
INSTRUKCJAUŻYCIA

CEWNIK ANGIOGRAFICZNY

UWAGA:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków

ostrożności wymienionych w tych instrukcjach. Niezastosowanie się do tego może spowodować komplikacje.

OPIS PRODUKTU:

Cewnik angiograficzny jest jałowym, jednorazowym, niepirogennym i jednorazowym urządzeniem, które jest

przeznaczone do dostarczania środka kontrastowego do wybranych miejsc w układzie naczyniowym. To

urządzenie składa się z nasadki cewnika, odciążenia, głównego korpusu, pośredniej końcówki i miękkiej końcówki,

patrz Rysunek 1.

1.Piasta 2. Odciążenie 3. Korpus 4. Końcówka pośrednia 5. Końcówka miękka

Rycina 1 Struktura cewnika angiograficznego

ZAWARTO ŚĆ PACZKI

1 – Cewnik Angiograficzny

Uwaga: Długość, średnica i modele cewnika są podane na etykiecie produktu.

PRZEZNACZENIE

Cewnik angiograficzny jest przeznaczony do stosowania w procedurach angiograficznych w celu dostarczania

mediów nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich do wybranych miejsc w układzie naczyniowym.

PRZECIWWSKAZANIA

• Ostra faza zawału mięśnia sercowego

• Poważna niewydolność serca.

• Poważna arytmia.

• Poważna infekcja ogólnoustrojowa lub gorączka

• Poważna choroba inna niż choroba wieńcowa.

• Poważny brak równowagi elektrolitowej w surowicy.

• Alergia lub reakcja na środek kontrastowy

• Niewydolność nerek

• Koagulopatie krwi

• Niektóre choroby układu oddechowego

• Choroba umysłowa

• Ciąża

POTENCJALNENIEPOŻĄDANE ZDARZENIA

Zdarzenia niepożądane lub powikłania związane ze stosowaniem cewnika angiograficznego obejmują, ale nie są
ograniczone do:

- Zator tętniczy lub niedrożność
・ Rozwarstwienie tętnicy

・ Uraz tętnicy

・ Ostry zawał mięśnia sercowego

・ Niestabilna dławica piersiowa
- fałszywy tętniak
・Migotanie komór / arytmia

・ Perforacja tętnicy

・ Przetoka tętniczo-żylna

・ Skurcz

・ Zakrzepica naczyniowa

・ Zator dystalny
- Zakażenie i ból w miejscu wkłucia
- krwiak
・ Bradykardia

・ Krwotok

OSTRZEŻENIA

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie naczynia, uszkodzenie lub pęknięcie /

oddzielenie cewnika, co może wymagać wyjęcia.

- Nie podgrzewać ani nie zginać końcówki cewnika, co może spowodować uszkodzenie cewnika.

- Rozważyć zastosowanie ogólnoustrojowej heparynizacji, aby zapobiec lub zmniejszyć możliwość tworzenia się

skrzepów na powierzchni cewnika.

・ Nigdy nie przesuwaj gwałtownie prowadnika i / lub nie wciskaj go na siłę do cewnika, gdy cewnik jest zgięty

lub skręcony. Może to spowodować pęknięcie / oddzielenie cewnika, aw rezultacie uszkodzenie naczynia.

・ Przed rozpoczęciem infuzji należy sprawdzić, czy cewnik nie został załamany i / lub zablokowany.

Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować pęknięcie / pęknięcie / oddzielenie cewnika, aw rezultacie

uszkodzenie naczynia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

・ Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków
ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tego może spowodować komplikacje.
・ Urządzenie może być używane wyłącznie przez lekarzy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i znają zasady,
zastosowania kliniczne, skutki uboczne i zagrożenia.
- Nie modyfikuj tego urządzenia.
・Wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta. Nie używaj ponownie, nie przetwarzaj ani nie sterylizuj
ponownie tego produktu. Ponowne użycie, ponowne przetwarzanie lub ponowna sterylizacja mogą zagrozić
integralności strukturalnej wyrobu i / lub stworzyć ryzyko zanieczyszczenia wyrobu, które może spowodować
obrażenia, chorobę lub śmierć pacjenta. Czyszczenie, dezynfekcja i ponowna sterylizacja mogą zagrozić
podstawowymwłaściwościom materiałowym i konstrukcyjnym wyrobu, prowadząc do awarii urządzenia.
・ Dobierz cewnik o optymalnym kształcie i rozmiarze końcówki, weź pod uwagę miejsce, w które ma być
wprowadzony, oraz anatomię pacjenta.
・ Urządzenie jest obsługiwane w sterylnym środowisku i tylko w szpitalach.

