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Vedľajšie reakcie 
hlásiť výrobcovi. 1639 Rx Only  MD Zdravotnícka 

pomôcka

Výrobca REF Katalógové
číslo

Nepoužívajte, ak 
je obal poškodený

Nepoužívajte 
opakovane

Číslo šaržeLOT Sterilizované 
použitím žiareniaSTERILE R

Bez latexu Varovanie Dátum výroby
Pozri návod 
na použitie Použiteľné do Hranice teploty

10° C

30° C
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Sterilná náplasť na jedno použitie na stabilizáciu 
katétrov, hadičiek a káblov

Indikácie na použitie:
Výrobok je stabilizačná pomôcka pre kompatibilné katétre, hadičky a káble.

Kontraindikácie:
Známe alergie na pásky alebo lepidlá.

Bezpečnostné aspekty:
Len na jednorazové použitie. 
Zlikvidujte, ak je obal poškodený.

Účel použitia: Pomôcka pre stabilizáciu katétrov, hadičiek a káblov. Používa sa v kombinácii 
s kompatibilným katétrom, hadičkou alebo káblom. Táto pomôcka zabezpečuje fixáciu  
zavedeného katétra a pozostáva z adhéznej náplasti a upínacej časti na zamedzenie migrácie 
a vytiahnutia katétra. V kombinácii s katétrom alebo hadičkou sa má používať špeciálne na 
terapeutické účely alebo zmiernenie ochorenia. Pomôcka na stabilizáciu katétra Bedal je 
určená na jedno použitie a aplikuje sa na neporušenú pokožku po dobu maximálne 7 dní.

Hlavné body k používaniu pomôcky na stabilizáciu katétra Bedal:
Príprava pokožky: ohoľte a umyte dané miesto mydlovou vodou alebo prípravkom na  pokožku a 
nechajte úplne vyschnúť.

Aplikujte pomôcku podľa opisu na zadnej strane tohto listu.

Pre otvorenie priložte prst pod zaisťovaciu časť a zdvihnutím otvorte (ak je to relevantné).

Po odstránení pomôcky odstráňte všetky zvyšky lepidla na pokožke pomocou alkoholu.

Po použití zlikvidujte.
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Varovania a opatrenia:
Pomôcku nepoužívajte tam, kde by mohlo dôjsť k strate priľnavosti, napríklad na nepriľnavej 
pokožke alebo u zmäteného pacienta.

Pri aplikácii a odstraňovaní pomôcky dodržiavajte zásady pre zníženie rizika infekcií, pred 
použitím si umyte ruky.

Ak to považujete za nutné, prišite podložku pomôcky ku koži.

Pri aplikácii a odstraňovaní pomôcky minimalizujte manipuláciu s katétrom alebo káblom.

Pred aplikáciou odstráňte z cieľovej oblasti pokožky mastnotu a hydratačný krém.

Pomôcku a okolitú oblasť pravidelne kontrolujte.

Pomôcka sa má vymieňať minimálne každých 7 dní. 

Pri aplikácii a odstraňovaní pomôcky používajte sterilné techniky.

Táto pomôcka je určená len na jedno použitie. V prípade opakovaného použitia lepidlo stráca 
svoju účinnosť, čo spôsobí uvoľnenie pomôcky z pokožky.

V prípade straty alebo rozdielnej účinnosti, ako je napríklad strata priľnavosti k pokožke, 
pomôcka sa má odstrániť a vymeniť.

Pred použitím si prečítajte všetky varovania, opatrenia a pokyny v návode na použitie. V 
opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu pacienta.
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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

Umiestnite nad miesto vstupu samostatnú náplasť.

Odlepte veľký papier lepiacej podložky. Následne umiestnite pomôcku pod 
konektor Luer Lock a pritlačte penovú pásku na pokožku.

Preklopením a poistným zatlačením umiestnite mäkkú sponu na základňu.

Odlepte ľavý a pravý papier podložky.

Celú podložku pritlačte na pokožku, aby sa zabezpečila dobrá adhézia. 
Odstráňte samostatnú náplasť z miesta vstupu.
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bedal pivc

Vložte fixačné krídelka katétra do otvorenej zaisťovacej časti.

Zatvorte zaisťovaciu časť nasadením horného veka na zaisťovaciu časť. Pri 
zatváraní sa ozve kliknutie (4X).

Odlepte veľký papier lepiacej podložky a pritlačte penovú pásku na pokožku.

Odlepte ľavý a pravý papier podložky a pritlačte lepenie na pokožku.

Pri výmene pomôcky umiestnite nad miesto vstupu samostatnú náplasť.
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bedal picc / cvc

Odlepte veľký papier lepiacej podložky a pritlačte penovú pásku na pokožku.

Vložte kompatibilný katéter, hadičku alebo kábel do mäkkej drážky.

Umiestnite mäkkú sponu na základňu.

Odlepte ľavý a pravý papier podložky a pritlačte lepenie na pokožku.

Odlepte papier z malého krycieho prúžku a umiestnite ho na katéter.
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bedal flex XS

Odlepte ľavý a pravý papier podložky a pritlačte lepenie na pokožku.

Vložte kompatibilný katéter, hadičku alebo kábel do otvorenej zaisťovacej 
časti.

Zatvorte zaisťovaciu časť nasadením horného veka na zaisťovaciu časť. Pri 
zatváraní sa ozve kliknutie (4X).

Odlepte papier z malého krycieho prúžku a umiestnite ho na katéter. 
(voliteľné)

Celú podložku pritlačte na pokožku, aby sa zabezpečila dobrá adhézia.
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bedal air M

Vložte kompatibilný katéter, hadičku alebo kábel do otvorenej zaisťovacej 
časti.

Zatvorte zaisťovaciu časť nasadením horného veka na zaisťovaciu časť.  Pri 
zatváraní sa ozve kliknutie (4X).

Odlepte veľký papier lepiacej podložky a pritlačte penovú pásku na pokožku.

Odlepte ľavý a pravý papier podložky a pritlačte lepenie na pokožku.

Odlepte papier z malého lepiaceho prúžku a umiestnite ho na katéter.
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bedal air S
Naskenovaním QR kódu zobrazíte inštruktážne video. Video zobrazuje IFU iba čiastočne.


