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Ενδείξεις	  για	  τη	  χρήση/	  Προτεινόμενη	  χρήση	  
Ο	  διαυλικός	  V8	  BAV	  καθετήρας	  είναι	  χρήσιμος	   	   για	  αορτικήβαλβιδοπλαστική	  με	  
μπαλόνια.  
	  	  
Αντενδείξεις	  
Δεν	  υπάρχουν	  γνωστές	  αντενδείξεις	  για	  τη	  βαλβιδοπλαστική	  διαφορετικές	  από	  τους	  
κινδύνους	  στάνταρτ	  που	  συνδέονται	  με	  την	  εισαγωγή	  του	  καρδιαγγειακού	  καθετήρα.	  Η	  
ιατρική	  κατάσταση	  του	  ασθενή	  μπορεί	  να	  επηρεάζει	  την	  επιτυχή	  χρήση	  αυτού	  του	  
καθετήρα.	  
	  	  
	  

Ξεπακετάρω	  και	  ελέγχω	  το	  προϊόν	  
	  

Όταν	  ξεπακετάρετε	  το	  προϊόν	  πρέπει	  να	  ελέγξετε	  καλά	  κάθε	  προϊόν	  να	  μην	  έχει	  ζημίες	  
από	  την	  αποστολή.	  

Ελέγξτε	  το	  για	  τυχόν	  ζημιά	  ή	  ελαττώματα.	  Μη	  χρησιμοποιείστε	  το	  προϊόν	  αν	  τα	  
προϊόντα	  στο	  πακέτο	  είναι	  ελεύθερα,	  χαλασμένα	  ή	  ελαττωματικά.	   	   Αν	  κάτι	  
είναι	  χαλασμένο	  ή	  ελαττωματικό,	  πρέπει	  να	  έρχεστε	  σε	  επαφή	  με	  την	  
εξυπηρέτηση	  πελατών	   	  

	  	  
	  
V8	  Transluminal	  Balloon	  Aortic	  Valvuloplasty	  Catheter	  είναι	  σήμα	  της	   	  
InterValve,	  Inc.	  
	    

Σελίδα	  2	  
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Περιγραφή	  διάταξης	  
Το	  διαυλικό	  σύστημα	  V8	  BAV	  καθετήρα	  έχει	  μπαλόνι	  διαστολής	  στη	  μορφή	  του	  οχτώ	  
στο	  άκρο	  του	  ομοαξονικού	  καθετήρα.	   	   Ο	  καθετήρας	  εισέρχεται	  διά	  μέσου	  μιας	  
διαδερμικής	  εισόδου	  στη	  κοινή	  μηριαία	  αρτηρία	  μέσα	  από	  περίβλημα	  εισόδου	  και	  
κατευθύνεται	   	   προς	  την	  αορτική	  βαλβίδα	  με	  οδηγό	  σύρμα	  αγγειοπλαστικής.	   	   Το	  
μπαλόνι	  εμφυσείται	   	   για	  να	  διαστέλλει	  τα	  φύλλα	  της	  στενωτικής	  βαλβίδας	  για	  να	  
αυξάνει	   	   τις	  διαστάσεις	  ανοίγματος	  της	  βαλβίδας	  και	   	   συστηματικά	  την	  ροή	  του	  
αίματος	  βελτιώνοντας	  τη	  κινητικότητα	  των	  φύλλων.	   	   Ο	  σκοπός	  του	  μπαλονιού	  στη	  
μορφή	  του	  οχτώ	  είναι	  ο	  περιορισμός	  της	  ανεπιθύμητης	  κίνησης	  στη	  διάρκεια	  της	   	  
εμφύσησης	   	   μέσου	  κλειδώματος	  στην	  ανατομία	  των	  ασθενών	  ενώ	  η	  εμφύσηση	   	   με	  
κατώτερο	  μέγεθος	   	   θέλει	  να	  περιορίσει	  την	  υπερβολική	  διαστολή	  της	  βαλβίδας	  
δακτυλίου.	   	   Όταν	  τελειώνει	  η	  διαδικασία,	  το	  μπαλόνι	   	   ξεφουσκώνει	  και	  αφαιρείται.	   	  
	  

