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Kullanım Endikasyonları/Kullanım Amacı 
V8 Translüminal BAV Kateter,  Balon Aortik Valvuloplasti hastaları için endikedir.  
  
Kontrendikasyonlar 
Kardiyovasküler kateter yerleştirme ile ilgili standart riskler dışında, valvuloplasti için 
bilinen kontrendikasyonları yoktur. Hastanın tıbbi durumu bu kateterin başarıyla 
kullanımını etkileyebilir. 
  
 

Paketin Açılması ve Ürünün İncelenmesi 
Paketini	  açtıktan	  sonra	  her	  ürünü	  nakliye	  sırasında	  oluşabilecek	  hasar	  belirtilerine	  karşı	  
dikkatlice	  inceleyin.	  	  	  

Hasar veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin. Paketin içindeki ürünler 
gevşek, hasarlı veya arızalı ise kullanmaya çalışmayın. Hasar veya arıza varsa 
derhal Müşteri Hizmetlerine ulaşın.  

  
 
 
 
 
V8 Translüminal Balon Aortik Valvuloplasti Kateteri, InterValve, Inc.’nin Ticari 
Markasıdır 

Page 2 
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Cihaz Açıklaması 
V8 Translüminal BAV kateter sistemi, eş eksenli bir kateterin ucunda 8 şeklindeki bir 
dilatasyon balonudur.  Kateter, perkütan giriş bölgesinden ortak uyluk atardamarına bir 
introduser kılıf vasıtasıyla yerleştirilir ve kılavuz tel üzerinden geriye doğru aort kapağına 
ilerletilir.  Sonra stenotik valf yapraklarını genişletip, yaprak mobilitesini geliştirerek valf 
açılış boyutlarını ve sistemik kan akışını artırmak amacıyla balon şişirilir.  8 şeklindeki 
balonun amacı, hasta anatomisine kilitlenerek şişirme sırasında istenmeyen hareketlerin 
olmasını kısıtlamak iken, normalden küçük bel segmentinin amacı da valf halkasının aşırı 
genişlemesini kısıtlamaktır.  Prosedür tamamlandığında balonun havası indirilir ve 
kaldırılır.  
 

 

 
 
"BAL" şeklinde tanımlanan manifold girişi balonu şişirmek/indirmek içindir.  Diğer 
manifold girişi tanımlanmamıştır ve kılavuz telin geçişi için kullanılır.   
  
 
Cihaz uyumluluğu 
Tel kılavuz: 0.89 mm) çap, 300 cm (veya diğer birim) uzunluk 

 
Balon Ölçüsü 17-23mm 

Minimum kılıf uyumluluğu 12F  
(4.0 mm) 

 
Nominal Patlama Basıncı (RBP): 3.0 Atm 

Balon tamamen şişmiş 
durumda Tel kılavuz ağzı 

Şişirme ağzı 
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Semboller ve Tanımlar 
 

 

Son kullanma 
tarihi 

 

Dikkat! 
Güvenlik 
bilgileri için 
ekteki 
talimata 
bakınız 

 
Ekteki 
talimatlara 
bakınız  

Lateks 
içermez 

 Üretici 

 

Tek 
Kullanımlık, 
Tekrar 
Kullanmayın 

 
Üretim Tarihi 

 
DEHP 
içermez 

 
Sipariş/Katalog 
parça numarası  

Tekrar 
sterilize 
etmeyin 

 Lot numarası  E-posta 
Adresi 

 BSI 0086 
tarafından 
Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği 
93/42/EEC’ye 
göre CE onayı 
almıştır 

 

Telefon 
Numarası 

 Dikkatli 
taşınmadığı 
takdirde 
kırılabilen 
veya hasar 
görebilen bir 
tıbbi cihazı 
gösterir. 

 

Kuru Tutun 

 

Şişirme Hacmi 
 

Nominal 
Patlama 
Basıncı 

 
İntrodüser 
Kılıf Boyu 

 Avrupa 
Birliği'ndeki 
Yetkili 
Temsilci 

 
Etilen oksit gazı ile sterilize edilmiş olarak ve yalnızca tek kullanım için temin edilmiştir. 
Paket, açılmamış veya zarar görmemiş olması koşuluyla sterildir ve pirojenik değildir. 

