogen.

Installeer het product zoals beschreven op de achterkant van dit blad.

Om te openen: plaats een vinger onder het klikgedeelte en breng omhoog om te openen. 
(indien van toepassing)

Verwijder na het verwijderen van het apparaat eventuele resten van de verbandlijm met 
alcohol.

Gooi weg na gebruik.
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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 productverband vast aan de huid, indien u dit nodig acht. 

Manipuleer de katheter zo weinig mogelijk tijdens het aanbrengen en verwijderen van het product. 

Verwijder talg en vochtinbrengende crème van de beoogde huidzone voor het aanbrengen. 

Het product en de omliggende zone moeten regelmatig worden nagekeken. 

Het product moet ten minste om de 7 dagen worden vervangen. 

Gebruik een steriele techniek voor het aanbrengen en verwijderen van het product. 

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. 

Lees vóór gebruik alle bijsluiters, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies. Als u dit 
niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel bij de patiënt.
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Fabrikant REF Catalogus-
nummer 

Niet gebruiken als 
de verpakking 
beschadigd is

Geen hergebruik LotnummerLOT
Gesteriliseerd 
met behulp van 
irradiatie

STERILE R

Vrij van latex Let op
waarschuwing

Datum van 
fabricatie

Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing

Te gebruiken
tegen datum

Temperatuur
limiet

10° C

30° C
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http://l.ead.me/bbV9Kf

http://l.ead.me/bbQGJw

http://l.ead.me/baqqD0

http://q-r.to/2Iag

http://q-r.to/baov35

Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU partly.  
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Haal het grote papier weg van het verband en druk het centrale verband op 
de huid. 

Plaats de compatibele katheter, lijn of kabel in de zachte groef. 

Plaats de zachte clip over de zachte basis.

Haal het papier links en rechts weg van het verband en druk het volledig 
verband op de huid. 

Haal het papier weg van het kleine verband en plaats het over de katheter. 

Plaats de katheter wings in het open klikgedeelte.

Sluit het klikgedeelte door de bovenste klep op het klikgedeelte te plaatsen. 
U hoort een klik (4X) bij het sluiten. 

Haal het grote papier weg van het verband en druk het centrale verband op 
de huid. 

Haal het papier links en rechts weg van het verband en druk het volledig 
verband op de huid. 

Plaats bij het vervangen van het product het kleine verband over het 
insteekpunt.
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Plaats het kleine verband over het insteekpunt.

Haal het grote papier weg van het verband. Plaats vervolgens het product 
onder de luer-lock en druk het centrale verband op de huid.

Plaats de zachte clip over de zachte basis door de lip 90° te draaien en een 
beweging van achteren naar voren te maken. 

Haal het papier links en rechts weg van het verband.

Druk het volledige verband aan op de huid om een goede hechting te 
garanderen. Verwijder het kleine verband van het ingangspunt.
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Haal het papier links en rechts weg van het verband en druk het verband op 
de huid. 

Plaats de compatibele katheter, lijn of kabel in het open klikgedeelte. 

Sluit het klikgedeelte door de bovenste klep op het klikgedeelte te plaatsen. 
U hoort een klik (4X) bij het sluiten. 

Haal het papier weg van het kleine verband en plaats het over de katheter. 
(optioneel)

Druk het volledige verband op de huid om ervoor te zorgen dat het goed 
vastzit.
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Haal het grote papier weg van het verband en druk het centrale verband op 
de huid. 

Plaats de compatibele katheter, lijn of kabel in het open klikgedeelte. 

Sluit het klikgedeelte door de bovenste klep op het klikgedeelte te plaatsen. 
U hoort een klik (4X) bij het sluiten. 

Haal het papier links en rechts weg van het verband en druk het volledig 
verband op de huid. 

Haal het papier weg van het kleine verband en plaats het over de katheter. 
(optioneel)
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