
Desinfecteer zorgvuldig uw handen. Trek steriele 
handschoenen aan. Desinfecteer huid van de patiënt 
volgens protocol en laat desinfectans volledig drogen. 
Open verpakking en haal  steriele film eruit.

1

Druk de film voorzichtig maar stevig aan van binnen 
naar buiten, rondom insteekopening en katheterhub. 
Til voorzichtig de katheterlumen op om de non-woven 
fixatierand stevig op de huid aan te drukken.
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7
Hele strip is onder hub. Inkeping zit contra inkeping 
filmverband (sluit zich als één geheel rondom katherhub 
voor optimale stabilisatie). Verwijder dan papieren 
hoekjes van strip door deze hoekjes van binnen naar 
buiten weg te “duwen”. 

Verwijder alle fixatiestrips van het verband. Makkelijk is 
de strips vanuit de rand vast te pakken en los te maken.

1

Verwijder het schutblad aan de achterkant en houd de 
film met twee handen aan de handige tabs(‘oren’) vast.

2

Verwijder langzaam frame in twee delen, (één met brede 
fixatiestrip en één deel met smalle fixatiestrip). Druk 
tegelijkertijd stevig randen van de film aan voor goed 
contact van kleeflaag op de huid: de optimale kleefkracht.

5

Druk het gehele verband stevig aan voor optimale 
kleefkracht.

9

Pak non-woven filmuiteinden, rol als het ware op (laag, 
langzaam) richting transparante deel, houdt één vinger 
op katheterhub zodat deze niet weg schuift. 

2

Plaats de non-woven stabilisatierand met inkeping tot 
over de katheterhub en -vleugels en leg de non-woven 
filmuiteinden onder de katheterlijn(en) tegen elkaar aan.

3

Verwijder brede strip met inkeping van papieren frame. 
Laat 2 hoekjes zitten, pak hieraan vast. (Geen aanraking 
kleeflaag.) Vouw strip dubbel, druk vouw op huid onder 
hub aan; wrijf dan 1 voor 1 helft van strip van midden naar 
buiten toe uit. Inkeping strip wijst richting insteekopening!

6

Maak voorzichtig het transparante gedeelte los van de 
huid en insteekopening. Ondersteun daarbij de insteek-
opening met één vinger zodat de lijn in situ blijft. 

3

Schrijf datum en tijdstip op de smalle strip, het 
documentatielabel, en plaats deze over de katheterhub 
voor extra fixatie. 
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Tegaderm™ IV Advanced Verband

met Comfortabele Kleeflaag
Technologie

AANBRENGTECHNIEK 1685 VOOR PICC’S

VERWIJDERTECHIEK 1685 PICC’S


