4. Stlačte tlačidlo režimu osvetlenia na prednej strane digitálneho
ovládača SpyGlass™ DS a vypnite svetlá LED.

8.	Pokračujte v zasúvaní katétra SpyScope™ DS cez
pankreaticko-žlčový systém až k cieľovému miestu.
Možno to dosiahnuť zvýšením alebo znížením elevátora
duodenoskopu pri súčasnom zavádzaní katétra SpyScope DS
a použití gombíkov na ovládanie ohybu katétra SpyScope DS.
V prípade potreby čiastočne zaistite gombíky na ovládanie
ohybu.

8. Stlačte zaisťovaciu úchytku na konektore kábla katétra a zároveň
potiahnite konektor smerom von a uvoľnite kábel.

9.	Keď bude katéter SpyScope DS na želanom mieste, zaistite
ohybnú časť pomocou zámku ohybu podľa potreby.
10. Ak používate prístup pomocou vodiaceho drôtu, vyberte
vodiaci drôt z pracovného kanála katétra SpyScope DS tak,
ako to bude potrebné na rozšírenie ovládania smerovania.
11. Cez pracovný kanál katétra SpyScope DS možno vstreknúť
kontrastnú látku na umožnenie fluoroskopického zobrazenia.
Pred vstreknutím cez pracovný kanál zaistite, aby aspiračný
spájací ventil bol zatvorený (v kolmej polohe).
Poznámka: Pracovný kanál katétra SpyScope DS je potrebné po
použití kontrastnej látky vypláchnuť fyziologickým roztokom.
Ak kanál nebude vypláchnutý, pomôcky príslušenstva sa možno
nebudú dať zasunúť cez kanál a ohnutie hrotu nemusí byť
dostatočné.
Zavádzanie príslušenstva do katétra SpyScope DS
1. Pripravte príslušenstvo na použitie podľa nasledujúcich
pokynov, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom.
2. Pri sledovaní videa naživo a kontrole katétra SpyScope DS
zasuňte príslušenstvo do pracovného kanála katétra
SpyScope DS pomocou portu pracovného kanála. Ak
používate port adaptéra s Y-portom, otvorte ventil TuohyBorst na prístupovom porte a vložte príslušenstvo do
prístupového portu.
3. Príslušenstvo zasúvajte pomaly a podľa potreby ho
pozorujte pomocou fluoroskopie a pomocou videoobrazu
na počiatočné zavedenie príslušenstva do zorného poľa pri
polovičnom otočení.
4. Po vysunutí príslušenstva z distálneho konca katétra
SpyScope DS nasmerujte distálny koniec príslušenstva na
želané miesto na vykonanie požadovanej techniky.
5. Pri použití sondy EHL môže počas jej aktivácie dôjsť k
degradácii alebo strate obrazu. Ak sa stratí obraz, odpojte
káblový konektor katétra SpyScope DS z ovládača a potom
ho znovu pripojte.
Poznámka: Ak pri zasúvaní príslušenstva cez katéter
SpyScope DS spozorujete odpor, zaistite, (1) aby bol elevátor
duodenoskopu znížený, (2) aby bolo zablokovanie ohybu na
katétri SpyScope DS uvoľnené a gombíky boli v základnej
polohe tak, aby distálny koniec katétra SpyScope DS bol vo
svojej vyrovnanej základnej polohe, a (3) aby bolo príslušenstvo
správne nastavené na prechod cez katéter SpyScope DS (napr.
kliešte SpyBite™ majú byť zatvorené, ohybné časti príslušenstva
nemajú byť ohnuté).

Legal Manufacturer
Výrobca

5. Vytiahnite ohybnú časť katétra SpyScope DS z duodenoskopu.

LOT

6. Odpojte rukoväť katétra SpyScope DS z duodenoskopu
uvoľnením pripájacieho pruhu.

Recyclable Package
Recyklovateľný obal

7. Odpojte irigačnú hadičku a odsávaciu hadičku (ak je to potrebné)
z katétra SpyScope DS.

Use By
Spotrebujte do

9. Katéter SpyScope DS zlikvidujte podľa štandardného
nemocničného protokolu pre biologicky nebezpečný materiál.
(Pozrite si časť „Likvidácia katétra SpyScope DS a baliaceho
materiálu“ uvedenú nižšie.)
Bezpečné ukončenie prevádzky katétra SpyScope DS počas
zákroku

AUS

Australian Sponsor Address
Adresa austrálskeho zadávateľa

ARG

Argentina Local Contact
Miestny zástupca v Argentíne

Na ukončenie prevádzky katétra SpyScope DS počas zákroku
postupujte podľa týchto krokov:

For single use only. Do not reuse.
Určené len na jednorazové použitie.
Nepoužívajte opakovane.

1. Vyberte akékoľvek príslušenstvo a katéter SpyScope DS z tela
pacienta.
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2. Odpojte kábel katétra z čelnej strany ovládača zatlačením
zaisťovacej úchytky konektora kábla nadol a jeho vytiahnutím zo
zásuvky.

STERILIZE

STERILE EO

Katéter SpyScope DS likvidujte podľa štandardného nemocničného
protokolu pre biologicky nebezpečný materiál.

WC

Baliaci materiál likvidujte v súlade s príslušnými nariadeniami
a právnymi predpismi platnými vo vašej krajine.