	  

	  
	  
Ο	  σύνδεσμος	  με	  την	  ετικέτα	  ”BAL”	  είναι	  για	  εμφύσηση	  /ξεφούσκωμα	  του	  μπαλονιού.	   	  
Ο	  άλλος	  σύνδεσμος	  δεν	  έχει	  ετικέτα	  και	  χρησιμοποιείται	  για	  διέλευση	  του	  οδηγού	  
σύρματος	  αγγειοπλαστικής.	   	   	  
	  	  

	  

Συμβιβαστικότητα	  διάταξης	  
Οδηγός	  σύρματος	  αγγειοπλαστικής:	  0.035”	  (0.89	  mm)	  διάμετρος,	  300	  cm	  (ή	  άλλη	  

ανταλλαγή)	  μήκος	  
	  

	  Μέγεθος	  του	  μπαλονιού	   	   17-‐23mm	  

Ελάχιστο	  περίβλημα	  της	  
συμβιβαστικότητας	  

12F	   	  

(4.0	  mm)	  

	  
Rated	  Burst	  Pressure	  (RBP)	  πίεση	  διάρρηξης:	  3,0	  Atm	  
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Σύμβολα	  και	  ορισμοί	  
 

	  

Χρησιμοποιείστε	  πριν	  
	  

Προσοχή,	  συμβουλευτείτε	  τις	  
οδηγίες	  στο	  συνημμένο	  για	  
πληροφορίες	  ασφάλειας	  

	  

Συμβουλευτείτε	  τις	  οδηγίες	  στο	  συνημμένο	  
	  

Δεν	  περιέχει	  λατέξ	  

	  

Παραγωγός	  
	  

Μία	  χρήση,	  δεν	  
ξαναχρησιμοποιείται	  

	  

Ημερομηνία	  παραγωγής	  
	  

Χωρίς	  DEHP	  

	  

Διαθέσιμο/	  Αριθμός	  κομματιού	  του	  καταλόγου	  
	  

Μην	  αποστειρώνετε	  ξανά	  

	  

Αριθμός	  παρτίδας/	  Κωδικός	  παρτίδας	   	   Email	  

 Σήμα	  CE	  από	  BSI	  0086	  για	  την	  Κοινοτική	  οδηγία	  
για	  τις	  ιατρικές	  συσκευές	  93/42/CEE	  

	  
Αριθμός	  τηλεφώνου	  

 Δείχνει	  μια	  ιατρική	  συσκευή	  που	  μπορεί	  να	  
σπάσει	  ή	  να	  πάθει	  ζημιά	  αν	  δε	  χρησιμοποιηθεί	  
με	  προσοχή.	  

 Κρατήστε	  στεγνό	  

 

Όγκος	  της	  εμφύσησης	   	  
 

Rated	  Burst	  Pressure	  (RBP)	  πίεση	  
διάρρηξης	  

 
Μέγεθος	  του	  περιβλήματος	  εισόδου	    Εξουσιοδοτημένος	  αντιπρόσωπος	  

στην	  Ευρωπαϊκή	  Ένωση	  

	  

Παραδοθέν	   	   αποστειρωμένο	  από	  το	  αέριο	  αιθυλενοξείδιο	  και	  μόνο	  για	  μοναδική	  χρήση	  .	   	   Αυτή	  η	  
συσκευασία	  είναι	  αποστειρωμένη	  και	  μη	  εύφλεκτη	  μόνο	  όταν	  δεν	  ανοιχτεί	  η	  υποστεί	  ζημιά	  

	  

	   Προσοχή:	  Σύμφωνα	  με	  τον	  ομοσπονδιακό	  νόμο	  των	  Ηνωμένων	  Πολιτειών,	  η	  συσκευή	  μπορεί	  μόνο	  να	  
πωληθεί	  από	  έναν	  γιατρό	  ή	  με	  συνταγή	  γιατρού.	  

