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Obsah balenia
Obrázok 1: Súprava ochrannej pomôcky proti cerebrálnej embólii Keystone Heart TriGUARD 3™
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Odporúčané príslušenstvo
Nezahrnuté v súprave ochrannej pomôcky proti cerebrálnej embólii TriGUARD 3TM
• Vodiaci drôt – supertuhý 0,035”, ohybný koniec 1 cm, dĺžka 260 cm. Na rovnej špičke musí byť
zakrivený nadstavec.
• Angiografický katéter – 5F, dĺžka aspoň 125 cm, pigtail alebo v tvare J.
• Tlakové vaky s heparinizovaným 1 fyziologickým roztokom
Používajte len komponenty Keystone Heart alebo odporúčané v príslušnom
Varovanie
postupe!
Použitie neodporúčaných komponentov so systémom TriGUARD 3 môže viesť
k poraneniu pacienta, poškodeniu systému alebo k zníženiu jeho účinnosti.

Produktové štítky
Nižšie je uvedené vysvetlenie referenčných symbolov, ktoré sa môžu nachádzať na produktových štítkoch.

1

Pozri návod na použitie

Adresa výrobcu

Elektronický návod na
použitie

Autorizovaný zástupca
v Európskom spoločenstve

Referenčné číslo dielu

Autorizovaná zodpovedná
osoba pre Spojené kráľovstvo

Číslo šarže

Neresterilizujte

Výrobné číslo

Nepoužívajte, ak je obal
poškodený

Sterilizované etylénoxidom
(EO).

Nepyrogénne

Pozor, pozri sprievodnú
dokumentáciu

Chráňte pred slnečným svetlom

Nepoužívajte opakovane

Uchovajte v suchu

Dátum výroby

Pomôcka len na prepis
s použitím obmedzeným len na
lekára alebo na jeho objednávku

Koncentrácia heparinizovaného fyziologického roztoku podľa nemocničného protokolu
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Dátum exspirácie
RRRR-MM-DD

Heparin Coated
Device

Teplotné obmedzenia

Pomôcka je obalená
heparínom vyrobeným
z bravčovej črevnej sliznice

Neresterilizujte

Označuje nesterilné
ochranné balenie so sterilnou
bariérou vnútri

Označuje sterilnú bariéru
s dodatočnou obalovou vrstvou
vnútri na minimalizovanie
rizika kontaminácie počas
aseptického používania

Táto pomôcka prešla
príslušnými kontrolami
a disponuje označením CE

Opis pomôcky a účel použitia
Indikácia ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
Ochranná pomôcka TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii je indikovaná na minimalizovanie rizika
cerebrálneho poškodenia odklonením embolických zvyškov z cerebrálneho obehu počas katetrizácie
srdca.
Klinický prínos ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii:
Ochranná pomôcka TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii je navrhnutá na ochranu mozgu pred
embolickými zvyškami.
Účel použitia ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
Obmedzenie vzniku cerebrálnej embólie počas katetrizácie srdca
Opis systému ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
Pomôcka Keystone Heart TriGUARD 3 na ochranu proti cerebrálnej embólii je navrhnutá tak, aby
zabezpečila plné prekrytie všetkých troch hlavných aortálnych ciev počas procedúr katetrizácie srdca.
Ochranná pomôcka TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii je navrhnutá na minimalizovanie rizika
cerebrálneho poškodenia odklonením embolických zvyškov z cerebrálneho obehu počas transkatétrovej
implantácie aortálnej chlopne (TAVI) alebo iných postupov katetrizácie srdca.
Pomôcka TriGUARD 3 na ochranu proti cerebrálnej embólii sa zavádza cez kontralaterálnu femorálnu
artériu v slabinách a pozostáva zo zavádzacieho systému rozmeru 8F a deflekčného filtra. Z hľadiska
zavádzania (stability) aj z hľadiska zabezpečenia pokrytia je nezávislá od anatómie, pretože je navrhnutá
s ohľadom na rôzne morfológie aortálneho oblúka. Pomôcka TriGUARD 3 na ochranu proti cerebrálnej
embólii je navrhnutá tak, aby umožnila jednoduchú prípravu na klinické použitie, rýchle zavedenie,
samočinné polohovanie a udržanie stability počas celého zákroku vďaka svojej odolnosti voči
potenciálnym stretom so zavádzacími systémami a príslušenstvom pri zákrokoch TAVI.
©Keystone Heart Ltd.
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Cieľová skupina:
Dospelí pacienti indikovaní na katetrizáciu srdca.
Zavádzací systém ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
Ako zavádzací systém (obr. 2) slúži puzdro s rozmerom 8F (1) kompatibilné s vodiacim drôtom 0,035”.
Na distálnom konci systému sa nachádza deflekčný filter s nitinolovým zakriveným zavádzačom
hypotrubice (2) a atraumatickou špičkou (3). Na proximálnom konci je dvojdielna rukoväť (4) s portami
na vodiaci drôt (5), pigtail (PT) (6) a preplachovacia hadička na heparinizovaný fyziologický roztok (7).
Rukoväť pomôcky (4) je vyrobená z dvoch dielov – prednej časti (8), ktorá je spojená so zavádzacím
puzdrom, a zadnej časti (9), ktorá je spojená so zavádzačom hypotrubice. Tento dizajn umožňuje
vzájomný pohyb týchto dvoch častí a umožňuje tak ťahanie ochrannej pomôcky proti embólii
TriGUARD 3 do zavádzacieho puzdra alebo na zavedenie bez puzdra. Zadná časť obsahuje luer (5)
pripojený k zavádzaču hypotrubice, ktorý umožňuje vloženie vodiaceho drôtu a preplachovanie (5)
zavádzača hypotrubice, a predná časť obsahuje miesto na adaptér Tuohy-Borst, ktorý umožňuje zasunutie
pigtailu (6) a preplachovacej hadičky na puzdro 8F (7).
TriGUARD 3
– deflekčný filter