・ Nie wystawiać produktu na działanie rozpuszczalników organicznych, na przykład alkoholu.

・ Nie używaj środków kontrastowych zawierających składnik Ethiodol, Lipiodol lub innego rodzaju środków.
Środek kontrastowy należy wstrzykiwać w temperaturze 37 ° C.

・ Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia wtrysku.



・ Nie używaj tego urządzenia, jeśli jest nieaktualne.

- Nie używaj tego urządzenia, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

- Po użyciu zutylizuj urządzenie zgodnie z wytycznymi szpitala, administracji lub rządu.

Rozmiar
Przepływ (mL/sek) przy

1200psi

Przepływ (mL/sek) przy
1200 psi

Ciśnienie maxymalne (psi/kPa)

4 Fr. (1.40mm) 16 19 1200 psi / 8274 kPa
5 Fr. (1.70mm) 21 24 1200 psi / 8274 kPa
6 Fr. (2.00mm) 25 31 1200 psi / 8274 kPa

Uwaga: Wszystkie pomiary wykonano na próbkach o długości 100 cm w temperaturze 37 °C, stosując normalną
sól fizjologiczną po wstrzyknięciu przez 2 sekundy.

JAK DOSTARCZONE

Cewnik angiograficzny jest dostarczany w stanie jałowym i niepirogennym do jednorazowego użytku.

PRZECHOWYWANIE

• Cewnik angiograficzny należy przechowywać w czystym, chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, aby uniknąć
przedłużonej ekspozycji na światło i wilgoć.
• Środowisko przechowywania powinno być odporne na szczury i mole, aby zachować integralność opakowania.
• Chrońje przed kontaktem z gazem korozyjnym.
• Temperatura przechowywania: od 0°C do 40 °C
• Wilgotność przechowywania: <80%

INSTRUKCJAUŻYCIA

1. Ostrożnie otwórz sterylną torebkę i delikatnie wyjmij cewnik z opakowania. Przepłucz go, wstrzykując
heparynizowany roztwór soli fizjologicznej przez nasadkę cewnika za pomocą strzykawki.
Uwaga: podczas wyjmowania z opakowania i używania należy zachować zasady aseptyki.
2. Wprowadzić prowadnik o odpowiednim rozmiarze do cewnika przez jego piastę i przesunąć go na około 5 cm

poza dystalną końcówkę cewnika.
3. Uzyskać dostęp do tętnicy techniką przezskórną lub podciętą.
Uwaga: rozważ zastosowanie ogólnoustrojowej heparynizacji.
4. Włóż sam prowadnik do tętnicy. Następnie należy wprowadzić cewnik do tętnicy po prowadniku.
Przestroga: aby uniknąć uszkodzenia cewnika po wprowadzeniu go do naczynia, należy ostrożnie manipulować

prowadnikiem, szczególnie podczas przechodzenia przez zagięcie cewnika i / lub podczas przechodzenia przez
końcówkę cewnika.
5. Powoli i ostrożnie manipulować cewnikiem w tętnicy.
6. Gdy końcówka cewnika dotrze do odgałęzienia żądanego naczynia, wyjąć prowadnik przez cewnik.
7. Potwierdzając położenie końcówki cewnika pod fluoroskopią, wprowadzić cewnik w żądane miejsce i wykonać

angiografię.
8. Po zakończeniu zabiegu wyciągnąć cewnik z powrotem z miejsca.Wprowadzić prowadnik do cewnika, tak aby
wystawał nieco poza dystalny koniec cewnika. Ostrożnie wyjmij cewnik i prowadnik
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