REF 

LOT 
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 Dikkat: Birleşik Devletler Federal yasalarına göre bu cihazın satışı sadece hekimler tarafından 
veya onların siparişi üzerine yapılabilir. 

  
Paketin zarar görmüş veya açılmış olması durumunda kullanılmaması gereken bir tıbbi cihazı 
gösterir. 

  
 

Tıbbi cihazın güvenle saklanabileceği sıcaklık limitlerini gösterir. -20˚C 

60˚C 
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Potansiyel Komplikasyonlar/Sonuçlar/İstenmeyen Olaylar 
 
Balonun parçalanması veya yanlış kullanılması neticesinde balonun ayrılma ve 
sonrasında cihaz parçalarını toplamak için bir kapan veya başka bir tıbbi müdahale 
tekniği kullanma potansiyeli vardır.  Geniş çaplı balonların dairesel şekilde patlayarak 
cihazda kateterin geri çekilmesini engelleyebilecek çıkıntılar oluşturma olasılığı vardır. 
Valvuloplasti kateter kullanımıyla ilgili diğer potansiyel komplikasyonlar, sonuçlar ve 
istenmeyen olaylardan bazıları şunlardır: 
  
•  Kardiyak veya Vasküler Perforasyon veya Diseksiyon 
•  Geçici veya Kalıcı Pacemaker Gerektiren İletim Sistemi Yaralanması 
•  Supraventriküler veya Ventriküler Taşiaritmi Gelişimi 
•  Hematom veya Kan Nakli, Cerrahi Onarım veya Uzuv Kaybı ile neticelenen Ciddi 

Vasküler Yaralanma 
•  Balon Parçalanmasını Takiben Anaflaksi veya Akut Böbrek Yetmezliği de Dâhil 

Diğer Ters Reaksiyonlar  
•  Restenoz Gelişimi 
•  Ölüm 
•  Felç Dâhil Tromboembolik Olaylar 
•  Acil Ameliyat Gerektiren Kardiyovasküler Yaralanma  
•  Ciddi Aortik Regürjitasyon ile Sonuçlanan Valvüler Yırtılma veya Travma 
•  Kalp Krizi 
•  IAPB Desteği veya Entübasyon Dâhil Uygun Müdahale Gerektiren Hemodinamik 

Tehlike veya Şok 
• Enflamasyon veya Enfeksiyon 
•  Tamponad ve Perikardiyosentez İhtiyacı 
• Aortik valfin genişlemesine rağmen belirgin hemodinamik iyileşmenin olmaması 
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Uyarılar 
 
• Nominal patlama basıncını aşmayın. Nominal patlama basıncının aşılması durumunda 

basınç balonun parçalanmasına, balon parçalarının embolizasyonuna ve kateterin geri 
çekilmesinde potansiyel yetersizliğe neden olabilir. 

• Çıkartırken aşırı direnç hissedilirse veya şişirme sırasında balon patlarsa, balon ve kılıf 
vasküler erişim sağlayacak şekilde kılavuz telin üzerinde bir birim olarak birlikte 
çıkarılmalıdır. Kesintisiz kılavuz tel erişimi, hemostazı korumak için yeni bir 
introduserin tekrar girişine izin verir.  

• Nominal patlama basıncı aşılarak balonun birden çok şişirilmesi, bel çapının basınç 
işlevi olarak geri döndürülemez şekilde genişlemesine neden olabilir.  

• Saline 1:8 veya daha yüksek kontrast madde dilüsyonu ile balon için yalnızca uygun 
kontrast şişirme maddesini kullanın. Balonu şişirmek için hava veya gazlı madde 
kullanmayın.   

• Bu kateterin kullanım amacı basınç ölçümü veya sıvı enjeksiyonu değildir. 
• Kateter, paket etiketinde yer alan ‘Son Kullanma Tarihi’nden önce kullanılmalıdır. 

