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Uszkodzenia powinny zostać 
niezwłocznie zgłoszone do producenta. 1639 Rx Only  MD Wyrób 

medyczny

Producent REF Numer 
katalogowy

Nie używać, jeżeli 
opakowanie jest 
uszkodzone

Nie używać 
ponownie

Numer seriiLOT Wysterylizowano 
promieniowaniemSTERILE R

Nie zawiera 
lateksu

PrzestrogaData produkcji Patrz instrukcja 
użycia

Termin 
ważności

Wartość graniczna 
temperatury

10° C

30° C
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Jałowy, jednorazowy plaster do stabilizacji 
cewników, rurek i kabli

Wskazania do stosowania:
Wyrób jest przeznaczony do stabilizacji zgodnych cewników, rurek i kabli.

Przeciwwskazania:
Rozpoznana alergia na taśmę lub klej.

Względy bezpieczeństwa:
Do jednorazowego użytku.
Wyrzucić, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przeznaczenie: Wyrób jest przeznaczony do stabilizacji cewników i kabli. Jest on używany 
w połączeniu ze zgodnym cewnikiem, rurką lub kablem. Wyrób zabezpiecza założony na stałe 
cewnik i składa się z przylepnego opatrunku oraz części zaciskowej w celu zmniejszenia 
ryzyka migracji i wyciągnięcia cewnika. W połączeniu z cewnikiem lub rurką wyrób powinien 
być używany specjalnie do celów leczniczych i jest on konieczny do prawidłowego 
zastosowania w celu leczenia lub łagodzenia objawów choroby. Wyrób stabilizujący cewnik 
firmy Bedal jest przeznaczony do jednorazowego użytku i jest mocowany do nieuszkodzonej 
skóry na maksymalnie 7 dni.

Najważniejsze informacje dotyczące użytkowania wyrobu do 
stabilizacji cewnika firmy Bedal:

Przygotować skórę: zgolić włosy i umyć skórę wodą z mydłem lub preparatem do przygotowa-
nia skóry, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zamocować wyrób zgodnie z opisem na odwrocie tego dokumentu.

Aby otworzyć, należy umieścić palec pod zatrzaskiem i unieść go. (jeżeli dotyczy)

Po zdjęciu wyrobu należy usunąć wszelkie pozostałości kleju opatrunku za pomocą alkoholu.

Wyrzucić po użyciu.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie używać wyrobu w miejscach, w których może nastąpić utrata przyczepności, np. skóra 
uniemożliwiająca przyklejenie lub gdy pacjent jest zdezorientowany.

Podczas nakładania i zdejmowania urządzenia należy przestrzegać wytycznych dotyczących 
kontroli zakażeń. Przed użyciem umyć ręce.

W razie potrzeby przyszyć opatrunek wyrobu do skóry.

Zminimalizować manipulacje cewnikiem lub kablem podczas zakładania i zdejmowania wyrobu.

Przed nałożeniem usunąć sebum i balsam z wybranego obszaru skóry.

Wyrób i jego sąsiedztwo należy rutynowo kontrolować.

Wyrób należy wymieniać nie rzadziej niż co 7 dni.

Podczas nakładania i zdejmowania wyrobu należy stosować jałową technikę.

Wyrób jest przeznaczony do jednorazowego użytku. W przypadku ponownego użycia klej nie 
zachowuje swoich właściwości, co może spowodować oderwanie się wyrobu od skóry.

W przypadku utraty funkcji lub pogorszenia działania, np. poluzowania przylegania do skóry, 
wyrób należy zdjąć i wymienić.

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, środki ostrożności oraz instrukcje 
dołączone do opakowania. Zignorowanie tego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń 
pacjenta.
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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

Umieścić dodatkowy pasek w miejscu wprowadzania.

Zdjąć duży papier z opatrunku. Następnie umieścić wyrób pod złączem 
luer-lock i docisnąć taśmę piankową do skóry.

Umieścić miękki klips na miękkiej podstawie, przekręcając brzeg o 90° i 
wykonując ruch od tyłu do przodu.

Zdjąć lewą i prawą część papieru opatrunku.

Docisnąć cały opatrunek do skóry, aby zapewnić dobrą przyczepność. Usunąć 
dodatkową taśmę z miejsca wprowadzenia.
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bedal pivc

Umieścić skrzydełko cewnika w otwartej części zatrzaskowej. 

Zamknąć część zatrzaskową, umieszczając górną pokrywę na części 
zatrzaskowej. Podczas zamykania słychać kliknięcie (4 ×).

Zdjąć duży papier z opatrunku i docisnąć taśmę piankową do skóry.

Zdjąć lewą i prawą część papieru opatrunku i docisnąć opatrunek do skóry. 

Podczas wymiany wyrobu należy umieścić dodatkową taśmę w miejscu 
wprowadzania.
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bedal picc / cvc

Zdjąć duży papier z opatrunku i docisnąć taśmę piankową do skóry.

Umieścić zgodny cewnik, rurkę lub kabel w miękkim rowku.

Umieść miękki klips na miękkiej podstawie.

Zdjąć lewą i prawą część papieru opatrunku i docisnąć opatrunek do skóry. 

Zdjąć papier z małego opatrunku i umieść go na cewniku.
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bedal flex XS

Zdjąć lewą i prawą część papieru opatrunku i docisnąć opatrunek do skóry.

Umieścić zgodny cewnik, rurkę lub kabel w otwartej części zatrzaskowej.

Zamknąć część zatrzaskową, umieszczając górną pokrywę na części 
zatrzaskowej. Podczas zamykania słychać kliknięcie (4 ×).

Zdjąć papier z małego opatrunku i umieść go na cewniku. (opcjonalne)

Docisnąć cały opatrunek do skóry, aby zapewnić dobrą przyczepność.
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bedal air M

Umieścić zgodny cewnik, rurkę lub kabel w otwartej części zatrzaskowej.

Zamknąć część zatrzaskową, umieszczając górną pokrywę na części 
zatrzaskowej. Podczas zamykania słychać kliknięcie (4 ×).

Zdjąć duży papier z opatrunku i docisnąć taśmę piankową do skóry.

Zdjąć lewą i prawą część papieru opatrunku i docisnąć opatrunek do skóry.

Zdjąć papier z małego opatrunku i umieść go na cewniku. (opcjonalne)
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bedal air S
Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić film instruktażowy. Film przedstawia tylko częściowo instrukcję użycia.


