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 	   16200	  State	  Hwy	  7	  Unit	  B	  
 	   Minnetonka,	  MN	  55345	  USA	  
 	   quality@intervalveinc.com	  
 	   VS:	  (952)	  679-‐8873	  
 	  
 	   MDSS	  GmbH	  
 	   Schiffgraben	  41	  
	   30175	  Hannover	  
	   Duitsland	  
	   +49	  511	  6262	  8630	  

	  
Gebruiksaanwijzing/Bestemd	  gebruik	  
De	  V8	  transluminale	  BAV	  catheter	  is	  aangewezen	  voor	  ballon-‐valvuloplastiek	  in	  de	  
aorta.  
	  	  
Contra-‐indicaties	  
Naast	  de	  standaardrisico's	  verbonden	  aan	  de	  invoering	  van	  een	  cardiovasculaire	  
catheter,	  zijn	  er	  geen	  gekende	  contra-‐indicaties	  voor	  valvuloplastiek.	  De	  medische	  
toestand	  van	  de	  patiënt	  kan	  een	  geslaagd	  gebruik	  van	  deze	  catheter	  beïnvloeden.	  
	  	  
	  

Het	  product	  uitpakken	  en	  inspecteren	  
	  

Inspecteer	  elk	  item	  nadat	  het	  is	  uitgepakt	  zorgvuldig	  op	  tekenen	  van	  schade	  die	  zich	  
tijdens	  het	  vervoer	  kan	  hebben	  voorgedaan.	   	   	  

Controleer	  op	  schade	  of	  defecten.	  Probeer	  de	  items	  in	  de	  verpakking	  niet	  te	  
gebruiken	  als	  ze	  los,	  beschadigd	  of	  defect	  zijn.	   	   Neem	  onmiddellijk	  contact	  
op	  met	  de	  klantendienst	  als	  er	  iets	  beschadigd	  of	  defect	  is.	   	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
V8	  Transluminal	  Balloon	  Aortic	  Valvuloplasty	  Catheter	  is	  een	  handelsmerk	  van	  InterValve,	  Inc.	  
	    

Blz.	  2	  



1204-‐001	  Revisie	  A	   	   Blz.	  3	  van	  11	  
	  

	  

Beschrijving	  van	  het	  instrument	  
Het	  V8	  Transluminale	  BAV	  cathetersysteem	  is	  uitgerust	  met	  een	  8-‐vormige	  
dilatatieballon	  op	  het	  uiteinde	  van	  een	  coaxiale	  catheter.	   	   De	  catheter	  wordt	  ingevoerd	  
via	  een	  percutaan	  toegangspunt	  in	  de	  arteria	  femoralis	  communis	  via	  een	  invoerschede	  
en	  achterwaarts	  naar	  de	  aortaklep	  geschoven	  via	  een	  leidraad.	   	   Vervolgens	  wordt	  de	  
ballon	  opgeblazen	  om	  de	  stenotische	  klepbladen	  op	  te	  rekken	  in	  een	  poging	  de	  
klepopeningen	  en	  de	  systemische	  bloodstromen	  te	  vergroten	  door	  de	  mobiliteit	  van	  de	  
bladen	  te	  verbeteren.	   	   De	  achtvormige	  ballon	  is	  bedoeld	  om	  ongewenste	  beweging	  
tijdens	  het	  opblazen	  te	  beperken	  door	  hem	  vast	  te	  zetten	  in	  de	  anatomie	  van	  de	  patiënt	  
terwijl	  het	  versmalde	  middensegment	  bedoeld	  is	  om	  een	  te	  grote	  dilatatie	  van	  de	  
klepring	  te	  beperken.	   	   Eens	  de	  procedure	  voltooid	  is,	  wordt	  de	  ballon	  afgelaten	  en	  
verwijderd.	   	  
	  

	  

	  
	  
Het	  aansluitblok	  met	  label	  "BAL"	  dient	  om	  de	  ballon	  op	  te	  blazen/af	  te	  laten.	   	   Het	  
andere	  aansluitblok	  heeft	  geen	  label	  en	  wordt	  gebruikt	  voor	  de	  doorgang	  van	  de	  
leidraad.	   	   	  
	  	  