	  	  
Δείχνει	  ότι	  μια	  ιατρική	  συσκευή	  δεν	  πρέπει	  να	  χρησιμοποιείται	  αν	  η	  συσκευασία	  έχει	  υποστεί	  βλάβες	  ή	  
είναι	  ανοιχτή.	  

	  	  
	  

Δείχνει	  το	  όριο	  θερμοκρασίας	  στο	  οποίο	  η	  συσκευή	  μπορεί	  να	  εκτεθεί	  με	  σιγουριά.	  

REF	  

LOT	  

-‐20˚C	  

60˚C	  
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Δυνατές	  επιπλοκές/	  Αποτελέσματα/	  Μη	  ευνοϊκά	  γεγονότα	  
Το	  μπαλόνι	  μπορεί	  να	  χωριστεί	  μετά	  από	  ένα	  σπάσιμο	  του	  μπαλονιού	  ή	  μια	  λάθος	  
χρήση	  και	  η	  ακόλουθη	  ανάγκη	  να	  χρησιμοποιηθεί	  μια	  θηλιά	  ή	  άλλες	  ιατρικές	  τεχνικές	  
επέμβασης	  για	  να	  απομακρυνθούν	  τα	  θραύσματα	   	   της	  συσκευής.	   	   Τα	  μπαλόνια	  με	  
μεγάλη	  διάμετρο	  είναι	  ικανά	  να	  σκάσουν	  πάνω	  σε	  όλη	  την	  περιφέρεια	  δημιουργώντας	  
σημεία	  εμπλοκής	  της	  συσκευής	  που	  μπορούν	  να	  εμποδίσουν	  την	  αφαίρεση	  του	  
καθετήρα.	  Άλλες	  δυνατές	  επιπλοκές,	  αποτελέσματα	  και	  σχετικά	  μη	  ευνοϊκά	  γεγονότα	  
που	  έχουν	  να	  κάνουν	  με	  τη	  χρήση	  του	  βαλβιδοπλαστικού	  καθετήρα	  αλλά	  δεν	  είναι	  
περιορισμένα	  σε	  :	  
	  	  

•	   Καρδιακή	  ή	  αγγειακή	  διάτρηση	  ή	  ανατομή	  
•	   Τραυματισμός	  του	  συστήματος	  αγωγής	  απαιτεί	  τη	  χρήση	  προσωρινού	  ή	  μόνιμου	  
βηματοδότη	  

•	   Ανάπτυξη	  ταχυαρρυθμίας,	  υπερκοιλιακής	  και	  κοιλιακής	  
•	   Αιμάτωμα	  ή	  σοβαρός	  αγγειακός	  τραυματισμός	  που	  προκύπτει	  από	  μετάγγιση,	  χειρουργική	  
επιδιόρθωση	  ή	  χάσιμο	  μέλους	  

•	   Αναφυλαξία	  οι	  άλλες	  αντιδράσεις	   	   αντίθεσης	  συμπεριλαμβανομένης	  οξείας	  νεφρικής	  
ανεπάρκειας	   	  
Μετά	  από	  το	  σπάσιμο	  του	  μπαλονιού	  

•	   Ανάπτυξη	  επαναστένωσης	  
•	   Θάνατος	  
•	   Θρομβοεμβολική	  εκδήλωση	  συμπεριλαμβανομένης	  καρδιακής	  προσβολής.	  
•	   Καρδιοαγγειακός	  τραυματισμός	  που	  έχει	  ανάγκη	  από	  επείγουσα	  χειρουργική	  επέμβαση.	  
•	   Πρόβλημα	  βαλβίδας	  ή	  τραύμα	  που	  προκαλεί	  σοβαρή	  ανεπάρκεια	  της	  αορτής	  
•	   Έμφραγμα	  του	  μυοκαρδίου.	  
•	   Αιμοδυναμική	  αστάθεια	  ή	  σοκ	  που	  απαιτεί	  μια	  κατάλληλη	  παρέμβαση	  
συμπεριλαμβανομένης	  της	  υποστήριξης	  IAPB	  ή	  διασωλήνωση	  