AD

ZÁRUKA
Spoločnosť Boston Scientific Corporation (BSC) zaručuje, že tento
prístroj bol navrhnutý a vyrobený s primeranou starostlivosťou.
Táto záruka nahrádza a vylučuje všetky ďalšie záruky, ktoré
nie sú výslovne definované v tomto dokumente, či už výslovné
alebo mlčky predpokladané, vyplývajúce zo zákona alebo
iného právneho základu, vrátane, ale bez obmedzenia na,
akýchkoľvek mlčky predpokladaných záruk predajnosti alebo
vhodnosti na konkrétny účel. Manipulácia s týmto prístrojom,
jeho uchovávanie, čistenie a sterilizácia, rovnako ako ďalšie faktory
súvisiace s pacientom, diagnózou, liečbou, chirurgickými postupmi
a inými záležitosťami, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti
BSC, môžu mať priamy vplyv na prístroj a na výsledky jeho
použitia. Záväzky spoločnosti BSC vyplývajúce z tejto záruky sa
obmedzujú na opravu alebo výmenu tohto prístroja a spoločnosť
BSC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náhodné alebo
následné straty, škody alebo náklady spôsobené používaním tohto
prístroja, či už priamo alebo nepriamo. Spoločnosť BSC neprijíma
v súvislosti s týmto prístrojom žiadnu ďalšiu zodpovednosť ani
záväzky a ani neoprávňuje žiadnu tretiu osobu k ich prijatiu.
Spoločnosť BSC neprijíma žiadne záväzky v súvislosti
s prístrojmi, ktoré boli opakovane použité, uvedené do
znovupoužiteľného
stavu
či
opakovane
sterilizované,
a neposkytuje v súvislosti s takýmito prístrojmi žiadne
záruky, výslovné ani mlčky predpokladané, vrátane záruk
obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel, avšak
bez obmedzení na vyššie uvedené.

Poznámka: Ak napriek tomu narazíte na odpor, opatrne
vytiahnite katéter SpyScope DS späť a potom pomaly zasúvajte
pomôcku príslušenstva. Katéter potom možno posúvať dopredu
posúvaním pomôcky príslušenstva cez bod odporu pomocou
katétra SpyScope DS.

Do Not Resterilize
Nesterilizujte opakovane.

Do not use if package is damaged.
Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.

3. Znížte výkon ovládača stlačením tlačidla napájania. Kontrolka
tlačidla napájania sa vypne, čo znamená, že napájanie ovládača
bolo prerušené.
Likvidácia katétra SpyScope DS a baliaceho materiálu

Lot
Šarža

Sterilized using ethylene oxide.
Sterilizované etylénoxidom.
Minimum Required Working Channel
Minimálny potrebný pracovný kanál
Includes Y-Adaptor
Obsahuje adaptér

EC

REP

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

Australian
AUS
Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Argentina
Local Contact

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

3. Vyberanie a výmena príslušenstva sa vykonáva počas
zákroku.
Vybratie katétra SpyScope DS z duodenoskopu

REF

Pri vyberaní katétra SpyScope DS z duodenoskopu postupujte
podľa týchto krokov:

Catalog Number
Katalógové číslo
Consult instructions for use.
Pozri návod na použitie.

1. Zaistite, aby bol zámok ohybu uvoľnený a ovládacie gombíky
ohybu otočené do základnej polohy, aby ste predišli traume
tkaniva.

Contents
Obsah

2. Vyberte príslušenstvo z katétra SpyScope DS.
3. Vytiahnite katéter SpyScope DS späť do duodenoskopu.
EC

REP

EU Authorized Representative
Autorizovaný zástupca pre EÚ

•

Rukoväť – rukoväť umožňuje používateľovi pripojiť a používať
katéter SpyScope DS. Súčasťou rukoväte sú: pripájací pruh,
gombík na ovládanie ohybu a zámok ohybu, port pracovného
kanála, pripájacie miesta na irigáciu, nasávanie a konektor kábla.

•

Veľký gombík na ovládanie ohybu – otočenie tohto gombíka
smerom k používateľovi (proti smeru hodinových ručičiek)
spôsobí ohnutie ohybnej časti katétra SpyScope DS nahor
a doľava. Otočením tohto gombíka smerom od používateľa
(v smere hodinových ručičiek) sa ohne ohybná časť smerom nadol
a doprava.

FOR USE WITH THE SPYGLASS™ DS DIGITAL CONTROLLER

Prístupový a aplikačný katéter
ONLY

VÝSTRAHA

Legal
Manufacturer

2. Pomaly vytiahnite príslušenstvo z katétra SpyScope DS.
Ak pocítite odpor, zistite jeho zdroj a až potom pokračujte
s vyťahovaním príslušenstva.

SpyScope DS
SpyScope DS II
™

Obsah je dodávaný STERILNÝ. Sterilizované etylénoxidom
(EO). Nepoužívajte v prípade, že bola porušená sterilná bariéra.
Ak zistíte poškodenie, spojte sa so zástupcom spoločnosti
Boston Scientific.

Para obtener información de
contacto de Boston Scientific
Argentina SA, por favor, acceda al
link www.bostonscientific.com/arg

1. Sledujte video naživo a vyťahujte príslušenstvo do distálneho
konca katétra SpyScope DS. Ak používate adaptér Y-portu,
pred vyťahovaním odistite uzáver Tuohy-Borst.