Zavádzací systém TriGUARD 3

Obrázok 2: Funkčné časti ochrannej pomôcky proti cerebrálnej embólii Keystone Heart TriGUARD 3

Deflekčný filter ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
Deflekčný filter ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii (obr. 3) pozostáva z rámu
a sieťoviny. Sieťovina (10) je vyrobená z polyméru vypuklého tvaru. Sieťovina má nominálnu veľkosť
pórov 115 x 145 µm, čo umožňuje primeraný prietok krvi do cerebrálnych artérií, ale embolické zvyšky
odkláňa nadol do zostupnej aorty. Rám aj sieťovina sú obalené hydrofilnou heparínovou vrstvou.
Nitinolový rám (11) zabezpečuje konštrukčnú stabilitu deflekčného filtra a je rádiokontrastný, čo
umožňuje jeho vizuálne overenie pomocou fluoroskopie. Rám sa samočinne roztiahne na požadovanom
mieste, prispôsobí sa anatómii aortálneho oblúka a sám si zabezpečuje stabilitu v aortálnom oblúku vďaka
radiálnym silám pôsobiacim na steny aortálneho oblúka.
Rám deflekčného filtra je zakončený nitinolovou koncovkou (12). Koncovka je pomocou nitinolovej
spojky pripevnená k nitinolovej zakrivenej trubičke (zavádzaču hypotrubice) (2), ktorá má na prednom
konci atraumatickú špičku (3). Zavádzač hypotrubice prechádza popod deflekčný filter a vylepšuje
stabilitu a presné umiestnenie deflekčného filtra vzhľadom na hornú časť aortálneho oblúka (prevedením
tuhého vodiaceho drôtu cez zavádzač hypotrubice sa umiestnenie zlepšuje).

©Keystone Heart Ltd.
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Obrázok 3: Deflekčný filter ochrannej pomôcky proti cerebrálnej embólii Keystone Heart TriGUARD 3

Stručný postup
Pomôcka TriGUARD 3 na ochranu proti cerebrálnej embólii sa zavádza pomocou puzdra s rozmerom 8F
zasunutého do jednej z dvoch stehenných artérií na úrovni slabín. Za fluoroskopického sledovania sa
zavádzací systém ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii nasunie na vodiaci drôt
a umiestni do vzostupnej časti oblúka distálne k brachiocefalickej artérii. Po zavedení z puzdra 8F sa
deflekčný filter rozvinie a prispôsobí sa anatómii aortálneho oblúka. Tvar rámu zabezpečuje priľnutie na
steny aortálneho oblúka, čím sa zabezpečí plné pokrytie cerebrálnych ciev (obr. 4). Po zavedení možno
ochrannú pomôcku TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii znovu vtiahnuť do puzdra a zmeniť jej
umiestnenie počas zákroku alebo ju po skončení zákroku vybrať. Ochranná pomôcka TriGUARD 3 proti
cerebrálnej embólii sa spomedzi všetkých systémov zavádza ako prvá a po dokončení iniciálneho zákroku
sa odstraňuje ako posledná.
Pomôcka TriGUARD 3 sa dodáva sterilná a nesmie sa resterilizovať.