• Φλεγμονή	  ή	  μόλυνση	  
•	   Φράξιμο	  ή	  ανάγκη	  για	  περιοκαρδιοκέντηση.	  
• Έλλειψη	  σημαντικής	  αιμοδυναμικής	  βελτίωσης	  παρόλη	  τη	  διαστολή	  της	  βαλβίδας	  
της	  αορτής	  

	   	  



1204-‐001	  αναθεώρηση	  Α	   	   Σελίδα	  6	  από	  10	  
	  

Ένορκη	  μετάφραση	  από	  τα	  ολλανδικά	  στα	  ελληνικά.	  Gent	  (Βέλγιο)	  5/12/2013	  

Προειδοποιήσεις	  
•·∙	  Μην	  ξεπεράσετε	  τη	  αναγραφόμενη	  πίεση	  διάρρηξης.	  Μεγαλύτερη	  πίεση	  από	  αυτή	  που	  
αναγράφεται	  μπορεί	  να	  προκαλέσει	  σπάσιμο	  του	  μπαλονιού,	  εμβολισμό	  των	  κομματιών	  του	  
μπαλονιού	  και	  μια	  πιθανή	  ανικανότητα	  να	  τραβηχτεί	  ο	  καθετήρας.	  

•	  Εάν	  υπάρχει	  η	  αίσθηση	  μιας	  υπέρμετρης	  αντίστασης	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  αφαίρεσης	  ή	  αν	  το	  
μπαλόνι	  σπάσει	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  εμφύσησης,	  πρέπει	  να	  αφαιρεθεί	  το	  μπαλόνι	  και	  το	  
σωληνάριο	  μαζί	  σαν	  ένα	  πράγμα	  πάνω	  από	  το	  σύρμα	  οδηγό	  διατηρώντας	  την	  αγγειακή	  είσοδο.	  
Η	  συνεχόμενη	  είσοδος	  του	  οδηγού	  σύρματος	  επιτρέπει	  την	  εκ	  νέου	  εισαγωγή	  ενός	  καινούριου	  
σωληναρίου	  εισαγωγής	  για	  να	  διατηρηθεί	  η	  αιμοστασία.	   	  

•·∙	  Οι	  πολλαπλές	  εμφυσήσεις	  του	  μπαλονιού	  που	  υπερβαίνουν	  το	  αναγραφόμενο	  όριο	  μπορούν	  να	  
προκαλέσουν	  τη	  μη	  αναστρέψιμη	  διαπλάτυνση	  της	  διαμέτρου	  συστολής	  σε	  λειτουργία	  με	  την	  
πίεση.	   	  

•·∙	  Χρησιμοποιήστε	  μόνο	  το	  κατάλληλο	  μέσο	  αντίθεσης	  του	  μπαλονιού	  για	  την	  εμφύσηση,	  με	  μια	  
αραίωση	  του	  μέσου	  αντίθεσης	  1:8	  ή	  μεγαλύτερη	  ως	  προς	  τον	  αλατούχο	  ορό.	  Μην	  
χρησιμοποιείτε	  τον	  αέρα	  ή	  ένα	  μέσο	  αεριούχο	  για	  να	  φουσκώσετε	  το	  μπαλόνι.	   	  

•·∙	  Αυτός	  ο	  καθετήρας	  δε	  χρησιμοποιείται	  για	  να	  μετρήσετε	  την	  πίεση	  ή	  για	  να	  εκχέετε	  υγρά.	  
•·∙	  Ο	  καθετήρας	  πρέπει	  να	  χρησιμοποιείτε	  πριν	  την	  ημερομηνία	  «να	  χρησιμοποιηθεί	  πριν»	  που	  
αναγράφεται	  στην	  ετικέτα	  της	  συσκευασίας.	  Ο	  καθετήρας	  είναι	  μόνο	  για	  βαλβιδοπλαστικές	  
εφαρμογές	  της	  αορτής	  και	  όχι	  για	   	   την	  εκ	  νέου	  διάταση	  των	  stents	  ή	  stent	  βαλβίδων.	  

