Beknopte naslaggids

1 Instrument controleren

2 Uterus sonderen

3 Spacer bevestigen*

OPMERKING: De tip moet 1 cm korter
zijn dan de gesondeerde lengte.

OPMERKING: Druk omlaag totdat de spacer op zijn plaats klikt.

Bepaal de lengte van de uterus en selecteer
een instrument van de juiste lengte.

Bevestig zo nodig een spacer van 1 cm.

5 Tipballon insuffleren

6 Bedieningshendel
draaien

Klep van tipballon

Controleer de integriteit van de steriele
tray. Breng (max. 10 ml) vloeistof in om de
tipballon te controleren, en verwijder de
vloeistof weer.

4 Instrument plaatsen
OPMERKING: De cervix moet
voorafgaand aan het inbrengen
worden verwijd tot 5,5 mm.

*SPACER IS OPTIONEEL

OPMERKING: Rechtsom = anteversie
Linksom = retroversie
Lateraal = rechts en links
Klep van tipballon

Breng glijmiddel aan op de distale tip en
breng deze in de baarmoederholte in
totdat de spacer tegen de opening in het
midden van de baarmoedermond ligt.

Breng langzaam vloeistof (max. 10 ml) in
de tipballon in totdat het instrument stevig
tegen de baarmoederhals wordt getrokken.

Draai de bedieningshendel om de
baarmoeder te manipuleren.

7 Verwijderen en
weggooien
OPMERKING: Controleer of het
instrument en de spacer
(indien gebruikt) intact zijn.

Verwijder de vloeistof uit de tipballon zodat de
baarmoeder zijn natuurlijke positie weer aanneemt,
verwijder het instrument en gooi het weg.

Zie de instructies voor gebruik voor volledige instructies, waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Beknopte naslaggids
Stap 1 en 2 zijn gelijk aan die in de ClearView beknopte naslaggids

3 Spacer bevestigen*
OPMERKING: Over groef schuiven en
rechtsom draaien om op zijn plaats te
vergrendelen.

*Zo nodig spacer van 1 cm bevestigen.

6 Tipballon
insuffleren

5 Instrument
inbrengen

4 Colpotomie-cup
bevestigen

OPMERKING: Rechtsom draaien op
om plaats te vergrendelen.

Selecteer een cup van de juiste maat en
bevestig de cup op de spacer of de tipsteun.

OPMERKING: De cervix moet voorafgaand aan
het inbrengen worden verwijd tot 5,5 mm. Voor
het inbrengen kan een vaginale retractor, een
speculum of tenaculum worden gebruikt.

Breng glijmiddel aan op de distale tip en breng deze
in de baarmoederholte in totdat de cup tegen de
opening in het midden van de baarmoedermond ligt.

7 Bedieningshendel
draaien

8 Occlusieballon
insuffleren

OPMERKING: Rechtsom = anteversie
Linksom = retroversie Lateraal = rechts
en links
Klep van tipballon

Breng langzaam vloeistof (max. 10 ml) in
de tipballon in totdat het instrument stevig
tegen de baarmoederhals wordt getrokken.

9 Uterusincisie

Klep occlusieballon

Draai de bedieningshendel om de
baarmoeder te manipuleren.

Breng de occlusieballon in de vagina
in voordat de colpotomie-incisie wordt
gemaakt. Insuffleren (60-120 ml vloeistof).

10 Verwijderen en weggooien
OPMERKING: Controleer of het instrument, de spacer (indien gebruikt)
en de colpotomie-cup intact zijn.

Verricht de uterusincisie. Gebruik de cup als
visuele geleider om het weefsel af te bakenen.
Gebruik de cup niet als fysieke steun om het
instrument op te laten rusten.

Plaatselijke distributeur:

Verwijder de vloeistof uit de tipballon zodat
de baarmoeder zijn natuurlijke positie weer
aanneemt, verwijder het instrument en gooi
het weg.

Zie de instructies voor
gebruik voor volledige
instructies, waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en
contra-indicaties.
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