HURTIGREFER ANSEGUIDE

Hemospray

®

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

Klargjøring

Ta enheten ut av pakningen. Aktiver CO2-patronen
ved å dreie på den røde aktiveringsknappen til
den stopper.

Trinn 3

Før kateteret langsomt frem gjennom
arbeidskanalen et kort stykke om gangen til
kateterspissen vises i endoskopet. Forholdsregel:
For å unngå okklusjon av kateteret må du ikke
plassere det i direkte i kontakt med blod og/
eller slimhinner, inkludert eventuelt oppsamlet
blod, og ikke aspirere blod mens kateteret er i
arbeidskanalen. For å sikre god synlighet skal
kateterspissen være 1–2 cm unna blødningsstedet
til enhver tid.

MEDICAL

Trinn 1

Før du setter kateteret inn i arbeidskanalen, må
du finne blødningsstedet, fjerne så mye blod som
mulig og deretter spyle arbeidskanalen med luft.

Trinn 4

Fest kateteret til håndtaket, og pass på at
tilkoblingen er sikker.

Trinn 2

For å hindre at det kommer væske inn
i arbeidskanalen, må du okkludere kateteret
midlertidig ved å plassere tommelen over den
røde katetermuffen mens du fører kateteret ned i
arbeidskanalen.

Trinn 5

For å frigjøre pulveret dreier du den røde ventilen
til åpen stilling. Merk: Enheten er nå aktiv og klar
til bruk. Ikke trykk på utløserknappen før du vil
frigjøre pulveret.

Trinn 6

For å frigjøre pulveret holder du håndtaket
i opprett stilling og trykker på den røde
utløserknappen i 1–2 sekunder og slipper den.
Merk: Det er ikke sikkert at det første trykket på
utløseren frigjør en tilstrekkelig mengde pulver.
Trykk på utløseren igjen for å fortsette å bevege
pulver gjennom systemet. Fortsett å påføre
pulveret i korte støt til stedet er fullstendig dekket
med pulver og ingen aktiv blødning kan ses. Det
kan være nødvendig med flere påføringer, men

Trinn 7

maksimalt 3 Hemospray-enheter skal påføres per
pasient. Merk: Gi tid til hemostase før aspirasjon.
Det er ikke nødvendig å irrigere det behandlede
stedet etter frigjøring av pulver. Hvis irrigasjon er
ønskelig, bør du gi tid til hemostase før irrigasjon
med vann. For å unngå potensiell okklusjon av
endoskopet må du unngå å aspirere pulver inn i
endoskopkanalen. Suging med skopet kan slås av
eller kobles fra midlertidig for å unngå utilsiktet
aspirasjon av pulver inn i skopkanalen. Hvis

kateteret blir okkludert under prosedyren, dreier
du den røde ventilen til lukket stilling, fjerner
kateteret fra endoskopet og skifter det ut med
det ekstra kateteret som følger med i pakningen.
Gjenta deretter trinn 1–6. Hvis det trengs mer
pulver, og sprayboksen eller CO2-patronen er
tom, kreves en ny enhet.

Trinn 8
Kast enheten i henhold til institusjonens
retningslinjer for medisinsk biologisk farlig avfall.
Se gjeldende bruksanvisning for detaljer om bruk av systemet.
Se produktets risikoinformasjon i bruksanvisningen
på cookmedical.eu.

Før du fjerner Hemospray-enheten fra pasienten,
dreier du den røde ventilen til lukket stilling.
For å fjerne enheten fra endoskopet holder du i
kateteret og trekker langsomt.

MEDICAL

Når prosedyren er fullført, fjerner du
trykket i enheten ved å dreie på den røde
aktiveringsknappen til trykket er helt fjernet i CO2patronen.

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