
Drænageinstruktion
PleurX katetersystemPleurX katetersystem

Denne instruktion skal kun bruges som 
en vejledning. Læs brugervejledningen 
som er vedlagt drænagekittet, og se 
drænagevideo for mere detaljeret 
instruktion.

FÅ BEGYNDT  Klargør indholdet i drænagekittet og vask dine hænder grundigt.
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TILSLUT DRÆNAGE FLASKEN   Kateter og adgangsspids skal holdes rene.

VÆSKE DRÆNAGE  Dræn ikke mere end 1000 ml. fra brysthulen eller 2000 ml. fra maven af gangen.

DE SIDSTE TRIN SAMT BORTSKAFFELSE  Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så kontakt din læge eller sygeplejerske.

 Fold den blå indpakning ud på et 
rent bord. Placer flasken tæt ved 
det blå stykke indpakning, og 
placer flaskens adgangsspids på 
den blå indpakning.

Tag hver handske ved håndleddet og 
tag  dem begge på.

De 3 alkoholserviet pakninger rives 
op. Læg de nu åbne pakninger på 
den blå indpakning lidt væk fra de 
sterile dele.

Åben pakken med ventil hætten og 
lad den falde ud på den sterile blå 
indpakning.

Fjern plasticstykket fra toppen af 
drænageflasken.

Tryk ”T” stemplet ned. Klemmen på drænageslangen klem-
mes helt sammen, når drænagen er 
slut.

Den fleksible gummi-
hætte og drænageslan-
gen fjernes fra flasken.

Hæld flaskens indhold 
ud i toilettet.  Placer 
flasken i en affaldspose 
der lukkes tæt og 
kasser den.

Klemmen på drænageslangen løsnes 
for at påbegynde drænage.

September 2013September 2013

Klemmen på drænageslangen 
klemmes helt sammen, og 
plasticbeskyttelsen fra adgangs- 
spidsen �ernes. 

Tag ventilhætten af katetret. Rengør omkring ventilåbningen 
med den 1. alkoholserviet. 

Indsæt adgangsspidsen i 
kateterventilen.

Tryk ”T” stemplet ned og bevæg 
stemplet i en cirkulær bevægelse så 
hullet i folieforseglingen forstørres, og 
væsken kan hældes ud.

Sæt den selvklæbende bandage over 
gazepatchen og �ern plasticdelen.

Placer skumpatchen omkring katetret, 
og rul katetret pænt sammen oven på 
patchen. Dæk katetret med 
gazepatchen.

Træk adgangsspidsen ud af 
kateterventilen og læg adgangs-
spidsen fra dig.

Rengør omkring ventilåbningen med 
den 2. alkoholserviet.

Sæt ny ventilhætte på kateterventilen 
og drej indtil den ”klikker” og er i låst 
position.

Rengør huden omkring katetret med 
den 3. alkoholserviet.
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Denne instruktion bruges til 
drænage med Pneu-Pack drænpose 
+ Procedurepakke (50-7290)
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FÅ BEGYNDT Klargør indholdet i Procedurepakken og vask dine hænder grundigt.

VÆSKE DRÆNAGE Dræn ikke mere end 1000 ml fra brysthulen af gangen.

TILSLUT Pneu-Pack DRÆNPOSEN   Kateter og adgangsspids skal holdes rene.

DE SIDSTE TRIN SAMT BORTSKAFFELSE Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så kontakt din læge eller sygeplejerske.

1

Fold den blå Procedure indpakning 
ud på et rent bord. Placer drænposen 
tæt ved det blå stykke indpakning, og 
placer drænposens adgangsspids på 
den blå indpakning.

9

Klemmen på drænageslangen
løsnes for at påbegynde drænage.

5

Tag ventilhætten af katetret.

13

Sæt ny ventilhætte på kateterventilen
og drej indtil den ”klikker” og er i låst
position.

2

Tag hver handske ved håndleddet
og tag dem begge på.

10

Klemmen på drænageslangen 
klemmes helt sammen, når  
drænagen er slut.

6

Rengør omkring ventilåbningen
med den 1. spritserviet.

14

Rengør huden omkring katetret med
den 3. spritserviet.

3

De 3 spritserviet pakninger rives
op. Læg de nu åbne pakninger på
den blå indpakning lidt væk fra de
sterile dele.

11

Træk adgangsspidsen ud af
kateterventilen og læg adgangs-
spidsen fra dig.

7

Indsæt adgangsspidsen i
kateterventilen.

15

Placer skumpatchen omkring 
katetret og rul katetret pænt  
sammen oven på patchen. Dæk 
katetret med gazepatchen.

4

Klemmen på drænageslangen
klemmes helt sammen, og plastic-
beskyttelsen fra adgangsspidsen
fjernes.

12

Rengør omkring ventilåbningen 
med den 2. spritserviet.
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8

Placer drænposen under kateter 
niveau for et bedre afløb.
Den blå luftventil  
kan åbnes, så luften  
kan undslippe. 
Lægens ordination  
(anvisning) følges.

16

Fjern midterstykket fra bagsiden af 
den selvklæbende forbinding. 

13

de

9.  Bei dieser Dauerdrainage handelt es sich um ein sicheres und geschlossenes System. Der Pneu
Pack sollte spätestens nach 72 Stunden oder gemäß den Hygienevorschriften Ihrer Institution 
gewechselt werden. 

10.  Wenn Sie das Reservoir entleeren wollen, öffnen Sie das ErgussAblassventil.

11.  Beim Erreichen des gewünschten Drainagevolumens beenden Sie die Drainage durch  Schließen 
der Quetschklemme. 

KLICK

17

Fjern beskyttelsesstykket 
fra klæbefladen.

18

Placer forbindingen over
gazepatchen og applicer
fra midten og udefter.

19

Fjern rammen omkring den selv- 
klæbende forbinding.

20

Åben tømningsventilen og tøm 
drænposens indhold ud i toilettet. 
Placer drænposen i en affaldspose
der lukkes tæt og kasseres.
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