50746089-16

Určené len na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane,
neuvádzajte do znovu použiteľného stavu ani opakovane
nesterilizujte. Opakované použitie, uvedenie do znovu
použiteľného stavu či opakovaná sterilizácia môžu poškodiť
štrukturálnu integritu zariadenia alebo spôsobiť zlyhanie
zariadenia, čo môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo smrti
pacienta. Opakované použitie, uvedenie do znovu použiteľného
stavu či opakovaná sterilizácia môžu spôsobiť riziko kontaminácie
zariadenia alebo infekciu pacienta či skríženú infekciu a okrem
iného aj prenos infekčných ochorení z jedného pacienta na
druhého. Kontaminácia zariadenia môže mať za následok
poranenie, ochorenie alebo smrť pacienta.
Po použití výrobok a jeho obal zlikvidujte v súlade s predpismi
platnými v miestnom zdravotníckom zariadení a v súlade s
miestnymi správnymi a/alebo vládnymi nariadeniami.
POPIS ZARIADENIA
Prístupový a aplikačný katéter SpyScope DS a prístupový
a aplikačný katéter SpyScope DS II (ďalej označované ako
katéter SpyScope DS) sú sterilné, jednorazové endoskopy,
ktoré umožňujú prístup a podávanie príslušenstva do cieľovej
anatomickej oblasti pankreasu a žlčových ciest a zobrazujú video
naživo po pripojení k digitálnemu ovládaču SpyGlass DS.
POZNÁMKA: Katéter SpyScope DS (M00546600) je kompatibilný
s ovládačmi so softvérovými revíziami 2.1 a 2.2. Katéter
SpyScope DS II (M00546610) je kompatibilný len s ovládačmi so
softvérovou revíziou 2.2.

Obrázok č. 1 Hlavné funkcie katétra SpyScope DS

Súčasťou katétra SpyScope DS sú nasledujúce funkcie a ovládacie
prvky:

•

•

Upozornenie: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto
zariadenia na lekárov alebo na ich predpis.

ARG

Vyberanie príslušenstva z katétra SpyScope DS

Funkcie a ovládacie prvky

2018-08
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•

•
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•
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•
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Malý gombík na ovládanie ohybu – otočením tohto gombíka
smerom k používateľovi (proti smeru hodinových ručičiek) sa
ohybná časť katétra SpyScope DS ohne doľava a nadol. Otočením
tohto gombíka smerom od používateľa (v smere hodinových
ručičiek) sa ohne ohybná časť smerom doprava a nahor.
Zámok ohybu – pohybom tejto páčky blokovania v smere šípok
sa zablokuje ovládací gombík ohybu a ohybná časť katétra
SpyScope DS v aktuálnej polohe. Čiastočnou aktiváciou zámku
možno povoliť zvýšenú rotačnú silu vyvíjanú na gombíky na účely
jemného ovládania ohybnej časti.
Port pracovného kanála – port pracovného kanála je miesto
na zavedenie príslušenstva. Možno sem pripojiť voliteľne aj
adaptér s Y-portom (súčasťou balenia) na utesnenie príslušenstva
prechádzajúceho do pracovného kanála a/alebo umožnenie
vstreknutia kvapaliny so zavedeným príslušenstvom.
Pripájací pruh – pripájací pruh upevňuje katéter SpyScope DS
k rukoväti duodenoskopu.
Aspiračný port (s ventilom na reguláciu prietoku) –
aspiračný port je miestom pripojenia odsávacej hadičky
a/alebo striekačky a jeho súčasťou je biely ventil na zapnutie/
vypnutie regulácie prietoku s upevnením typu Luer.
Irigačný port – irigačný port je miesto na pripojenie irigačnej
hadičky. Má konektor typu Luer.
Kábel katétra – kábel katétra prenáša svetlo z ovládača
k distálnemu koncu katétra SpyScope DS a videosignály
nasnímané videosenzorom katétra SpyScope DS do ovládača
na spracovanie a zobrazenie obrazu.
Konektor kábla – konektorom kábla sa pripája kábel katétra
k ovládaču. Súčasťou konektora je zaisťovacia úchytka, ktorá je
počas zavádzania do ovládača otočená smerom nahor.
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1. Rukoväť
6
2. 	Veľký gombík na
ovládanie ohybu
1. Handle
3. Malý gombík na ovládanie ohybu
2. Large articulation control knob
4. Zámok ohybu
3. Small articulation control knob
5. Port pracovného kanála
4. Articulation lock
6. 	Aspiračný port s ventilom na reguláciu
5. Working channel port
prietoku
6. Aspiration port with flow control valve
7. Irigačný port s upevnením typu Luer
7. Irrigation port with luer-type fitting
8. Kábel katétra
8. Catheter cable
9. Konektor kábla
9. Cable connector
10. Pružná zavádzacia časť
10. Flexible insertion section
11. Ohybná časť
11. Articulation section
12. Distálny koniec
12. Distal end
13. 13.
Svorka
hadičiek/kábla(2)
(2)
Tubing/cable-clip
14. 14.
Zavádzacia
Insertiončasť
portion
15. 15.
Pripájací
pruh
Attachment strap

•

•

•
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Pružná ohybná časť – pružná ohybná časť pozostáva
z hadičky s viacerými otvormi a jedného pracovného kanála
pre príslušenstvo alebo na aspiráciu a dvoch kanálov na
vstreknutie irigačnej kvapaliny.
Ohybná časť – ohybná časť je časť zavádzacej časti, ktorá
sa na základe podnetu vyvolaného pohybom gombíkov na
ovládanie ohybu ohne.
Distálny koniec – súčasťou distálneho konca katétra
SpyScope DS sú miesta výstupu pracovného kanála a dvoch
irigačných kanálov. Jeho súčasťou je tiež videosenzor
a osvetľovacie prvky.

