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SADA PRO THORACENTÉZU A PARACENTÉZU 

UPOZORNĚNÍ NA POUŽITÍ  
 

 
APLIKACE: 
Používá se k odstranění odpadní kapaliny extrahované z pacienta; 

 Torakocentéza, ke zmírnění příznaků pleurálního výtoku, v tomto případě nazývaného 
TORASET nebo TORAMATIC 

 Paracentéza, za účelem odvedení peritoneální tekutiny, v tomto případě nazývané 
PARASET 

 
VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY: 
Soupravy torakocentézy a paracentézy jsou vodotěsné systémy vyznačující se:    

 Schopnost přizpůsobit se různým tloušťkám podkoží díky různým rozsahům jehel SF (14-
16-19G × 55 mm nebo 80 mm), které jsou necytotoxické, netoxické pro intrakutánní nebo 
systémové a nesenzibilizující 

 Schopnost upřednostňovat jemné a křehké tkáně díky traumatické Veressově jehle 
(15G×100mm), která je biokompatibilní, necytotoxická, nedráždivá, nesenzibilizující a 
nezpůsobuje systémovou toxicitu 

 Schopnost provést bezpečnou punkci, která minimalizuje riziko žilního traumatu díky jehle 
Angiocath (14G×133mm) charakterizované katétrem s termomodelovaným zkosením 
(triple bevel) 

 Schopnost správně umístit jehlu atraumatického katétru (16G × 15 mm) díky 
tenkostěnnému trojitému naostřenému styletu, který se uvolňuje vnitřně i zevně ve 
správné vzdálenosti mezi řezem jehly a začátkem katétru 

 Schopnost proudit tekutinou systémem z peritoneální nebo pleurální dutiny do injekční 
stříkačky a sběrného vaku přes 3cestné uzavírací kohouty nebo Y-konektor (3cestný) 

 Schopnost zabránit zpětnému toku nasáté kapaliny směrem ke stříkačce a jehle pomocí 
zpětných ventilů umístěných na úrovni hadičky 

 Schopnost zajistit nepřerušovaný průchod tekutiny do stříkačky a do sběrného vaku 

 Schopnost sbírat tekutinu a odměřovat ji přes sběrné vaky a zabránit zpětnému toku této 
tekutiny z vaku do hadičky 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal. 
2. Pomocí standardních diagnostických metod, jako je perkuse, radiologie nebo ultrazvuk, 

určete umístění pleurálního výboje nebo dutiny, která má být léčena.  
3. Místo pro zavedení jehly by mělo být zvoleno tak, aby se zabránilo vaskulárním a nervovým 

strukturám ležícím v mezižeberním prostoru přiléhajícím ke spodnímu okraji žeber (u 
torakocentézy) nebo pod kůží (u paracentézy). 

4. Vydezinfikujte příslušnou část pokožky. 
5. Je možné aplikovat lokální anestetikum pod kůži. 

 

MODELY TORASET – PARASET 
1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal. 
2. Nasaďte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky). 
3. Zajistěte sterilní místo, na které umístíte součásti obsažené v sadě. 
4. Odstraňte ochranný kryt z jehly 
5. Zaveďte jehlu a ujistěte se, že jste dosáhli požadované dutiny. Pokud neproniknete do 

požadované hloubky, je vhodné jehlu vytáhnout a zkontrolovat místo nalití pomocí 
diagnostických metod (pro použití jehly s kanylou je nutné, aby byla po zavedení vnitřní 
kovová kanyla extrahována). 

6. Připojte jehlu k nástavci a stříkačku k trojcestnému kohoutu. 
7. Umístěte uzavírací kohout tak, aby byl zajištěn přímý tok sání jehlou-stříkačka pomocí 

praktických označení vyražených na uzavíracím kohoutu. 
8. Proveďte odsávání 
9. Když je stříkačka plná, nasměrujte ventil tak, aby stříkačka - vak protékal, poté vypusťte 

kapalinu, která půjde přímo do sběrného vaku. 
10. V případě potřeby opakujte odsávání několikrát 

 
TORAMATICKÝ MODEL (vybavený jednocestnými ventily) 

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal. 
2. Nasaďte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky). 
3. Zajistěte sterilní místo, na které umístíte součásti obsažené v sadě. 
4. Odstraňte ochranný kryt z jehly 
5. Zaveďte jehlu a ujistěte se, že je dosaženo požadované dutiny. Pokud nedojde k proražení 

požadované hloubky, je vhodné jehlu vytáhnout a zkontrolovat místo odlitku pomocí 
diagnostických metod. 

6. Připojte jehlu k nástavci a proveďte aspiraci. 
7. Když je stříkačka plná, vyprázdněte ji. Kapalina půjde přímo do sběrné kapsy díky systému 

jednocestných ventilů. 
8. V případě potřeby opakujte odsávání několikrát. 

