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Sterilen obliž za enkratno uporabo za stabili-
zacijo katetrov, cevk in kablov

Indikacije za uporabo:
Pripomoček je pripomoček za stabilizacijo združljivih katetrov, cevk in kablov.

Kontraindikacije:
Znane alergije na samolepilni trak ali lepila.

Varnostna opozorila:
Samo za enkratno uporabo.
Zavrzite, če je ovojnina poškodovana.

Predvidena uporaba: Pripomoček je pripomoček za stabilizacijo katetrov in kablov. 
Uporablja se v kombinaciji z združljivim katetrom, cevkami ali kablom. Pripomoček pritrdi 
vstavljen kateter, sestavljata pa ga samolepilna kompresa in spojni del, ki zmanjšata možnost 
premikanja in izpadanja katetra. Uporablja se v kombinaciji s katetrom ali cevkami za 
terapevtski namen in zagotavlja ustrezno namestitev katetra ali cevke za zdravljenje ali 
lajšanje simptomov bolezni. Pripomoček za stabilizacijo katetra Bedal je pripomoček za 
enkratno uporabo in se namesti na brezhibno kožo za največ 7 dni.

Ključne točke pri uporabi pripomočka za stabilizacijo katetra Bedal:
Priprava kože: Kožo obrijte in umijte z milnico ali sredstvom za pripravo kože ter pustite, da se 
popolnoma posuši.

Namestite pripomoček, kot je opisano na hrbtni strani tega navodila.

Za odpiranje s prstom sezite pod zapiralo in ga dvignite, da se odpre (če je upoštevno).

Potem ko pripomoček odstranite, odstranite morebitne ostanke lepila blazinice z alkoholom.

Po uporabi zavrzite.
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Opozorila in previdnostni ukrepi:
Pripomočka ne uporabljajte, če bi se lahko izgubila moč lepljenja, npr. zaradi kože, na katero se 
izdelek ne prilepi. Prav tako pripomočka ne uporabljajte pri pacientih, ki bi lahko bili zmedeni.

Pri nameščanju in odstranjevanju pripomočka upoštevajte smernice za nadzor okužb in si pred 
uporabo umijte roke.

Po potrebi prišijte blazinico pripomočka na kožo.

Pri nameščanju in odstranjevanju pripomočka minimalizirajte premikanje katetra ali kabla.

S ciljnega dela kože pred nanašanjem odstranite maščobe in sredstva za vlaženje.

Pripomoček in območje v okolici je treba redno pregledovati.

Pripomoček je treba zamenjati vsakih 7 dni.

Pri nameščanju in odstranjevanju pripomočka uporabljajte sterilno tehniko.

Pripomoček je pripomoček za enkratno uporabo. V primeru ponovne uporabe lepilo ne ohrani 
lepljivosti, zato se pripomoček odlepi s kože.

V primeru izgube ali razlik v delovanju, na primer v primeru zmanjšanja lepljenja na kožo, je 
treba pripomoček odstraniti in zamenjati.

Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne 
storite, lahko pride do resnih poškodb pacienta.
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Prek mesta vstopa namestite dodaten trak.

Odlepite večji papir s komprese. Nato pod priključek luer-lock namestite 
pripomoček in pritisnite penasti trak na kožo.

Prek mehke osnove namestite mehko sponko, tako da jeziček zavrtite za 90° 
in premaknete od zadnjega dela proti sprednjemu.

Odlepite levi in desni papir s komprese.

Pritisnite cel obliž na kožo tako, da zagotovite dobro lepljenje. Odstranite 
odvečni trak z vstopnega mesta.
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bedal pivc

V odprto zapiralo namestite krilca katetra. 

Zaprite zapiralo tako, da nanj namestite vrhnji pokrov. Pri zapiranju zaslišite 
klike (4x).

Odlepite večji papir s komprese in pritisnite penasti trak na kožo.

Odlepite levi in desni papir s komprese in pritisnite obliž na kožo. 

Pri menjavi pripomočka prek vstopnega mesta namestite dodaten trak.
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bedal picc / cvc

Odlepite večji papir s komprese in pritisnite penasti trak na kožo.

V mehki utor namestite združljiv kateter, cevko ali kabel.

Prek mehke osnove namestite mehko sponko.

Odlepite levi in desni papir s komprese in pritisnite obliž na kožo. 

Odlepite papir manjšega obliža in ga povlecite prek katetra.
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bedal flex XS

Odlepite levi in desni papir s komprese in pritisnite obliž na kožo.

V odprto zapiralo namestite združljiv kateter, cevko ali kabel.

Zaprite zapiralo tako, da nanj namestite vrhnji pokrov. Pri zapiranju zaslišite 
klike (4x).

Odlepite papir manjšega obliža in ga povlecite prek katetra (opcijsko).

Pritisnite cel obliž na kožo tako, da zagotovite dobro lepljenje.
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bedal air M

V odprto zapiralo namestite združljiv kateter, cevko ali kabel.

Zaprite zapiralo tako, da nanj namestite vrhnji pokrov. Pri zapiranju zaslišite 
klike (4x).

Odlepite večji papir s komprese in pritisnite penasti trak na kožo.

Odlepite levi in desni papir s komprese in pritisnite obliž na kožo.

Odlepite papir manjšega obliža in ga povlecite prek katetra (opcijsko).
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bedal air S
Odčitajte kodo QR za ogled videoposnetka z navodili. Videoposnetek samo delno prikazuje navodila za uporabo.