Kateter yalnızca aortik valvuloplasti uygulamaları için üretilmiş olup, stentlerin veya 
stentli valflerin yeniden genişletilmesi için üretilmemiştir. 

• Prosedür sırasında her zaman harici bir defibrilatör kullanıma hazır tutulmalıdır. 
• İntrakardiyak katetere veya tel kılavuz manipülasyonuna veya balon şişmesinin 

tetiklediği kalp bloğuna bağlı olarak geçici veya nadiren kalıcı pil gerekebilir. 
• Balonun uzun süreli şişirilmesi uzun süreli hipotansiyona ve kritik vasküler yatakların 

hipoperfüzyonuna neden olarak bilinç kaybı ve akut kardiyak arrest ile sonuçlanabilir.  
Süre, canlı bir şişirme/indirme döngüsü ile sınırlandırılmalıdır. Şişirmelerin sayısını 
sınırlandırın ve balon boyunu Sayfa 8’e göre doğru şekilde ayarlayın. 

• Amaçlanan işlev veya performansı tehlikeye atabileceği veya enfeksiyonun yayılmasını 
destekleyebileceği için V8 ürününü tekrar kullanmayın.  V8 ürünü bir hastada tek bir 
prosedür için kullanılmalı ve sonra atılmalıdır.  Aynı hastada bile olsa tekrar 
kullanılmamalıdır 

 
Önlemler 
 
• Işığa uzun süre maruz bırakmayın ve oda sıcaklığında saklayın. 
• Kateterin düzgün çalışması sağlam olmasına bağlıdır.  Kateter dikkatli bir şekilde 

tutlulmalıdır.  Kateterin bükülmesi, çekilmesi ve güçlü şekilde silinmesi hasara yol 
açabilir.  Paket içeriği kırılmış veya gevşemiş ise ürünü kullanmayın. 

• Genişletme prosedürü floroskopi kılavuzluğunda uygun x-ray ekipmanıyla 
uygulanmalıdır. 

• Sisteme hava girişini önlemek için işlem yapmadan önce sıkı kateter bağlantılarının 
bakımına özel dikkat gösterilmelidir. 

• Hangi koşulda olursa olsun, kateter sisteminin hiçbir bölümü belirgin dirence karşı 
ilerletilmemelidir.  Direncin nedeni floroskopi ile belirlenmeli ve sorunu çözmek için 
gerekli adımlar atılmalıdır. 
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Cihazın Hazırlanması 
 
NOT: HAVA ÜFLEME İŞLEMİ TAMAMLANANA KADAR BALON 
KORUYUCUYU ÇIKARMAYINIZ. 
 
1.  Balon şişirme ağzına yüksek basınçlı bir 3 yönlü vana takın. 
2.  Yaklaşık 6cc ila 10cc steril normal salin ile doldurulan 50cc ila 60cc şırıngayı takın ve 

sıvının 1-2 cc’sini katetere enjekte edin.  Tam vakum uygulamak için şırıngayı geri 
çekin.  Havanın tamamen tahliyesinden emin olmak için bu işlemi 3-4 kere tekrar edin. 
Vanayı kapatın. 

3. Şişirme şırıngasını 1:8 veya daha düşük konsantrasyonda (yüksek dilüsyon) kontrast 
madde-salin solüsyonu ile istenen hacimde (Hacim Uyumluluk Tablosuna bakın) 
doldurun ve şırıngayı tekrar takın. 

4.  Balon koruyucuyu çıkarın. Balon koruyucu çıkarıldığında balonun içinde baloncuklar 
görülüyorsa balon koruyucuyu tekrar uygulayın ve yukarıdaki 2. ve 3. adımları 
baloncuklar gidene kadar tekrar edin. 

 
Prosedürün Uygulanması 
 
1.  Öncelikle delme riskini azaltmak için tel kılavuz ucunun distal bölümüne geniş bir 

ilmek şekli verin ve sonra floroskopi kılavuzluğunda sol ventrikülden istenen konuma 
ilerleyin.   

