Gebruiksaanwijzing
Verticaal fixatiesysteem voor drains en sondes
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Algemeen
Het verticale fixatiesysteem voor drains en sondes van Hollister® is een steriel en flexibel hulpmiddel, dat wordt
bevestigd aan een FlexWear huidplak. Het fixatiesysteem kan diverse modellen katheters, drains en sondes stabiliseren
en vastzetten. Het is geschikt voor drains en sondes met CH 5 t/m 40. Het verticale fixatiesysteem voor drains en
sondes beschermt de huid van de patiënt op drie manieren:
•	Het fixatiesysteem maakt het vastzetten van bepaalde sondes aan de huid met hechtingen onnodig.
•	Het fixatiesysteem beschermt de huid rondom de sonde.
•	Het fixatiesysteem minimaliseert de beweeglijkheid van de sonde en voorkomt daardoor ongemak en vergroting van
de sondeopening.

Waarschuwing
Om de juiste kleefkracht te verkrijgen en de kans op infectie te helpen verminderen, niet hergebruiken.

1. Alvorens het fixatiesysteem aan te brengen, moet u de huid van de patiënt met lauw water
wassen. Spoel de huid goed af en laat die volledig drogen. Gebruik geen lotions of verzachtende
huidcrèmes, aangezien de restanten daarvan een goede hechting van de kleeflaag belemmeren.

Aanbrengen van het fixatiesysteem
2. Werk steriel waar dit nodig is; knip een dwarsspleet in de beschermlaag loodrecht op de
startspleet. Naarmate de doorsnede van de drain of sonde groter is, moet de dwarsspleet
verder van de drain- of sondehouder gemaakt worden. Indien nodig kan de beschermlaag
bijgeknipt worden zodat deze nauwer aansluit op de sonde.

3. Verwijder de beschermstrook van de huidbeschermlaag aan de onderkant van het
fixatiesysteem. De beschermstrook niet van de rand van de pleister verwijderen.

4. Leid de drain of sonde door de startspleet naar de dwarsspleet. Houd de pleister zo
dat de drain- of sondehouder zich onder de sondeuitgang bevindt. Druk de beschermlaag
stevig, maar voorzichtig, op de huid vast en strijk alle plooien glad voor een complete hechting.
Verwijder de beschermstrook van de rand van de pleister en druk de pleister op de huid vast.

z.o.z.

5. Wikkel de getande band om de sonde en duw de band in de insteeksleuf in de sluiting.
Een deel van de getande band hoort uit de uitgangskant van de sluiting te steken.

6. Trek aan de getande band terwijl u hem van de andere kant aanduwt, totdat hij strak om de
drain/sonde past. Pas op dat het fixatiesysteem of de drain/sonde tijdens deze stap niet van zijn
plaats komt. De getande band hoort de drain/sonde samen te knijpen voor maximale veiligheid.

Let op
trek de getande band niet te strak aan, omdat de druk verstopping in de drain/sonde kan veroorzaken. Knip het
uitstekende deel van de band niet af, omdat dit het verwijderen van het fixatiesysteem kan bemoeilijken. Het uitstekende
deel van de band kan worden dubbelgevouwen en in de sluiting worden gestoken. Volg bij gebruik van dit fixatiesysteem
de klinische standaardprocedures voor het plaatsen, bewaken en verwijderen van drains/sondes.

Verwijderen van het fixatiesysteem
7. Haal de drain/sonde uit het fixatiesysteem door de getande band naar achteren te duwen
terwijl u de zijkanten van de sluiting samendrukt. Trek de band helemaal naar achteren door de
sluiting. Trek de huidplak en plakrand voorzichtig los van de huid van de patiënt. Houd de drain/
sonde met één hand vast terwijl u het fixatiesysteem verwijdert.
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