	  

Compatibiliteit	  van	  het	  instrument	  
Leidraad:	  0,035”	  (0,89	  mm)	  diameter,	  300	  cm	  (of	  andere	  waarde	  )	  lengte	  

	  
Afmetingen	  ballon	   17-‐23mm	  

Minimale	  compatibiliteit	  
van	  de	  schede	  

12F	   	  

(4,0	  mm)	  

	  
Nominale	  barstdruk:	  3,0	  Atm	  
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Symbolen	  en	  definities	  
 

	  

Vervaldatum	  
	  

Opgelet,	  raadpleeg	  bijgaande	  
handleiding	  voor	  
veiligheidsinformatie	  

	  

Raadpleeg	  bijgaande	  handleiding	  
	  

Bevat	  geen	  latex	  

	  

Fabrikant	  
	  

Eenmalig	  gebruik,	  niet	  hergebruiken	  

	  

Productiedatum	  
	  

DEHP-‐vrij	  

	  

Bestelbaar/Catalogusnummer	  onderdeel	  
	  

Niet	  opnieuw	  steriliseren	  

	  

Lotnummer/Partijcode	   	   E-‐mailadres	  

 CE	  gemerkt	  door	  BSI	  0086	  overeenkomstig	  de	  
richtlijn	  medische	  hulpmiddelen	  93/42/EEC	  

	  
Telefoonnummer	  

 Staat	  voor	  een	  medisch	  instrument	  dat	  kan	  
breken	  of	  beschadigd	  raken	  indien	  niet	  
voorzichtig	  gehanteerd.	  

 Droog	  bewaren	  

 

Inflatievolume	  
 

Nominale	  barstdruk	  

 
Afmeting	  invoerschede	    Erkende	  vertegenwoordiger	  in	  de	  

Europese	  Gemeenschap	  

	  

Gesteriliseerd	  met	  ethyleenoxidegas	  geleverd	  en	  voor	  eenmalig	  gebruik	  bestemd.	   	   De	  verpakking	  is	  
steriel	  en	  niet	  pyrogeen	  uitsluitend	  als	  de	  verpakking	  niet	  geopend	  of	  beschadigd	  is.	  

	  

	   Opgelet:	  De	  federale	  wet	  van	  de	  Verenigde	  Staten	  beperkt	  dit	  instrument	  tot	  de	  verkoop	  op	  
doktersvoorschrift.	  

	  	  
Wijst	  op	  een	  medisch	  instrument	  dat	  niet	  mag	  worden	  gebruikt	  indien	  de	  verpakking	  is	  beschadigd	  of	  
geopend.	  

	  	  
	  

Geeft	  de	  temperatuursgrenzen	  aan	  waaraan	  het	  medische	  instrument	  veilig	  blootgesteld	  mag	  worden.	  

REF	  

LOT	  

-‐20˚C	  

60˚C	  
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Mogelijke	  complicaties/resultaten/nevenwerkingen	  
De	  mogelijkheid	  bestaat	  dat	  de	  ballon	  uit	  elkaar	  gaat	  na	  het	  scheuren	  of	  een	  verkeerd	  
gebruik	  van	  de	  ballon	  waardoor	  het	  nodig	  wordt	  een	  snoerder	  of	  andere	  medische	  
interventietechnieken	  te	  gebruiken	  om	  stukken	  van	  het	  instrument	  te	  verwijderen.	   	  
Ballonnen	  met	  een	  grote	  diameter	  kunnen	  aan	  de	  omtrek	  barsten	  waardoor	  het	  
instrument	  uitstekende	  punten	  krijgt	  die	  het	  terugtrekken	  van	  de	  catheter	  kunnen	  
verhinderen.	  Andere	  mogelijke	  complicaties,	  resultaten	  en	  aanverwante	  
nevenwerkingen	  in	  verband	  gebracht	  met	  het	  gebruik	  van	  een	  valvuloplastiekcatheter	  
zijn,	  onder	  andere:	  
	  	  

