
CURITY

Suprapubický punkční set
s balónkovým 100% silikonovým katetrem

Návod k použití:

Příprava:

·	vyloučení možných či známých kontraindikací
·	zjištění dostatečného naplnění močového měchýře palpací či sonografem
·	přesné určení a označení místa vpichu přibližně ve vzdálenosti dvou prstů kraniálně od symfýzy
·	oholení a pečlivá desinfekce kůže, sterilní zakrytí místa vpichu
·	lokální anestezie stejně jako zkušební vpich dlouhou tenkou hypodermickou jehlou
·	příprava nástrojů nutných pro provedení punkce na sterilní podložce

Punkce:

·	Podle potřeby proveďte bodovou incizi kůže, popř.naříznutí fascie břišního svalu. Vzhledem ke konstrukci trokaru (1.třetina hrotu funguje jako lanceta) však separátní incize není nutná!
·	Odtrhněte zadní konec ochranného obalu katetru a připojte konektor katetru k adaptéru svodné hadičky uzavřeného močového systému (např.Mono-flo nebo Curity od firmy Kendall – není součástí setu!)
·	Odstraňte zbývající obal silikonového katetru a špičku katetru zasuňte do trokaru až po začátek hrodu (viz obrázek č. 1). Nezasouvejte příliš daleko!
·	U plastového držáku trokaru ohněte katetr do jedné z drážek (podle potřeby praváků nebo leváků) a zafixujte palcem jeho polohu (viz obrázek č. 2).
·	Punkci proveďte kolmo k břišní stěně, v případě úspěšné punkce začne moč proudit katetrem do připojeného sběrného sáčku.
·	Katetr zasuňte dále vnitřkem trokaru až po ventil s adaptérem (viz obr. 4). Pozor: neposouvejte katetr v trokaru nazpět – mohlo by dojít k jeho poškození hrotem trokaru (viz obr. 5).
·	Balónek katetru naplňte max. 5ml (3-5ml) u velikosti 10 CH a max. 10ml sterilní vody u velikosti 12 CH. Povytáhněte katetr až po zřetelný odpor, kdy se balónek opře o stěnu měchýře (viz obr. 6).
·	Místo punkce kryjte sterilním obvazem, případně dále zafixujte katetr náplastí.

Pozor:

     Vzhledem k určité difúzi materiálu může balónek v závislosti na délce katetrizace ztratit až 20 % svého objemu. Tomuto lze předejít naplněním směsí voda/glycerin  poměru 90:10.
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