•

Svorky hadičiek/kábla – dve svorky hadičiek/kábla
umožňujú uchytenie časti irigačnej hadičky, aspiračnej
hadičky a kábla katétra spolu na zabezpečenie ich
usporiadania. Kábel katétra a časť irigačnej hadičky možno
podľa potreby odstrániť zo svorky a/alebo znovu umiestniť
popri kábli.

•

Zavádzacia časť – zavádzacia časť pozostáva z celkovej dĺžky
na zavedenie vrátane pasívnej pružnej zavádzacej časti,
ohybnej časti a distálneho konca.

•

Adaptér s Y-portom – použitie adaptéra s Y-portom je voliteľné.
Adaptér s Y-portom možno pripojiť k portu pracovného kanála
pomocou upevnenia typu Luer. Po pripojení Y-port rozširuje
pracovný kanál, aby bolo do neho možné zasunúť konektor
typu Tuohy-Borst na zavedenie príslušenstva, a poskytuje
alternatívny port na vstrekovanie alebo aspiráciu, ktorý
využíva pracovný kanál na zavedenie alebo aspiráciu kvapaliny
(obrázok č. 2).

Do not use if package
is damaged.
Recyclable
Package

0086

© 2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.
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Boston Scientific (Master Brand DFU Template 16.5354in x 11.6929in A3, 90395997AN), DFU, MB, SpyScope DS, sk, 50746089-16A

7.	Na zlepšenie uvoľnenia zorného poľa počas zákroku použite
podľa potreby irigáciu. Ak je to potrebné, použite okrem
irigácie aj odsávanie. Ak chcete použiť odsávanie, vyberte
z kanála príslušenstvo, pripojte zdroj odsávania k portu na
odsávanie, otvorte aspiračný ventil a zakryte pracovný kanál
(prstom alebo utiahnutím ventila Tuohy-Borst na adaptéri
s Y-portom). Po odsávaní prepláchnite aspiračný port podľa
potreby.
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Adaptér
s YThe Y-port adapter
portom
connectsmožno
to the
pripojiť
k
portu
working channel
pracovného
port using a
luer-typepomocou
fitting.
kanála
upevnenia typu
Luer.

Y-port adapter
(use is optional)
1.1.	Adaptér
s Y-portom
(voliteľné
2. použitie)
Irrigation port that uses two
irrigation channels in the flexible

2. 	Irigačný port, ktorý používa
insertion section to deliver fluid
dva irigačné kanály v ohybnej
3. Aspiration port that uses the
zavádzacej
časti na podávanie
working channel for aspiration
kvapaliny

4. Alternate irrigation-aspiration port

that uses the
working
for
3. 	Aspiračný
port,
ktorýchannel
používa
fluid delivery
or aspiration
pracovný
kanál
na odsávanie

a. Alternate irrigation-aspiration
4. 	Alternatívny irigačný alebo
port includes a cap and
aspiračný
port,
ktorý používa
luer-type
fitting
pracovný kanál na podávanie
5. Working channel port on the Y-port
kvapaliny
alebo
odsávanie
adapter uses a Tuohy-Borst
for accessory
a.connector
Alternatívny
irigačnýaccess
alebo
6. SpyScope
DSport
Catheter
working
aspiračný
má kryt
channel
port
with
luer-type
a upevnenie typu Luerfitting
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5. 	Port pracovného kanála na
adaptéri s Y-portom používa
konektor Tuohy-Borst na prístup
príslušenstva
6. 	Port pracovného kanála katétra
SpyScope™ DS s upevnením
typu Luer

Základy prevádzky
Katéter SpyScope DS sa používa spolu s digitálnym ovládačom
SpyGlass™ DS, ktorý poskytuje zdroj svetla a zabezpečuje
spracovanie obrazov pre katéter SpyScope DS. Lekári zavádzajú
katéter SpyScope DS na miesto zákroku pomocou pracovného
kanála duodenoskopu.

Izolovanie katétra SpyScope DS od elektrickej siete
Na izolovanie katétra SpyScope DS od elektrickej siete odpojte kábel
napájania ovládača z elektrickej siete.
Informácie pre používateľa
Katéter SpyScope DS a tieto pokyny sú určené na použitie
lekármi vyškolenými v endoskopických zákrokoch v oblasti
pankreasu a žlčových ciest vrátane endoskopickej retrográdnej
cholangiopankreatoskopie (ERCP).
Pred použitím katétra SpyScope DS ako súčasti systémov na priame
zobrazovanie SpyGlass DS a DS II (v tomto článku sa na ne odkazuje
ako na systém SpyGlass DS) sa odporúča dôkladné oboznámenie sa s
technikami, zásadami, klinickými aplikáciami a rizikami spojenými so
zákrokmi ERCP a zákrokmi cholangiopankreatoskopie.
•

Prístupový a aplikačný katéter SpyScope DS

•

Adaptér s Y-portom

Špecifikácie

Hodnota

Smer zobrazenia

0 stupňov (zobrazenie dopredu)

Zorné pole

120 stupňov vo vzduchu

Šírka distálneho hrotu

10,5 F (3,5 mm)

Pracovná dĺžka

•

jeden irigačný port na vstreknutie irigačných roztokov cez
dva vyhradené irigačné kanály na vyčistenie zorného poľa
a roztiahnutie kanála.

3

4
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Ohybná časť a pracovné pole
Ohybná časť sa ohýba v štyroch diagonálnych smeroch podľa
toho, ako je ovládaná dvomi gombíkmi na ovládanie ohybu na
rukoväti (obrázok č. 4).