2.  Mümkünse minimal balon sarma profilini korumak için, balonu telin üzerinden 
introdüser kılıf boyunca, valfin karşısına bir vakum sağlayarak ilerletin.  

3. Balonun merkezi işaret bantlarını valf halkası ile hizalayın. 
4. Şişirme sırasında balonun sabitlenmesine yardımcı olmak için hızlı ventriküler pacing 

uygulanabilir. 
5.  Balonu 50cc/60cc şırınga ile hızla şişirin ve indirin. Eğer pacing kullanılmışsa, 

havasını indirince balonu yok edin. Eğer balon patlarsa, balonu Uyarılar bölümünde 
açıklandığı gibi balon ve kılıfı ünite halinde beraber çıkararak geri çekin.   

6. İstenen sonuç alınana kadar gerekirse 3. ila 5. adımları tekrarlayın ve şişirmeler 
arasında komple hemodinamik iyileşmeye yeterli zaman ayırın. Tel konumunu 
prosedür boyunca sabit tutun.    

7.  Prosedür boyunca, embolizasyon veya vasküler tıkanıklık ile sonuçlanabilecek kan 
pıhtılarından sakınmak için antiplatelet ve antikoagülan tedavi önerilir. 

8. Şırınga ile sürekli vakum uygularken ve introdüser kılıfı sıkıca yerinde tutarken 
kateteri yavaşça geri çekerek çıkarın. 

9.  Sistem çıkarıldıktan sonra giriş bölgesine en az 30 dakika kompresyon uygulayın veya 
arteriyotomi bölgesini kapatmak için onaylı bir vasküler kapama cihazı koyun. 

Balon ÖlçüleriHerhangi bir hasta için belirli bir kateter ölçüsü seçerken soğan biçimli 
balon segmentleri ve bel segmenti şişirme çapı dikkatli şekilde düşünülmelidir. 
Başlangıçtaki balon bel çapının, ölçülen sol ventriküler çıkış yoluna eşit veya 1mm daha 
geniş olması önerilir. İlgili soğan balon segmentinin çapı aortik sinüsten en az 2mm veya 
aşırı yaprak kalsifikasyonu durumlarında 4mm daha küçük olmalıdır. Bel segmentinin 
şişirme sırasında soğan tipli segmentlerden daha uyumlu olduğuna dikkat edin. Eğer 
başlangıçtaki balon istenen sonuçları vermezse balon ölçüsünün artırılması düşünülebilir. 
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Balon Ölçüleri 
 
Aşağıdaki Tabloya Göre  

 

  
 
 
Hacim Uyumluluk Tablosu 
 
Verilen şişirme hacimleri 3 Atm. Nominal Patlama Basıncından daha az basınçla 
sonuçlanır.  
 

Kateter Ölçüsü  
REF 

Numarası 

Balon 
uzunluğu 

Distal ve 
Proksim

al 
Uzunluk 

Soğan 
Segment 
Uzunluğ

u 

Bel 
Segmenti 
Uzunluğ

u 
Şişirme 
Hacmi 

Ortalama 
Bel 

Segmenti 
Çapı  

Soğan 
Segment 

Çapı  
mm mm mm mm 

cc mm  mm 
A B C D 

 
172212C11

0 
66 32 10 12 16 17 22 

 
192412C11

0 
68 32 10 12 20 19 24 

 
212612C11

0 
70 32 10 12 23 21 26 

 
232812C11

0 
70 32 10 12 27 23 28 

Uyumluluk Tabloları  
 

Aşağıdaki uyumluluk tabloları uygulanabilir ölçü için kateter paketinde yer almaktadır.  
 

Yeşil çizgi, soğan biçimli segment çapını gösterir 
Mavi çizgi, bel segmenti çapını gösterir 

 

A 

B 

C D C 

110 cm 

10.3F 
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Yeşil çizgi, soğan biçimli segment çapını gösterir 
Mavi çizgi, bel segmenti çapını gösterir  
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