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Sterilt plaster for engangsbruk for 
stabilisering av katetre, rør og kabler

Indikasjoner for bruk:
Enheten er en stabiliseringsenhet for kompatible katetre, rør og kabler.

Kontraindikasjoner:
Kjent allergi mot tape eller lim.

Sikkerhetshensyn:
Kun engangsbruk.
Kast dersom emballasjen er skadet.

Tiltenkt bruk: Enheten er en kateter- og kabelstabiliseringsenhet. Den brukes i kombinasjon 
med et kompatibelt kateter, rør eller kabel. Enheten fester et inneliggende kateter og består 
av en klebende bandasje og en klemme for å forebygge ta kateteret flytter seg og faller ut. I 
kombinasjon med et kateter eller rør skal det brukes spesifikt til terapeutisk formål og 
nødvendig for riktig anvendelse beregnet på å brukes til behandling eller lindring av sykdom. 
Bedal kateterstabiliseringsenheten er en engangsinnretning og er festet til den intakte 
huden i maksimalt syv dager.

Viktige punkt for bruk av Bedal kateterstabiliseringsenheten:
Forbered huden: barber og vask med såpevann eller hudrens og la det tørke helt.

Installer enheten som beskrevet på baksiden av dette arket.

For å åpne, legg fingeren under klemmen og løft den for å åpne. (hvis aktuelt)

Fjern eventuelle rester av klebemiddelet med alkohol etter at du har fjernet enheten.

Avhend etter bruk.
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Advarsler og forholdsregler:
Ikke bruk enheten der festet kan glippe, for eksempel hvis den ikke lar seg feste i huden eller 
pasienten er forvirret.

Respekter retningslinjer for smittevern under påføring og fjerning av enheten. Vask hendene 
før bruk.

Hvis nødvendig, sy enheten fast i huden.

Minimer kateter- eller kabelmanipulering under påføring og fjerning av enheten.

Fjern olje og fuktighetskrem fra det målrettede hudområdet før påføring.

Enheten og området rundt bør inspiseres rutinemessig.

Enheten skal byttes ut minst hver 7. dag.

Bruk steril teknikk for påføring og fjerning av enheten.

Enheten er en engangsenhet. Ved gjenbruk opprettholder ikke limet ytelsen, noe som fører til 
at enheten løsner fra huden.

I tilfelle tap eller ytelsesforskjell, som for eksempel at limet løsner fra huden, må enheten 
fjernes og byttes ut.

Les alle advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner før bruk. Gjør du ikke dette, kan det føre 
til alvorlig pasientskade.
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Plasser en ekstra stripe over inngangen.

Skrell av det store papiret på bandasjeputen. Plasser enheten deretter under 
luerlåsen og trykk skumteipen mot huden.

Plasser den myke klemmen over det myke underlaget ved å vri leppen 90° og 
gjøre en bevegelse bakfra og forover.

Skrell av det venstre og høyre papiret på bandasjeputen.

Trykk hele bandasjen mot huden for å sikre at den er godt festet. Fjern den 
ekstra teipen fra inngangen.
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bedal pivc

Plasser katetervingen i den åpne klemmen. 

Lukk klemmen ved å plassere topplokket på klemmen. Et klikk (4X) kan høres 
ved lukking.

Skrell av det store papiret på bandasjeputen og trykk skumteipen mot huden.

Skrell av det venstre og høyre papir på puten og trykk bandasjen mot huden. 

Når du bytter ut enheten, plasser ekstra teip over inngangen.
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bedal picc / cvc

Skrell av det store papiret på bandasjeputen og trykk skumteipen mot huden.

Plasser det kompatible kateteret, slangen eller kabelen i det myke sporet.

Plasser den myke klemmen over det myke underlaget.

Skrell av det venstre og høyre papir på puten og trykk bandasjen mot huden. 

Skrell av papiret på den lille bandasjeputen og plassen den over kateteret.
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bedal flex XS

Skrell av det venstre og høyre papir på puten og trykk bandasjen mot huden.

Plasser det kompatible kateteret, slangen eller kabelen i den åpne klemmen.

Lukk klemmen ved å plassere topplokket på klemmen. Et klikk (4X) kan høres 
ved lukking.

Skrell av papiret på den lille bandasjeputen og plassen den over kateteret. 
(valgfritt)

Trykk hele bandasjen mot huden for å sikre at den er godt festet.
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bedal air M

Plasser det kompatible kateteret, slangen eller kabelen i den åpne klemmen.

Lukk klemmen ved å plassere topplokket på klemmen. Et klikk (4X) kan høres 
ved lukking.

Skrell av det store papiret på bandasjeputen og trykk skumteipen mot huden.

Skrell av det venstre og høyre papir på puten og trykk bandasjen mot huden.

Skrell av papiret på den lille bandasjeputen og plassen den over kateteret. 
(valgfritt)
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bedal air S
Skann QR-koden for å se instruksjonsvideoen. Videoen viser bare IFU delvis.