•	  	  hart-‐	  of	  aderperforatie	  of	  dissectie	  
•	  	  letsel	  aan	  het	  geleidingssysteem	  dat	  een	  tijdelijke	  of	  permanente	  pacemaker	  nodig	  
maakt	  

•	  	  ontwikkeling	  van	  supraventriculaire	  of	  ventriculaire	  tachycardie	  
•	  	  hematoom	  of	  ernstig	  vasculair	  letsel	  leidend	  tot	  transfusie,	  chirurgische	  reparatie	  of	  
het	  verlies	  van	  een	  ledemaat	  

•	  	  anafylaxie	  of	  andere	  reacties	  op	  de	  contrastvloeistof	  waaronder	  acuut	  nierfalen	  na	  
het	  barsten	  van	  de	  ballon	  

•	  	  ontwikkeling	  van	  restenose	  
•	  	  overlijden	  
•	  	  thrombo-‐embolische	  events	  waaronder	  beroerte	  
•	  	  cardiovasculair	  letsel	  dat	  een	  spoedoperatie	  vergt	  
•	  	  klepscheuren	  of	  trauma	  met	  een	  ernstige	  terugstroom	  vanuit	  de	  aorta	  tot	  gevolg	  
•	  	  myocardinfarct	  
•	  	  hemodynamisch	  compromis	  of	  hemodynamische	  shock	  die	  een	  gepaste	  interventie	  
vragen	  waaronder	  IAPB-‐ondersteuning	  of	  intubatie	  

• ontsteking	  of	  infectie	  
•	  	  tamponade	  en	  nood	  aan	  pericardiocentesis	  
• Gebrek	  aan	  substantiële	  hemodynamische	  verbetering	  ondanks	  dilatatie	  van	  de	  
aortaklep	  
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Waarschuwingen	  
•	  De	  nominale	  barstdruk	  niet	  overschrijden.	   	   Een	  hogere	  druk	  dan	  de	  nominale	  
barstdruk	  kan	  een	  scheur	  in	  de	  ballon	  en	  de	  embolisatie	  van	  ballonfragmenten	  
veroorzaken	  en	  het	  eventueel	  onmogelijk	  maken	  om	  de	  catheter	  terug	  te	  trekken.	  

•	  Als	  u	  bij	  het	  verwijderen	  te	  veel	  weerstand	  voelt	  of	  de	  ballon	  barst	  tijdens	  het	  
opblazen,	  moeten	  de	  ballon	  en	  de	  schede	  in	  één	  stuk	  over	  de	  leidraad	  worden	  
verwijder	  terwijl	  u	  de	  vasculaire	  toegang	  behoudt.	  Als	  de	  leidraad	  blijft	  zitten,	  kunt	  u	  
een	  nieuwe	  invoerschede	  inbrengen	  om	  de	  hemostase	  te	  behouden.	   	  

•	  Het	  meermaals	  opblazen	  van	  de	  ballon	  met	  een	  hogere	  druk	  dan	  de	  nominale	  
barstdruk	  kan	  een	  onomkeerbare	  verwijding	  van	  de	  diameter	  van	  de	  versmalling	  
veroorzaken	  door	  de	  druk.	   	  

•	  Alleen	  een	  gepast	  contrastmiddel	  gebruiken	  om	  de	  ballon	  op	  te	  blazen,	  in	  een	  
verdunning	  van	  contrastmiddel	  met	  zoutoplossing	  met	  een	  verhouding	  van	  1:8.	   	  
Geen	  lucht	  of	  gasachtig	  middel	  gebruiken	  om	  de	  ballon	  op	  te	  blazen.	   	   	  

•	  Deze	  catheter	  is	  niet	  bestemd	  voor	  het	  meten	  van	  druk	  of	  het	  injecteren	  van	  vloeistof.	  
•	  De	  catheter	  gebruiken	  vóór	  de	  vervaldatum	  vermeld	  op	  het	  etiket	  van	  de	  verpakking.	   	  
De	  catheter	  is	  alleen	  bestemd	  voor	  valvuloplastiek	  van	  de	  aorta	  en	  niet	  voor	  de	  
redilatatie	  van	  stents	  of	  kleppen	  met	  stents.	  