•·∙	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  διαδικασίας,	  ένας	  εξωτερικός	  απινιδωτής	  θα	  πρέπει	  πάντα	  να	  είναι	  
διαθέσιμος	  και	  έτοιμος	  για	  χρήση.	  

•·∙	  Η	  στιγμιαία	  διέγερση,	  ή	  σπανίως	  η	  διαρκής	  διέγερση,	  θα	  μπορούσε	  να	  είναι	  απαραίτητη	  εξ	  
αιτίας	  του	  ενδοκαρδιακού	  καθετήρα	  και	  του	  χειρισμού	  του	  οδηγού	  σύρματος	  ή	  από	  τον	  
καρδιακό	  αποκλεισμό	  που	  επέρχεται	  από	  την	  εμφύσηση	  του	  μπαλονιού.	  

•·∙	  Η	  παρατεταμένη	  εμφύσηση	  του	  μπαλονιού	  μπορεί	  να	  προκαλέσει	  την	  παρατεταμένη	  υπόταση	  
και	  την	  υποαιμάτωση	  των	  κρίσιμων	  αγγειακών	  στρωμάτων	  που	  προκαλούν	  το	  χάσιμο	  της	  
συνείδησης	  και	  την	  οξεία	  καρδιοπνευμονική	  ανακοπή.	   	   Η	  διάρκεια	  θα	  πρέπει	  να	  περιοριστεί	  σε	  
έναν	  κύκλο	  εμφύσησης	  /	  ξεφουσκώματος	  άμεσου	  αποτελέσματος.	  Περιορίστε	  τον	  αριθμό	  των	  
εμφυσήσεων	  και	  χρησιμοποιήστε	  το	  σωστό	  μέγεθος	  του	  μπαλονιού	  όπως	  φαίνεται	  στη	  σελίδα	  8.	  

•·∙	  Μην	  ξαναχρησιμοποιείστε	  το	  προϊόν	  V8	  μιας	  και	  υπάρχει	  κίνδυνος	  λειτουργίας	  και	  
συμφωνηθείσας	  επίδοσης	  ή	  ευνοεί	  την	  διάδοση	  μόλυνσης.	  Το	  προϊόν	  V8	  μπορεί	  να	  
χρησιμοποιηθεί	  σε	  ένα	  μόνο	  ασθενή	  για	  μια	  μόνο	  διαδικασία	  και	  μετά	  θα	  πρέπει	  να	  πεταχτεί.	  
Δεν	  μπορεί	  να	  ξαναχρησιμοποιηθεί	  ούτε	  στο	  ίδιο	  ασθενή.	  

	  
Προφυλάξεις	  
• Αποφύγετε	  την	  παρατεταμένη	  έκθεση	  στο	  φως	  και	  φυλάξτε	  σε	  θερμοκρασία	  περιβάλλοντος.	  
• Η	  σωστή	  λειτουργία	  του	  καθετήρα	  εξαρτάται	  από	  την	  ακεραιότητά	  του.	  Πρέπει	  να	  χειριστείτε	  
τον	  καθετήρα	  με	  προσοχή.	  Το	  κομμάτιασμα,	  το	  άπλωμα	  ή	  το	  καθάρισμα	  του	  καθετήρα	  με	  
δύναμη	  μπορεί	  να	  προκαλέσει	  βλάβες.	  Μην	  χρησιμοποιήστε	  το	  προϊόν	  αν	  το	  περιεχόμενο	  της	  
συσκευασίας	  είναι	  σπασμένο	  ή	  δεν	  είναι	  στερεωμένο.	  

• Η	  διαδικασία	  της	  διαστολής	  θα	  πρέπει	  να	  γίνει	  με	  βάση	  το	  φθοριοσκοπικό	  οδηγό	  με	  τον	  
κατάλληλο	  εξοπλισμό	  ακτινών	  Χ	  

•	  Ειδική	  προσοχή	  χρειάζεται	  στη	  συντήρηση	  των	  στενών	  συνδέσεων	  του	  καθετήρα	  πριν	  συνεχίσετε	  
για	  να	  αποφύγετε	  την	  είσοδο	  αέρα	  στο	  σύστημα.	  