©Keystone Heart Ltd.
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Obrázok 4: Umiestnenie ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii v aortálnom oblúku

Kontraindikácie
NEPOUŽÍVAJTE V NASLEDOVNÝCH PRÍPADOCH:
• Hyperkoagulačné stavy, ktoré nie je možné napraviť ďalším periprocedurálnym heparínom.
• Zlyhanie obličiek s plazmatickým kreatinínom > 4 mg/dl.
• Zlyhanie pečene.
• Pacienti s alergiou na nitinol alebo heparín.
• Pacienti, ktorí majú v anamnéze heparínom indukovanú trombocytopéniu.

Varovania
•
•
•
•

•
•
•
•

Túto pomôcku smú používať len lekári, ktorí sú na to zaškolení.
Pred zákrokom aj po ňom sa v záujme minimalizácie rizika embólie a trombózy odporúča podať
primeranú protidoštičkovú a antikoalugačnú liečbu.
Pomôcka môže okrem bravčového heparínu obsahovať aj iný bravčový materiál, napríklad
bravčové alergény.
Nedodržanie odporúčaného postupu prípravy pomôcky a nepoužitie suchej podložky na utretie
filtra môže viesť k poškodeniu hydrofilnej vrstvy a potenciálne spôsobiť vážne poranenie pacienta.
Pomôcku zavádzajte a posúvajte pomaly, aby nedošlo k vzduchovej embólii alebo poraneniu
vaskulatúry.
Nepokúšajte sa pohybovať rukoväťou bez sledovania výslednej reakcie deflekčného filtra.
Pre správne zavedenie pomôcky je rozhodujúce jej vizuálne sledovanie. V prípade, že vizuálne
zobrazenie pomôcky pomocou fluoroskopie nie je možné z dôvodu obezity pacienta alebo
z iných dôvodov, nepokúšajte sa zaviesť pomôcku do aortálneho oblúka.
Pri pokuse o preklenutie aortálneho oblúka, v ktorom je iná pomôcka, zabezpečte vizuálne
sledovanie pomôcky. Nekontrolovaný stret ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej

©Keystone Heart Ltd.
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•
•
•

•
•

embólii s akoukoľvek inou pomôckou môže viesť k neželanému pohybu deflekčného filtra, čo
môže mať za následok neúplné pokrytie vzostupných artérií.
Neťahajte za rukoväť pomôcky alebo puzdro zavádzača nadmerne, aby nedošlo k poškodeniu
pomôcky alebo poraneniu pacienta.
Otočením rukoväte pomôcky môžete spôsobiť otočenie alebo prevrátenie pomôcky. Nepokúšajte
sa pomôcku otočiť ani skrútiť pomocou žiadneho prídavného príslušenstva ani pomocou
rukoväte pomôcky.
TriGUARD 3 je pomôcka určená len na jedno použitie. Nepoužívajte ju opakovane ani ju
neresterilizujte. Opakovaným používaním pomôcky by mohlo vzniknúť riziko prenosu
kontaminácie medzi pacientmi, nedostatočného vyčistenia a narušenia správnej činnosti
pomôcky.
V prípade opakovaného zavádzania najprv pomôcku vtiahnite späť do puzdra a potom posuňte
puzdro po vodiacom drôte na požadované miesto. Keď je na požadovanom mieste, zaveďte
pomôcku podľa návodu na použitie.
Bezpečnosť a účinnosť pomôcky nie je overená u pacientov s nasledujúcimi stavmi:
o Variant angina pectoris, nestabilná angína alebo nedávny akútny koronárny syndróm
vrátane infarktu myokardu (za posledné tri mesiace).
o Mŕtvica, TIA – tranzitórny ischemický atak (za posledných 6 mesiacov)
o Hypotenzia (systolický krvný tlak nižší ako 90 mmHg).
o Aktívna peptická choroba alebo krvácanie do hornej časti GIT-u v anamnéze.
o Spastická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc, astma.
o Komplexná ventrikulárna arytmia – aj v anamnéze
o Závažnejšie psychiatrické ochorenie v prítomnosti alebo minulosti.
o Náchylnosť na krvácanie, napr. hemofília, ITP, aplastická anémia, TTP atď.
o Diabetes mellitus s periférnymi vaskulárnymi alebo neurologickými zmenami.
o Akékoľvek proliferatívne ochorenie so zostávajúcou dĺžkou života pacienta menej ako 6
mesiacov.
o Tehotenstvo.
o Pediatrické použitie.

