
Entellus loprofile, käyttöohjeet



Indikaatiot

Otsaontelokanavan, kitaontelon ostiumin ja poskiontelon ostiumin
pallolaajennukseen

Entellus pallolaajentimen Indikaatiot

Jokaisessa pakkauksessa suomenkieliset käyttöohjeet, lista kontraindikaatioista, varoitukset ja 
varotoimet.

Otsaontelo KitaonteloPoskiontelo



1738-151 rC

Entellus LoProfile

1.75mm kärki

Pallokatetri

6x18mm

imu-aukko

Imu/huuhtelu

Luer-lock liitin täyttöruiskulle

Pallon sisäänviejä

Taivuteltava kärki

1 & 2 cm

merkit

Pallon täyttöruisku
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Valokuitu

Valkoinen läppä, jonka 

poistaminen aktivoi 

akun ja valo syttyy



• XprESS instrumenttipakkaus sisältää kaiken tarvittavan
sivuonteloiden pallolaajentamiseen

Yhdellä instrumentilla kaikki
sivuontelot

Taivuteltavan kärjen avulla saavutat myös poikkevan anatomian

78o Frontaali

kulma

135o Poskiontelo

kulma

19o Kitaontelo

kulma

Kärjen taivutin



1738-154 rC

XprESS instrumentin valmistelu

Tyhjennä ruisku ilmasta 

viemällä mäntä sisään, vie 

ruiskun pää vesikulhoon

Täytä ruisku hitaasti kunnes 

kuulet toisen klikkauksen ja 

ruiskun mäntä on ääriasennossa.

Liitä jatkoletku ruiskuun

Mäntä sisällä Mäntä ääriasennossa, kaksi klikkausta 

kuulunut                                                                                 
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1738-154 rC

1) Pidä ruiskun 

kärkeä   ylöspäin ja 

työnnä ilma pois 

letkustosta

2) Työnnä kaikki ilma         

ja neste pois ruiskusta  

ja letkustosta.

3) Täytä letkusto ja ruisku 

nesteellä niin pitkälle, että 

kuulet ensimmäisen 

klikkauksen ruiskusta (pidä 

letkuston pää veden 

pinnan alla).

4) Kiinnitä letkusto

pallolaajentimen

luer-lock liittimeen
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XprESS instrumentin valmistelu



1738-154 rC

Kun mäntä työnnetään pohjaan, 

saavutetaan 12 barin paine 

palloon

Distaali merkki

Oranssi linja 

Männän sisällä on oranssi linja, jossa on musta 

pystyviiva, tämä saavuttaa laajentamisen yhteydessä 

ruiskun ulkopuolella olevan vastaavan merkin.

Testaa pallon eheys ennen toimenpidettä työntämällä 

mäntä pohjaan. Pallokatetrin päällä on suoja, joka 

sallii pallon laajentua. Jos pallo laajenee, eikä vuotoja 

esiinny, kaikki on kunnossa. Vedä mäntä kokonaan 

taakse, poista pallon suojan ja aloita toimenpide.

Huomaa ruiskun 3 eri asentoa

Mäntä täysin sisällä

Toinen klikkaus kuulunut, mäntä täysin ulkona

Ensimmäinen klikkaus
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XprESS Instrumentin valmistelu



1738-154 rC

Kärjen taivutus
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Pallolaajentimen kärkeä taivutetaan mukana 

olevan taivuttimen avulla, vie laajentimen kärki 

paikoilleen, tue peukalolla kärkeä ja taivuta 
toisella kädellä laajennin haluttuun muotoon. 



1738-154 rC

Huuhtelu
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Huuhtelua varten irroita akku ja vedä myös 

valokuitu ulos. Akku voi olla joskus hieman 

jumissa, jolloin kannattaa hakea uusi kulma ja 

yrittää uudelleen.

Akun irrottua, liitä paketissa oleva jatkoletku 

valkoiseen luer-päähän ja jatkoletkun toiseen 

päähän luer-lock kannalla oleva keittosuola-

ruisku 20/50ml.



1738-154 rC

Lyhyesti

1

0

1) Täytä ruisku ja jatkoletku vedellä, poista ainakin suurimmat ilmakuplat. Vedä 

ruiskuun nestettä niin pitkälle että kuulet 1. klikkauksen.

2) Kytke letkusto pallolaajentimen luer-lock päähän

3) Testaa pallo työntämällä sinne nestettä, jos pallo laajenee, kaikki on 

kunnossa, vedä mäntä kokonaan taakse (2 klikkausta) ja poista pallon suoja.

4) Poista akun päällä oleva valkoinen läppä ja valo syttyy,

Akun kesto on noin 3 tuntia.

5) Kun lääkäri antaa luvan laajentaa, täytä pallo rauhallisesti työntämällä      

ruiskun mäntä pohjaan, laske hitaasti kolmeen ja tyhjennä pallo.

6) Lopuksi voit huuhdella sivuontelot. Irroita pallolaajentimen akku ja vedä 

valokuitu pois laajentimesta. Kytke jatkoletku ja keittosuolalla täytetty luer-lock

kantainen ruisku jatkoletkun toiseen päähän. Taivuta instrumentin päätä

tarvittaessa, jotta saavutat haluamasi sivuontelot.


