™

AMT Bridle
Nazal Tüp Destekleme Sistemi Kullanım Kılavuzu
Bridle klipsi, şeriti ve kateter boruları, MR’a dayanıklıdır.
Bridle probu, kateteri ve stilesi, MR’a dayanıklı değildir.
DEHP kullanılmamıştır.
Doğal kauçuk lateks kullanılmamıştır.

Kutu Ġçeriği:

Turuncu Stile Güvenlik Kılavuzu
Geri Alma Probu

• Geri alma Probu
• Stile Kılavuzu
• Elastik Bridle Kateteri
• Destekleme Klipsi
• Klips Açma Aracı
• Lubrikant (Gösterilmemiştir)

Elastik Bridle Kateteri
Hizalama İşaretleri
Derinlik Gösteren İşaretler
Klips Açma Aracı

Klips Örneği:

Bağlanmış Klips
Mıknatıs

Pro Range Klips

Pro Range Klips
5-6F – MOR Klips
8-10F – CAM
GÖBEĞĠ Klips

Standart Klips /
Pro Klips

Pro Klips

8F – BEYAZ Klips
10F – CAM GÖBEĞĠ
Klips
12F – MAVĠ Klips

Pro Klips

14F – Klips SARIDIR
16F – Klips SARIDIR
18F – Klips AÇIK
MAVĠDĠR

Standart Klips /
Pro Klips

Standart Klips

5F – AÇIK SARI Klips
6F – MOR Klips
8F – BEYAZ Klips
10F – CAM
GÖBEĞĠ Klips
12F – MAVĠ Klips
Standart Klips 14F
– Klips SARIDIR 16F
– Klips SARIDIR 18F
– Klips AÇIK MAVĠDĠR

Made in America
Cleveland, Ohio
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ÜRÜNLER
KODU
AÇIKLAMA

ADET

4-4105M

5F Micro Bridle (Açık Sarı)
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4-4106M

6F Micro Bridle (Mor)

5

4-4108M
4--4108

8F Micro Bridle (Beyaz)
8F Bridle (Beyaz)

5
5

4--4110
4--4112
4--4114
4--4116
4--4118

10F Bridle (Turkuaz )
12F Bridle (Koyu Mavi)
14F Bridle (Sarı)
16F Bridle (Sarı)
18F Bridle (Açık Mavi)

5
5
5
5
5

Nazal Tüp Destekleme Sistemi
Dikkat: Federal (ABD) yasası, bu cihazın, bir doktor tarafından veya sipariş

üzerine satılmasını, dağıtılmasını ve kullanımını sınırlar.

Hastalara AMT Bridle™ veya AMT Bridle Pro™ yerleştirmeden önce, arka septumda, AMT Bridle Sistemini destekleyecek kadar yeterli
kemiğin olduğundan emin olmak için kapsamlı bir burun muayenesinin yapılması önerilir. AMT Bridle™ veya AMT Bridle Pro™
yerleştirilmesinden sonra, umbilikal şeritin veya Bridle tüp döngüsünün, septal perforasyonun içinden ziyade burun septumunun arkasından
geçmiş olduğundan emin olmak için burun muayenesi yapılmalıdır.
NOT: Sistem steril olarak tedarik edilmez, sadece tek kullanımlıktır. Lütfen kitin tüm içeriğinde hasar olup olmadığını kontrol
edin. Hasarlıysa, ürünü kullanmayın.

KULLANIM ENDİKASYONLARI
AMT Bridle™ veya AMT Bridle Pro™ - Nazal Tüpü Destekleme Sistemi, Nasogastrik / Nazointestinal (NG / NI) tüplerin istem dışı yer değiştirmesini
veya alınmasını önlemek için endikedir.

KULLANIM KONTRENDİKASYONLARI
Bu alet, nazal solunum yolu tıkanıklığı veya anormallikleri olan hastalar ve yüz ve/veya kraniyal kırıkları için kontrendiked ir. Trombositopeni (<100 k
/ ul) olan hastalar üzerinde veya septoplastiden hemen sonra kullanmayın. Greft vomer kemiğine sahip hastalar üzerinde kullanmayın. Prematüre
bebekler ve neonatal hastalarda üzerinde kullanım için çok dikkatli olunmalıdır. AMT Bridle™ veya AMT Bridle Pro™ cihazını burundan çekerek
ciddi yaralanmalara neden olabilecek hastalar üzerinde kullanmayın.