Nežiaduce udalosti
S každým endovaskulárnym zákrokom sú spojené riziká a môžu nastať určité komplikácie. Ako možné
komplikácie pri katetrizačných zákrokoch sú známe nasledujúce nežiaduce udalosti, ktoré môžu byť
(okrem iných) spojené aj s použitím tejto pomôcky:
• Akútny kardiovaskulárny zákrok (potreba)

• Ischémia čreva

• Akútna oklúzia koronárnych artérií

• Embólia (vzduch, tkanivo, pomôcka alebo
trombus)

• Akútny infarkt myokardu
• Akútne neurologické udalosti, ako napr.
mŕtvica, tranzitórny ischemický atak (TIA),
encefalopatia

• Horúčka
• Poškodenie femorálneho nervu
• Poškodenie spôsobené fluoroskopiou
• Hemodynamické zmeny

©Keystone Heart Ltd.
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• Alergická reakcia na kontrastnú látku,
protidoštičkovú liečbu alebo materiály
komponentov pomôcky
• Angina pectoris

• Hypertenzia alebo hypotenzia (trvalejšia,
s potrebou liečby)
• Infekcia vrátane endokarditídy a otravy krvi

• Anestetické reakcie

• Bolesť (v stehne na mieste vpichu, v brušnej
oblasti, v chrbte alebo inde)

• Aneuryzma alebo pseudoaneuryzma

• Perkutánny koronárny zákrok (potreba)

• Artériovenózna fistula

• Periférna ischémia, poškodenie periférnych
nervov

• Poranenie vzostupnej alebo zostupnej aorty
• Atriálna alebo ventrikulárna arytmia alebo
fibrilácia, búšenie srdca

• Pľúcny edém
• Pyrogénna reakcia

• Komplikácie spojené s krvácaním, napríklad
hematómy alebo silné vnútorné krvácanie

• Komplikácie spojené s obličkami, poranenie
alebo zlyhanie obličiek

• Krvácanie na mieste vpichu

• Nestabilná angína

• Strata krvi s potrebou transfúzie

• Vaskulárne komplikácie, ktoré môžu
vyžadovať reparáciu

• Poranenie koronárnej artérie alebo inej cievy
alebo perforácia, ktorá môže vyžadovať
reparáciu

• Cievny kŕč (vytrvalý, nereagujúci na liečbu)

• Zmodranie alebo strata farby prstov na nohách
Okrem uvedených rizík môžu byť konkrétne s použitím ochrannej pomôcky Keystone Heart
TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii spojené aj ďalšie potenciálne riziká:
• Uvoľnenie alebo migrácia ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii alebo jej
zavádzacieho systému vplyvom presunu inej pomôcky, napr. balónika, stentu, katétra alebo vodiča.
• Krvácanie zo stehna na mieste zavedenia.
• Lokálne poranenie steny aorty vplyvom pohybu pomôcky.
• Akúkoľvek závažnú udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, treba hlásiť výrobcovi
a príslušnému orgánu v danom členskom štáte.

©Keystone Heart Ltd.
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Technické údaje
Deflekčný filter
Zavádzač hypotrubice
Puzdro 8F
Funkčná dĺžka
pomôcky

Šírka rámu
Dĺžka rámu
Vnútorný priemer
Celková dĺžka
Vnútorný priemer
Funkčná dĺžka
Odľahčenie napätia
atraumatickej špičky (počas
posúvania po vodiči)

74 mm
98 mm
Vhodný na vodiaci
drôt 0,035”
127,5 cm
8F
76 cm
78 cm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov

Spôsob dodania
Balenie
Súprava sa dodáva zostavená a zabalená vo vnútornej blistrovej priehradke s blistrovým krytom. Blistrový
obal je umiestnený v zapečatenom vrecku Tyvek. Set je zabalený v kartónovej škatuli. Celý set je
sterilizovaný etylénoxidom (EtO). Do sterilného poľa vkladajte len blistrovú priehradku.
Pred použitím balenie skontrolujte. Ak je obal poškodený, otvorený, alebo ak zistíte akékoľvek iné chyby,
pomôcku nepoužívajte.
Skontrolujte správnosť označenia a dbajte na použitie pomôcky pred dátumom exspirácie.
Skladovanie
Skladujte pri izbovej teplote na suchom a tmavom mieste (mimo slnečného svetla).

Zaškolenie lekárov
Ochrannú pomôcku TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii smú používať len lekári zaškolení na
perkutánne intravaskulárne techniky a zákroky.
Takisto je potrebné zaškolenie na používanie pomôcky TriGUARD 3 na ochranu proti cerebrálnej
embólii, ktorého súčasťou môže byť aj praktický výcvik a uskutočnenie prvých zákrokov pod dohľadom.

