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يجب ا�ب�غ عن الحوادث إ� ال�كة ا�صنعة
1639Rx Only MDأداة طبية

رقم الدليلREFال�كة ا�صّنعة � تستخدمها إذا
كانت العبوة تالفة

 � تقم بإعادة
رقم التشغيلةاستخدامها LOT

معقمة باستخدام
ا�شعاع STERILE R

تنبيهخالية من ال�تكس  تُستخَدم قبلراِجع تعلي¥ت ا�ستخدامتاريخ التصنيع
حد درجة الحرارةتاريخ

10° C

30° C

 رقعة معقمة ُتستخَدم لمرة واحدة لتثبيت القسطرة
واألنابيب والكابالت
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دواعي االستخدام:
األداة عبارة عن أداة تثبيت للقسطرة واألنابيب والكابالت المتوافقة.

موانع االستخدام:
الحساسية المعروفة ضد الشرائط أو المواد الالصقة.

اعتبارات السالمة:
ل�ستخدام �رة واحدة فقط.

� تستخدمها إذا كانت العبوة تالفة.

 الغرض من االستخدام: األداة عبارة عن أداة قسطرة وتثبيت للكابل. يتم استخدامها مع قسطرة
 أو أنبوب أو كابل متوافق.  تقوم األداة بإحكام تثبيت قسطرة ثابتة، وتتكون من ضمادة الصقة وجزء

ها.  باالشتراك مع القسطرة أو األنبوب، يجب استخدامها  مشبك من أجل تقليل تحرك القسطرة وشد�
 خصيًصا لألغراض العالجية، وضرورية لتطبيقها الصحيح المقصود استخدامه في العالج أو التخفيف

 من المرض.  أداة تثبيت القسطرة من bedal هي أداة ُتستخَدم لمرة واحدة، ويتم تثبيتها بالبشرة
السليمة لمدة أقصاها 7 أيام.

:bedal النقاط الرئيسية الستخدام أداة تثبيت القسطرة من
تجهيز الب�ة: قم بح�قتها واغسلها با�اء والصابون أو مستح³ للب�ة واتركها حتى تجف °اًما.

قم بتثبيت ا¼داة ك¥ هو موضح ع« الجانب الخلفي من هذه الورقة.
للفتح، ضع إصبعك تحت جزء القفل وارفعه للفتح. (إذا كان قاب�ً للتطبيق)

قم بإزالة أية بقايا من ا�ادة ال�صقة للض¥دة بالكحول بعد إزالة ا¼داة.
تَخلÈص من ا�نتج بعد ا�ستخدام.
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التحذيرات واالحتياطات:
� تَستخدم ا¼داة حيث Íكن أن يحدث فقدان ل�لتصاق، مثل الب�ة الغË �صقة أو ا�ريض ا�ضطرب.

احÑِم إرشادات مكافحة العدوى أثناء وضع ا¼داة وإزالتها، واغسل اليدين قبل ا�ستخدام.
إذا لزم ا¼مر، قم بخياطة وسادة ا¼داة ع« الب�ة.

قَلÒل من الت�عب بالقسطرة أو الكاب�ت أثناء وضع ا¼داة وإزالتها.
قم بإزالة الزيت وا�رطب من منطقة الب�ة ا�ستهدفة قبل التطبيق.

يجب فحص ا¼داة وا�نطقة ا�حيطة بشكل روتيني.

يجب استبدال ا¼داة كل 7 أيام ع« ا¼قل.

استخِدم تقنية معقمة من أجل وضع ا¼داة وإزالتها.
 هذه ا¼داة هي أداة تُستخَدم �رة واحدة. Ó حالة إعادة ا�ستخدام، � يُحاِفظ ال�صق ع« أدائه، م¥ يتسبب Ó ارتخاء ا¼داة من

الب�ة.

Ó حالة الفقد أو ا�خت�ف Ó ا¼داء، مثل ارتخاء ا�لتصاق بالب�ة، يجب إزالة ا¼داة واستبدالها.
 اقرأ جميع التحذيرات وا�حتياطات والتعلي¥ت الواردة Ó العبوة قبل ا�ستخدام. قد يؤدي عدم القيام بذلك إ� إصابة ا�ريض

الشديدة.
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bedal air S
universal

bedal air M
drainpatch

bedal flex XS
epi / pnb

bedal picc / cvc

bedal pivc



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

http://l.ead.me/baqqD0

http://l.ead.me/bbQGJw

http://q-r.to/baov35

http://l.ead.me/bbV9Kfhttp://l.ead.me/bbV9Kf

ضع شريًطا إضافًيا فوق نقطة الدخول.
 انزع الورقة الكبيرة من الضمادة. ثم ضع األداة أسفل القفل التركيبي واضغط على شريط الفوم

على البشرة.
 ضع المشبك اللين فوق القاعدة اللينة عن طريق لف الشفة بزاوية 90 درجة وعمل حركة من

الخلف إلى األمام.
انزع الورقة اليسرى واليمنى من الضمادة.

 اضغط على الضمادة بالكامل على البشرة من أجل ضمان التصاق جيد. قم بإزالة الشريط اإلضافي
من نقطة الدخول.
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bedal pivc

 ضع جناح القسطرة في جزء القفل المفتوح.

أغِلق جزء القفل بوضع الغطاء العلوي على جزء القفل. يمكن سماع نقرة (4X) عند اإلغالق.
انزع الورقة الكبيرة من الضمادة، واضغط على شريط الفوم على البشرة.

 انزع الورقة اليسرى واليمنى من الضمادة واضغط على الضمادة على البشرة.
عند استبدال األداة، ضع شريًطا إضافًيا فوق نقطة الدخول.
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bedal picc / cvc

انزع الورقة الكبيرة من الضمادة، واضغط على شريط الفوم على البشرة.
ضع القسطرة أو األنبوب أو الكابل المتوافق في الشق اللين.

ضع المشبك اللين فوق القاعدة اللينة.
 انزع الورقة اليسرى واليمنى من الضمادة واضغط على الضمادة على البشرة.

انزع ورقة الضمادة الصغيرة وضعها فوق القسطرة.
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bedal flex XS

انزع الورقة اليسرى واليمنى من الضمادة واضغط على الضمادة على البشرة.
ضع القسطرة أو األنبوب أو الكابل المتوافق في جزء القفل المفتوح.

أغِلق جزء القفل بوضع الغطاء العلوي على جزء القفل. يمكن سماع نقرة (4X) عند اإلغالق.
انزع ورقة الضمادة الصغيرة وضعها فوق القسطرة. (اختياري)

اضغط على الضمادة بالكامل على البشرة من أجل ضمان التصاق جيد.

1  

2

3 

4  

5

bedal air M

ضع القسطرة أو األنبوب أو الكابل المتوافق في جزء القفل المفتوح.
أغِلق جزء القفل بوضع الغطاء العلوي على جزء القفل. يمكن سماع نقرة (4X) عند اإلغالق.

انزع الورقة الكبيرة من الضمادة، واضغط على شريط الفوم على البشرة.
انزع الورقة اليسرى واليمنى من الضمادة واضغط على الضمادة على البشرة.

انزع ورقة الضمادة الصغيرة وضعها فوق القسطرة. (اختياري)
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bedal air S
  امسح ضوئًيا رمز االستجابة السريعة من أجل عرض فيديو التعليمات. ُيظِهر الفيديو تعليمات االستخدام جزئًيا فقط.