•

Ak používate adaptér s Y-portom, otvorte adaptér Y-portu
pred opätovným natiahnutím ponad vodiaci drôt a zaistite,
aby vodiaci drôt nebol zasunutý ďalej do anatomickej časti,
čo by mohlo spôsobiť perforáciu.

Minimálny uhol
zahnutia

Zapojte kábel katétra SpyScope DS do digitálneho ovládača
SpyGlass DS a nastavte obraz pomocou týchto krokov:

SPÔSOB DODANIA
Pomôcka sa dodáva sterilná v podnose. Nepoužívajte, ak je
balenie otvorené alebo poškodené. Nepoužívajte, ak je značenie
neúplné alebo nečitateľné.

•

Vyhnite sa použitiu zariadenia v tesnej blízkosti iného alebo
skladovaniu s iným zariadením. Mohlo by dôjsť k poruche
funkčnosti. Ak je takéto použitie nevyhnutné, je potrebné
sledovať správnu funkciu tohto a iných zariadení, aby ste sa
uistili, že fungujú normálne.

KOMPATIBILITA POMÔCKY

Nadmerné ohnutie ohybnej časti katétra SpyScope DS
s elevátorom duodenoskopu môže spôsobiť zlomenie alebo
zauzlenie ohybnej časti. Neohýbajte ohybnú časť elevátorom
duodenoskopu nadmerne.

Manipulácia a skladovanie

Katéter SpyScope DS je kompatibilný
doplnkovými pomôckami a príslušenstvom:

s

nasledujúcimi

•

digitálny ovládač SpyGlass™ DS (M00546650 alebo
M0054665B0);

•

pomôcky príslušenstva s minimálnou pracovnou dĺžkou
230 cm (90,6 in) a kompatibilné s priemerom pracovného
kanála 1,2 mm (3,6 F);

•

irigačné čerpadlá s maximálnym hlavovým tlakom 40 psi
(276 kPa) s prívodnou hadičkou so samčím konektorom typu
Luer. Skontrolujte smer čerpadla na použitie, aby ste zaistili,
že uvedené prevádzkové limity nebudú prekročené a že
budete čerpadlo používať správne;

•
•

10,8 F (3,6 mm)

vodiace drôty s maximálnym vonkajším priemerom 0,035 in
(0,9 mm);

•

adaptér s Y-portom (dodávaný s katétrom SpyScope DS).

214 cm

•

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

30 stupňov s pomôckou
príslušenstva v pracovnom kanáli

ÚČEL POUŽITIA/INDIKÁCIE
Systémy na priame zobrazovanie SpyGlass DS a DS II slúžia na
diagnostické a liečebné aplikácie počas endoskopických zákrokov
v oblasti pankreasu a žlčových ciest vrátane pečeňových kanálov.
Systémy na priame zobrazovanie SpyGlass DS a DS II pozostávajú z
dvoch súčastí: prístupový a aplikačný katéter SpyScope DS alebo
SpyScope DS II a digitálny ovládač SpyGlass DS.
Prístupové a aplikačné katétre SpyScope DS a SpyScope DS II sú
určené na zabezpečenie priameho zobrazenia a zavedenie optických
zariadení a zariadení príslušenstva pre diagnostické a liečebné
aplikácie počas endoskopických zákrokov v oblasti pankreasu a
žlčových ciest vrátane pečeňových kanálov.

•

Odpojením kábla katétra z ovládača pred odstránením
zavádzacej časti z duodenoskopu môže dôjsť k strate
vizualizácie. Pred odpojením kábla vyberte katéter
SpyScope DS z duodenoskopu.

•

Ak sa poškodí čelná časť konektora kábla katétra, vizualizácia
nemusí byť vôbec možná, prípadne môže dôjsť k jej náhlej
strate. S káblom zaobchádzajte opatrne a pred jeho použitím
skontrolujte, či čelná strana konektora kábla katétra nie je
poškodená.

•

Digitálny ovládač SpyGlass DS je určený na poskytnutie osvetlenia,
prijímanie, spracovanie a odoslanie obrazov z prístupového
a aplikačného katétra typu SpyScope DS alebo SpyScope DS II pre
diagnostické a liečebné aplikácie počas endoskopických zákrokov
v oblasti pankreasu a žlčových ciest vrátane pečeňových kanálov.

Používanie srdcového defibrilátora s katétrom SpyScope DS
ponechaným v tele pacienta môže spôsobiť poškodenie
ovládača. Katéter SpyScope DS vyberte pred použitím
defibrilátora.

•

Katéter SpyScope DS sa má používať opatrne u pacientov
s predchádzajúcimi operáciami tráviaceho a žlčového traktu
alebo u pacientov so zúženými kanálmi. Tieto zdravotné
stavy môžu zabraňovať zasunutiu katétra SpyScope DS.

KONTRAINDIKÁCIE

•

Nezavádzajte vlhkú zástrčku kábla konektora do digitálneho
ovládača SpyGlass DS, inak môže dôjsť k zhoršeniu výkonu
videa alebo poškodeniu systému.

•

Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych
zariadení, ako sú káble antény a externé antény) by sa nemali
používať v žiadnej časti systému SpyGlass DS vrátane káblov
špecifikovaných výrobcom bližšie ako 30 cm (12 palcov). V
opačnom prípade by mohlo dôjsť k zhoršeniu výkonu tohto
zariadenia.