Pokyny na používanie
Príprava pomôcky
1. Skontrolujte celistvosť balenia, ako aj sterilitu a neporušenosť pomôcky. Otvorenú alebo
poškodenú pomôcku nepoužívajte – vráťte ju spoločnosti Keystone Heart.
©Keystone Heart Ltd.
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2. Otvorte kartónovú škatuľu s ochrannou pomôckou proti cerebrálnej embólii Keystone Heart
TriGUARD 3.
3. Otvorte zapečatené vrecko Tyvek s ochrannou pomôckou TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
a umiestnite blistrovú priehradku do sterilného poľa.
4. Odstráňte kryt blistrovej priehradky.
5. Dotiahnite maticu na rukoväti smerom k prednej časti rukoväti do plne uzavretej polohy
(obr. 5 – 5A).
6. Naplňte preplachovaciu podložku bežným alebo heparinizovaným fyziologickým roztokom až do
úplného ponorenia deflekčného filtra TriGUARD 3.
7. Prepláchnite zavádzač hypotrubice bežným alebo heparinizovaným fyziologickým roztokom cez
luer umiestnený na zadnej strane rukoväte pomôcky (obr. 5 – 5B).
8. Prepláchnite puzdro zavádzacieho systému bežným alebo heparinizovaným fyziologickým
roztokom cez preplachovaciu hadičku umiestnenú na prednej strane rukoväte pomôcky
(obr. 5 – 5C).
9.

Keď z adaptéra Tuohy-Borst začne kvapkať bežný alebo heparinizovaný fyziologický roztok
(obr. 5 – 5D), úplne ho uzavrite.

10. Ponorte deflekčný filter TriGUARD 3 približne na 1 minútu do bežného alebo heparinizovaného
fyziologického roztoku v preplachovacej podložke, aby sa hydratovala heparinizovaná hydrofilná
vrstva.
11. Po 1 minúte ponorenia by nemali byť viditeľné žiadne vzduchové bubliny. Jemne poklopte na
deflekčný filter, čím odstránite zvyšné vzduchové bubliny.
12. Udržujte orientáciu rukoväte bez zmeny a ťahajte zadnú časť rukoväte dozadu, pričom prednú
časť držte nehybne, až kým sa deflekčný filter celý nezasunie do zavádzacieho systému.
13. Dávajte pozor, aby atraumatická špička nebola celá v puzdre ani neprečnievala za špičku puzdra.
Ak si medzi atraumatickou špičkou a puzdrom všimnete medzeru, nasuňte puzdro na atraumatickú
špičku.
14. Preplachujte puzdro 8F pomocou preplachovacej hadičky s bežným alebo heparinizovaným
fyziologickým roztokom, zatiaľ čo je špička ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej
embólii úplne ponorená, až kým sa viac neuvoľňujú žiadne bublinky.
15. Potiahnite zavádzací systém pomôcky späť tak, aby celé zavádzacie puzdro vyšlo z ochranného
rukáva.

Obrázok 5: Prepláchnutie zavádzača hypotrubice cez luer a puzdra 8F cez preplachovaciu hadičku

©Keystone Heart Ltd.
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Poznámka
Varovanie

Počas zasúvania deflekčného filtra do zavádzacieho systému je nutné udržiavať
orientáciu rukoväte bez zmeny:
Adaptér Tuohy-Borst a preplachovacia hadička smerujú na ľavú stranu, ako je
znázornené na obr. 5.
Špička zavádzacieho systému je zasunutá do tvarovacieho zariadenia.
Ochrannú pomôcku TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii neutierajte suchou
gázou, mohlo by to poškodiť povlak pomôcky.

Zavádzanie
Varovanie

Varovanie

Všetky kroky vykonajte pod fluoroskopickou kontrolou. Nevykonávajte žiadne
pohyby zavádzacieho systému ani komponentov bez primeranej vizuálnej
kontroly. Všetky kroky, ktoré odkazujú na akýkoľvek pohyb zavádzacieho
systému, vyžadujú fluoroskopické navádzanie!
Ak sa neudrží čas ACT dlhší ako 250 sekúnd, zvyšuje sa riziko tvorby trombov
v pomôcke a v zavádzacom puzdre 8F.

1. Počas zavádzania pomôcky udržujte aktivovaný čas zrážania (ACT) dlhší ako 250 sekúnd a čas
zotrvania v súlade s bežným nemocničným protokolom.
2. Zasuňte vodiaci drôt do vzostupnej aorty v blízkosti natívneho aortálneho prstenca.
3. V širokouhlej LAO projekcii vyhotovte angiogram na overenie anatómie aortálneho oblúka
a cerebrálnych ciev. Ak je to možné, pre lepšiu referenciu preneste snímku aortálneho oblúka na
živý fluroskopický obraz. Odporúča sa získať čo najlepšie zobrazenie anatómie oblúka
a cerebrálnych ciev. Po dokončení vyberte angiografický katéter.