• Σε	  καμιά	  περίπτωση	  οποιοδήποτε	  μέρος	  του	  συστήματος	  του	  καθετήρα	  δε	  μπορεί	  να	  
προχωρήσει	  αν	  υπάρχει	  κάποια	  αξιοσημείωτη	  αντίσταση.	  Η	  αιτία	  της	  αντίστασης	  θα	  πρέπει	  να	  
εξακριβωθεί	  με	  τη	  φθοριοσκοπία	  και	  πρέπει	  να	  δράσετε	  έτσι	  ώστε	  να	  λυθεί	  το	  πρόβλημα.	  
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Ετοιμασία	  της	  διάταξης	  
ΠΡΟΣΟΧΗ	  :	  ΜΗΝ	  ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ	  ΤΗΝ	  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	  ΤΟΥ	  ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	  ΜΕΧΡΙ	  Η	  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	  
ΤΟΥ	  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	  ΤΟΥ	  ΑΕΡΑ	  ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.	  
1.	  	  Συνδέστε	  μια	  κάνουλα	  υψηλής	  πίεσης	  με	  τρεις	  εξόδους	  στη	  σύνδεση	  για	  την	  εμφύσηση	  του	  

μπαλονιού.	  
2.	  	  Συνδέστε	  μια	  σύριγγα	  60cc	  γεμισμένη	  με	  περίπου	  6cc	  αποστειρωμένου	  φυσιολογικού	  ορού	  και	  

εισάγετε	  περίπου	  1-‐2cc	  του	  υγρού	  στον	  καθετήρα.	   	   Τραβήξτε	  τη	  σύριγγα	  για	  να	  εφαρμοστεί	  το	  
απόλυτο	  κενό.	   	   Επαναλάβετε	  αυτή	  τη	  διαδικασία	  3	  ή	  4	  φορές	  για	  να	  είναι	  πιο	  σίγουρο	  το	  κενό	  
αέρος.	  Κλείστε	  την	  κάνουλα.	  

3.	  	  Γεμίστε	  τη	  σύριγγα	  των	  60cc	  με	  τον	  επιθυμητού	  όγκου	  (συμβουλευτείτε	  τον	  πίνακα	  
συμμόρφωσης	  του	  όγκου)	  με	  ένα	  διάλυμα	   	   1:8	  ή	  μιας	  πιο	  χαμηλής	  συγκέντρωσης	  
(μεγαλύτερη	  αραίωση,)	  μέσου	  αντίθεσης	  σε	  αλατούχο	  ορό	  και	  επανατοποθετήστε	  τη	  σύριγγα.	  

4.	  	  Αφαιρέστε	  την	  προστασία	  του	  μπαλονιού.	  Αν	  φανούν	  φυσαλίδες	  στον	  αέρα	  του	  μπαλονιού	  
όταν	  απομακρύνεται	  η	  προστασία	  του	  μπαλονιού,	  επανατοποθετήστε	  την	  προστασία	  του	  
μπαλονιού	  και	  επαναλάβετε	  τις	  φάσεις	  2	  και	  3	  που	  αναφέρονται	  πιο	  πάνω	  έως	  ότου	  φύγουν	  
όλες	  οι	  φυσαλίδες.	  

	  	  
Εκτέλεση	  της	  διαδικασίας	  
1.	  	  Πρώτα	  μετασχηματίστε	  το	  ακριανό	  μέρος	  της	  μύτης	  του	  οδηγού	  σύρματος	  σε	  μια	  φαρδιά	  θηλιά	  

για	  να	  μειώσετε	  τον	  κίνδυνο	  διάτρησης	   	   και	  μετά	  περάστε	  από	  κάτω	  τον	  φθοριοσκοπικό	  
οδηγό	  στην	  επιθυμητή	  θέση	  στην	  αριστερή	  κοιλότητα.	   	  

