
Valitse sopivan kokoinen SecurAcath katetrin koon mukaan. Mikäli katetrin koko on puolikas koko, 
käytä lähimpää pienempää kokoa valitessasi sopiva SecurAcath -laite, esim. katetrin koko on  
8,5 Fr, valitse SecurAcath 8 Fr.

ASENNUS

Nordic Medcom on pohjoismainen yritys, jolla on pääkonttori Espoossa. Nordic Medcom on osa 
Carbonex-konsernia. Tarjoamme dialyysilaitteita ja -tarvikkeita sairaaloille Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa. Markkinointiorganisaatiomme, asiakastukemme sekä huoltomme on hyvin kehittynyttä. 
Toimitamme tuotteemme nopeasti suoraan asiakkaillemme. 

Nordic Medcom, Olarinluoma 11, 02200 ESPOO
Puh. 09-2533 3600 

E-mail: myynti@nordicmedcom.fi

nordicmedcom.fi

https://youtu.
be/5YQl3uB7tSg

https://youtu.be/
oVfGhzdlznU

https://youtu.be/
mo2TxC9ZOCQ

https://youtu.be/
IcpCxWcQQCs

• Taivuta ankkurin väkäset yhteen 
painamalla laite kaksinkerroin.

• Nosta katetria ylöspäin, että katet-
rin ulostuloaukko tulee näkyviin.

• Pidä ankkuri yhteen painettuna ja 
vie 30 asteen kulmassa ankkuri 
katetrin ulostuloaukosta sisälle ihon 
alle vain sen verran, että ankkuri ei 
ole näkyvissä.

• Vapauta ankkuri, jolloin laite on 
litteä.

• Vedä SecurAcathia varovasti, jolloin 
tarkistat, että ankkuri on hyvin auki 
ja paikallaan ihon alla.

• Sovita katetri SecurAcathin keskellä 
kulkevaan uraan.

• Varmista, että SecurAcath on  
puhdas ja kuiva.

• Aseta SecurAcathin kansi paikoil-
leen.

• Paina molemmista osista, kunnes 
kuuluu napsahdus.

• Varmista, että osat ovat huolellisesti 
kiinnitetty ja tiukasti kiinni.

• Katetri on nyt turvallisesti 
kiinnitettynä.

• SecurAcath pysyy litteänä ihoa 
vasten ja voi olla paikoillaan koko 
katetrin eliniän ajan.

• Peitä yksikkösi ohjeiden mukaisesti.



POISTAMINEN

• Tue toisen käden sormella laitteen 
alapuolelta.

• Toisella kädellä irrota kansi laitteen 
yläkulmassa olevasta väkäsestä.

• Poista kansi kokonaan ankkuri-
osasta.

• Poista katetri - älä käytä liian  
suurta voimaa.

• Paina katetrin ulostuloaukkoa,  
kunnes hemostaasi aktivoituu.

Vaihtoehto 1
TAITTAMALLA

• Taita ankkuriosaa alaspäin kahdella sormella.
• Kolmannella sormella voit auttaa laitteen alapuolelta, 

että laite taittuu kaksinkertaiseksi.

• Pidä toisella kädellä lähellä ulostuloaukkoa ihoa stabiilina.
• Nosta ankkuri kohtisuoraan ylöspäin katetrin ulostulo-

aukosta.
• Nopea nykäisevä liike voi olla tarpeellinen poistettaessa 

ankkuria.

Vaihtoehto 2
LEIKKAAMALLA

• Käytä tylppiä saksia (Metzenbaum, Mayo tms.) leika-
taksesi ankkuriosa keskilinjaa pitkin kahteen osaan.

• Pidä toisella kädellä lähellä ulostuloaukkoa ihoa stabiilina.
• Käytä nopeaa nykäisevää liikettä poistaessasi yksitellen 

ankkurin osat ulostuloaukosta.
• Joustava ankkurin materiaali suoristuu vedettäessä, joten 

se ei aiheuta repeämiä tai traumaa alueelle.
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https://youtu.be/
KDfxw7biYr0

https://youtu.be/
UwCBqSD6vps

https://youtu.
be/0fxj_yrrg3E


