ENTERAALINEN DRENEERAUS
Potilasohje: Käyttö ja hoito

ENTERAALINEN DRENEERAUS ON NYT HELPPOA

Jos käytät enteraalisen ravitsemuksen antoon
tarkoitettua ravintoporttia tai -letkua, AVANOS*
Enteraalinen dreneerausjärjestelmä on
suunniteltu yhteensopivaksi sen kanssa
mahdollistaen dreneerauksen sekä mahalaukun
sisällön keräämisen. Helposti ja tehokkaasti!

Neljä helppoa askelta dreenaukseen
Aloittaessasi AVANOS* dreneerausjärjestelmän
käyttöä, seuraa näitä neljää alla mainittua
helppoa askelta.
Suljin

ASKELEET:
Ripustinkoukku
Letku

1. Sulje sekä dreenauspussin- että jatkoletkun (jos
käytössä) suljin.

Hydrofobinen
venttiili

2. Poista täyttöaukon korkki ja kiinnitä se
jatkoletkun alkupäähän.

3. Avaa suljin jotta nesteen virtaus mahdollistuu.
Jatko
letku

4. Sijoita dreneerauspussi oikeinpäin ja kiinnitä se
vuoteen reunaan ripustinkoukulla - mahalaukun
alapuolelle.
Nestemäärän
merkinnät

24 tunnin käyttö, puhdas, tehokas, suljettu
järjestelmä

Dreneeraus portti
ENFit®-

yhdistäjä

Ehkäistäksesi kontaminaatiota, älä laske
dreneerauspussia lattialle. Ehkäistääksesi
mahansisällön refluksia (takaisinvirtausta),
vältä kohdistamasta dreenipussiin painetta
käytön aikana.

JÄRJESTELMÄN TARKKAILU
JA DREENIPUSSIN
TYHJENTÄMINEN
✓ Jatkoletku – Jatkoletkun tulee olla koko
matkaltaan asetettuna siten, että virtaus
alaspäin dreenipussiin on varmistettu.
✓ Valvonta – Seuraa järjestelmän toimintaa
aika-ajoin dreneerauksen aikana
varmistaaksesi, että neste virtaa vapaasti
eikä letku ole tukossa.
✓ Pussin tyhjennys – Pussin täyttymisasteen
ollessa 1/2-3/4, irrota se varovasti
syöttöletkusta, sulje tuloaukon korkki ja
syöttöletkun korkki. Tyhjentääksesi pussin:
• Vie pussi jätealtaalle kuten WC-istuimelle.
• Avaa dreneeraussuljin ja -korkki.
• Älä anna dreneerausportin koskettaa
jäteallasta.
• Valuta pussin sisältö jätealtaaseen.
• Puhdista dreneerausportti pyyhkimällä
alkoholipohjaisella aineella.

VAIHDA DREENIPUSSI 24 H
VÄLEIN
Voit käyttää dreneerauspussia tarvittaessa
uudelleen 24 h periodin aikana, mutta 24 h
päästä käyttöönotosta se on vaihdettava
uuteen.

Lääkinnällisiin laitteisiin, ja niiden käyttöön liittyy riskejä. Tarkista pakkausmerkinnöistä indikaatiot, kontraindikaatiot varoitukset ja varotoimet.
Pakkausmerkintöjen ohjeiden vastainen käyttö saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden. Saadaksesi tärkeää lisätietoa, ole yhteydessä
edustajaan tai vieraile internet sivuillamme www.tubefed.com tai www.mic-key.fi.
Täydellinen tuoteinformaatio AVANOS* Enteraaliseen Dreneerausjärjestelmään liittyen, sisältäen indikaatiot, kontraindikaatiot, varoitukset,
varotoimet sekä haittavaikutukset, katso AVANOS* Enteraalinen Dreneerausjärjestelmä, käyttöohjeet.

Yhteys edustajaan: p. 020-720 9550,
infofi@viatris.com
Tilaukset TAMRO OYJ:
• asiakaspalvelu@tamro.com
• TamroOnline
• p. 020 445 3300
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