
Οδηγίες Χρήσης 

Συνδέστε το Tego στον Καθετήρα του Ασθενούς 
 

> Με άσηπτη τεχνική αφαιρέστε το από το πακέτο συσκευασίας  
> Εξαερώστε τo Tego σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου  
> Συνδέστε το αρσενικό άκρο του Tego στον Καθετήρα 

Απολυμάνετε το Tego πριν από κάθε σύνδεση 
 

> Απολυμάνετε την επιφάνεια του TEGO (στο επάνω μέρος και στις πλευρές 
του) με κυκλικές κινήσεις εφαρμόζοντας πίεση  

Σύνδεση Γραμμών και Σύριγγας 
 

> Μη χρησιμοποιείτε βελόνες για να συνδεθείτε στη συσκευή 
> Οι συνδέσεις (Γραμμές, Σύριγγες, Vacutainer) πρέπει να γίνονται σε 

ευθεία, όχι υπό γωνία  
> Μη εφαρμόζετε ιδιαίτερη πίεση όταν συνδέεστε –σταματήστε όταν 

νιώσετε ότι βιδώθηκε  

Ξεπλύνετε με Φυσιολογικό Ορό 
 

> Όταν εγχύετε τα 10ml Φυσιολογικού Ορού πριν την απομάκρυνση του 
ασθενούς (Saline Lock), αφήστε ελάχιστη ποσότητα υγρού στο άκρο της 
σύριγγας (μην την αδειάσετε όλη) ώστε να αποφευχθεί η υποπίεση και η 
παλινδρόμηση του αίματος 

> Επιβεβαιώστε ότι κρατάτε το Tego από την βάση του και ότι έχετε 
ξεβιδώσει πλήρως πρίν αποσυνδέστε 

Χαρακτηριστικά 
 

> Ευθεία ροή υγρών επιτρέπει ροές άνω των 600ml/min 
> Παραμένει καθόλη την διάρκεια της αιμοκάθαρσης  
> Πιστοποιημένο για χρήση επτά (7) ημερών 
> Το κλείστρο σιλικόνης παραμένει κλειστό όταν δεν ενεργοποιείται, 

φράσσοντας την ροή και αποτρέποντας την έκθεση στο αίμα   



Μετάφραση από το WHITE PAPER “The Benefits of Saline Flushing Protocol when using the Tego Needlefree Hemodialy-
sis Connector” © 2012 ICU Medical Inc M1-1302 Rev.02 
 
Για τη χρήση του TEGO και την εφαρμογή πρωτοκόλλου το οποίο περιέχει ξέπλυμα με 
φυσιολογικό ορό (Saline Flush) είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.  
 
Το TEGO πρέπει να απολυμαίνεται επαρκώς πριν από κάθε πρόσβαση, χρησιμοποιήστε 
εμποτισμένη γάζα σε Ισοπροπυλική Αλκοόλη και καθαρίστε την επιφάνεια του TEGO με κυκλικές 
κινήσεις εφαρμόζοντας πίεση.  
 
Ο Κεντρικός Καθετήρας (ΚΚ) θα πρέπει να ξεπλένεται επαρκώς μετά από κάθε χρήση. Για να 
μειώσετε του χειρισμούς, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε 10ml ή 20ml φυσιολογικού 
ορού για να ξεπλύνετε. Δεν συνιστάται η χρίση δύο (2) 5ml συριγγών για το ξέπλυμα 10ml, διότι 
αυτό αυξάνει τους χειρισμούς και συνεπώς τον κίνδυνο βακτηριαιμιών σχετιζόμενων με τον 
καθετήρα (CRBSI) και θρομβώσεων.  
 
Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις βασικές οδηγίες για την εβδομαδιαία χρηση του TEGO με 
φυσιολογικό ορό.   

Ημέρα 1 Ημέρα 3 Ημέρα 5 
1. Απολυμαίνετε το TEGO 
 
2. Αναρροφήστε 3-5ml ώστε να 

καθαρίσετε τους αυλούς 
  

3. Αποσυνδέστε την συσκευή TEGO 
  

4. Εμβαπτίστε τα άκρα του ΚΚ σε Be-
tadine 

 

 5. Συνδέστε νέα εξαερωμένη συσκευή 
TEGO σε κάθε άκρο του ΚΚ 

  

6. Απολυμαίνετε το TEGO 
  

7. Επιβεβαιώστε τη βατότητα του 
καθετήρα 

  

8. Απολυμαίνετε το TEGO 
  

9. Συνδέστε τις γραμμές και ξεκινήστε 
τη συνεδρία 

  

10. Αποσυνδέστε τις γραμμές 
  

11. Απολυμαίνετε το TEGO 
  

12. Ξεπλύνετε τον ΚΚ με 10ml ή 20 ml     
φυσιολογικό ορό 
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Πρωτόκολλο χρήσης του TEGO με Φυσιολογικό Ορό  


