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Αποστειρωμένο επίθεμα μίας χρήσης για σταθεροποίηση 
καθετήρων, σωλήνων και καλωδίων

Ενδείξεις χρήσης:
Το προϊόν είναι μια διάταξη σταθεροποίησης για συμβατούς καθετήρες, σωλήνες και καλώδια.

Αντενδείξεις:
Γνωστές αλλεργίες στην ταινία ή το αυτοκόλλητο.

Ζητήματα ασφάλειας:
Προϊόν μίας χρήσης μόνο.
Να απορριφθεί, αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.

Προβλεπόμενη χρήση: Το προϊόν αποτελεί διάταξη σταθεροποίησης καθετήρων και καλωδίων. 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συμβατό καθετήρα, σωλήνα ή καλώδιο. Η διάταξη ασφαλίζει μόνιμο 
καθετήρα στη θέση του και αποτελείται από έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο και τμήμα συγκράτησης που 
μειώνει τη μετατόπιση και εξαγωγή του καθετήρα. Σε συνδυασμό με καθετήρα ή σωλήνα, προορίζεται 
αποκλειστικά για θεραπευτική χρήση και είναι απαραίτητο για την ορθή εφαρμογή του, προοριζόμενο για 
χρήση για τη θεραπεία ή την ανακούφιση από πάθηση. Η διάταξη σταθεροποίησης καθετήρα bedal είναι 
προϊόν μίας χρήσης και τοποθετείται σε ανέπαφο δέρμα για έως 7 ημέρες.

Βασικά σημεία για τη χρήση της διάταξης σταθεροποίησης καθετήρα bedal:
Προετοιμάστε την επιδερμίδα: ξυρίστε και πλύνετε με σαπούνι και νερό ή προϊόν προετοιμασίας δέρματος 
και αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

Τοποθετήστε τη διάταξη όπως περιγράφεται στην πίσω όψη του παρόντος φύλλου.

Για να την ανοίξετε, τοποθετήστε το δάχτυλο κάτω από το τμήμα συγκράτησης και ανασηκώστε το για να 
ανοίξει. (κατά περίπτωση)

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του αυτοκόλλητου επιθέματος με αλκοόλη όταν αφαιρέσετε τη διάταξη.

Απορρίψτε μετά τη χρήση.
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Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:
Μην χρησιμοποιείτε τη διάταξη σε περιπτώσεις που υπάρχει ενδεχόμενο να ξεκολλήσει, όπως σε δέρμα 
όπου δεν κολλάει ή σε ασθενή σε σύγχυση.

Να τηρείτε τις οδηγίες ελέγχου λοιμώξεων κατά την εφαρμογή και την αφαίρεση της συσκευής, να πλένετε 
τα χέρια πριν από τη χρήση.

Αν κρίνεται απαραίτητο, κάντε ράμματα για τη συγκράτηση του επιθέματος της διάταξης στην επιδερμίδα.

Ελαχιστοποιήστε τον χειρισμό του καθετήρα ή του καλωδίου κατά την εφαρμογή και την αφαίρεση της 
διάταξης.

Απομακρύνετε τυχόν λάδι και ενυδατική κρέμα από την περιοχή του δέρματος όπου θα τοποθετήσετε τη 
διάταξη πριν από την εφαρμογή της.

Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη και τη γύρω περιοχή.

Η διάταξη θα πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον ανά 7 ημέρες.

Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένη τεχνική για την εφαρμογή και την αφαίρεση της διάταξης.

Η διάταξη αποτελεί προϊόν μίας χρήσης. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, το αυτοκόλλητο δεν διατηρεί 
τις επιδόσεις του, επομένως η διάταξη δεν εφαρμόζει σωστά πάνω στο δέρμα.

Σε περίπτωση μείωσης των επιδόσεων ή διαφοράς στις επιδόσεις, όπως χαλάρωση της εφαρμογής στο 
δέρμα, αφαιρέστε και αντικαταστήστε τη διάταξη.