Medzi kontraindikácie spojené s používaním tejto pomôcky patria:
•

pacienti, ktorým je zdravotne kontraindikovaný zákrok ERCP;

•

kontraindikácie špecifické pre endoskopické vyšetrenia
a kanyláciu oblasti pankreasu a žlčových ciest.

VÝSTRAHY
Katéter SpyScope DS nepoužívajte v prítomnosti
nekontrolovateľných horľavých kvapalín alebo plynov, ako sú
čistiace prostriedky, anestetiká, oxid dusný (NO) alebo kyslík.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru a popáleninám
operátora a pacienta.
Nezavádzajte katéter SpyScope DS cez duodenoskop do
dvanástnika bez toho, aby ste mali čisté endoskopické zorné
pole. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu pacienta, ako
napríklad k perforácii, krvácaniu alebo poškodeniu sliznice.
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•

EMISNÉ charakteristiky tohto zariadenia sú vhodné pre
použitie v priemyselných priestoroch a nemocniciach
(CISPR 11 trieda A). Ak sa toto zariadenie používa v obytnom
prostredí (pre ktoré sa normálne vyžaduje CISPR 11 trieda B),
nemusí poskytovať primeranú ochranu pre rádiofrekvenčné
komunikačné služby. Používateľ možno bude musieť urobiť
opatrenia na zmiernenie, ako je napríklad premiestnenie
alebo preorientovanie zariadenia.

1

3. Locking tab facing up

3

1. Umiestnite katéter SpyScope DS tak, aby gombíky na ovládanie
ohybu boli zarovnané so smerovacími gombíkmi duodenoskopu
a rukoväť sa nachádzala pod pracovným kanálom duodenoskopu
(obrázok č. 6).
2. Pomocou pripájacieho pruhu zaistite katéter SpyScope DS
k duodenoskopu (obrázok č. 7). Potiahnite pruh smerom von
a potom ho obaľte, aby ste natiahli materiál pruhu a uľahčili
spojenie.
Obrázok č. 6. Umiestnenie katétra SpyScope DS na pripojenie
duodenoskopu
2

2

1. Irigačný port
1. Irrigation port
2. Aspiračný port

2. Aspiration port

Zavedenie a umiestnenie katétra SpyScope DS
Katéter SpyScope DS možno zaviesť do pracovného kanála
duodenoskopu so založeným alebo nezaloženým bioptickým
uzáverom a s pripojeným vodiacim drôtom cez pracovný kanál
katétra SpyScope DS alebo bez neho.
Poznámka: Pri zavádzaní katétra SpyScope DS cez bioptický
uzáver zaistite, aby bioptický uzáver mal dostatočne veľký
otvor na to, aby sa doň zmestila pružná zavádzacia časť katétra
SpyScope DS. Ak otvor nie je dostatočne veľký, prepichnite
bioptický uzáver podľa potreby, aby ste vytvorili takýto otvor.
Poznámka: Katéter SpyScope DS je kompatibilný s vodiacim
drôtom s maximálnym vonkajším priemerom 0,9 mm (0,035 in).

1

1. Zavedenie katétra SpyScope DS do duodenoskopu
a. Prístup bez vodiaceho drôtu:
4
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Určené prostredie použitia je operačná sála alebo endoskopický
trakt v nemocnici.

i.	Zaveďte distálny koniec katétra SpyScope DS do
pracovného kanála duodenoskopu po krátkych
úsekoch (2 až 3 centimetre).

1. Duodenoskop
2.1. Pracovný
kanál duodenoskopu
Duodenoscope
3.2. Katéter
SpyScope
DS channel
Duodenoscope
working
4.3.	Port
pracovného
kanála katétra
SpyScope
DS Catheter
SpyScope DS
4. SpyScope DS Catheter working
5. Kábel a irigačné/aspiračné hadičky
channel port
5. Cable and irrigation/aspiration lines

5

Odbaľte a skontrolujte katéter SpyScope DS
Otvorte a vyberte katéter SpyScope DS, ktorý je stále v sterilnom
obale, z akéhokoľvek prepravného balenia a potom vykonajte
nasledujúce vizuálne kontroly a kontroly funkcie:
1. Skontrolujte dátum exspirácie na obale katétra SpyScope DS.
Nepoužívajte katéter SpyScope DS po uplynutí doby
exspirácie.
2. Skontrolujte, či je sterilné balenie nedotknuté a nie sú na
ňom viditeľné známky poškodenia, diery alebo či nie je
roztrhnuté. Ak balenie vykazuje akýkoľvek typ poškodenia,
katéter SpyScope DS nepoužívajte.
3. Vyberte katéter SpyScope DS z jeho sterilného obalu
a skontrolujte, či nemá známky poškodenia. Ak si všimnete
poškodenie, katéter SpyScope DS nepoužívajte.
4. Vizuálne a ohmataním končekmi prstov skontrolujte celý
povrch zavádzacej časti. Skontrolujte rukoväť, ohýbaciu
páčku, port pracovného kanála a irigačný a aspiračný port.
Zaistite, aby žiadne komponenty neboli uvoľnené ani
zlomené.
5. Vizuálne skontrolujte, či distálny koniec nie je poškodený,
napríklad či sa na ňom nenachádzajú jamky, výčnelky, trhliny
a otvory.
6. Otočte gombíky na ovládanie ohybu, ktoré sa nachádzajú
na rukoväti katétra SpyScope DS, a vizuálne skontrolujte
ohýbanie ohybnej časti pri súčasnom otáčaní gombíkov.
Použitie by malo byť plynulé a presné. Kým držíte páčku
ohybu, netlačte ohybnú časť do rovnej ani ohnutej polohy
nasilu. V opačnom prípade sa môže poškodiť ovládací
mechanizmus.
7. Vizuálne skontrolujte, či kábel katétra nie je zauzlený alebo
poškodený. Vizuálne skontrolujte, či konektor kábla nie je
poškodený.
8. Ak budete používať adaptér s Y-portom, vizuálne ho
skontrolujte a overte, či je uzáver Tuohy-Borst otvorený.
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Pripojenie katétra SpyScope DS do duodenoskopu

duodenoskopy s minimálnym priemerom pracovného kanála
4,2 mm (0,16 in);