•	  Tijdens	  de	  procedure	  moet	  altijd	  een	  gebruiksklare	  externe	  defibrillator	  bij	  de	  hand	  
zijn.	  

•	  Tijdelijke	  pacing,	  of	  zelden	  permanente	  pacing,	  kan	  nodig	  zijn	  door	  het	  intracardiaal	  
hanteren	  van	  de	  catheter	  of	  de	  leidraad,	  of	  door	  hartblok	  veroorzaakt	  door	  het	  
opblazen	  van	  de	  ballon.	  

•	  Langdurig	  opblazen	  van	  de	  ballon	  kan	  een	  langdurige	  hypotensie	  of	  hypoperfusie	  van	  
kritieke	  vasculaire	  systemen	  veroorzaken	  die	  leidt	  tot	  een	  verlies	  van	  bewustzijn	  en	  
acuut	  cardiopulmonaal	  arrest.	   	   De	  duur	  moet	  beperkt	  worden	  tot	  een	  vlotte	  
inflatie/deflatiecyclus.	  Beperk	  het	  aantal	  inflaties	  en	  bepaal	  de	  afmetingen	  van	  de	  
ballon	  correct	  volgens	  blz.	  8.	  

•	  Het	  V8-‐product	  niet	  hergebruiken	  want	  dat	  brengt	  de	  bedoelde	  werking	  of	  prestaties	  
in	  het	  gedrang	  en	  bevordert	  de	  verspreiding	  van	  infecties.	   	   Het	  V8-‐product	  mag	  
slechts	  op	  één	  patiënt	  worden	  gebruikt	  voor	  één	  enkele	  procedure	  en	  dan	  
weggegooid.	   	   Hij	  mag	  niet	  opnieuw	  worden	  verwerkt	  en	  hergebruikt,	  zelfs	  op	  
dezelfde	  patiënt.	  

	  
Voorzorgen	  
•	  Langdurige	  blootstelling	  aan	  licht	  vermijden	  en	  op	  kamertemperatuur	  opslaan.	  
•	  Een	  goede	  werking	  van	  de	  catheter	  is	  afhankelijk	  van	  zijn	  integriteit.	   	   De	  catheter	  
moet	  voorzichtig	  worden	  gehanteerd.	   	   De	  catheter	  knikken,	  uitrekken	  of	  er	  hard	  over	  
wrijven	  kan	  schade	  veroorzaken.	   	   Het	  product	  niet	  gebruiken	  als	  de	  inhoud	  van	  de	  
verpakking	  gebroken	  of	  los	  is.	  

•	  De	  dilatatieprocedure	  moet	  worden	  uitgevoerd	  onder	  fluoroscopische	  begeleiding	  
met	  de	  geschikte	  röntgenapparatuur.	  

•	  Alvorens	  van	  start	  te	  gaan	  moet	  u	  er	  nauwgelet	  op	  toezien	  dat	  de	  
catheteraansluitingen	  luchtdicht	  zijn	  om	  te	  vermijden	  dat	  er	  lucht	  in	  het	  systeem	  
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terecht	  komt.	  
•	  Geen	  enkel	  deel	  van	  het	  cathetersysteem	  mag	  onder	  om	  het	  even	  welke	  
omstandigheden	  worden	  vooruitgeschoven	  tegen	  grote	  weerstand.	   	   De	  oorzaak	  van	  
de	  weerstand	  moet	  met	  fluoroscopie	  worden	  geïdentificeerd	  en	  stappen	  moeten	  
worden	  ondernomen	  om	  het	  probleem	  op	  te	  lossen.	  

	  
Het	  instrument	  voorbereiden	  
OPMERKING:	  DE	  BALLONBESCHERMING	  NIET	  VERWIJDEREN	  VOORDAT	  DE	  LUCHT	  
VOLLEDIG	  IS	  AFGELATEN.	  
1.	  	  Bevestig	  een	  3-‐wegsplugkraan	  voor	  hoge	  druk	  op	  de	  inflatiepoort	  van	  de	  ballon.	  
2.	  	  Bevestig	  een	  injectiespuit	  van	  50cc	  of	  60cc	  gevuld	  met	  ongeveer	  6cc-‐10cc	  steriele	  

normale	  zoutoplossing	  en	  injecteer	  1-‐2cc	  van	  de	  vloeistof	  in	  de	  catheter.	   	   Trek	  de	  
injectiespuit	  terug	  om	  volledig	  vacuüm	  te	  trekken.	   	   Herhaal	  deze	  procedure	  3	  of	  4	  
keer	  om	  te	  garanderen	  dat	  alle	  lucht	  uit	  de	  catheter	  is.	  Sluit	  de	  plugkraan.	  