 
MODELY TORASET-VER, TORAMATIC-VER a PARASET-VER (vybavené jehlou Veress) 

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal. 
2. Nasaďte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky). 
3. Zajistěte sterilní místo, na které umístíte součásti obsažené v sadě. 
4. Odstraňte ochranný kryt z jehly 
5. V případě potřeby naprogramujte pomocí zátky umístěné na vnější kanyle jehly 

požadovanou hloubku průniku (referenční zářezy jsou od sebe vzdáleny 1 cm). 
6. Vložte jehlu do požadované dutiny dbejte na to, aby se vnitřní kanyla zcela posunula zpět, 

kontrolou polohy pomocí červeného indikátoru umístěného na průhledném spoji. Když se 

červený indikátor vrátí do výchozí polohy, vnitřní kanyla byla uvolněna a je v pracovní 
poloze (v dutině). 

7. Připojte stříkačku k třícestnému kohoutu (u modelů TORASET a PARASET), zatímco u 
modelů TORAMATIC je stříkačka již připojena.  

8. Proveďte odsávání, jak je uvedeno u dvou modelů TORASET - PARASET a TORAMATIC.  
9. V případě potřeby opakujte odsávání několikrát. 

 
NÁHRADNÍ SÁČEK PRO MODELY TORASET A PARASET 

1. Umístěte uzavírací kohout tak, aby byl zajištěn přímý tok sání jehlou-stříkačka pomocí 
praktických označení vyražených na uzavíracím kohoutu. 

2. Odpojte použitý sáček od kohoutu přes Luerovu přípojku. 
3. Připojte náhradní sáček ve stejné poloze a pokračujte v sacím postupu, jak je uvedeno u 

dvou modelů TORASET – PARASET a TORAMATIC  
 

VAROVÁNÍ:  

 Použití vyhrazeno pro kvalifikované zdravotnické pracovníky. BioService Tunisie odmítá 
veškerou odpovědnost za škody způsobené pacientovi v případě nesprávného použití 
zařízení, nesprávného použití nebo v případě použití osobami, které nemají požadovanou 
kvalifikaci. 

 Před otevřením je nutná vizuální kontrola neporušenosti obalu. 

 Při manipulaci s přístrojem vždy používejte aseptickou techniku a dobrou přípravu 
pokožky, abyste snížili riziko infekce. 

 Vždy zkontrolujte správné připojení jehly a stříkačky. 

 Nepoužívejte zařízení k trvalému odvodnění. Zlikvidujte ihned po terapeutické 
torakocentéze nebo paracentéze. 

 Vak nepoužívejte na infuze. 

 Nasátou kapalinu pod žádnou záminkou nevracejte zpět. 

 Nepokoušejte se naplnit kapsu nad maximální kapacitu. 

 Ujistěte se, že sonda umožňuje rovnoměrný průtok kapaliny. 

 Nepokládejte tašku na zem, protože to je jistě riziko infekce a špatné funkce zařízení. 

 Před zahájením by měl být pacient informován o průběhu výkonu a možných rizicích.  

 sterilizováno EtO; Sterilizace je zaručena za předpokladu, že obal je neporušený. 

 Nesterilizujte znovu 

 Jednorázový zdravotnický prostředek, jeden pacient, opakované použití může způsobit 
infekci jak pro pacienta, tak pro uživatele prostředku. 

 Nepyrogenní 

 Datum expirace: 5 let s obalem v dobrém stavu a uchovaným za normálních skladovacích 
podmínek (Uchovávejte v obalu na chladném a suchém místě.). Vyvarujte se vystavení 
světlu a vysokým teplotám. Teplota by měla být mezi 5°C a 40°C. 

 Pro bezpečnost personálu, pokud to vyžadují předpisy nemocnice nebo oddělení, může být 
nutné používat sterilní rukavice, masky a ochranné brýle (Upozornění: toto příslušenství 
není součástí dodávky přístroje). 

 Nasazování tobolek zpět na jehly by mělo být považováno za nebezpečnou operaci. 
Perkutánní injekce kontaminovanými jehlami může způsobit závažná onemocnění, jako je 
hepatitida, AIDS nebo jiná infekční onemocnění. Pokud se píchnete kontaminovanou 
jehlou, okamžitě to nahlaste sestře a dodržujte stanovené postupy. 

 Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s prostředkem, by měla být oznámena 
výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient 
usazen. 

 Po použití zařízení zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. 

 Toto zařízení nepoužívejte pro předčasně narozené děti, kojence, novorozence a děti do 
10 kg. 
 

 
INFORMACE O VÝROBCI: 

 První uvedení na trh: 2014 

 Kód a datum revize: 8450590000 rev 04 z 10/2022 

 Číslo certifikačního orgánu  CE 0459 
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