Poznámka: V prípade, že pomocou RTG potvrdíte zlomenie
alebo ohyb katétra SpyScope DS, okamžite ho prestaňte
používať.
Aktiváciou laserového alebo elektrohydraulického generátora
na litrotripsiu (EHL) v tesnej blízkosti distálneho konca
katétra SpyScope DS môže dôjsť k poškodeniu distálneho
konca. V návode na použitie výrobcu lasera alebo sondy EHL
nájdete vhodnú vzdialenosť medzi laserovým vláknom alebo
sondou EHL a distálnym koncom katétra SpyScope DS. Pred
aktiváciou lasera alebo EHL prinajmenšom zaistite, aby boli
laserové vlákno alebo sonda EHL vysunuté minimálne 2 mm
(0,08 in) za distálny koniec.

Obrázok č. 8. Porty na irigáciu a odsávanie

1. 	Zásuvka pre kábel
katétra na prednom
paneli
2.1. Konektor
káblareceptacle
Catheter cable
on front panel
3. 	Zaisťovacia
úchytka
2. otočená
Cable connector
nahor

Katéter SpyScope™ DS nemá stanovený základný výkon podľa
noriem IEC 60601-1 a IEC 60601-2-18.

Skladujte na chladnom, suchom a tmavom mieste.

•

Obrázok č. 5. Vloženie konektora kábla do zástrčky ovládača

Vyhlásenie o základnom výkone

VÝSTRAHA: Nie je povolená žiadna zmena tohto vybavenia.

Katéter SpyScope DS používajte len s digitálnym ovládačom
SpyGlass DS. Pripájanie iných pomôcok môže spôsobiť
poškodenie pomôcky alebo majetku, prípadne poranenie
operátora.

3. Skontrolujte, či na obrazovke vidíte obraz.

2. Keď sa na monitore používanom s ovládačom zobrazí správa
„obrazovka pripojenia kábla“, zapojte konektor kábla katétra
SpyScope DS (zaisťovacia úchytka smerom nahor) do zástrčky na
prednom paneli ovládača (obrázok č. 5). Zatlačte konektor kábla
dovnútra, kým sa nepripojí zaisťovacia úchytka.

DODRŽIAVANIE NORIEM

2. V prípade potreby pripojte zdroj nasávania k odsávaciemu
portu katétra SpyScope DS. Na riadenie prietoku odsávania
možno použiť uzatvárací kohútik.
3. V prípade potreby pripojte adaptér s Y-portom k portu
pracovného kanála katétra SpyScope DS. Ak chcete použiť
vstrekovací/aspiračný port adaptéra s Y-portom, zložte
kryt portu a pripojte zdroj vstrekovania/odsávania k portu
pomocou pripojenia typu Luer. Ak chcete použiť prístupový
port adaptéra s Y-portom, otvorte ventil Tuohy-Borst
jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek a vložte
príslušenstvo do portu.

1. Zapnite ovládač podľa pokynov dodávaných s ovládačom.

•

Neexistuje žiadna záruka, že nástroje vybrané výlučne pomocou tejto
minimálnej šírky kanála nástroja budú kompatibilné po vzájomnom spojení.

•

Pripojte kábel katétra SpyScope DS a skontrolujte obraz

Katéter SpyScope DS nie je určený na použitie
s rádiofrekvenčnými rezacími/koagulačnými pomôckami.

1

•

NEŽIADUCE ÚČINKY
Medzi možné komplikácie okrem iného patria:
• pankreatitída,
• perforácia,
• krvácanie,
• hematóm,
• septikémia/infekcia,
• cholangitída,
• alergická reakcia na kontrastnú látku,
• poškodenie sliznice.

•

Minimálna šírka kanála
1,2 mm (3,6 F)
príslušenstva1

Použitím adaptéra s Y-portom pribudne k rukoväti ďalší port
(obrázok č. 2).

2

Čelná časť kábla zostáva po odpojení z ovládača určitý čas
horúca. Čelnej časti konektora kábla sa nedotýkajte hneď
po vybratí z ovládača. V opačnom prípade môže dôjsť
k popáleniu kože.

Tabuľka č. 1. Špecifikácie katétra SpyScope DS
(M00546600 a M00546610)

jeden aspiračný port na voliteľné odstraňovanie kvapaliny
pomocou pracovného kanála;

1. 	Videosenzor
Video imagingprvky
sensor
2.1. Osvetľovacie
(dva)
Illumination
elements
3.2. Irigačné
kanály
(dva) (two)
Irrigationkanál
channels
4.3.	Pracovný
pre (two)
4. príslušenstvo
Working channel
a nafor
accessories and aspiration
odsávanie

•

•

•

2

Nedívajte sa priamo do svetla vyžarovaného z katétra
SpyScope DS. V opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu zraku.