Stile

Sapan
Kemiği

Prob

Elastik
Bridle
Kateteri

Bağlanmış Klips

UYARI: AMT Bridle™ veya AMT Bridle Pro™'nun haddinden fazla çekilmesi tüpün yer değiştirmesine veya burun yaralanmasına
neden olabilir; nazal tüpünün sabitlenmesi için alternatif bir yol araştırılmalıdır.
UYARI: Genizden entübe edilen pediyatrik hastalarda, Bridle’ın yerine oturması çok zor veya imkansız olabilir.
NOT: AMT Bridle veya AMT Bridle Pro'yu yerleştirmek için hasta sedasyonuna gerek yoktur. Bununla birlikte, sedasyon, sağlık
görevlisinin uygun gördüğü durumlarda kullanılabilir.
Pediatrik hastalar için nazal tüplerinden önce Bridle’ın yerleştirilmesi önerilir.
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The Bridle Pro™ Kullanım Kılavuzu
NOT: Yerleştirmeden önce, hastanın sırtüstü
pozisyonunda yatırılması tavsiye edilir. AMT Bridle
Pro™, nazal tüpü öncesi veya sonrasında
yerleştirilebilir.
Önemli: Bu AMT Bridle Pro™ sistemi ile
lubrikanta ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte,
istenildiği takdirde, proba veya AMT Bridle Pro™
tüpünün üstüne lubrikant veya su sürülebilir. Probu,
nazal tüpünün takılmadığı diğer burun deliğine, ilk
burun sinirine gelene kadar yerleştirin. Daha küçük
hastalar için ayarlamalar yapın.
NOT: Stile ve kateter, burun deliğinin zemini
boyunca, boğazın arkasına doğru sokulmalıdır hastanın gözlerine doğru yerleştirilmemelidir.
PEDİATRİK HASTALAR İÇİN NOT:
AMT Bridle Pro™ 'nun pediatrik hastalar için nazal
tüpünden önce yerleştirilmesi önerilir. AMT Bridle
Pro™ 'nun, nazal tüpünden sonra yerleştirilmesi de
mümkündür, ancak sınırlı intranazal alan nedeniyle
daha zor olabilir.

2 Stile Kolu

Bridle Tüpü

Mıknatısları yaklaştırmak için AMT Bridle Pro™
tüpünü karşı burun deliğine yerleştirin. Mıknatıslar
bağlanıncaya kadar turuncu stileyi yaklaşık 1cm
(1/2") geri çekin. Prob ve kateter üzerindeki derinlik
gösteren
işaretlerin
hizalanması,
mıknatıs
bağlantısına yardımcı olacaktır. Mıknatısların “tık"
sesi duyulabilir veya hissedilebilir. Turuncu stile
çıkarıldıktan sonra her iki probun uzunlukları eşit
olarak açığa çıkmalıdır.
PEDİATRİK HASTALAR İÇİN NOT:
Pediatrik hastalarda, prob ayarlamaları için daha
küçük alan olması veya hastanın intranazal
anatomisine bağlı yumuşak doku kısıtlamaları
nedeniyle mıknatıs bağlantısı daha zor olabilir.

Mıknatıslı Kateter

Manyetik teması sağlamak için probu ileri götürmek veya
ayarlama yapmak gerekebilir

Mıknatıs bağlantısından SONRA stileyi
çıkartın.

Gerektiği takdirde, mıknatıslar arasındaki
bağlantıyı desteklemek için, probları bir
taraftan diğer tarafa ve/veya bir aşağıya bir
yukarıya doğru hafifçe bükün. Hiçbir temas
oluşmadıysa, hem Brdile tüpünü hem de probu
ilerletin.
Önemli: Bağlantı kurulduğunda,, turuncu
stileyi Brdile tüpünden tamamen çıkartın.
UYARI: Hareketli veya işbirliği yapılamayan
(özellikle pediatrik) hastalarda, yerleştirme
esnasında ilave riskler ortaya çıkabilir. Hastayı
yatıştırmak ve rahat ettirmek için nazal anestezi
spreyi kullanılabilir. Uygun görüldüğü takdirde,
yerleştirmeye yardımcı olması için sedasyon
kullanılabilir. Bu gibi durumlarda lütfen
doktorunuza danışınız
.

Probu yavaşça çekin ve Bridle tüpünün burun
boyunca ilerlemesini sağlayın. Bridle tüpündeki
iki siyah işaret tamamen yukarı çekilinceye, bir
burun deliği boyunca ve diğer burun deliğinden
en az bir kaç inç çıkıncaya kadar devam edin.
Bu, sapan kemiği etrafında bir "döngü"
oluşturmaktadır. Bridle tüpleri, karşı burun
deliğinden çıkmazsa, tüpü çıkartın, stileyi
değiştirin ve 1. adımdan tekrar başlayın.

Kateter ve Bridle tüpü, bir döngü
oluşturmak için ilerleyecektir.
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Mıknatısı, siyah işaretleri ve mavi probu
içeren Bridle tüp bölümünü keserek atın.
Nazal tüpü henüz yerleştirilmemişse, bu
tüpün üreticisinin talimatlarına göre tüpü
takın.
Gerektiği takdirde, nazal tüpünü ve Brdile
tüpünü aşağı doğru silin.

Önemli: Klipsi, AMT Bridle Pro™ tüpü boyunca,
pozisyonuna uygun kaydırın. Klips, burun deliğine
yaklaşık 1 cm (1/2") yakınlıkta veya bir parmak kadar
mesafede olacak şekilde yerleştirilmelidir. NOT: Klips,
burun deliğine değmemelidir.

