EXVASIN
Externí
fixace
cévního
vstupu

TM

Selektivní komprese
cévy při zachování
průtoku krve
Transparentní
provedení umožňuje
vizuální kontrolu
cévního vstupu

Elastická – hygienická – rychlá

EX VASIN

TM

Proveďte endovaskulární
intervenci standardním
způsobem. Ponechte

1

zavaděč na místě. Kůže v
okolí místa vpichu musí být
čistá a suchá. (V případě
potřeby odmastěte.)

Plynulým pohybem
odstraňte zavaděč
a proveďte kompresi prsty.
Držte cca 1 minutu.
(Při koagulopatiích může
být doba nutná pro
manuální kompresi delší.)

2

3

Povytáhněte zavaděč cca
2-3 cm. Umístěte tlakový
polštářek na místo vpichu
(1/3 polštářku distálně,
2/3 proximálně). EXVASIN
napněte a přilepte po
obvodu předloktí pro
zajištění jeho správné
funkce.

4

EXVASIN musí být umístěn
tak, aby docházelo k
hemostáze při zachování
kontinuálního průtoku krve.

Indikace:

EXVASIN TM

je

určen

pro

zajištění

efektivní

hemostáze

u cévních vstupů. Lze ho použít pro uzavírání arteriálních vstupů zejména
u endovaskulárních diagnosticých i terapeutických výkonů. Dále také
v primární péči, pooperační péči a intenzivní medicíně. EXVASIN TM je určen
k nahrazení/zkrácení nutné manuální komprese v místech arteriálního
vstupu až do průměru 2,5 mm.

Objednací informace:

EX VASIN

Kat.č.
7629999041271

Název
EXVASIN TM

1 prodejní balení obsahuje 20 ks

TM

EXVASIN TM is a trademark of VostraMed. Photo(s) on file at VostraMed. All drawings
are artist’s representations only and should not be considered as an engineering
drawing or photograph. Procedures with above device shall only be carried out by
physicians/medical professionals who are familiar with the use of the device as well
as with possible complications. Prior to use, it is important to read package insert
thoroughly for instructions for use, warnings and potential complications associated with the use of this device. Please check regulatory status of the device before
distribution in areas where CE marking is not the regulation in force.
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