ŠPECIFIKÁCIE

Maximálna šírka
zavádzacej časti

Obrázok č. 3. Prvky na distálnom hrote

•

Špecifikácie katétra SpyScope DS sú zhrnuté v tabuľke č. 1.

jeden port pracovného kanála na zavádzanie
príslušenstva (vrátane kliešťov SpyBite™);

Tri kanály a osvetľovacie a zobrazovacie prvky sú zakončením na
distálnom konci zavádzacej časti.

Irigačnú hadičku nepoužívajte bez jednorazového
jednocestného ventilu, aby nedošlo k spätnému toku.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť ku kontaminácii
zariadenia a/alebo infekcii či krížovej infekcii pacienta.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

•

Ďalší port možno použiť ako alternatívu k integrovaným portom
rukoväte na vstrekovanie a aspiráciu. Ďalší port, ktorý pribudne
vďaka adaptéru s Y-portom, umožňuje použitie pracovného
kanála na aspiráciu alebo vstrekovanie irigačných kvapalín.

Nevykonávajte liečbu, keď je príslušenstvo mimo zorného
poľa, ani netlačte distálny koniec katétra SpyScope DS proti
sliznici. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu pacienta,
ako napríklad k perforácii, krvácaniu alebo poškodeniu
sliznice.

•

Obsah

Katéter SpyScope DS pozostáva z rukoväte a zavádzacej časti.
Rukoväť bez pripojeného adaptéra s Y-portom má tri porty:

1

•

4

5
1

2

Obrázok č. 4. Ohýbacie a pracovné pole katétra SpyScope DS

Obrázok č. 7. Zaistenie katétra SpyScope DS k duodenoskopu
pomocou pripájacieho pruhu

1

2

6

3

5

4

1.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
4.
5.
5.
6.
6.

Zapojte katéter SpyScope DS
Attach SpyScope DS
pod port pracovného kanála
Catheter below the
duodenoskopu.
working channel port
of the duodenoscope
Omotajte pruh okolo telesa
duodenoskopu a zakvačte
drážky v pruhu o vidlicu na
telese
katétra
SpyScope
Wrap strap
around
body DS.
of duodenoscope and hook
notches in strap to the fork
on body of the SpyScope DS
Catheter
Duodenoskop
Pracovný kanál duodenoskopu
Duodenoscope
Pripájací
pruh working channel
Duodenoscope
Drážky
v pruhu
Attachment
strap
Notches
in strap
Vidlica
pripájacieho
pruhu
Attachment
strap fork
Katéter
SpyScope
DS
SpyScope DS Catheter

Pripojenie adaptéra irigačného a aspiračného portu a Y-portu
1. Pripojte irigačné čerpadlo k irigačnému portu katétra
SpyScope DS pomocou irigačnej hadičky čerpadla (obrázok č. 8)
podľa návodu na použitie irigačného čerpadla.
Poznámka: Irigačnú hadičku nepoužívajte bez jednorazového
jednocestného ventilu, aby nedošlo k spätnému toku. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť ku kontaminácii zariadenia a/alebo infekcii či
krížovej infekcii pacienta.

Poznámka: Ak používate prístup bez vodiaceho drôtu,
zvážte zasunutie pomôcky (napr. bioptické kliešte) do katétra
SpyScope DS pred zavedením katétra SpyScope DS do
pracovného kanála duodenoskopu.
b. Prístup s vodiacim drôtom:
i.	Nechajte vodiaci drôt s kanylou v pracovnom kanáli
duodenoskopu a vyberte ďalšie príslušenstvo
(zväzok, kanylu atď.).
ii.	Zasuňte vodiaci drôt do distálneho hrotu
pracovného kanála katétra SpyScope DS. Ak
používate adaptér s Y-portom, zabezpečte, aby
bol v otvorenej polohe, a vypnite zdroj svetla na
ovládači, ak je to potrebné na lepšie zobrazenie
pracovného kanála na distálnom konci katétra
SpyScope DS.
2. Zasuňte katéter SpyScope DS dolu do elevátora
duodenoskopu.
3.	Pomocou irigácie vypláchnite irigačné kanály katétra
SpyScope DS fyziologickým roztokom, až kým nedosiahnete
súvislý prúd. Minimalizujete tak množstvo vzduchových
bublín pri neskoršej irigácii cieľového kanála.
4.	Zasuňte katéter SpyScope DS cez časť elevátora
duodenoskopu pri súčasnom znížení elevátora na
duodenoskope podľa potreby.
Poznámka: Minimalizujte použitie elevátora duodenoskopu,
keď je svetlomodrá pružná časť katétra SpyScope DS na
elevátore.
5.	Zaveďte distálny hrot katétra SpyScope DS do papily
a ampulla hepatopancreatica (rozšírenie v stene
dvanástnika). Možno to dosiahnuť pomocou gombíkov na
ovládanie ohybu duodenoskopu a katétra SpyScope DS.
V prípade potreby čiastočne zaistite gombíky na ovládanie
ohybu katétra SpyScope DS.
Poznámka: Možno bude predtým potrebné vykonať
sfinkterotómiu, aby bolo možné katéter SpyScope DS zasúvať
do papily.
6.	Ak je to nutné, upravte podľa potreby jas obrazu, aby
ste získali najlepší obraz. (Ďalšie informácie o nastavení
jasu obrazu si prečítajte v návode na použitie digitálneho
ovládača SpyGlass DS.)
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Boston Scientific (Master Brand DFU Template 16.5354in x 11.6929in A3, 90395997AN), DFU, MB, SpyScope DS, sk, 50746089-16A

Obrázok č. 2 Adaptér s Y-portom a funkcie irigácie a odsávania