3.	  	  Vul	  de	  inflatiespuit	  met	  het	  gewenste	  volume	  (zie	  Tabel	  met	  overeenkomstige	  
volumes)	  met	  een	  oplossing	  van	  1:8	  of	  lagere	  concentratie	  (hogere	  verdunning)	  
contrastmiddel	  op	  zoutoplossing	  en	  maak	  de	  spuit	  terug	  vast.	  

4.	  	  Verwijder	  de	  ballonbescherming.	  Als	  u	  bij	  het	  verwijderen	  van	  de	  ballonbescherming	  
luchtbellen	  in	  de	  ballon	  ziet,	  brengt	  u	  de	  bescherming	  opnieuw	  aan	  en	  herhaalt	  u	  
bovenstaande	  stappen	  2	  en	  3	  totdat	  de	  luchtbellen	  verdwenen	  zijn.	  

	  	  
De	  procedure	  uitvoeren	  
1.	  	  Maak	  om	  te	  beginnen	  aan	  het	  distale	  gedeelte	  van	  het	  uiteinde	  van	  de	  leidraad	  een	  

brede	  lus	  om	  het	  risico	  op	  een	  perforatie	  te	  verminderen	  en	  breng	  hem	  onder	  
fluoroscopische	  begeleiding	  op	  de	  gewenste	  positie	  binnen	  de	  linkerventrikel.	   	  

2.	  	  Breng	  de	  ballon	  in	  over	  de	  draad	  door	  de	  invoerschede	  en	  voorbij	  de	  klep.	  Houd	  
tijdens	  de	  aflevering	  indien	  mogelijk	  een	  vacuüm	  in	  stand	  om	  een	  minimaal	  
ballonwikkelingsprofiel	  te	  behouden.	   	  

3.	  	  Breng	  de	  centrale	  merkstroken	  van	  de	  ballon	  in	  lijn	  met	  de	  klepring.	  
4.	   Snelle	  ventriculaire	  pacing	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  te	  helpen	  bij	  het	  fixeren	  van	  de	  

ballon	  tijdens	  de	  inflatie.	  
5.	  	  Blaas	  de	  ballon	  op	  en	  laat	  hem	  snel	  weer	  af	  met	  de	  injectiespuit	  van	  50cc/60cc.	  Als	  u	  

ervoor	  gekozen	  hebt	  gebruik	  te	  maken	  van	  pacing,	  beëindigt	  u	  deze	  na	  het	  aflaten	  
van	  de	  ballon.	  Als	  de	  ballon	  barst,	  verwijdert	  u	  de	  ballon	  door	  de	  ballon	  en	  de	  schede	  
samen	  terug	  te	  trekken	  als	  één	  geheel,	  zoals	  beschreven	  in	  het	  hoofdstuk	  
"Waarschuwingen".	   	   	  

6.	  	  Herhaal	  stappen	  3-‐5	  indien	  nodig	  totdat	  de	  gewenste	  resultaten	  bereikt	  zijn	  en	  laat	  
voldoende	  tijd	  voor	  een	  volledig	  hemodynamisch	  herstel	  tussen	  de	  inflaties.	   	   Houd	  
de	  leidraad	  gedurende	  de	  hele	  procedure	  in	  positie.	   	   	   	  
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7.	  	  Antibloedplaatjes-‐	  en	  antiklontertherapie	  is	  aanbevolen	  doorheen	  de	  procedure	  om	  
bloedklonter(s)	  te	  vermijden	  die	  tot	  embolisatie	  en	  vasculaire	  occlusie	  kunnen	  leiden.	  

