
GEBRUIKSAANWIJZING

 

Balloon Catheter System®

Merknaam
De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter 
System®.

Beschrijving van het hulpmiddel
Het Overtoom Balloon Catheter System is bestemd voor 
behandeling van ureterstricturen en in het bijzonder van stricturen 
van de pyelo-ureterale overgang. Het systeem bestaat uit een 
katheter met een ballon en een eenrichtingklep, en een 
duwinstrument met een stilet en twee poorten. De zijpoort is 
bestemd voor het injecteren van contrastmiddel, de rechte poort is 
bestemd voor de voerdraad. De katheter heeft een centraal lumen 
met een betrekkelijk grote diameter en een schacht van 2 mm (6 Fr). 
De ballon bestaat uit twee secties: een lange smalle sectie of 
schacht en een grotere craniale bol.*

De ballon wordt gevuld door het inspuiten van een niet-ionisch 
contrastmiddel via het duwinstrument en blijft in situ tot het 
opgerekte urotheel genezen is. Tijdens het genezingsproces wordt 
de urine afgevoerd via het wijde centrale lumen. De Overtoom 
Balloon Catheter kan ter verdere verbetering van de urineafvloed 
samen met een JJ-stent of een tweede Overtoom Balloon Catheter 
worden gebruikt. Na gebruik wordt de ballon geleegd door het 
distale uiteinde van de katheter af te knippen, waarna de katheter 
kan worden verwijderd.

* Standaard:         
boldiameter 10 mm, schachtdiameter 6 mm, lengte 73 mm

Waarschuwing
Niet opnieuw steriliseren of opnieuw gebruiken
Het Overtoom Balloon Catheter System is ontworpen voor eenmalig 
gebruik en moet na de procedure worden afgevoerd. De onderdelen 
van dit hulpmiddel mogen niet opnieuw worden gebruikt. Na 
blootstelling aan biologische materialen kan dit hulpmiddel niet goed 
worden gereinigd. De structurele eigenschappen van de gebruikte 
materialen kunnen worden aangetast wanneer gepoogd wordt dit 
hulpmiddel te reinigen.
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Algemene voorzorgsmaatregelen

Het Overtoom Balloon Catheter System is uitsluitend bestemd voor 
gebruik door artsen met een adequate opleiding.

Het Overtoom Balloon Catheter System wordt steriel geleverd. Niet 
gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.

Inspecteer het systeem vóór gebruik zorgvuldig om te verifiëren dat 
het tijdens het transport niet beschadigd is en dat de maat geschikt 
is voor de beoogde procedure.

Bewaar het systeem op een koele, donkere plaats. Niet blootstellen 
aan organische oplosmiddelen of UV-straling.

Zorg voor een zodanig voorraadbeheer (first-in first-out) dat het 
systeem wordt gebruikt vóór de op het verpakkingsetiket vermelde 
‘Uiterste gebruiksdatum’. De in dit product gebruikte polymeren 
kunnen na verloop van tijd degenereren.

Niet opnieuw steriliseren of opnieuw gebruiken.

Specifieke voorzorgsmaatregelen

Het positioneren en dilateren mag uitsluitend plaatsvinden onder 
fluoroscopie met hoge resolutie.

Zorg ervoor dat de distale en proximale diameter van de ballon niet 
groter wordt dan de ureterdiameter onmiddellijk distaal 
respectievelijk proximaal van de strictuur.

Vul de ballon met een niet-ionisch contrastmiddel.

Zorg ervoor dat de ballon niet overvuld raakt. Overvulling kan 
beschadiging of letsel veroorzaken.

De aanbevolen werkdruk ligt tussen 1 en 2 bar.

De voerdraad of het kathetersysteem mag niet tegen aanzienlijke 
weerstand in worden opgeschoven. De oorzaak van de weerstand 
dient fluoroscopisch te worden vastgesteld, waarna passende 
maatregelen dienen te worden genomen.

Schuif de katheter nooit tot voorbij het uiteinde van de voerdraad op.



Inbrengtechniek (na dilatatie)

Breng een rechte katheter in de ureter in en injecteer 
contrastmiddel.

Breng de voerdraad (0,035 inch) via de rechte katheter en de ureter 
in tot in het nierbekken. (Aanbevolen voerdraden zijn: een gebogen 
stugge Terumo® voerdraad of een Cook® Roadrunner).

Leeg de ballon en trek de rechte katheter terug.
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Breng een ballonkatheter voor hogedrukdilatatie over de voerdraad 
in.