Poznámka

Pred zasunutím zavádzacieho systému do zavádzača/slabín sa odporúča do
zavádzacieho systému cez preplachovaciu hadičku vstreknúť heparinizovaný roztok
v takom množstve, aby začal kvapkať zo špičky zavádzacieho systému.

4. Pred zasunutím zavádzacieho systému do zavádzača/slabín vstreknite cez preplachovaciu
hadičku heparinizovaný fyziologický roztok v takom množstve, aby začal kvapkať zo
zavádzacieho puzdra (použite 5 – 10 ml striekačku).
5. Posúvajte zavádzací systém TriGUARD 3 (aj s ochrannou pomôckou proti cerebrálnej embólii
TriGUARD 3) po vodiacom drôte do polohy približne 4 cm distálne k brachiocefalickému kmeňu
vo vzostupnej aorte (podľa prvotného angiogramu) s použitím fluoroskopického navádzania
v rovnakej referenčnej rovine ako angiogram (obr. 6).

©Keystone Heart Ltd.
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Obrázok 6: Zavádzacie puzdro sa nachádza 4 cm distálne k brachiocefalickému kmeňu vo vzostupnej aorte

Poznámka
Varovanie
Varovanie
Varovanie

Ochrannú pomôcku proti cerebrálnej embólii TriGUARD 3 je potrebné zaviesť do
miesta vpichu v stehne výhradne posúvaním puzdra 8F.
Deflekčný filter ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii
manuálne neotáčajte – ani vnútri zavádzacieho puzdra, ani v mieste zavedenia.
Ochrannú pomôcku proti cerebrálnej embólii TriGUARD 3 posúvajte po vodiči bez
otáčania.
Nechajte rukoväť počas zasúvania zavádzacieho systému voľne sa otáčať podľa
trajektórie cievy.

6. Potiahnite vodiaci drôt späť do zostupnej aorty, overte, či je zavádzač hypotrubice pod
zavedenou sieťovinou, a nechajte sieťovinu plne sa rozvinúť v aortálnom oblúku.
7. Držte zadnú časť rukoväte nehybne a prednú časť rukoväte pomaly ťahajte dozadu, až kým sa
deflekčný filter ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii plne nevysunie zo
zavádzacieho puzdra (obr. 7). Znova posuňte vodiaci drôt do blízkosti natívneho aortálneho
prstenca.

Obrázok 7: Ochranná pomôcka TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii je zavedená v aortálnom oblúku

8. Pripojte tlakový vak s kontinuálnym tokom heparinizovaného fyziologického roztoku
k preplachovacej hadičke zavádzacieho puzdra, ktorá sa nachádza v rukoväti ochrannej pomôcky
proti cerebrálnej embólii TriGUARD 3. Druhou možnosťou je preplachovať puzdro
©Keystone Heart Ltd.

Strana 15 z 20

SLB00076 – verzia 10

heparinizovaným fyziologickým roztokom (každých 20 minút) cez preplachovaciu hadičku, aby
sa v ňom neusadili krvné zrazeniny.
9. Udržujte tlak smerom dopredu na vodiac drôt ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti
cerebrálnej embólii v mieste prstenca. Tým zabezpečíte oporu pre sieťovinu a udržíte
atraumatickú špičku na vonkajšej krivke oblúka.

Poznámka

Po zavedení potiahnite a potlačte vodiaci drôt, čím overíte, či je hypotrubica pod
deflekčným filtrom, a umožníte samočinné umiestnenie deflekčného filtra.

Poznámka

Používateľ môže ovládať zakrivenie zavádzača hypotrubice ťahaním/tlačením
vodiaceho drôtu v hypotrubici: Tlačením na vodiaci drôt sa zavádzač hypotrubice
tlačí smerom k hornej krivke oblúka, čím sa zabezpečuje lepšia opora pre deflekčný
filter a špička sa posúva preč od hlavného prúdu v strede.

Varovanie

Poznámka

Nechajte dostatočnú dĺžku vodiaceho drôtu distálne k atraumatickej špičke,
aby nedošlo k prípadnému poškodeniu steny cievy vodiacim drôtom alebo
špičkou.
Ak vytiahnete zo zavádzacieho systému ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti
cerebrálnej embólii vodiaci drôt, odporúča sa pripojiť k lueru v zadnej časti
rukoväte pomôcky tlakový systém s kontinuálnym kvapkaním, aby sa udržiavala
čistota hypotrubice od krvných zrazenín.

Aortálna chlopňa a angiogram oblúka
Poznámka

Odporúča sa vyhotoviť angiogram pomocou angiografického pigtail katétra.