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο ένθετο της 
συσκευασίας πριν από τη χρήση. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός του 
ασθενή.
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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

Τοποθετήστε επιπλέον ταινία πάνω από το σημείο εισόδου.

Αφαιρέστε το μεγάλο χαρτί του επιθέματος. Έπειτα, τοποθετήστε τη διάταξη κάτω 
από τη σύνδεση Luer Lock και πιέστε την αφρώδη ταινία στο δέρμα.

Τοποθετήστε τον μαλακό συνδετήρα πάνω από τη μαλακή βάση περιστρέφοντας το 
χείλος 90° και πραγματοποιώντας μια κίνηση από πίσω προς τα μπρος.

Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξί χαρτί του επιθέματος.

Πιέστε ολόκληρο το επίθεμα πάνω στο δέρμα για να εξασφαλίσετε σωστή 
προσκόλληση. Αφαιρέστε την επιπλέον ταινία από το σημείο εισόδου.
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bedal pivc

Τοποθετήστε την πτέρυγα του καθετήρα στο ανοικτό τμήμα συγκράτησης. 

Κλείστε το τμήμα συγκράτησης τοποθετώντας το καπάκι πάνω στο τμήμα 
συγκράτησης. Όταν κλείσει, θα ακουστεί ένα κλικ (4X).

Αφαιρέστε το μεγάλο χαρτί του επιθέματος και πιέστε την αφρώδη ταινία στο δέρμα.

Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξί χαρτί του επιθέματος και πιέστε το επίθεμα στο 
δέρμα. 

Όταν αντικαθιστάτε τη διάταξη, τοποθετήστε επιπλέον ταινία πάνω από το σημείο 
εισόδου.
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bedal picc / cvc

Αφαιρέστε το μεγάλο χαρτί του επιθέματος και πιέστε την αφρώδη ταινία στο δέρμα.

Τοποθετήστε τον συμβατό καθετήρα, σωλήνα ή καλώδιο στη μαλακή αυλάκωση.

Τοποθετήστε τον μαλακό συνδετήρα πάνω στη μαλακή βάση.

Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξί χαρτί του επιθέματος και πιέστε το επίθεμα στο 
δέρμα. 

Αφαιρέστε το χαρτί του μικρού επιθέματος και τοποθετήστε το πάνω στον καθετήρα.
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bedal flex XS

Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξί χαρτί του επιθέματος και πιέστε το επίθεμα στο 
δέρμα.

Τοποθετήστε τον συμβατό καθετήρα, σωλήνα ή καλώδιο στο ανοικτό τμήμα 
συγκράτησης.

Κλείστε το τμήμα συγκράτησης τοποθετώντας το καπάκι πάνω στο τμήμα 
συγκράτησης. Όταν κλείσει, θα ακουστεί ένα κλικ (4X).

Αφαιρέστε το χαρτί του μικρού επιθέματος και τοποθετήστε το πάνω στον καθετήρα. 
(προαιρετικό)

Πιέστε ολόκληρο το επίθεμα πάνω στο δέρμα για να εξασφαλίσετε σωστή 
προσκόλληση.
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bedal air M

Τοποθετήστε τον συμβατό καθετήρα, σωλήνα ή καλώδιο στο ανοικτό τμήμα 
συγκράτησης.

Κλείστε το τμήμα συγκράτησης τοποθετώντας το καπάκι πάνω στο τμήμα 
συγκράτησης. Όταν κλείσει, θα ακουστεί ένα κλικ (4X).

Αφαιρέστε το μεγάλο χαρτί του επιθέματος και πιέστε την αφρώδη ταινία στο δέρμα.

Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξί χαρτί του επιθέματος και πιέστε το επίθεμα στο 
δέρμα.

Αφαιρέστε το χαρτί του μικρού επιθέματος και τοποθετήστε το πάνω στον καθετήρα. 
(προαιρετικό)
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bedal air S
Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε βίντεο με οδηγίες. Το βίντεο παρουσιάζει τις οδηγίες χρήσης μόνο εν μέρει.


