SNABBREFERENSGUIDE

Hemospray

®

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

Förberedelse

Avlägsna enheten från förpackningen. Aktivera
CO2-patronen genom att vrida den röda
aktiveringsratten tills det tar stopp.

Steg 3

För långsamt katetern framåt genom
arbetskanalen i korta steg tills kateterspetsen
syns endoskopiskt. Försiktighetsåtgärd: Undvik
kateterocklusion genom att inte placera katetern
direkt i kontakt med blod och/eller en slemhinna,
inklusive eventuellt samlat blod, och aspirera inte
blod när katetern är i arbetskanalen. Säkerställ
god sikt genom att alltid hålla kateterspetsen
1–2 cm från blödningsstället.

MEDICAL

Steg 1

Innan du för in katetern i arbetskanalen ska
du identifiera blödningsstället, avlägsna så
mycket blod som möjligt och därefter spola
arbetskanalen med luft.

Steg 4

Fäst katetern på handtaget och kontrollera att den
är korrekt ansluten.

Steg 2

Förhindra att vätska kommer in i arbetskanalen
genom att tillfälligt blockera katetern genom att
placera tummen över den röda kateterfattningen
medan katetern förs genom arbetskanalen.

Steg 5

Placera ut pulvret genom att vrida den röda
ventilen till det öppna läget. Obs! Enheten är
nu aktiv och redo att användas. Tryck inte på
utlösarknappen förrän du vill placera ut pulvret.

Steg 6

Placera ut pulvret genom att hålla handtaget
upprätt, trycka in den röda utlösarknappen i 1–2
sekunder och därefter släppa den. Obs! Det
första trycket på utlösaren kanske inte placerar
ut en tillräcklig mängd pulver. Tryck på utlösaren
igen för att fortsätta mata pulver genom systemet.
Fortsätt applicera pulvret med korta pustar tills
platsen är helt täckt med pulver och ingen aktiv
blödning syns. Flera appliceringar kan krävas,
dock ska högst tre Hemospray-enheter appliceras

Steg 7

per patient. Obs! Invänta hemostas innan du
aspirerar. Den behandlade platsen behöver
inte spolas efter utplaceringen av pulver. Om
spolning önskas ska du invänta hemostas innan
du spolar med vatten. Undvik potentiell ocklusion
av endoskopet genom att inte aspirera pulver i
endoskopkanalen. Sugfunktionen kan stängas
av eller kopplas bort tillfälligt för att undvika
oavsiktlig aspiration av pulver i endoskopkanalen.
Om katetern blir tilltäppt under proceduren

ska du vrida den röda ventilen till det stängda
läget, avlägsna katetern från endoskopet och
ersätta den med den extra katetern som följer
med i förpackningen. Upprepa därefter steg 1–6.
En ny enhet krävs om mer pulver behövs och
spraybehållaren eller CO2-patronen är tom.

Steg 8
Kassera enheten i enlighet med institutionens
riktlinjer för biologiskt farligt medicinskt avfall.
Läs aktuell bruksanvisning för detaljerad systemanvändning.
Produktriskinformation finns i bruksanvisningen på
cookmedical.eu.

Innan du avlägsnar Hemospray-enheten från
patienten ska du vrida den röda ventilen till det
stängda läget. Avlägsna enheten från endoskopet
genom att greppa katetern och dra långsamt.

MEDICAL

Efter avslutad procedur ska du sänka enhetens
tryck genom att rotera den röda aktiveringsratten
tills CO2-patronen blir helt trycklös.

AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11
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