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E N D O S C O P I C H E M O S TAT

Klargøring

Tag enheden ud af pakken. Aktivér CO2patronen ved at dreje den røde aktiveringsknap,
indtil den stopper.

Trin 3

Før langsomt kateteret frem gennem
tilbehørskanalen i korte trin, indtil
kateterspidsen kan ses endoskopisk.
Forholdsregel: For at undgå tilstopning af
kateteret må dette ikke placeres i direkte
kontakt med blod og/eller slimhinder,
herunder eventuelt blod, der har samlet sig,
og du må ikke aspirere blod, mens kateteret
er i tilbehørskanalen. For at sikre ordentlig
synlighed skal kateterspidsen hele tiden være
1-2 cm væk fra blødningsstedet.

MEDICAL

Trin 1

Før indføring af kateteret i tilbehørskanalen:
Identificer blødningsstedet, fjern så meget blod
som muligt, og skyl derefter tilbehørskanalen
med luft.

Trin 4

Fastgør kateteret til håndtaget, og sørg for, at
det sidder helt fast.

Trin 2

For at begrænse indtrængning af væske i
arbejdskanalen: Tilstop kateteret midlertidigt
ved at placere en tommelfinger over den røde
katetermuffe, mens kateteret føres ned gennem
tilbehørskanalen.

Trin 5

Klargør pulveret ved at dreje den røde ventil til
åben position. Bemærk: Enheden er nu aktiv og
klar til brug. Tryk ikke på udløserknappen, før
du ønsker at bruge pulveret.

Trin 6

Påfør pulveret ved at holde håndtaget lodret
og trykke den røde udløserknap ned i 1-2
sekunder og derefter slippe den. Bemærk:
Det første tryk på udløseren giver muligvis
ikke en tilstrækkelig mængde pulver. Tryk på
udløseren igen for at lede mere pulver gennem
systemet. Fortsæt med at påføre pulveret i korte
stød, indtil stedet er fuldstændigt dækket af
pulver, og der ikke ses nogen aktiv blødning.
Flere påføringer kan være påkrævet, men der

Trin 7

må højst anvendes 3 Hemospray-enheder pr.
patient. Bemærk: Lad der være tilstrækkelig
tid til hæmostase, før der aspireres. Skylning
af det behandlede sted er ikke påkrævet
efter påføring af pulver. Hvis skylning ønskes,
skal der være tilstrækkelig tid til hæmostase,
før der skylles med vand. For at undgå
potentiel tilstopning af endoskopet må der
ikke aspireres pulver ind i endoskopkanalen.
Endoskopsugning kan slås fra eller frakobles

midlertidigt for at undgå utilsigtet aspiration
af pulver i endoskopkanalen. Hvis kateteret
bliver tilstoppet under proceduren: Drej den
røde ventil til lukket position, fjern kateteret
fra endoskopet, og udskift det med det ekstra
kateter, der medfølger i pakken. Gentag
derefter trin 1-6. Hvis der er behov for mere
pulver, og spraydåsen eller CO2-patronen er
tom, er en ny enhed påkrævet.

Trin 8
Bortskaf enheden i henhold til hospitalets
retningslinjer for biologisk farligt medicinsk
affald.
Se den gældende brugsanvisning vedrørende detaljeret
brug af systemet.
Se venligst produktrisikoinformation i brugsanvisningen på
cookmedical.eu.

Før du fjerner Hemospray-enheden fra
patienten, skal du dreje den røde ventil til lukket
position. Fjern enheden fra endoskopet ved at
tage fat i kateteret og trække langsomt.

MEDICAL

Efter afslutning af proceduren: Sænk trykket i
enheden ved at dreje den røde aktiveringsknap,
indtil trykket er helt fjernet i CO2-patronen.
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