PleurX™ katéterrendszer
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Segítsen pácienseinek, hogy
visszatérő mellűri és malignus
hasűri folyadékgyülemüket
otthon tudják kezelni!
A PleurX™ katéterrendszer könnyen használható és hatékony
választás a visszatérő mellűri és hasűri folyadékgyülem otthoni
kezelésére. A rendszer tartós katétert és vákuumpalackokat
tartalmaz, amelyek gyors és hatékony lecsapolást biztosítanak
- felesleges idő-, költség- és energia-pazarlás nélkül.
A PleurX™ katéterrendszer átfogó termékportfóliót
tartalmaz a következők támogatására:
• katéter beültetése és utógondozás
• betegoktatás
• biztonságos és hatékony lecsapolás
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Miért válassza a PleurX™
katétert a betegei
számára?
A PleurX™ katéterrendszer használatával a
betegek saját maguk tudják malignus és nem
malignus mellűri folyadékgyülemüket, mailignus
hasűri folyadékgyülemüket otthon kezelni,
tüneteiket kontollálni.
Bizonyított megoldás
• 1997 óta több mint 300 000 beteg kezelésére használták
• Több mint 30 lektorált szakfolyóirat-cikkben hivatkoztak rá
• Dokumentált < 3 %-os fertőzési arányról és < 5 %- elzáródási arányról számol be
• Spontán pleurodézis eléréséhez is indikált (a betegek 46 %-a
ér el spontán pleurodézist átlagosan a 26,5 napon)
• Rekurrens nem rosszindulatú pleurális folyadékgyülemben szenvedő
betegeket (beleértve a pangásos szívelégtelenséget) is képes kezelni. A
speciális szelep a téves csatlakozások kockázatát minimalizálja
• Helyettesítheti a kémiai (talkum) pleurodézishez használt mellkascsövet,
ezzel egy további kezelési opciót tesz lehetővé Önnek
• Saját szeleppel rendelkezik, amely segít csökkenteni a téves csatlakoztatások kockázatát

Betegközpontúság
• A PleurX™ katéter megfelelés és klinikai elfogadottsága rendkívül magas a betegek körében
• Segít elkerülni az ismétlődő paracentéziseket és toracentéziseket

Klinikai támogatás
• Elhivatott klinikai csapat segít kialakítani az irányelveket, a
munkafolyamat redukálását és a hatékonyság növelését
• Oktatást kínál előadási programokon keresztül, melyeket publikációkban
szereplő, országosan elismert szakértők mutatnak be
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PleurX™
k atéterrendszer
1

Vákuumpalack
A vákuumpalack aktív vákuumtechnikával gyorsan és
kényelmesen elvezeti a folyadékot gravitáció nélkül. A palackok
500 és 1000 ml-es méretben kaphatók.
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Görgős szorító
A görgős szorító zár biztosítja a folyadék-elvezető áramlás
egyszerű szabályozását az optimális kényelem érdekében.
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15.5 Fr Szilikon katéter
A puha és rugalmas katéter megfelel a pleurális vagy peritoneális
térnek, és minimalizálja a behelyezés kellemetlenségét.
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Nyilások
Az egyenletesen elhelyezkedő, nagy nyílások elősegítik a
folyadékelvezetést és segítenek megelőzni az elzáródást.
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Saját biztonsági szelep
A szelep segít megakadályozni a levegő vagy folyadék véletlen
átjutását a katéteren. Ez segít csökkenteni a standard Luer-Lock
csatlakozó esetén előforduló téves csatlakoztatások kockázatát.
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Poliészter mandzsetta
Ez elősegíti a szövetekkel való összeépülést, hogy csökkentse a
fertőzés kockázatát, és biztonságosan tartja a katétert a helyén.
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A katéter behelyezéséhez
szükséges tartozékok
PleurX™ katéter- és indulókészlet 50-7700 és 50-9900
A PleurX™ katéter- és indulókészlet a katéter elhelyezéséhez szükséges elemeket, valamint a
vákuumpalackokat tartalmazza betegoktatási-és betanítási anyagokkal, amelyek segítenek a
zökkenőmentes áttérésben az otthoni vagy alternatív gondozási kezelésre.

