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Brugsvejledning - IV-bracelet 

Bemærk: før brug første gang bedes HELE brugsvejledningen læst igennem. Hvis der er 

tvivl eller yderligere spørgsmål, kontakt da venligst NorDiaTech for support. 

Brugsvejledningen og en instruktionsvideo kan også findes på www.nordiatech.dk 

 

IV-bracelet skal bruges på patienter til at fiksere intravenøse slanger, så de følger 

patientens bevægelser, men også for at mindske risikoen for at et træk i slangen 

løsner den eller får den til at falde ud. Produktet må kun anvendes til dette formål. 

 

 

 

 

A Slangeholderen (holder slangerne) – Genanvendelig. Anbefalet antal 

genbrug: ca. 100 gange. Lavet af biokompatibelt materiale, som er testet i 

henhold til ISO 10993-5 og -10 og også USP-klasse VI. 

B Båndet – Engangsbrug. Lavet af biokompatibel TPE. En tilsvarende version er 

blevet testet i henhold til ISO 10993-5 og -10 og også USP-klasse VI. 

C Slangerille (udstansning) – Den mindste slangerille bruges til slanger med 

en ydre diameter på 3,5 - 4,5 mm, - almindelig størrelse for infusionssæt. 

De to største slangeriller anvendes til slanger med en ydre diameter på 6-8 

mm, - almindelig størrelse for dialyseslanger. 

D Fastgørelsesfod – En del af slangeholderen til at fastgøre båndet på. 
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Instruktion 
 

IV-bracelet 

 

● bør bruges som et supplement til forbindinger, der bruges til at fiksere 

karadgangsprodukter. 

● kan bruges til forskellige former for intravenøse behandlinger 

● skal fastgøres til den kropsdel på patienten, der anses for bedst egnet 

● skal fastgøres således, at den ikke kan ændre position. BEMÆRK: det må ikke føles 

ubehageligt for patienten eller begrænse blodflowet. 

 

IV-bracelet må IKKE bruges 

 

● direkte ovenpå patientens dialyseadgang eller det venøse karadgangsprodukt. 

● rundt om halsen 

● på kropsdele med ødem 

● på skadet hud 

● på børn under 3 år 

● på selvmordstruede patienter 

● hvis det anses for upassende af en ansvarlig sundhedsfaglig person  

 

Rengøring og desinfektion 

 

Efter brug skal slangeholderen og båndet adskilles. 

Kassér båndet og rengør slangeholderen i en desinficerende opvaskemaskine ved minimum 

90°C i mindst 60 sekunder (IKKE steriliseret). 

Hvis der er risiko for at overføre infektioner, skal de gældende retningslinjer for procedurer i 

den specifikke enhed følges.  

 

Bortskaffelse 
  

Kassér urene eller slidte produkter.  

Slangeholderen betragtes som brændbart affald.  

Båndet skal betragtes som plastik. 

 

Risici 

 
● Hvis kropsdelen, som IV-bracelet er fastgjort til, hæver, er der risiko for, at båndet 

bliver for stramt. Dette kan medføre ubehag for patienten og begrænse blodflowet. 

● Hvis båndet er for stramt, er der risiko for tryk- eller gnavesår. 

● Flowet i slangen kan blive påvirket midlertidigt, mens slangen presses på plads i 

slangeholderens slangerille. 

● Flowet kan blive påvirket, hvis slangen ikke er sat korrekt på plads i slangerillen. 
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1.  Tag en slangeholder. Klip båndet af i den 

længde, der svarer til omkredsen af den kropsdel, 

det skal sidde på, tilføj en margen på et par 

centimeter. Klip igennem et hul. 

 

Sørg for at både slangeholderen og båndet er 

synligt rene og ikke bærer spor af skader, der kan 

genere patienten eller nedsætte funktionaliteten. 

Brug ALDRIG urene eller beskadigede produkter. 

2. Tag slangeholderen og sæt en af fastgørelses- 

fødderne helt igennem hullet i den ene ende af 

båndet. 

Brug  
 

Der findes også en instruktionsvideo på www.nordiatech.dk  
 

IV-bracelet kan påføres både før og under behandlingen. 

 

  

 
 

 

 

3. Placér slangeholderen på patienten, før båndet 

rundt om den valgte kropsdel. Tjek at det passer, 

uden at stramme og fastgør båndet til den anden 

fastgørelsesfod på slangeholderen. Hvis der skal 

vælges mellem to huller, vælges det hul, hvor 

båndet bliver en anelse løsere. Det må dog ikke 

være så løst, at IV-bracelet kan ændre position. 

Kontroller at hullerne forbliver runde og ikke bliver 

ovale. Er de ovale, er båndet for stramt og skal 

løsnes! 

Ved tilslutning af slangerne er det vigtigt at 

sikre, at slangens del mellem 

karadgangsproduktet og IV-bracelet er løst 

nok, så det ikke kan blive fuldt udstrukket, når 

patienten bevæger sig. 

Slangeholderen støttes fra undersiden med en 

finger for at undgå tryk ind mod patienten, når 

slangen fastgøres. Start med at trykke slangen 

ned i den ene ende af slangerillen og fortsæt med 

at trykke slangen ned langs med slangerillen hele 

vejen ned. BEMÆRK: start IKKE med at presse 

slangen ned midt i slangerillen, da der er mindst 

plads der! 
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4. Når slangen er på plads i slangerillen, skal 

det sikres yderligere med den resterende del 

af båndet, som fastgøres på den anden side 

af slangeholderen henover slangen. 

 

Klip den overskydende del af båndet af, men 

efterlad mindst et hul, så det er muligt at 

justere det. 

 

Kontroller, at væsken løber inde i slangen, 

som den skal.  

 

 
 

 

 

Tjekliste 

 
● Klip båndet af i den nødvendige længde, så det kan nå en gang rundt om den 

kropsdel, patienten skal have det siddende på - med en margen på et par centimeter. 

Klip igennem et hul.  

● Kontroller at både slangeholderen og båndet er synligt rene og uden nævneværdige 

skader. 

● Fastgør båndet til den ene fastgørelsesfod på slangeholderen og fastgør IV bracelet 

på patienten.  

● Kontroller at produktet ikke begrænser blodflowet og at slangen ikke kan ændre 

position. 

● Kontroller at slangens del mellem karadgangsproduktet og IV-bracelet er løst nok til 

ikke at blive strakt helt ud, når patienten bevæger sig.  

● Fastgør slangen i den korrekte slangerille på slangeholderen. 

● Dæk slangeholderen med den resterende del af båndet, og fastgør det i den anden 

side med den anden fastgørelsesfod 

● Klip den overskydende del af båndet af, men efterlad mindst et hul, så det er muligt 

at tilpasse det. Igen: klip igennem et hul. 

● Kontroller at væsken strømmer igennem slangen som den skal. 
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