3M™ Tegaderm™ CHG Filmové i.v. krytí (1657R)
Filmové i.v. krytí s chlorhexidin glukonátem

Pokyny pro aplikaci
Pokyny pro odstranění
Krytí odstraňujte v souladu s protokolem
vašeho zařízení, nebo když je krytí
saturováno. Stupeň saturace zjistíte, když
prstem lehce zatlačíte na gelový polštářek.
Pokud známka stlačení gelového polštářku
nezmizí, měli byste krytí vyměnit.

1
Otevřete balení a vyjměte z něj sterilní
ochranné filmové krytí Tegaderm CHG.
Odloupněte ochrannou vrstvu z přilnavého
povrchu krytí. Otočte krytí tak, aby přilnavý
povrch směřoval k povrchu pokožky.

2
Umístěte gelový polštářek CHG nad místo
zavedení katétru a vyhlaďte okraje krytí.
V případě přišitých katétrů může gelový
polštářek překrývat místo vpichu i šití.
Zabezpečte krytí v souladu s protokolem
vašeho zařízení.

3

Odlepte proužky pásky použité pro zajištění
hadiček.

1

Vyhlaďte vnější okraje transparentního filmu.
Jemně uchopte okraj krytí a pomalu
odlepujte krytí z pokožky, směrem k místu
vpichu nebo ve směru růstu chlupů.
Krytí odstraňujte „pomalu a jemně”, těsně
nad povrchem pokožky (pod úhlem 180°).
Netahejte krytí z pokožky směrem nahoru,
mohlo by dojít k jejímu poranění.
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4
Pomalu odstraňujte papírový rámeček
při současném vyhlazování krytí od středu
směrem k okrajům, použijte mírný tlak,
abyste zlepšili přilnavost.

5
Použijte proužky sterilní pásky pro zajištění
katétru, jeden pod hadičku a druhý přes
hadičku.

6
Informaci o výměně krytí zaznamenejte
na štítku v souladu s postupy stanovenými
pro vaše zařízení. Nalepte štítek na krytí.
Zajistěte veškeré lumen katétru nebo
nástavce.

V průběhu odlepování, umístěte svůj palec
nebo ukazováček na gelový polštářek, abyste
usnadnili jeho odstranění. Při odstraňování
filmového krytí Tegaderm CHG by měl gelový
polštářek zůstat vcelku. Odlepujte krytí
směrem k místu vpichu katétru, přidržujte
při tom pokožku i katétr, abyste minimalizovali
riziko uvolnění katétru. Pro usnadnění odlepení
je možné použít zdravotnické rozpouštědlo
adheziv nebo tampón s fyziologickým roztokem.
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