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Förebygger ocklusioner
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ocklusion

Ocklusioner är mycket vanligt hos patienter med intravenösa infarter. Detta har accepterats som en normal företeelse och
konsekvenserna av dessa ocklusioner har blivit en rutin i det dagliga vårdarbetet.

De vanligaste orsakerna är :

Trombotisk ocklusion: När blod eller blodkoagler ackumulerar på insidan av katetern.1
Kvarstående aspirationsocklusion: När fibrin aspireras in i katetern.1

Ocklusioner kostar pengar
Antikoagulantia är dyrt och sjuksköterskans
arbetstid att hantera ocklusionen kostar både tid
och pengar.  Den intravenösa infarten kan
komma att behöva bytas om ocklusionen ej kan
avlägsnas. 1

Ocklusioner påverkar patienten
Den tänkta behandlingen kan inte ges, patienten
kanske måste stanna en längre tid än förväntat på
sjukhus, vilket medför en ökad risk för infektioner
och om kateterocklusionen ej kan lösas innebär
det att patienten måste genomgå ytterligare en
procedur för att lägga in en ny intravenös infart.1

"To Keep Open" (TKO) en patenterad produkt som signifikant reducerar risken för kateterocklusion

Reducerar trombotiska ocklusioner genom att
förhindra blodreflux när:

Spruta kopplas ifrån
Infusionsset kopplas ifrån
Infusionspåse "går" tom
Ventryck förändras. 1

Kliniskt bevisat att:

Kateterocklusioner reducerades med 88%
(50.4 till 5.8/1,000 kateterdagar). 2

Kateterdysfunktion 91% färre (9% till 0.8%). 2
Användadet av tPA minskade
med 85%. 2.

reduktion av
ocklusioner 2

County Durham and Darlington NHS Foundation Trust studerade på vilket sätt
Bionector TKO påverkade förekomsten kateterocklusion/byte av midline. Som
kontroll användes en standard Bionector. Studien omfattade 261 midlines som
användes under sammanlagt 2,937 kateterdagar. Förekomsten av kateterocklusion
reducerades med  89.8% och antalet katetrar som fick avlägsnas i förtid
reducerades med 83.3%.
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bionector TKO®En kombination av den beprövade
& uppskattade injektionsventilen

och en ventil som eliminerar 
förekomst av blodreflux via

kateterspetsen.

Flöde i 2 riktningar
Står emot det venösa trycket, vilket motverkar reflux in i katetern, men öppnar vid de tryck som
genereras vid injektion eller provtagning.

Atmosfärstryck

Ventilen i stängd position

Vätskepelaren är lokaliserad vid
kateterspetsen

Ventilen står emot ventrycket
vilket motverkar reflux

Ventryck

Ventilen öppnas vid injektion och infusion.

Flödesväg vid
kateterspetsen under
injektion/Infusion

Bionector TKO® ventilen öppen
för infusion eller injektion

Rak flödesväg

Ventilen stänger momentant vid
frånkoppling och motverkar reflux in i
katetern.

Vätskepelaren
kvar ända ut
till kateterspetsen

Ventilen stänger och
vätskepelaren behålls

Vätskepelaren
orubbad
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(1) BOLTON D. Preventing occlusion and restoring patency to central venous catheters. Br J Community Nurs. 2013 Nov;18(11):539-40, 542-4
(2) County Durham and Darlington NHS Foundation Trust Bionector TKO® data- References available on request

838.01  E bionector TKO® 0.07 ml > 55 ml/min 350 psi 50/2400

5222.838 octopus1
bionector TKO®

0.75 ml > 40 ml/min 240 psi 25/300

Teknisk information

ocklusion
MR-säker
och CT-godkänd Effektiv mikrobiell barriär

Luer-lock

Anti-reflux
ventil med
flöde i 2
riktningar

Låg fyllnadsvolym
Rak flödesväg Slätt och lättdesinficerat

split-septum

Neutralt avslut

Tättslutande
membran

Art:nr Produkt Beskrivning

Injektionsventil

Förlängningsslang 27 cm med

Fyllnadsvolym Flöde Trycktålighet Avd.fp/Trp.fp

Ventilens öppningstryck framåt 0.43 psi (22.4mmHg)

Ventilens öppningstryck bakåt 7.0 psi 

För ytterligare information, vänligen kontakta: info@vygon.se

The specifications shown in this leaflet are for information only
and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon (Sweden) AB. Högströmsgatan 16 931 33 Skellefteå
Tel: 0910-884 50. Fax 0910-884 54 www.vygon.se

www.vygon.com
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