1. Zasuňte pigtail katéter cez rotačný adaptér Tuohy-Borst na prednej strane rukoväte pomôcky
TriGUARD 3 na ochranu proti cerebrálnej embólii. Pomocou fluoroskopie overte jeho polohu
pod deflekčným filtrom – skontrolujte, či počas sledovania nemení polohu deflekčného filtra.

Poznámka

Pigtail je najlepšie zaviesť skrúteným koncom dopredu pod sieťovinu deflekčného
filtra. Prekríženie pod deflekčným filtrom sa odporúča overiť aspoň z dvoch
pohľadov.

2. Po prechode popod deflekčný filter zasuňte pigtail katéter do vzostupnej aorty. Odporúča sa
overiť umiestnenie pomôcky v aortálnom oblúku pomocou angiogramu. V prípade potreby je
možné jemne doladiť polohu pomôcky na zabezpečenie optimálneho pokrytia.

Katetrizácia srdca
Pomôcku TriGUARD 3 je možné použiť v súlade s indikáciami na použitie pri týchto a ďalších
katetrizačných zákrokoch na srdci:
•

Transkatétrová implantácia aortálnej chlopne (TAVI)
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•
•
•

Uzáver uška ľavej predsiene (LAAC)
Ablácia fibrilácie predsiení
Transkatétrová liečba mitrálnej regurgitácie (TMVR)

Vykonajte všetky kroky súvisiace s iniciálnym zákrokom podľa príslušného návodu na použitie danej
pomôcky.

Poznámka

Najlepšie výsledky – teda plné pokrytie a ochranu ciev počas celého iniciálneho
zákroku – dosiahnete, ak ochrannú pomôcku TriGUARD 3 proti cerebrálnej
embólii zavediete zo všetkých systémov ako prvú a odstránite ako poslednú.

Pri pokuse o prevedenie akejkoľvek ďalšej pomôcky alebo príslušenstva (napr. vodiaceho drôtu,
TAVI, balónika) cez aortálny oblúk skontrolujte, či:
•

deflekčný filter pokrýva aortálne vetvy s predným a zadným koncom na stene aorty (obr. 8),

•

zavádzač hypotrubice s atraumatickou špičkou na distálnej strane je oproti deflekčnému filtru
a pod jeho stredom.

Obrázok 8: Optimálne pokrytie a priľnutie deflekčného filtra

1. Zasuňte vodiaci drôt (ipsilaterálnym prístupom) a pomocou fluoroskopie overte, či je vodiaci
drôt pod deflekčným filtrom a či nemení jeho polohu.
2. Lekár podľa vlastného uváženia dokončí hlavný iniciálny zákrok.

Poznámka

Pri zasúvaní pomôcok (balónikov, vodiacich drôtov, zavádzacích systémov
chlopní alebo iných) cez oblúk a popod deflekčný filter vyviňte na vodiaci drôt
počas tlačenia zavádzacieho systému dopredu protiťah. Tým predídete stupňovaniu
napätia a umožníte hladší prechod danej pomôcky popod filter TriGUARD 3.

©Keystone Heart Ltd.
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Varovanie

Varovanie
Varovanie

Vždy majte počas celého zákroku zabezpečenú vizuálnu kontrolu pomôcky
TriGUARD 3, aby sa TAVR katéter nezamotal do deflekčného filtra a prípadne
nenarušil jeho umiestnenie. Nekontrolovaný stret ochrannej pomôcky
TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii s akoukoľvek inou pomôckou môže
viesť k náhodnému pohybu deflekčného filtra.
Nikdy sa nepokúšajte previesť popod deflekčný filter TriGUARD 3
nechránený vodiaci drôt.
Pri vyťahovaní TAVI alebo akéhokoľvek iného zavádzacieho systému dbajte,
aby sa neskrížil s deflekčným filtrom ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti
cerebrálnej embólii, a tak ho vytiahnite.

Vytiahnutie
1. Zo zavádzacieho systému ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii vyberte
katetrizačné pomôcky použité počas zákroku a pigtail katéter.

Poznámka

Pigtail katéter je nutné vytiahnuť cez vodiaci drôt, aby nedošlo k skríženiu
s deflekčným filtrom.

2. Ťahajte zadnú stranu rukoväti dozadu a prednú časť rukoväte držte nehybne, až kým sa deflekčný
filter TriGUARD 3 celý zatiahne do zavádzacieho puzdra (obr. 9).
3. Ťahajte zavádzacie puzdro so zloženou pomôckou TriGUARD 3, až kým ho celé nevytiahnete z tela
pacienta.
4. Uzavrite miesto zavedenia v stehne.

Obrázok 9: Vytiahnutie ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii

Likvidácia
Pomôcka TriGUARD 3 sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi postupmi likvidácie nebezpečného
biologického odpadu a nemocničným protokolom.

