H/S ElliptosphereTM

Kateter för Hydrosonografi och
Hysterosalpingografi

Bruksanvisning
• Latexfri ballongkateter, införingshylsa med 1,5 cc
spruta.
• Använd luft eller NaCl.
• Katetern kan användas med vatten eller oljebaserat
kontrastmedel.
• Steril för engångsbruk.

Elliptosphere Ballong
Den patenterade formen på ballongen gör det möjligt
att efter insättning dra tillbaka katetern längre än
andra runda H/S katetrar. Det innebär att man får en
bättre översikt i hela uterus vid hydrosonografi.
Se bild nedan.

Indikation
För administrering av konstrast under Hydrosonografi
eller Hysterosalpingografi, för att upptäcka patologiska
fynd i uterus och äggledare.
Kontraindikation
Sedvanlig medicinsk bedömning.
Försiktighet!
Överskrid inte rekommenderad uppblåsning av ballongen
1,5 cc, då finns risk att ballongen kan spricka.
Varning!
Vissa patienter kan vara känsliga för kontrast.
Instruktion
1. Fatta tag om den ljusblå kateterns platta trekant
och dra bort skyddshylsan från kateterns spets.
2. Testa ballongen genom att tömma sprutan upp i
ballongen.
3. Dra därefter tillbaka luften i sprutan fullständigt
och stäng kranen.
4. Koppla på den kontrastfyllda sprutan till den blå
luerlock-fattningen och fyll katetern med kontrast,
så att all luft försvinner.
5. Skjut upp införingshylsan till ca 0,5 cm från
kateterns spets. Placera därefter katetern mot
cervixkanalen.
6. Öppna kranen till sprutan och fyll ballongen upp till
max 1,5 cc med alternativt luft eller NaCl. Stäng
kranen.
7. Spruta in kontrasten och genomför undersökningen.
8. Om man önskar placera ballongen i uterus, töm ballongen åter ned i sprutan. Ändra kateterns läge till
uterus och återfyll ballongen. Stäng kranen.
9. Dra sedan katetern ned och täpp till mot
cervixkanalens öppning. Fortsätt undersökningen.
Borttagning av katetern
Öppna kranen och töm ballongen åter ned i sprutan. Dra
ut katetern.
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H/S Elliptosphere Kateter, 5 Fr, (10 st/fp)
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