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Steriili, kertakäyttöinen kiinnityslaastari katetrien, 
letkujen ja johtojen kiinnittämiseen

Käyttöaiheet:
Laite on yhteensopivien katetrien, letkujen ja johtojen stabilointilaite.

Vasta-aiheet:
Tunnetut teippi- tai liima-aineallergiat.

Turvallisuusnäkökohdat:
Vain kertakäyttöön.
Hävitä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Käyttötarkoitus: Laite on katetrin ja johdon stabilointilaite. Sitä käytetään yhdessä 
yhteensopivan katetrin, letkun tai johdon kanssa. Laite kiinnittää kestokatetrin, ja se koostuu 
liimasidoksesta ja puristinosasta, jotka vähentävät katetrin siirtymistä ja irtoamista. Sitä 
käytetään yhdessä katetrin tai letkujen kanssa erityisesti terapeuttiseen tarkoitukseen ja 
tarpeeseen sen asianmukaisessa tarkoitetussa käytössä sairauden hoidossa tai 
lievittämisessä. Bedalin katetrien stabilointilaite on kertakäyttöinen laite, ja se kiinnitetään 
ehjään ihoon enintään 7 päiväksi.

Keskeiset seikat Bedalin katetrien stabilointilaitteen käytöstä:
Valmistele iho: aja ihokarvat ja pese iho saippuavedellä tai ihovalmisteella ja anna kuivua 
kokonaan.

Asenna laite tämän esitteen kääntöpuolella kuvatulla tavalla.

Avaa asettamalla sormi napsautettavan osan alle ja avaa nostamalla (tarvittaessa).

Poista mahdolliset sidetyynyn liimajäämät alkoholilla laitteen poistamisen jälkeen.

Hävitä käytön jälkeen.
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Varoitukset ja varotoimet:
Älä käytä laitetta, jos kiinnittyminen voi heikentyä, esimerkiksi jos laite ei tartu ihoon tai potilas 
on sekava.

Noudata infektioiden torjuntaohjeita laitteen asetuksen ja irrotuksen aikana ja pese kädet 
ennen käyttöä.

Ompele laitetyyny tarvittaessa kiinni ihoon.

Minimoi katetrin tai johdon käsittely laitteen kiinnittämisen ja poistamisen aikana.

Poista öljy ja kosteusvoide ihon kohdealueelta ennen levitystä.

Laite ja sitä ympäröivä alue on tarkastettava säännöllisesti.

Laite on vaihdettava vähintään 7 päivän välein.

Käytä steriiliä tekniikkaa laitteen kiinnittämisessä ja poistamisessa.

Laite on kertakäyttölaite. Uudelleenkäytön yhteydessä liima ei säilytä suorituskykyään, jolloin 
laite irtoaa ihosta.

Jos laite häviää tai sen suorituskyky muuttuu, kuten sen kiinnittyminen ihoon heikkenee, se on 
poistettava ja vaihdettava.

Lue ennen käyttöä kaikki pakkausselosteen varoitukset, varotoimet ja ohjeet. Laiminlyönti voi 
aiheuttaa vakavia potilasvahinkoja.
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Aseta ylimääräinen kaistale sisäänmenokohdan päälle.

Irrota sidetyynyn iso paperi. Aseta sitten laite luer-lukon alle ja paina 
vaahtomuoviteippi ihoa vasten.

Aseta pehmeä pidike pehmeän pohjan päälle kiertämällä huulta 90° ja 
tekemällä takaa eteenpäin suuntautuva liike.

Irrota sidetyynyn vasemman- ja oikeanpuoleiset paperit.

Paina kokonainen side iholle ja varmista, että se tarttuu hyvin kiinni. Poista 
ylimääräinen teippi sisäänmenokohdasta.
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bedal pivc

Aseta katetrin siipi avoimeen napsautusosaan. 

Sulje napsautusosa asettamalla yläkansi napsautusosan päälle. Sulkemisen 
yhteydessä kuuluu napsahdus (4X).

Irrota sidetyynyn iso paperi ja paina vaahtomuoviteippi iholle.

Irrota sidetyynyn vasemman- ja oikeanpuoleiset paperit ja paina side iholle. 

Kun vaihdat laitetta, aseta ylimääräinen teippi sisäänmenokohdan päälle.
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bedal picc / cvc

Irrota sidetyynyn iso paperi ja paina vaahtomuoviteippi iholle.

Aseta yhteensopiva katetri, letku tai johto pehmeään uraan.

Aseta pehmeä pidike pehmeän pohjan päälle.

Irrota sidetyynyn vasemman- ja oikeanpuoleiset paperit ja paina side iholle. 

Irrota pienen sidetyynyn paperi ja aseta se katetrin päälle.
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bedal flex XS

Irrota sidetyynyn vasemman- ja oikeanpuoleiset paperit ja paina side iholle.

Aseta yhteensopiva katetri, letku tai johto avoimeen napsautusosaan.

Sulje napsautusosa asettamalla yläkansi napsautusosan päälle. Sulkemisen 
yhteydessä kuuluu napsahdus (4X).

Irrota pienen sidetyynyn paperi ja aseta se katetrin päälle. (valinnainen)

Paina kokonainen side iholle ja varmista, että se tarttuu hyvin kiinni.
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bedal air M

Aseta yhteensopiva katetri, letku tai johto avoimeen napsautusosaan.

Sulje napsautusosa asettamalla yläkansi napsautusosan päälle. Sulkemisen 
yhteydessä kuuluu napsahdus (4X).

Irrota sidetyynyn iso paperi ja paina vaahtomuoviteippi iholle.

Irrota sidetyynyn vasemman- ja oikeanpuoleiset paperit ja paina side iholle.

Irrota pienen sidetyynyn paperi ja aseta se katetrin päälle. (valinnainen)
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Skannaa QR-koodi katsoaksesi ohjevideon. Video näyttää käyttöohjeet vain osittain.  


