HALYARD* GESLOTEN UITZUIGSYSTEMEN
Pediatrische tracheostomie

TRACHEAAL GESLOTEN
UITZUIGSYSTEEM - RICHTLIJNEN
TEKENEN DAT UITZUIGING NOODZAKELIJK IS:

• BLAUWE LIPPEN/HUID ROND DE MOND
• GORGELENDE, REUTELENDE,
PIEPENDE GELUIDEN
• GEÏRRITEERDE, RUSTELOZE, NERVEUZE
PATIËNT
• MOEIZAME ADEMHALING
• ADEMSNELHEID HOGER DAN NORMAAL
• IN GEVAL VAN BEADEMING KAN EEN
HOGEDRUKALARM KLINKEN

HALYARD* GESLOTEN UITZUIGSYSTEMEN
Pediatrische tracheostomie

10 STAPPEN VOOR DE JUISTE UITZUIGING
BIJ THUISPATIËNTEN
1

Was uw handen.

2

Open het HALYARD* gesloten
uitzuigsysteem voor pediatrische
tracheostomie. Verwijder de dop.

3

Bevestig het duimventiel op de afzuigslang.

4

Controleer of de vacuümregelaar van het
suctieapparaat op de gewenste stand staat.

5

Bevestig het gesloten uitzuigsysteem aan de tracheacanule
en sluit de beademing opnieuw aan. Sluit de warmte- en
vochtwisselaar (HME) of beademing opnieuw aan op het
kniestuk van het gesloten uitzuigsysteem.

6

Pas de beademing zo nodig aan, conform
de instructies van uw zorgverlener.

7

Ondersteun de kniestukverbinding en de
tracheacanule met één hand. Voer de katheter
langzaam in de luchtweg.

8

Breng de katheter in tot de lijn of het cijfer met
de juiste kleur zichtbaar is in de connector.
De uitzuigkatheter mag maar iets voorbij
het einde van de tracheacanule gaan.

9
10

Uitzuiging door het duimventiel in te drukken.
Ondersteun de tracheacanule en druk het ventiel
gedurende 3 seconden in. Trek de katheter langzaam
terug tot de zwarte tip zichtbaar is in de connector.
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Zwarte tip in connector.

Black tip inside dome.

Spoel de katheter door en plaats de
doppen terug tot het volgende gebruik.

Herhaal zo nodig stap 7 t/m 9.
Reinig en spoel het systeem door om infectie te voorkomen.

www.halyardhealth.nl

Stuur voor meer informatie een e-mail naar
customerservice.bnl@hyh.com of
ga naar www.halyardhealth.nl
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