8.	  	  Verwijder	  de	  catheter	  terwijl	  u	  een	  continu	  vacuüm	  in	  de	  injectiespuit	  behoudt	  en	  
langzaam	  terugtrekt	  aan	  de	  catheter	  terwijl	  u	  de	  invoerschede	  stevig	  op	  zijn	  plaats	  
houdt.	  

9.	  	  Oefen	  minstens	  30	  minuten	  druk	  uit	  op	  het	  toegangspunt	  nadat	  het	  systeem	  is	  
verwijderd	  of	  breng	  een	  erkend	  vasculair	  afsluitinstrument	  aan	  om	  de	  slagaderincisie	  
te	  sluiten.	  

	  

De	  afmetingen	  van	  de	  ballon	  bepalen	  

De	  diameters	  van	  de	  bolvormige	  segmenten	  van	  de	  ballon	  en	  het	  versmalde	  
middensegment	  moeten	  zorgvuldig	  worden	  in	  aanmerking	  worden	  genomen	  bij	  de	  
selectie	  van	  een	  specifieke	  cathetermaat	  voor	  elke	  patiënt.	   	   Voor	  het	  versmalde	  
middensegment	  van	  de	  ballon	  is	  een	  begindiameter	  gelijk	  aan	  of	  1	  mm	  groter	  dan	  het	  
gemeten	  uitstroomkanaal	  van	  de	  linkerhartkamer	  aanbevolen.	  Het	  overeenkomstige	  
bolvormige	  segment	  van	  de	  ballon	  moet	  minstens	  2	  mm	  kleiner	  van	  diameter	  zijn	  dan	  
de	  aortasinus.	  Opgelet:	  het	  versmalde	  middensegment	  is	  buigzamer	  tijdens	  de	  inflatie	  
dan	  de	  bolvormige	  segmenten.	   	   De	  ballonmaat	  vergroten	  kan	  worden	  overwogen	  als	  
de	  eerste	  ballon	  niet	  de	  gewenste	  resultaten	  oplevert.	   	   	  
	  
Afmetingen	  ballon	  
Volgens	  onderstaande	  kolom	  

 

	   	  
	  
	  
Tabel	  met	  overeenkomstige	  volumes	  
De	  vermelde	  inflatievolumes	  brengen	  een	  druk	  voor	  die	  lager	  is	  dan	  de	  nominale	  
barstdruk	  van	  3	  Atm.	  
 

A	  

B	  

C	   D	   C	  

110	  cm	  

10.3F	  
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Grootte	  catheter	   REF-‐nummer	  

Lengte	  
ballon	  

Lengte	  
distaal	  
tot	  

proximaa
l	  

Lengte	  
bolvormi

g	  
segment	  

Lengte	  
versmald	  
middens
egment	  

Inflatiev
olume	  

Gemiddel
de	  

diameter	  
versmald	  
middense
gment	  

Diameter	  
bolvormige	  
segmenten	  

mm	   mm	   mm	   mm	  
cc	   mm	   	   mm	  

A	   B	   C	   D	  

	  
172212C110	   66	   32	   10	   12	   16	   17	   22	  

	  
192412C110	   68	   32	   10	   12	   20	   19	   24	  

	  
212612C110	   70	   32	   10	   12	   23	   21	   26	  

	  
232812C110	   70	   32	   10	   12	   27	   23	   28	  

	  
	   	  



1204-‐001	  Revisie	  A	   	   Blz.	  10	  van	  11	  
	  

	  

Compliancetabellen	  
De	  volgende	  compliancetabellen	  zitten	  in	  de	  verpakking	  van	  de	  catheter	  voor	  de	  
toepasselijke	  afmeting.	   	   	  

De	  groene	  lijn	  geeft	  de	  diameter	  aan	  van	  het	  bolvormige	  segment	  
De	  blauwe	  lijn	  geeft	  de	  diameter	  aan	  van	  het	  versmalde	  middensegment	  
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De	  groene	  lijn	  geeft	  de	  diameter	  aan	  van	  het	  bolvormige	  segment	  

De	  blauwe	  lijn	  geeft	  de	  diameter	  aan	  van	  het	  versmalde	  middensegment	  
	  

	  
	  

	  


