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PRODUCT PLAATSEN

PRODUCT VERWIJDEREN

Neem het product uit de verpakking 
en open het product door eerst de 
linker hoek [1a] en dan de rechter hoek 
van de lip te openen [1b].

Plak de katheter tegen de huid met 
het extra stripje. Tip: Verwijder eerst 
de grootste papieren lijner [2a]. 
Vervolgens, plaats de katheter wings 
in het open klikgedeelte [2b].

Sluit het klikgedeelte door de bovenste 
klep op het klikgedeelte te plaatsen. 
Sluit eerst de 2 snappers aan de kant 
van de lip [3a], sluit vervolgens de 2 
snappers dichtst bij de prikplaats [3b].

Haal het grote papier weg van het 
verband [4a] en druk het centrale 
verband op de huid [4b].

Haal het papier links [5a] en rechts 
[5b] weg van het verband en druk het 
volledig verband op de huid.

Verwijder het extra stripje van de 
prikplaats [6].

Plaats een transparant verband over 
de prikplaats en het fixatie device [7].

Verwijder de papieren lijners van het 
transparant verband [8a]. Druk het 
transparant verband aan op de huid 
[8b].

Verwijder het transparant verband met 
behulp van de rektechniek [9].

Open het klikgedeelte. Tip: Open eerst 
de linker hoek van de lip [11a] en 
vervolgens de rechter hoek van de lip 
[11b]. Nu kan het klikgedeelte volledig 
geopend worden [11c].

Plak de katheter tegen de huid met 
het extra stripje. Tip: Verwijder eerst 
de grootste papieren lijner [10].

Verwijder het fixatie device door het 
verband van de huid te trekken [12].

Gebruikersinstructies: 
Bedal 2 - PICC / CVC fixatie device
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