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POSICIONAMENTO DO DISPOSITIVO

REMOÇÃO DO DISPOSITIVO

Retire o dispositivo da bolsa e abra-o 
primeiro pelo canto esquerdo [1a] e, 
em seguida, pelo canto direito [1b].

Prenda o cateter na pele do paciente 
usando a fita adesiva adicional. Dica: 
Primeiro remova o protetor de papel 
longo [2a]. Em seguida, coloque as 
asas do cateter na parte de encaixe 
aberta do dispositivo [2b].

Feche a parte de encaixe colocando a 
tampa superior sobre a mesma. 
Primeiro feche os 2 encaixes mais 
próximos à borda [3a], em seguida 
feche os 2 encaixes mais próximos ao 
lado de entrada [3b].

Retire o papel longo da almofada do 
curativo [4a] e pressione este contra a 
pele [4b].

Retire o papel esquerdo [5a] e direito 
[5b] da almofada do curativo e 
pressione o curativo contra a pele.

Remova a fita adesiva adicional do 
ponto de entrada [6].

Coloque um curativo transparente 
sobre o lado de entrada e o dispositivo 
de fixação [7].

Remova o protetor de papel do 
curativo transparente [8a]. Pressione o 
curativo transparente sobre a pele 
[8b].

Remova o curativo transparente 
usando a técnica de alongamento [9].

Abra a presilha. Dica: Primeiro, segure 
o lado esquerdo da borda para abrir o 
encaixe esquerdo [11a], em seguida 
segure o lado direito da borda para 
abrir o encaixe direito [11b]. Agora é 
possível abrir a presilha [11c].

Prenda o cateter na pele do paciente 
usando a fita adesiva adicional. Dica: 
Primeiro remova o protetor de papel 
longo [10].

Remova o dispositivo de fixação 
retirando a almofada do curativo da 
pele [12].

Instruções para o usuário: 
Bedal 2 - PICC / CVC dispositivo de fixação
DISPOSITIVO ESTÉRIL   •   HYPOALLERGENIC TAPE   •   FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA   •   DEHP GRÁTIS   •   NÃO PVC   •   TEMPO DE USO: 7 DIAS


