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Τεχνολογία Chlorag+ard
Συστάσεις τεχνικής επίδεσης

Συστάσεις για την τεχνική επάνω
και κάτω από την επίδεση
Για ασθενείς με υψηλό INR (>3), χαμηλά αιμοπετάλια (<100)
ή/και συνεχή τυπική ενδοφλέβια έγχυση ηπαρίνης, πρέπει να
εφαρμόσετε την τεχνική επάνω και κάτω από την επίδεση.
1

Ασκήστε πίεση με τα δάχτυλα.

• Μετά την εισαγωγή του καθετήρα, πιέστε με τα δάχτυλα για δύο λεπτά,
χρησιμοποιώντας μια γάζα 2 x 2 πάνω από το σημείο εισαγωγής.
• Να θυμάστε ότι. εάν τρυπήσετε, θα υπάρξει διαρροή.
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Σταθεροποιήστε.

• Ενώ πιέζετε με τα δάχτυλα, εφαρμόστε ένα ρυθμιζόμενο Hub SecondSite
(εάν είναι απαραίτητο).
• Στερεώστε το hub του καθετήρα στη διάταξη στερέωσης και τοποθετήστε
ένα BioPatch (εάν χρησιμοποιείται) πάνω στον καθετήρα PICC.
• Περιορίστε τη μετακίνηση και το χειρισμό του καθετήρα PICC μόλις επιτευχθεί
αιμόσταση.
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Εφαρμόστε επίδεση πίεσης.

• Τοποθετήστε δύο γάζες 2 x 2 τη μία πάνω στην άλλη, διπλώστε στη μέση και μετά
πάλι στη μέση.
• Τοποθετήστε τις διπλωμένες γάζες 2 x 2 πάνω στο σημείο εισαγωγής επάνω από
το BioPatch και στερεώστε με ταινίες Steri-Strip ή αποστειρωμένη ταινία.
• Εφαρμόστε το διάφανο επίθεμα.
• Τοποθετήστε δύο γάζες 2 x 2 τη μία πάνω στην άλλη, διπλώστε στη μέση και μετά
πάλι στη μέση.
• Τοποθετήστε τις διπλωμένες γάζες 2 x 2 πάνω από το διάφανο επίθεμα επάνω από
το σημείο εισαγωγής.
• Στερεώστε σταυρωτά με ταινία.
• Στις 24 ώρες αφαιρέστε τη σταυρωτή ταινία και τη γάζα, ελέγξτε την επίδεση
και πραγματοποιήστε αλλαγή σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο.
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Για τα αναλυτικά στοιχεία του προϊόντος, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Προσοχή: Αποφύγετε τη χρήση ελαστικού υλικού επίδεσης με πλάτος μικρότερο από 2", το οποίο μπορεί
να δημιουργήσει επίδραση αιμοστατικής ταινίας. Η επίδεση υπό πίεση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την
αρτηριακή ροή. Εκτιμήστε την επαρκή προσρόφηση από τον ιστό περιφερικά της επίδεσης σε καθορισμένα
χρονικά διαστήματα, αξιολογώντας οποιαδήποτε φλεβική απόφραξη.
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Συστάσεις για την τεχνική
επάνω από την επίδεση
Επειδή το Chlorag+ard ενεργεί ως πραγματική αντιθρομβωτική
τεχνολογία, ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή έκκριση υγρού στο
σημείο εισαγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε
την τεχνική επάνω από την επίδεση.
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Ασκήστε πίεση με τα δάχτυλα.

• Μετά την εισαγωγή του καθετήρα, πιέστε με τα δάχτυλα για δύο λεπτά,
χρησιμοποιώντας μια γάζα 2 x 2 πάνω από το σημείο εισαγωγής.
• Να θυμάστε ότι. εάν τρυπήσετε, θα υπάρξει διαρροή.
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Σταθεροποιήστε.

• Ενώ πιέζετε με τα δάχτυλα, εφαρμόστε ένα ρυθμιζόμενο Hub SecondSite
(εάν είναι απαραίτητο).
• Στερεώστε το hub του καθετήρα στη διάταξη στερέωσης και τοποθετήστε
ένα BioPatch (εάν χρησιμοποιείται) πάνω στον καθετήρα PICC.
• Περιορίστε τη μετακίνηση και το χειρισμό του καθετήρα PICC μόλις επιτευχθεί
αιμόσταση.
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Εφαρμόστε επίδεση πίεσης.

• Εφαρμόστε το διάφανο επίθεμα.
• Τοποθετήστε δύο γάζες 2 x 2 τη μία πάνω στην άλλη, διπλώστε στη μέση και μετά
πάλι στη μέση.
• Τοποθετήστε τις διπλωμένες γάζες 2 x 2 πάνω από το διάφανο επίθεμα επάνω από
το σημείο εισαγωγής.
• Στερεώστε σταυρωτά με ταινία.
• Στις 24 ώρες αφαιρέστε τη σταυρωτή ταινία και τη γάζα, ελέγξτε την επίδεση
και πραγματοποιήστε αλλαγή σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο.
Για τα αναλυτικά στοιχεία του προϊόντος, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
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Προσοχή: Αποφύγετε τη χρήση ελαστικού υλικού επίδεσης με πλάτος μικρότερο από 2", το οποίο μπορεί
να δημιουργήσει επίδραση αιμοστατικής ταινίας. Η επίδεση υπό πίεση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την
αρτηριακή ροή. Εκτιμήστε την επαρκή προσρόφηση από τον ιστό περιφερικά της επίδεσης σε καθορισμένα
χρονικά διαστήματα, αξιολογώντας οποιαδήποτε φλεβική απόφραξη.
Η ονομασία BioPatch είναι σήμα κατατεθέν της Johnson & Johnson. Η ονομασία Steri-Strip είναι εμπορικό σήμα της 3M. Η ονομασία Teleflex, το λογότυπο Teleflex, οι
ονομασίες Arrow, Chlorag+ard και SecondSite είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Teleflex Incorporated ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες
χώρες. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο δεν υποκαθιστούν τις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος. Τα προϊόντα στο παρόν έγγραφο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε
όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας. Όλα τα δεδομένα είναι ενημερωμένα τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης (02/2017). Υπόκειται σε τεχνικές
αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. © 2017 Teleflex Incorporated. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 94 11 41 - 00 00 EL · REV A · 02 17 PDF
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