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Veilig werken met endotracheale tubes
Optimaliseren van de mondzorg
Beschermen van de huid

Anchor Fast

Oral Endotracheal Tube Fastener
Anchor Fast is een oraal endotracheaal fixatiesysteem met unieke eigenschappen. Daarmee is het de juiste keus voor een veelzijdige, protocollaire aanpak van mondzorg. Anchor
Fast helpt de vorming van lipzweren1,2 te voorkomen en vergemakkelijkt de toegang tot
de mondholte. Het draagt daardoor bij aan een optimale mondzorg. Wetenschappelijk is
vastgesteld dat toepassing van een integraal protocol voor mondzorg en tandheelkundige
zorg de kans op beademingspneumonie tijdens endotracheale intubatie vermindert.

Eenvoudig te gebruiken

1.

plaatsen
Plaats de niet-absorberende
stabilisator op de bovenlip,
zodat die rust op de huid
tussen neus en lip. Plaats
vervolgens de huidbeschermers op de wangen.

2. vastmaken
Dankzij de huls met
antislip-grijpers en de
veiligheidsklem – één
klik volstaat – is de
endotracheale tube veilig
verankerd.

3. positioneren
Breng de tubeshuttle op
de juiste positie;
verander de positie voor
optimale mondzorg en
om de druk
te verminderen.

Tubehuls met
antislip-grijpers

Eenkliksveiligheidsklem

Lees eerst de volledige gebruiksaanwijzing die bij dit product hoort, voordat u het Anchor Fast orale endotracheale fixatiesysteem gebruikt.

Verschuifbare
tubeshuttle

Minder beademingspneumonie dankzij geavanceerde orale en dentale zorg
In een onafhankelijke studie* is vastgesteld dat het gebruik van geavanceerde instrumenten in combinatie met de consequente toepassing van een integraal protocol voor mondzorg significant bijdraagt
aan vermindering van het aantal gevallen van beademingspneumonie
en de daaraan verbonden kosten.
Producteigenschappen
Met de verschuifbare tubeshuttle kan de endotracheale
tube gemakkelijk naar beide zijden worden verplaatst,
terwijl de tube veilig in de huls verankerd blijft.

Huidbeschermer

De huls met antislip-grijpers voorkomt onbedoelde
bewegingen van de tube.
De eenkliks-veiligheidsklem bevestigt de tube veilig op
zijn plaats. Met één klik kan men de tube losmaken en
vervolgens verplaatsen.
De niet-absorberende stabilisator voor de bovenlip
houdt de tube opgetild van de lip, wat helpt om de druk

Verstelbare
nekband

op de mond te verlichten of ongedaan te maken. De
stabilisator voorkomt tevens overmatige vochtvorming die
tot huidbeschadiging kan leiden.
De huidbeschermers bevestigen het systeem stevig op
zijn plaats. Dankzij hun unieke samenstelling zijn de
huidbeschermers zacht voor de huid en gemakkelijk aan te
brengen en te verwijderen. Bovendien zijn ze vochtbestendig,

Niet-absorberende
stabilisator

wat voorkomt dat het systeem uit positie raakt.
De verstelbare nekband biedt extra bescherming tegen
mogelijke extubatie en is vervangbaar.

*
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Fixatiesystemen voor endotracheale tubes waren geen onderwerp van de studie.
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Wilt u meer weten over de fixatiesystemen van Hollister?
Bel dan 0800 02 303 52 of mail naar klantenservice@hollister.com
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Het complete aanbod van Hollister fixatiesystemen
De hoogwaardige fixatiesystemen van Hollister zijn zorgvuldig afgestemd op de behoeften van patiënten en professie.