A PleurX™ pleurális (50-7700) vagy peritoneális (50-9900) készletek a következőket tartalmazzák:
Alkatrészek az előkészítéshez
• ChloraPrep™ 10,5 ml applikátorok Hi-Lite
Orange™ színezékkel (2 db)
• Nyilásokkal ellátott kendő
• Filter Straw™ szűrő
• Lidocain-hidroklorid (HCL) USP, 1 %, 5 ml (3 db ampulla)
• BD SafetyGlide™ tűk: - 22 G × 1½"(3,8 cm) – 25 G × 1" (2,5 cm)
• Fecskendő, 10 ml
Behelyezés alkatrészei
• PleurX™ katéter (15,5 Fr) – 66 cm (mellhártya)
– 71 cm (peritonealis)
• Biztonsági szike
• Vezetőhuzal bevezető tűvel
• Fecskendő, 10 ml
• J végű vezetődrót, 60 cm
• Csipesz
• Tágító, 12 Fr
• Lehúzható introducer 16 Fr (pleurális) – 13,7 cm
dilatátorhossz, 10 cm hüvelyhossz
• Szelepes lehútható introducer, 16 Fr (peritonealis)
– 17,8 cm dilatátorhossz, 14 cm hüvelyhossz
• Tunneler
• Tűhabos ütköző
• Szelepes lehúzható introducer
• Katéter behelyező mandzsetta

Záró alkatrészek
• Csipesz
• Selyemvarrat, 2-0 egyenes tű
• Felszívódó varrat, 4-0 ívelt tű
Folyadékelvezető alkatrészek
• Zárható lecsapoló cső zárható lecsapoló
cső hozzáférést biztosító heggyel
• Tű, 17 G × 1" (2,5 cm)
• 5 az 1-ben vízelvezető vezeték adapter
• Szelepsapka
• Alkoholos törlő
Kötöző alkatrészek
• Gézpárnák, 4" × 4" 10,2 cm × 10,2 cm (6 darab)
• Habkatéter-betét
• Öntapadós pólya
• gyártási számot tartalmazó matrica
(a nyomonkövethetőség érdekében)

A PleurX™ katéterkészletek külön is kaphatók sz.: 50-7000B (mellüregi) és
50-9000B (hasüregi). A képen egy pleurális készlet látható

5 |

Induló készlet tartalma
• PleurX™ lecsapoláshoz szükséges
készlet, 1000 ml-es palackokkal
és eljárási csomagokkal (4 db)
• Kényelmes hordozódoboz
• Betegtájékoztató készlet
A betegtájékoztató készlet tartalma
• Betegképzési DVD
• Bevezető levél megrendelési
információkkal
• Gyakran feltett kérdések
(GYIK) prospektus
• Használati útmutató füzet
• Referencia fali táblázat
• Sürgősségi információs kártya
• Folyadékelvezető napló

PleurX™ Pleurális katéter rendszer
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Az induló készletek külön kaphatók
4 db 1000 ml-es palackkal

PleurX™ Hasüregi katéter rendszer

Katéter behelyezési
készletek és kiegészítők
(folytatás)

PleurX™ kiegészítő behelyező készlet 50-7262
A kiegészítő behelyező készlet elősegíti a PleurX™ katéter perkután behelyezését a pleurális vagy peritoneális térbe. A narancssárga
ceruza elzárja a katéterben található nyilásokat, segít csökkenteni a folyadék szivárgásának mértékét a katéter behelyezése
során. A Mandzsetta a katétert is merevebbé teszi a szelepes introducer-be való könnyű behelyezés érdekében. A szelepes bevezető
segít csökkenteni a belépő levegőt és a folyadék szivárgását a pleurális vagy peritoneális térből.
Szelepes lehúzható bevezető

Behelyező készlet alkatrészei
• katéter behelyező mandzsetta
• szelepes lehúzható introducer

Katéter beillesztése

A képen a kiegészítő behelyező
készlet a katéterrel látható .
A katéter illusztráció.

