Hemorroïden zuigligatuur voor
eenmalig gebruik

Altijd klaar voor gebruik
KilRoid® is een eenmalige hemorroïden
zuigligatuur en altijd klaar voor gebruik.
Reiniging of ontsmetting is overbodig.
De ligatuur kan met één hand worden
bediend – de chirurg kan zowel de
proctoscoop als de ligatuur bedienen
zonder assistentie. Dit betekent dat
KilRoid® zowel tijdbesparend als kosteneffectief is (1, 2).

Wanneer een beter zicht nodig is,kan
KilRoid® worden toegepast samen met
een video-endoscopische proctoscoop
als een goedkoop alternatief voor
endoscopische bandligatie (3).

Hoe KilRoid® te gebruiken
Laden

2

Voordat de ligatie wordt uitgevoerd, dient
KilRoid te worden geladen met een siliconen
rubberen ring. Het laden kan eenvoudig
worden uitgevoerd door de unieke laadadapter te gebruiken.

1. Plaats de laadconus in het zuigeinde
van het KilRoid instrument.
Let op: Wees ervan overtuigd dat er
géén ruimte zit tussen de laadconus
en het zuigeinde.

2. Plaats een siliconen rubberen ring op
het uiteinde van de laadconus.

De ingreep

200–400 mmHg

Zodra geladen, is KilRoid klaar voor gebruik.
Omdat KilRoid met één hand kan worden
bediend, kan de chirurg de ligatie alleen
uitvoeren, waarbij met de ene hand de
proctoscoop en met de andere hand de
ligatuur wordt bediend. Verdere assistentie
is niet noodzakelijk.

1. Sluit het KilRoid instrument aan op de
vacuüm bron.

2. Bepaal de plaats van de hemorroïde
door een proctoscoop. Schuif het
instrument door de proctoscoop tot
de hemorroïde tegen het zuigeinde
aan ligt.

• Gemakkelijk – een schoon instrument
altijd klaar voor gebruik
• Tijdbesparend – reiniging en ontsmetting is overbodig, meer patiënten
kunnen worden behandeld

• Hygiënisch – beschermt de patiënt,
de operateur en de verpleegkundigen
tegen infecties (2) – het weggooien
van het product na gebruik elimineert
het risico van kruisinfecties

• Geen assistentie nodig – bediening
met één hand – beter zicht en een
toegenomen precisie

• Uniek laadmechanisme – eenvoudig
laden van rubberen ringen

3. Plaats de expansieconus over het uiteinde van de laadconus en druk deze
over de laadconus – hierdoor wordt de
siliconen rubberen ring wijder en schuift
deze verder over de laadconus.

4. Draai nu de expansieconus om en duw
de siliconen rubberen ring verder op het
zuigeinde van het KilRoid instrument.
Door de expansieconus rustig te draaien
kan het glijden van de siliconen rubberen ring worden vergemakkelijkt.

5. Verwijder de laadconus – de siliconen
rubberen ring is nu geplaatst op het
zuigeinde en het instrument is klaar voor
gebruik.

3. De regelopening voor het vacuüm wordt
afgesloten (met een vinger) en hierdoor
wordt de hemorroïde het instrument
ingezogen.

4. De trekker wordt bediend door deze
met de duim naar voren te schuiven.
Hierdoor schiet de ring van het instrument,
waarbij de basis van de hemorroïde
wordt afgebonden.

5. Het instrument kan worden teruggetrokken
na het loslaten van de regelopening
voor het vacuüm.

• Latexvrije rubberen ringen – reduceert
het risico van allergische reacties

Als meer hemorroïden bij dezelfde patiën
moeten worden behandeld, kan KilRoid
worden herladen met een andere siliconen
rubberen ring. Gooi KilRoid weg als de
behandeling is voltooid.
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Materiaal
PETG (instrument), PVC (slang), polyamide
(trekker), polypropylene (laadconus),
ABS (uitzetconus, verbindingsstuk),
siliconen (rubberen ringen).

Eenmalig gebruik
Alle componenten zijn bedoeld voor
eenmalig gebruik.
Niet gebruiken als de verpakking open
of beschadigd is.

Ref. nr.
67401 1x30 KilRoid® met 2m slang
67400 1x30 KilRoid® zonder slang
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