N.B. De uroloog dient de lengte en diameter te kiezen. De diameter 
ligt gewoonlijk tussen 6 en 9 mm, de lengte is afhankelijk van de 
lengte van de stenose.

Positioneer de ballonkatheter voor hogedrukdilatatie in de strictuur.

Vul de ballon geheel tot de door de strictuur veroorzaakte 
‘insnoering’ verdwijnt.
Laat de gevulde ballon minimaal 5 minuten in situ.
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Laat de ballon leeglopen.
Trek de ballon over de voerdraad terug.
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Draai de poorthendel (A) zo ver rond tot dit tegenover de uitsparing 
in de vingergreep (B) ligt en duw het geheel op tot het vast klikt.

Breng de Overtoom Balloon Catheter over de voerdraad in.

A

B
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Schuif de katheter met behulp van het duwinstrument zo ver op dat 
de radiopake markering net boven het craniale uiteinde van de 
stenose ligt.
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Sluit de zijpoort van het duwinstrument aan op het vulinstrument.

Vul de ballon tot deze geheel ontplooid is (druk: 1 tot 2 bar).
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Trek de voerdraad terug.

Breng het stilet in het duwinstrument 
(tot vlak voor de markering bij de duimgreep).

Duw het duwinstrument op tot de connector in de blaas ligt.

Controleer of de krullen goed gevormd zijn en los van de blaaswand 
liggen, zodat irritatie wordt voorkomen.

Druk het stilet geheel op zijn plaats tot de markering niet meer 
zichtbaar is. Hierdoor wordt de katheter losgekoppeld, waarbij de 
ballon geheel gevuld blijft.

Verwijder het duwinstrument en het vulinstrument.
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De gevulde ballon moet 30 dagen in situ blijven om het opgerekte 
urotheel de tijd te geven om te genezen.

WAARSCHUWING
Vul de arts- en de patiëntformulieren in om te voorkomen dat een 
stent wordt vergeten!
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Het verwijderen

Trek bij een vrouwelijke patiënt de katheterstaart cystoscopisch via 
de urethra terug en knip deze 1 cm of meer van de distale tip af. 
Hierdoor loopt de ballon leeg.

Wanneer de ballon helemaal leeg is, kan de katheter langzaam en 
voorzichtig worden verwijderd.

Knip bij een mannelijke patiënt de kathetertip cystoscopisch in de 
blaas af en verwijder dit stukje en de katheter met behulp van een 
biopsietang.

Gecombineerd gebruik

Het Overtoom Balloon Catheter System kan op verschillende 
manieren worden gebruikt:

• Alleen (afbeelding 10a)

• Samen met een JJ-stent (afbeelding 10b)

•  Samen met een tweede Overtoom Balloon Catheter System 
(afbeelding 10c)

Met de opties twee en drie ontstaat extra drainageruimte, waardoor 
het risico van nierkolieken als gevolg van débris of bezinksel in de 
katheter(s) kleiner wordt.

Als het Overtoom Balloon Catheter System samen met een JJ-stent 
wordt gebruikt, is het systeem eenvoudig langs de stent in te brengen. 
Het is echter raadzaam dat de stent minimaal 14 dagen in situ is 
voordat het Overtoom Balloon Catheter System wordt ingebracht.

Als er twee Overtoom Balloon Catheter Systems tegelijk worden 
gebruikt (wat nuttig kan zijn om ter hoogte van de obstructie meer 
ruimte te scheppen voor het wegspoelen van veel débris), dient het 
eerste systeem volledig ontplooid te zijn voordat het tweede wordt 
ingebracht.

10a 10b 10c



Afwijzing van aansprakelijkheid

De fabrikant garandeert dat alle redelijke zorg is besteed aan de vervaardiging van dit hulpmiddel.

Er is geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie dan de in dit document uitdrukkelijk genoemde, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot enigerlei impliciete garantie van verhandelbaarheid of 

geschiktheid voor een bepaald doel. In geen enkel geval is de fabrikant aansprakelijk voor enigerlei 

andere directe schade, incidentele schade of gevolgschade dan uitdrukkelijk in specifieke wetten 

genoemde schade. Niemand is gerechtigd in verband met dit hulpmiddel namens de fabrikant enigerlei 

andere aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid te aanvaarden.

® T.Th.C. Overtoom.

Overtoom
Balloon Catheter Systems®