Riešenie problémov a rady
Poznámka

Počas zákroku môžu nastať nižšie opísané udalosti a možno ich vyriešiť ďalej
uvedenými radami.
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1. Nesprávne umiestnenie ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii počas
zavedenia alebo jej migrácia v aortálnom oblúku.
Vtiahnite deflekčný filter do zavádzacieho puzdra – ťahajte dozadu zadnú časť rukoväte ochrannej
pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii dozadu a súčasne držte prednú časť rukoväte nehybne,
až kým sa deflekčný filter ochrannej pomôcky TriGUARD 3 proti cerebrálnej embólii plne zloží do
zavádzacieho puzdra a špička pomôcky sa stretne so špičkou puzdra. Znova umiestnite zavádzacie puzdro
pomocou vodiaceho drôtu do správnej polohy a potom filter znova rozviňte vyššie opísaným postupom.

Poznámka

Každá pomôcka umožňuje len jeden dodatočný pokus s úplným cyklom
opätovného zavedenia.

Poznámka

Skontrolujte, či je puzdro zavádzača aj zavádzacie puzdro zaistené v správnej
polohe.

2. Nie je jasné, či je vodiaci drôt alebo pigtail katéter pod ochrannou pomôckou TriGUARD 3 proti
cerebrálnej embólii.
Za fluoroskopického sledovania (RAO zobrazenie), jemne potiahnite a potlačte vodiaci drôt alebo pigtail
katéter a sledujte pri tom jeho krajnú polohu. Ak sa pri tomto úkone dostane vodiaci drôt alebo pigtail
katéter do roviny ako zavádzač hypotrubice, potom je vodiaci drôt alebo pigtail katéter pod pomôckou
TriGUARD 3. Ak NIE je v tej istej rovine, vodiaci drôt alebo pigtail katéter vytiahnite a znova ho zaveďte
pod sieťovinu deflekčného filtra.
3. Poloha deflekčného filtra sa počas manipulácie s inými pomôckami v aortálnom oblúku
porušila.
Skontrolujte, či je puzdro zavádzača aj zavádzacie puzdro zaistené na svojom mieste a pomaly posúvajte
pomôcky používané na iniciálny zákrok. Ak sa deflekčný filter nevráti do pôvodnej polohy, pred
pokračovaním v iniciálnom zákroku ho vytiahnite; alebo
lekár sa môže podľa vlastného uváženia pokúsiť vytiahnuť pomôcky používané na iniciálny zákrok do
zostupnej aorty a znova umiestniť deflekčný filter.
4. Stret medzi pomôckou TriGUARD 3 a zavádzacím systémom TAVI.
Jemne potiahnite zavádzací systém TAVI a jeho vodiaci drôt späť (~1 cm), čím sa špička systému TAVI
odpojí od rámu pomôcky TriGUARD 3. Potom zatlačte zavádzací systém TAVI dopredu a jeho vodiaci
drôt držte pritom nehybne, čím sa špička zavádzacieho systému TAVI posunie nižšie a voľne prejde
popod rám pomôcky TriGUARD 3.

Záruka
Spoločnosť Keystone Heart zaručuje, že pri návrhu a výrobe tohto prístroja bola uplatnená primeraná
starostlivosť. Uvedená záruka nahrádza a vylučuje všetky ostatné záruky, ktoré v nej nie sú výslovne
uvedené, či už výslovné alebo predpokladané, odvodené z právnych predpisov alebo inak, vrátane
akýchkoľvek predpokladaných záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
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Na tento prístroj, jeho fungovanie a výsledky dosiahnuté jeho použitím má vplyv manipulácia s ním, jeho
skladovanie, čistenie a sterilizácia, ako aj iné faktory týkajúce sa pacienta, diagnózy, liečby, chirurgických
postupov a iných záležitostí mimo priamej kontroly spoločnosti Keystone Heart.
Povinnosti spoločnosti Keystone Heart v zmysle tejto obmedzenej záruky sú striktne vymedzené len na
výmenu tejto pomôcky. Spoločnosť Keystone Heart v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame,
náhodné či následné straty, škody ani výdavky vzniknuté v priamej alebo nepriamej súvislosti s použitím
pomôcky. Spoločnosť Keystone Heart nepreberá žiadnu ďalšiu právnu ani inú zodpovednosť v súvislosti
s touto pomôckou, ani nato nepoveruje žiadnu inú osobu. Spoločnosť Keystone Heart nepreberá žiadnu
zodpovednosť v súvislosti s opakovaným použitím, repasovaním alebo resterilizáciou tejto pomôcky
a odmieta vo vzťahu k tejto pomôcke akékoľvek záruky, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane
záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
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