
INSTRUKCJA UŻYCIA

PROWADNIK HYDROFILICZNY

UWAGA:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i
środków ostrożności wymienionych w tej instrukcji. Niepowodzenie może spowodować
komplikacje..

OPIS PRODUKTU:

Drut prowadzący z powłoką hydrofilową jest dostarczany w stanie jałowym, niepirogennym i
przeznaczony do jednorazowego użytku. Urządzenie jest zbudowane z wysokiej jakości
metalowego drutu rdzeniowego z powłoką polimerową w wyrafinowanym procesie
konstrukcyjnym. Hydrofilową powłokę nakłada się na radiocieniującą osłonę polimerową.

ZAWARTOŚĆ PACZKI:

Drut prowadzący z powłoką hydrofilową

Uwaga: Długość i średnica drutu prowadzącego, konfiguracje końcówek są podane na
etykiecie produktu.

PRZEZNACZENIE
Drut powlekany hydrofilowo, przeznaczony do zapewnienia ścieżki terapeutycznej i
diagnostycznej wprowadzane są urządzenia. Prowadnik z powłoką hydrofilową przeznaczony
jest do stosowania w naczyniach wieńcowych lub obwodowych.

PRZECIWWSKAZANIA

Względne przeciwwskazania są następujące

Niekontrolowana ciężka arytmia komorowa

Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Niekontrolowana dysfunkcja serca

Nieskorygowana hipokaliemia, zatrucie palcami i zaburzenia elektrolitów

Choroby gorączkowe

Choroby krwotoczne

Ciężka niewydolność wątroby i nerek

Alergia na środki kontrastowe

Poważne choroby płuc

Ciąża

Choroby psychiczne lub fizyczne o złym rokowaniu

Przeciwdziałanie nakłuciu promieniowemu: brak tętna promieniowego, wynik testu Allena
był ujemny, co wskazuje na słabe krążenie oboczne ostry łuk. Zwarcie tętniczo-żylne w
dializie nerek.

POTENCJALNE NIEPOŻĄDANE ZDARZENIA

Potencjalne niepożądane reakcje lub komplikacje, które mogą wynikać z nieprawidłowego
stosowania hydrofilowego powlekanego drutu prowadzącego, obejmują między innymi:

 Efekt Concertina
 Ogniskowy skurcz naczyń
 Subintimal śledzenie i rozwarstwienie
 Krwiaki
 Zakrzepowe
 Skurcz tętnicy wieńcowej
 Ciężka arytmia
 Krwiak w miejscu nakłucia
 Skurcz promieniowy
 Krwiak przedramienia
 Krwiak przedramienia

OSTRZEŻENIA

1. Brak nawodnienia obręczy dozownika przed renowacją drutu prowadzącego może
spowodować uszkodzenie drutu prowadzącego i / lub trudności w wyjęciu z
dozownika.

2. Po uwodnieniu prowadnika delikatnie chwyć rurkę prowadzącą i wyciągnij z
dozownika. Po oddzieleniu rurki prowadzącej od podajnika od podajnika, kontynuuj
usuwanie drutu z obręczy.

3. Jeśli prowadnik nie jest odpowiednio uwodniony, trudno będzie go wyjąć z
dozownika. Wstrzyknij dodatkowy heparynizowany roztwór soli do dozownika i
powtórz krok 2.

4. Napełnić przeznaczone urządzenie roztworem soli fizjologicznej z heparyną przed i
podczas użytkowania, aby zapewnić płynny ruch hydrofilowego przewodu
prowadzącego w urządzeniu.

5. Użycie wysterylizowanej gazy zwilżonej heparynizowanym roztworem soli i / lub
urządzenia obrotowego ułatwi manipulowanie drutem.



6. Włożyć prowadnik do urządzenia i ustawić w żądanej pozycji.

OSTRZEŻENIE: Jeśli ruch drutu wewnątrz urządzenia zostanie zmniejszony,
należy usunąć drut prowadzący i ponownie aktywować hydrofilową powłokę
zwilżając całą jej powierzchnię heparynizowanym roztworem soli.

7. Wytrzyj drut prowadzący zwilżony heparyną roztworem soli fizjologicznej, aby
usunąć nadmiar krwi z powierzchni prowadnika.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj suchej gazy, ponieważ może to uszkodzić
powierzchnię prowadnika, powodując wzrost oporu po ponownym
włożeniu drutu do urządzenia.

8. Nawodnić prowadnik przed ponownym włożeniem do dowolnego urządzenia lub
umieszczeniem w ciele pacjenta.
Należy unikać alkoholu, roztworów antyseptycznych lub innych rozpuszczalników.

OSTRZEŻENIE: Roztwory te mogą niekorzystnie wpływać na powierzchnię
hydrofilowego drutu prowadzącego.

9. Po oczyszczeniu drutu umieść go w obręczy wypełnionej solą fizjologiczną,
zaczynając od bliższego końca. Drut można również umieścić w przewodzie
prowadzącym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Jeśli prowadnik nie porusza się swobodnie po ponownym włożeniu, wyjmij go i całkowicie
ponownie nawodnij.

Jeśli po ponownym włożeniu drut nie porusza się swobodnie, należy wymienić go na nowy
hydrofilowy drut prowadzący.

Identyfikacja i model produktu
Identyfikacja produktu: patrz informacje na etykiecie, zawiera nazwę produktu, wzór kształtu

końcówki drutu prowadzącego.
Model: HGWS, HGWA, HGWJ; Rozmiar: średnica: 0,018 cala, 0,025 cala, 0,032 cala, 0,035

cala, 0,038 cala; długość; 45cm, 150cm, 180cm, 260cm.
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