2.	  	  Περάστε	  το	  μπαλόνι	  πάνω	  από	  το	  σύρμα	  δια	  μέσου	  του	  σωληναρίου	  εισαγωγής	  και	  πάνω	  από	  
τη	  βαλβίδα	  διατηρώντας	  το	  κενό	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  παράδοσης,	  αν	  είναι	  δυνατό,	  για	  να	  
διατηρηθεί	  ένα	  ελάχιστο	  προφίλ	  αναδίπλωσης	  του	  μπαλονιού.	   	  

3.	  	  Ευθυγραμμίστε	  τις	  κεντρικές	  ζώνες	  δεικτών	  του	  μπαλονιού	  με	  τη	  βαλβίδα	  δακτυλίου.	  
4.	   Μπορείτε	  να	  ξεκινήσετε	  γρήγορα	  την	  κοιλιακή	  διέγερση	  για	  να	  βοηθείστε	  τη	  στερέωση	  του	  

μπαλονιού	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  εμφύσησης.	  
5.	  	  Εμφυσήστε	  και	  φουσκώστε	  πολύ	  γρήγορα	  το	  μπαλόνι	  με	  τη	  σύριγγα	  50/60	  cc.	  Αν	  

χρησιμοποιήσατε	  τη	  διέγερση,	  πρέπει	  να	  τελειώσει	  μετά	  το	  ξεφούσκωμα	  του	  μπαλονιού.	  Αν	  το	  
μπαλόνι	  σκάσει,	  αφαιρέστε	  το	  μπαλόνι	  μετακινώντας	  το	  μπαλόνι	  και	  το	  σωληνάριο	  μαζί,	  σαν	  
ένα	  πράγμα,	  όπως	  περιγράφεται	  στο	  κομμάτι	   	   προειδοποιήσεις.	   	   	  

6.	  	  Επαναλάβετε	  τις	  φάσεις	  3-‐5	  και	  αν	  είναι	  απαραίτητο	  μέχρις	  ότου	  πετύχετε	  τα	  επιθυμητά	  
αποτελέσματα	  αφήνοντας	  αρκετό	  χρόνο	  για	  μια	  ολική	  αιμοδυναμική	  ίαση	  μεταξύ	  των	  
εμφυσήσεων.	   	   Διατηρηθείτε	  τη	  θέση	  του	  σύρματος	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  διαδικασίας.	   	   	   	  

7.	  	  Συνιστάται	  η	  αντιαιμοπεταλιακή	  και	  αντιπηκτική	  θεραπεία	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  διαδικασίας	  
για	  να	  αποφευχθούν	  θρόμβος/οι	  στο	  αίμα	  που	  μπορούν	  να	  προκύψουν	  στον	  εμβολισμό	  και	  
αγγειακή	  απόφραξη.	  

8.	  	  Αφαιρέστε	  τον	  καθετήρα	  μόλις	  εφαρμοστεί	  το	  κενό	  με	  τη	  σύριγγα	  και	  τραβήξτε	  αργά	  στο	  
καθετήρα	  ενώ	  κρατιέται	  το	  σωληνάριο	  εισαγωγής	  σταθερά	  στη	  θέση	  του.	  

9.	  	  Εφαρμόστε	  ένα	  ελάχιστο	  30	  λεπτών	  συμπίεσης	  στην	  περιοχή	  εισαγωγής	  μετά	  την	  απομάκρυνση	  
του	  συστήματος	  και	  τοποθετήστε	  ένα	  δοκιμασμένο	  σύστημα	  αγγειακού	  κλεισίματος	  για	  να	  
κλείσει	  η	  περιοχή	  της	  αρτεριοτομής.	  
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Μέγεθος	  του	  μπαλονιού	  

