WingGuard®
Katheter fixatie

Patiënt-vriendelijk,
verpleeg-vriendelijk,
kleding-vriendelijk

Voordelen voor zorgverleners, ziekenhuizen en patiënten
• Zeer eenvoudig aan te brengen en te
verwijderen

• De buigbare constructie voegt
zich comfortabel aan op
lichaamscontouren

• Het universele formaat beveiligt elke
grootte of type PICC katheter

WingGuard voldoet aan
de INS-normen voor het
stabiliseren van katheters
en vervaardigde
stabilisatie
apparaten

• De patïentvriendelijke lijm is zacht,
maar blijft intact bij langdurige dracht

• Het low-profile ontwerp minimaliseert
stoten en verdringen van de plek

• Verkrijgbaar in latexvrij materiaal

Toepassingsinstructies
Maak grondig schoon en bereid de gehele locatie goed voor volgens het
protocol van de faciliteit, om naleving te garanderen. Laat het volledig
drogen (gedurende ten minste 30 seconden). Notitie: Als de prep niet
volledig is opgedroogd, kan dit de integriteit en veiligheid aantasten. Een
huidbeschermer kan worden gebruikt naar voorkeur of protocol. Laat het
gebied volledig drogen.
Schuif de WingGuard onder de katheter draaischijf en centreer de draaischijf
over de WingGuard.
Houdt de katheter op zijn plaats, trek de tab uit het midden om een opening
in de gleuf te creëren. Steek de eerste katheter vleugel in de gleuf.
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Herhaal dit aan de andere zijde.
Verwijder de voering met één kant tegelijkertijd en bevestig de WingGuard
op de huid. Gebruik uw gewenste verband voor de specifieke locatie.

Verwijderinstructies (niet zichtbaar)
Verwijder het verband.
Optioneel: Breng een steriele tape strip aan op het katheterbuisje om zo de
katheter te stabiliseren alvorens u de WingGuard verwijdert.
Terwijl u de katheter stabiliseert, trekt u de WingGuard tab uit het midden
om zo een opening in de gleuf te creëren, en zo de draaischijfvleugels van het
apparaat los te kunnen maken.
Trek de WingGuard langzaam van de huid, weg van de uitgangsplek.

‘Verbeterde lijmproducten en fixatie-apparaten...
zijn essentieel voor een verhoogde katheter
stabiliteit. Dergelijke producten... kunnen het risico
van het losraken van de katheter en de noodzaak
van het terugplaatsen met de bijbehorende naald
verminderen‘.
Om de wond goed te verzorgen, moet een verband de katheter bedekken.
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WingGuard-fixatiehulpmiddelen zijn medische hulpmiddelen van klasse I die bedoeld zijn voor gebruik door beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg. Raadpleeg voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de bijbehorende etikettering.
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