Tüp Yerleştirme
Konumu

PRO RANGE KLİPS:
5-6FR ve 8-10FR
Nazal tüpünü, klipsin dairesel nazal
tüp bölgesine yerleştirin.

Tüp Yerleştirme
Konumu
Esnek Dış Klips
Sabit İç Klips
Bridle Tüpü
Nazal Tüp

Tüp Yerleştirme
Konumu

PRO KLĠPS: 8, 10, 12FR
Nazal tüpünü, kanala veya oluğa yerleştirin.

PRO KLĠPS: 14, 16, 18FR
Nazal tüpünü, kanala veya oluğa yerleştirin.

Nazal Tüp Klipsi
Klips

Nazal Tüp

PRO RANGE KLİPS: 5-6FR and 8-10FR
Nazal tüpünün güvenli bir şekilde yerleştirildiğine emin
olunuz. Bridle tüpünün gevşek ucunu, klipsin dairesel
bölgesinin altındaki şeffaf katların arasına yerleştirin..

PRO KLĠPS: 8, 10, 12FR
Nazal tüpünün kanala güvenli bir şekilde yerleştirildiğine
emin olunuz. Bridle tüpünün gevşek ucunu, klipsin
mafsalının içine yerleştirin.

PRO KLĠPS: 14, 16, 18FR
Nazal tüpünün kanala güvenli bir şekilde yerleştirildiğine
emin olunuz. Bridle tüpünün gevşek ucunu, klipsin
yumuşak iç kısmı ile daha sert olan plastik dış kısmının
arasına yerleştirin.

Pro Range Klips 5-6FR ve 8-10FR

Klips
Nazal Tüp
Pro Klips
14, 16, 18FR

PRO RANGE KLĠPS: 5-6FR ve 8-10FR

Klipsi, klipsin tabanına yakın olacak şekilde kavrayarak
ve sıkı bir şekilde hızlıca kapatın.

PRO KLĠPS: 8, 10, 12FR
Klipsi, plastik kenardan katlayarak ve sıkı bir şekilde
hızlıca kapatın.

PRO KLĠPS: 14, 16, 18FR
Klipsi, plastik kenardan katlayarak ve sıkı bir şekilde
hızlıca kapatın.

NOT: Kapamadan önce nazal tüpünün, Bridle tüpünün

ve klipsin doğru konumda olduğundan emin olun.
EK NOT: Bazı nazal tüpler, diğerlerinden daha sert
olabilir ve klipsin kapanması için daha fazla güç
gerektirebilir.
UYARI: Klipsi açmak veya kapatmak için herhangi bir
yabancı cisim kullanmayın, aksi takdirde klipse zarar
verebilir; klipsi emniyetsiz ve/veya etkisiz hale getirebilir.
Klips hasar görürse yeni bir klips kullanın.
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Klipsin kapalı olduğunu doğrulamak için
Bridle tüpünün uçlarını hafifçe çekin.
Tüpü sabit tutun

Klips tamamen kapatıldıktan sonra, Bridle
tüpünün iki ucunu, klipsin altından basit bir
düğüm atarak bağlayın.
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Fazla olan Bridle tüpünü kesin.
Fazla olan Bridle tüpünü, düğümün 1cm
(1/2”) altından kesin.
AMT Bridle Pro™'nun yerleştirilmesinin, hasta
çizelgesine eklenmiş olmasına dikkat edin.
UYARILAR: AMT Bridle Pro™ 'nun kullanılma
müddeti süresince, klips, hasar belirtileri veya
nazal tüpünün gevşeyebilecek bağlantıları için
görsel olarak gözlemlenmelidir. Nazal tüpünün yer
değiştirme durumu için klipsi ve nazal tüpünün
konumunu düzenli olarak takip edin.

11

KLİPS AÇMA ARACI
Eğer klipsin açılması gerekirse, açma
aracının kenarını klipsin yanına yerleştirin.
İçeri doğru itin ve açılması için yavaşça
çevirin.
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ÇIKARMA
AMT Bridle Pro™’yu ve nazal tüpünü çıkarmak
için: Bridle tüpünün sadece BİR ucunu kesin.
AMT Bridle Pro'yu ve nazal tüpünü burundan
hafifçe dışarı çekin.
Yalnızca AMT Bridle Pro™ 'yu çıkarmak için:
Bridle tüpünün sadece BİR ucunu kesin ve
klipsi açın. Bridle tüpünü burundan çıkarmak
için açık klipsten yavaşça çekin.
DİKKAT: Bridle tüpü kolayca burunun içine
geri kayabileceğinden kazara yutkunmalara
sebebiyet verebilir. Bunu engellemek için
azami dikkat ve itina gösterilmelidir.
NOT: Önerilen en fazla sürekli kullanım 30
gündür.
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