Τα	  φουσκωμένα	  τμήματα	  του	  μπαλονιού	  και	  οι	  διάμετροι	  της	  εμφύσησης	  των	  τμημάτων	  της	  
στένωσης	  πρέπει	  να	  εξεταστούν	  με	  προσοχή	  και	  να	  επιλεγεί	  ένας	  ειδικός	  καθετήρας	  για	  κάθε	  
ασθενή.	   	   Συνιστάται	  η	  αρχική	  διάμετρος	  συστολής	  του	  μπαλονιού	  να	  είναι	  1	  mm	  ή	  περίπου	  1	  
mm	  πλατύτερη	  από	  το	  μετρημένο	  αριστερό	  κοιλιακό	  αρτηριακό	  κώνο.	  Η	  διάμετρος	  του	  
αντίστοιχου	  φουσκωμένου	  τμήματος	  του	  μπαλονιού	  πρέπει	  να	  είναι	  2mm	  στενότερη	  από	  τον	  
αορτικό	  κόλπο,	  ή	  4mm	  στην	  περίπτωση	  υπερβολικής	  αποτιτάνωσης	  των	  φύλλων.	  Σημειώστε	  
ότι	  τα	  τμήματα	  της	  μέσης	  του	  μπαλονιού	  υποχωρούν	  περισσότερο	  από	  άλλα	  τμήματα	  κατά	  τη	  
διάρκεια	  της	  εμφύσησης.	   	   Μπορείτε	  να	  αυξήσετε	  το	  μέγεθος	  του	  μπαλονιού	  αν	  το	  αρχικό	  
μπαλόνι	  δεν	  δίνει	  καλά	  αποτελέσματα.	   	   	  
	  
Διαστάσεις	  του	  μπαλονιού	  
Σύμφωνα	  με	  τον	  κάτω	  πίνακα	  

 

	   	  
	  
Πίνακας	  συμμόρφωσης	  του	  όγκου	  
Οι	  κάτω	  όγκοι	  εμφύσησης	  έχουν	  λιγότερη	  πίεση	  από	  τη	  πίεση	  διάρρηξης	  Rated	  Burst	  Pressure	  3	  
Atm	  
 

Μέγεθος	  
καθετήρα	   Αριθμός	  REF	  

Μήκος	  
του	  

μπαλονιο
ύ	  

Από	  το	  
περιφερι
κό	  στο	  
εγγύς	  
μήκος	  

Μήκος	  
φουσκω
μένου	  

τμήματο
ς	  

Μήκος	  
τμήματο
ς	  της	  
μέσης	  

Όγκος	  
της	  

εμφύση
σης	  

Μέση	  
διάμετρος	  

του	  
τμήματος	  
της	  μέσης	  

Διάμετρος	  
φουσκωμέ

νων	  
τμημάτων	  

mm	   mm	   mm	   mm	  
cc	   mm	   	   mm	  

A	   B	   C	   D	  

	  
172212C110	   66	   32	   10	   12	   16	   17	   22	  

	  
192412C110	   68	   32	   10	   12	   20	   19	   24	  

	  
212612C110	   70	   32	   10	   12	   23	   21	   26	  

	  
232812C110	   70	   32	   10	   12	   27	   23	   28	  

A	  

B	  

C	   D	   C	  

110	  cm	  

10.3F	  



1204-‐001	  αναθεώρηση	  Α	   	   Σελίδα	  9	  από	  10	  
	  

Ένορκη	  μετάφραση	  από	  τα	  ολλανδικά	  στα	  ελληνικά.	  Gent	  (Βέλγιο)	  5/12/2013	  

Πίνακες	  συμμόρφωσης	  
Οι	  επόμενες	  πινάκες	  συμμόρφωσης	  συμπεριλαμβάνονται	  στην	  συσκευασία	  του	  
καθετήρα	  για	  το	  εφαρμοστέο	  μέγεθος.	   	   	  

Η	  πράσινη	  γραμμή	  δείχνει	  την	  διάμετρο	  φουσκωμένου	  τμήματος	  
Η	  γαλάζια	  γραμμή	  δείχνει	  την	  διάμετρο	  της	  μέσης	  
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Η	  πράσινη	  γραμμή	  δείχνει	  την	  διάμετρο	  φουσκωμένου	  τμήματος	  

Η	  γαλάζια	  γραμμή	  δείχνει	  την	  διάμετρο	  της	  μέσης	  
	  

	  
	  

	  