A PleurX™ katéter mintavételi készlet 50-7280
A folyadékminták segíthetnek egy összetett probléma diagnosztizálásában. A PleurX™ katéter mintavételi készletet arra tervezték,
hogy steril folyadékmintát lehessen benni közvetlenül a katéteren keresztül. A katéter mintavételi készletet arra is tervezték, hogy
lehetővé tegye a katéter öblítését, rutinszerű karbantartást és szklerotizáló szer beadását pleurodézis esetén.
Katéter mintavételi készlet alkatrészei
• Fecskendő, 10 ml
• Zárható hozzáférési hegy tű
nélküli hozzáférési szeleppel
• Kék csomagolás
• Szelepsapka
• Alkoholos kendő (2 db)
• Kék csúszó szorító vészhelyzetre

Katéterrel összeállított katéter mintavételi készlet. A katéter nem tartozék.
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Lecsapoló készletek és
tartozékok
PleurX™ lecsapoló készlet 50-7500B (500 ml) és 50-7510 (1000 ml)
A PleurX™ lecsapoló készlet tartalmaz egy csomagot, amely biztosítja a szükséges alkatrészeket- beleértve a vákuumpalacot a
hozzácsatlakoztatott lecsapoló csővel- mindig, mindig, amikor a beteg el akarja végezni a lecsapolást.
Eljárási csomag alkatrészei
• Kék csomagolás
• Alkoholos kendő (3 db)
• Egy pár kesztyű
• Szelepsapka
• Kék csúszó szorító vészhelyzetre
• Gézpárnák, 4" × 4" 10,2 cm × 10,2 cm (4 darab)
• Hab katéter betét
• Öntapadó kötés
PleurX™ lecsapoló készlet 50-7500B (500 ml) és
50-7510 (1000 ml)

PleurX™ eljáráscsomag 50-7290
A PleurX™ eljáráscsomag lehetővé teszi a betegek számára, hogy tiszta technikával és steril kellékekkel cseréljék a kötéseket akkor
is, ha nincs szükségük lecsapolásra.
Eljárási csomag alkatrészei
• Kék csomagolás
• Alkoholos törlő (3 db)
• Egy pár kesztyű
• Szelepsapka
• Kék vészcsúsztató bilincs
• Gézpárnák, 4" × 4" 10,2 cm × 10,2 cm (4 darab)
• Hab katéter betét
• Öntapadó kötés
PleurX™ eljáráscsomag 50-7290
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Lecsapoláshoz szükséges
készletek és kiegészítők
(folytatás)

PleurX™ csere szelepsapka 50-7235
A PleurX™ szelepsapka megvédi a katétert a szennyeződéstől, és segít fenntartani a
lecsapoláshoz a tiszta utat. A PleurX™ lecsapoló készlet tartalmaz egy szelepsapkát, amelyet
minden alkalommal ki kell cserélni, , amikor a betegből eltávozik a folyadék.

PleurX™ zárható lecsapoló cső készlet 50-7265
A PleurX™ zárható lecsapoló cső folyadékot enged le a PleurX™ katéteren keresztül hordozható vagy falszívással, a PleurX™
vákuumpalackok helyett. A zárható lecsapoló cső külön kapható (50-7245), vagy egy kényelmes készletben, az eljáráscsomag
alkatrészeivel (50-7265). Az eljáráscsomag tiszta technikával és steril kellékekkel biztosítja a kötszer cseréjéhez szükséges
alkatrészeket.
Zárható lecsapoló cső készlet alkatrészei
• lecsapoló cső
• 5 az 1-ben adapter
• Kék csomagolás
• Alkoholos törlő (4 db)
• Egy pár kesztyű
• Szelepsapka
• Gézpárnák, 4" × 4" 10,2 cm × 10,2 cm (4 darab)
• Hab katéter betét
• Öntapadó kötés
• Kék csúszó szorító vészhelyzetre
Zárható lecsapoló cső külön is kapható (50-7245)
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Rendelési információ
referencia
leírás
szám

mennyiség

50-7700

PleurX™ pleurális katéter és induló készlet négy 1,000 mL tartállyal

1 db

50-9900

PleurX™ peritoneális katéter és induló készlet négy 1,000 mL tartállyal

1 db

50-7000B

PleurX™ pleurális katéter készlet

1 db

50-9000B

PleurX™ peritonális katéter készlet

1 db

50-0071

PleurX™ induló készlet 4 db 1000 ml-es tartállyal

1 db

50-7500B

PleurX™ drenázs készlet, 500 ml

1 db

50-7510

PleurX™ drenázs készlet, 1000 ml

10 db

50-7235

PleurX™ katéter védősapka

10 db

50-7245

PleurX™ lecsapoló cső

10 db

50-7265

PleurX™ zárható lecsapoló cső készlet

5 db

50-7262

PleurX™ behelyező készlet

5 db

50-7280

PleurX™ katéter katéter mintavételi készlet

5 db

50-7290

PleurX™ eljáráscsomag

5 db
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