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Sterilní jednorázová náplast ke stabilizaci 
katetrů, hadiček a kabelů

Indikace k použití:
Jedná se o zařízení pro stabilizaci kompatibilního katétru, hadičky a kabelu.

Kontraindikace:
Známé alergie na pásky nebo lepidla.

Bezpečnostní upozornění:
Pouze na jedno použití. 
Pokud je obal poškozený, zlikvidujte jej.

Určený účel: Jedná se o zařízení pro stabilizaci katétru a kabelu. Používá se v kombinaci s 
kompatibilním katétrem, hadičkou nebo kabelem. Zařízení zajišťuje zavedený katétr a skládá 
se z adhezivního obvazu a upínací části, která omezuje riziko posunu a vytažení katétru. V 
kombinaci s katétrem nebo hadičkou se používá výhradně k léčebným účelům a k účelům 
nezbytným pro jeho správnou aplikaci určenou k léčbě nebo zmírnění onemocnění. Zařízení 
pro stabilizaci bedálního katétru je na jedno použití a upevňuje se na neporušenou kůži po 
dobu maximálně 7 dní.

Hlavní pokyny k použití stabilizačního zařízení bederního katétru:
Připravte pokožku: oholte ji a omyjte mýdlovou vodou nebo přípravkem na pokožku a nechte ji 
úplně vyschnout. 

Aplikujte zařízení podle popisu na zadní straně tohoto listu. 

Chcete-li jej otevřít, vložte prst pod zaklapávací část a zvednutím otevřete (je-li to relevantní). 

Po sejmutí zařízení odstraňte alkoholem zbytky lepidla na obvazové podložce.

Po použití zlikvidujte.
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Upozornění a opatření:
Nepoužívejte zařízení, pokud by mohlo dojít ke ztrátě přilnavosti, například u nepřilnavé kůže 
nebo pokud je pacient zmatený. 

Při aplikaci a snímání zařízení dodržujte zásady kontroly infekce, před použitím si umyjte ruce. 

Pokud to považujete za nutné, přišijte podložku zařízení ke kůži. 

Při aplikaci a snímání zařízení minimalizujte manipulaci s katétrem nebo kabelem. 

Před aplikací odstraňte z cílové oblasti pleti maz a hydratační krém. 

Zařízení a jeho okolí je nutno pravidelně kontrolovat. 

Zařízení je potřeba vyměňovat nejméně každých 7 dní. 

K aplikaci a sejmutí zařízení používejte sterilní techniku. 

Zařízení je na jedno použití. V případě opakovaného použití již lepidlo není dostatečně účinné a 
způsobí, že se zařízení odlepí od kůže. 

V případě ztráty nebo rozdílu v účinnosti, jako je uvolnění přilnavosti k pokožce, je nutno 
zařízení sejmout a vyměnit. 

Před použitím si přečtěte všechna upozornění, opatření a pokyny na příbalovém letáku. V 
opačném případě může dojít k vážnému poranění pacienta.
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Naskenujte 
QR kód
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Incidenty hlaste výrobci.
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Nepoužívejte, pokud
balíček je poškozený

Nepoužívejte 
znovu
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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

Umístěte další proužek nad vstupní bod.

Odlepte velký papír obvazové podložky. Poté umístěte zařízení pod luer-lock a 
přitlačte pěnovou pásku na kůži.

Umístěte měkkou svorku na měkký základ otočením rtu o 90° a pohybem 
zezadu dopředu.

Odlepte levý a pravý papír obvazové podložky.

Plný obvaz přitlačte na pokožku, abyste zajistili dobrou přilnavost. Odstraňte 
další pásku ze vstupního bodu.
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bedal pivc

Do otevřené zaklapávací části umístěte křídlo katétru.

Uzavřete zaklapávací část nasazením horního víka na zaklapávací část. Při 
zavírání se ozve cvaknutí (4X). 

Odlepte velký papír obvazové podložky a přitiskněte pěnovou pásku na kůži.

Odlepte levý a pravý papír obvazové podložky a přitiskněte obvaz na kůži.

Při výměně zařízení umístěte nad místo vstupu další pásku.
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bedal picc / cvc

Odlepte velký papír obvazové podložky a přitiskněte pěnovou pásku na kůži. 

Do měkké drážky vložte kompatibilní katétr, hadičku nebo kabel.

Umístěte měkkou svorku na měkký základ.

Odlepte levý a pravý papír obvazové podložky a přitiskněte obvaz na kůži. 

Odlepte papír z malé obvazové podložky a přiložte ji na katétr. 
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bedal flex XS

Odlepte levý a pravý papír obvazové podložky a přitiskněte obvaz na kůži.

Do otevřené zaklapávací části vložte kompatibilní katétr, hadičku nebo kabel.

Uzavřete zaklapávací část nasazením horního víka na zaklapávací část. Při 
zavírání se ozve cvaknutí (4X).

Odlepte papír z malé obvazové podložky a přiložte ji na katétr. (nepovinné)

Přitiskněte celý obvaz na kůži, aby dobře přilnul.
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bedal air M

Do otevřené zaklapávací části vložte kompatibilní katétr, hadičku nebo kabel.

Uzavřete zaklapávací část nasazením horního víka na zaklapávací část. Při 
zavírání se ozve cvaknutí (4X).

Odlepte velký papír obvazové podložky a přitiskněte pěnovou pásku na kůži.

Odlepte levý a pravý papír obvazové podložky a přitiskněte obvaz na kůži.

Odlepte papír z malé obvazové podložky a přiložte ji na katétr.
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bedal air S
Naskenováním QR kódu zobrazíte instruktážní video. Video zobrazuje IFU pouze částečně.


