Bruksanvisning - IV-bracelet
MERK! Før du bruker produktet for første gang: Les gjennom hele manualen, og hvis det er
noen usikkerheter, kontakt Scan-Med.a/s Norway for konsultasjon. Bruksanvisningen og
instruksjonsfilmen er også tilgjengelig på vår nettside: www.scan-med.no
IV-armbånd bør brukes på pasienter for å fiksere intravenøse slanger slik at de følger
pasientens bevegelser og også redusere risikoen for at et rykk i slangen fører til at
den venøse tilgangen blir forskjøvet eller trukket ut. Produktet skal bare brukes til
disse formålene.
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Slangefeste (feste av slanger) – Til flergangsbruk. Anbefales å brukes
omtrent 100 ganger. Laget av biokompatibel silikon testet i henhold til ISO
10993 -5 og -10 og USP klasse VI.

B

Elastisk bånd (bånd) - For engangsbruk. Laget av biokompatibel TPE. En
ekvivalent versjon av materialet er testet i henhold til ISO 10993-5 og -10 og
USP klasse VI.

C

Slangespor - Det minste slangesporet (C1) er beregnet på slanger med en
ytre diameter på 3,5-4,5 mm, vanlig størrelse for infusjonsslanger.
De to større slangesporene (C2) er beregnet på slanger med en ytre diameter
på 6-8 mm, vanlig størrelse for blodslanger til dialyse.
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Fot - En del av slangefestet for å feste det elastiske båndet.
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Bruksanvisning
IV-bracelet
• bør brukes som et supplement til bandasjer som brukes til å fikse venøse innganger
• skal anvendes av helsepersonell eller personer som har fått opplæring av
helsepersonell
• kan brukes til forskjellige typer intravenøse behandlinger
• skal festet til den kroppsdelen av pasienten som anses som mest egnet
• skal festes slik at den ikke kan endre stilling. OBS! Må ikke føles ubehagelig for
pasienten eller hindre blodflowen.
IV armbånd må IKKE brukes
• direkte over pasientens dialysetilgang eller venøs inngang
• rundt halsen
• på kroppsdel med ødem
• på skadet hud
• hos barn under 3 år
• hos selvmordspasienter
• hvis det anses for upassende av ansvarlig helsepersonell

Rengjøring
Etter bruk skal det elastiske båndet og slangefestet skilles fra hverandre.
Kast båndet og rengjør slangefestet i et dekontaminator med minimum 90 grader celsius og i
minst 60 sekunder (IKKE sterilisert).
Hvis det er fare for smitteoverføring, må gjeldende retningslinjer for prosedyrer i den
spesifikke avdelingen følges

Kassering
Kast skitne og skadede produkter.
Slangefestet er sortert som brennbart avfall.
Det elastiske båndet er sortert som plast.

Risiko
•
•
•

•
•

Hvis kroppsdelen som båndet sitter rundt sveller, er det fare for at båndet sitter for
hardt. Dette kan føre til ubehag for pasienten og føre til at blodflowen blir hindret.
Hvis båndet er for stramt mot huden, er det fare for trykk-eller gnagsår.
Om båndet, som er for engangsbruk, gjenbrukes, er det risiko for
• at lengden ikke strekker til for neste pasient og dermed blir for stramt
• det rengjøres i en dekontaminator, og dermed påvirkes av varmen
• det ikke blir tilstrekkelig rengjort, og dermed kan overføre smitte.
Flowen i slangen kan påvirkes midlertidig mens slangen presses inn i sporet på
slangefestet.
Flowen kan påvirkes hvis slangen ikke er riktig montert.
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Bruksanvisning
Se instruktionsfilm på www.scan-med.no

IV-bracelet kan festes på pasienten både før og under behandling.

1. Ta ett slangefeste. Mål lengden på det
elastiske båndet som tilsvarer omkretsen til den
valgte kroppsdelen av pasienten, legg til ca. 5 cm.
Klipp av båndet gjennom et hull.
Forsikre deg om at både slangefestet og det
elastiske båndet er rene og uten synlige skader
som kan påvirke deres funksjon. Ikke bruk skitne
eller skadede produkter.

2. Ta slangefastet og tre det ytterste hullet i
stroppen over den ene foten slik at foten kommer
helt gjennom hullet.

3. Plasser slangefestet på pasienten, før det
elastiske båndet rundt den valgte kroppsdelen.
Tre hullet i båndet som gir god passform over den
andre foten av slangefestet. Når du velger mellom
to hull, velger du den som resulterer i en litt løsere
passform, men ikke så løs at produktet kan endre
stilling. Pass på at formen på hullene holder seg
rund og ikke blir oval. Hvis hullene er ovale, har
stroppen blitt strammet for stramt og må justeres.
Når du fester slangene, er det viktig at det er
nok slakk på slangen mellom inngangen og
armbåndet, slik at den ikke kan strekkes for
mye når pasienten beveger seg.
Støtt slangefestet nedenfra med en finger for å
unngå press på pasienten når slangen skal
festes. Begynn med å skyve ned slangen i den
ene enden av sporet og fortsett å skyve ned
slangen i hele sporet, helt ned til bunnen. OBS:
Ikke start med å presse slangen ned midt i sporet,
da det er minst plass der.
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Bruk ikke et tomt spor for å direkte snu
slangen i en U-sving. I instruksjonsvideoen
vises hvordan man lager en sikker U-sving.
4. Når slangen er på plass, må du feste den
ytterligere ved å føre den gjenværende
delen av det elastiske båndet over
slangefestet og tre den i foten på den
andre siden.
Klipp av overflødig bånd, men lagre minst ett
hull for å kunne justeres etterpå.
Sjekk at væskenflowen er som den skal.

Infusjon

Dialyse

Sjekkliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål lengden på det elastiske båndet som kreves for at det kan nå en gang rundt den
kropsdel som er valgt og legg til ca. 5 cm. Klipp av båndet gjennom et hull.
Forsikre deg om at både slangefestet og det elastiske båndet er rene og uten synlige
skader.
Fest elastiske båndet i slangfestet og fest den til pasienten.
Forsikre deg om at produktet ikke hindrer blodflowen eller endrer posisjon.
Forsikre deg om at det er nok slakk på slangen mellom venøs tilgang og armbånd,
slik at slangen ikke blir for stram når pasienten beveger seg.
Plasser slangen/slangene på riktig plass (er).
Trekk det gjenværende stykke elastikkbåndet over slangefestet og fest på den andre
siden.
Klipp av overflødig bånd, men lagre minst ett hull for å kunne justeres etterpå.
Kontroller at væsken renner gjennom slangen som den skal.

Hvis alvorlige hendelser oppstår i forbindelse med bruk av produktet IV-bracelet,
må disse rapporteres til Medow AB og vedkommende myndighet i landet der
brukeren og/eller pasienten er etablert.
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