
RQ اسکن کد

BEDAL NV      d

   Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek بلژیک
E info@bedal.be

T +32(0)11/28.69.02 - www.bedal.be

مونتاژ در لهستان، اتحادیه اروپا 

هر گونه حادثه ای باید به تولیدکننده گزارش داده شود
1639Rx Only MDدستگاه پزشکی

ش�ره کاتالوگREFتولیدکننده اگر بسته بندی آسیب
ش�ره �تدوباره استفاده نکنیددیده، استفاده نکنید LOT

اس�یل شده
با پرتودهی STERILE R

هشداربدون �تکس دستورالعمل هایتاریخ تولید
محدودیت دماییتاریخ م�فاستفاده را بررسی کنید

10° C

30° C

 پچ استریل و یکبار مصرف برای پایدارکننده کاتترها،
لوله ها و کابل ها
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دستورالعمل های استفاده:
این دستگاه، یک دستگاه پایدارکننده برای کاتترها، لوله ها و کابل های سازگار است.

موارد منع استفاده:
دارای حساسیت مشخص به نوار چسب یا چسبنده.

مالحظات ایمنی:
تنها یکبار مصرف.

اگر بسته بندی آسیب دیده، دور بیندازید.

 کاربری مورد نظر: این دستگاه کاتتر و دستگاه پایدارکننده کابل است. همراه با کاتتر، لوله یا کابلی
 سازگار استفاده می شود. این دستگاه کاتتر درونی را محکم می کند و شامل پوششی چسبنده و یک

 بست برای کاهش جابجایی و حرکت کاتتر می شود. همراه با کاتتر یا لوله، بصورت خاص برای هدف
 درمانی استفاده می شود و برای اثرگذاری در درمان یا کاهش بیماری، استفاده صحیح از آن مطابق
 کاربری موردنظر ضروری است. دستگاه پایدارکننده کاتتر بدال، دستگاه یکبار مصرف است و برای

حداکثر٧ روز به پوست سالم می چسبد.

نکات اصلی استفاده از دستگاه پایدارکننده کاتتر بدال:
 آماده سازی پوست: با آب صابون موی پوست را بتراشید و آن را بشویید یا پوست را آماده کنید و

اجازه دهید تا کامًال خشک شود.
دستگاه را مطابق توضیحات پشت این برگه نصب کنید.

برای بازکردن، انگشت را زیر بخش گیره قرار دهید و آن را بلند کنید تا باز شود. (درصورت تناسب)
هرگونه باقیمانده پد پوششی چسبنده را بعد از برداشتن دستگاه با الکل پاک کنید.

بعد از استفاده، دور بیندازید.
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هشدارها و موارد احتیاطی:
در مواردی که چسبنده گم شده مث�ً پوست غیرچسبنده است یا بی�ر �درگم است، از دستگاه استفاده نکنید.

رهنمودهای کن�ل عفونت را در طول استفاده و برداش¡ دستگاه رعایت کنید، دست ها را قبل از استفاده بشورید.

در صورت ¥ورت، پد دستگاه را به پوست بخیه بزنید.

وسایل کات� یا کابل را در طول استفاده و برداش¡ دستگاه به حداقل برسانید.

قبل از استفاده، روغن و مرطوب کننده را از قسمت مورد نظر پوست پاک کنید.

دستگاه و محیط اطراف باید بصورت مرتب بازرسی شود.

دستگاه باید حداقل هر 7 روز تعویض شود.

برای استفاده و برداش¡ دستگاه از فنون اس�یل کردن استفاده کنید.

 این دستگاه، دستگاه یکبار م�ف است. درصورت استفاده مجدد، چسبنده عملکرد خود را نخواهد داشت و این باعث می شود
دستگاه از روی پوست شل شود.

در صورت نداش¡ عملکرد یا تفاوت در عملکرد مثل شل شدن چسبنده روی پوست، باید دستگاه را بردارید و تعویض کنید.

 ·ام هشدارهای مربوط به دخول بسته، موارد احتیاطی و دستورالعمل های قبل از استفاده را مطالعه کنید. عدم اجرای این کار،
باعث آسیب دیدن شدید بی�ر می شود.

• 

• 

•

• 

•

•

•

•

• 
f 

• 

•

bedal air S
universal

bedal air M
drainpatch

bedal flex XS
epi / pnb

bedal picc / cvc

bedal pivc



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

نوار اضافی روی قسمت دخول قرار دهید.
 کاغذ بزرگ پد پوششی مرهمی را جدا کنید. سپس دستگاه را زیر قفل لوئر قرار دهید و نوار چسب

ابری را روی پوست فشار دهید.
گیره نرم را با چرخاندن 90 درجه ای لبه و یک حرکت پشت به جلو، روی پایه نرم قرار دهید.

پد پوششی مرهمی کاغذ چپ و راست را جدا کنید.
 پوشش مرهمی کامل را روی پوست فشار دهید تا از چسبندگی خوب آن مطمئن شوید. نوار چسب

اضافی را از قسمت دخول بردارید.
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bedal pivc

 پره کاتتر را در قسمت گیره بازگشایی قرار دهید.
 قسمت گیره را با قرار دادن درپوش باالیی روی آن ببندید. یک کلیک (4X) موقع بسته شدن

شنیده می شود.
کاغذ بزرگ پد پوششی مرهمی را جدا کنید و نوار چسب ابری را روی پوست فشار دهید.

 پد پوششی مرهمی کاغذ چپ و راست را جدا کنید و قسمت پوششی را روی پوست فشار دهید.
موقع تعویض دستگاه، نوار چسب اضافی روی قسمت دخول قرار دهید.
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bedal picc / cvc

کاغذ بزرگ پد پوششی مرهمی را جدا کنید و نوار چسب ابری را روی پوست فشار دهید.
کاتتر، لوله یا کابل سازگار را در شیار نرم قرار دهید.

گیره نرم را روی پایه نرم قرار دهید.
 پد پوششی مرهمی کاغذ چپ و راست را جدا کنید و قسمت پوششی را روی پوست فشار دهید.

کاغذ پد پوششی مرهمی کوچک را جدا کنید و آن را روی کاتتر قرار دهید.
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bedal flex XS

پد پوششی مرهمی کاغذ چپ و راست را جدا کنید و قسمت پوششی را روی پوست فشار دهید.
کاتتر، لوله یا کابل سازگار را در قسمت گیره بازگشایی قرار دهید.

 قسمت گیره را با قرار دادن درپوش باالیی روی آن ببندید. یک کلیک (4X) موقع بسته شدن شنیده
می شود.

پد پوششی مرهمی کوچک را جدا کنید و آن را روی کاتتر قرار دهید. (اختیاری)
پوشش مرهمی کامل را روی پوست فشار دهید تا از چسبندگی خوب آن مطمئن شوید.
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bedal air M

کاتتر، لوله یا کابل سازگار را در قسمت گیره بازگشایی قرار دهید.
 قسمت گیره را با قرار دادن درپوش باالیی روی آن ببندید. یک کلیک (4X) موقع بسته شدن شنیده

می شود.
کاغذ بزرگ پد پوششی مرهمی را جدا کنید و نوار چسب ابری را روی پوست فشار دهید.

پد پوششی مرهمی کاغذ چپ و راست را جدا کنید و قسمت پوششی را روی پوست فشار دهید.
پد پوششی مرهمی کوچک را جدا کنید و آن را روی کاتتر قرار دهید. (اختیاری)
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bedal air S
  برای مشاهده ویدیوی آموزشی کد QR را اسکن کنید. این ویدیو تنها بخشی از IFU را نمایش می دهد.


