Souprava
zdravotnických
prostředků
Danis

SX-ELLA Stent Danis

Danis

Vyjímatelný stent pro zastavení akutního krvácení z jícnových varixů
Jednoduché zavedení bez nutnosti endoskopické či radiologické kontroly
Bezpečná zástava krvácení okamžitým stlačením jícnových varixů
Umožnění perorálního příjmu potravy po zavedení stentu
3D animace

SX-08-CZ-02/15/P/REV-3-11/2019

Základní popis

Souprava zdravotnických prostředků
s SX-ELLA Stentem Danis
Plně krytý samoexpandibilní nitinolový stent připravený k implantaci.
Kompletní implantační set zahrnuje veškeré součásti pro zavedení.

Indikace
SX-ELLA Stent Danis je určen k zástavě akutního a/nebo refrakterního krvácení
z jícnových varixů.

Kontraindikace
 Diagnostikovaný zhoubný nádor nebo zúžení postihující jícen
 Ozařování hrudníku nebo jícnu v anamnéze
 Zhoubný nádor hrdla nebo hrtanu
 Zhoubný nádor průdušek nebo píštěl
 Rakovina žaludku
	Podezření na krvácení způsobené poškozením horní části gastrointestinálního traktu cizím tělesem

Unikátní vlastnosti
Variabilní výplet je přizpůsoben jícnové peristaltice - nižší stupeň migrace.
Variceální komprese způsobuje efektivní zástavu krvácení.
Atraumatické konce stentu.
Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu - přesné
umístění stentu.
 Vývazové lanko ze speciální slitiny pro medicínské účely na obou koncích
stentu - vysoká pevnost a odolnost proti kyselinám.
 Jednoduché vyjmutí po 7 dnech od implantace.






Výhody této metody

Doplňující údaje
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Souprava zdravotnických prostředků Danis (019-08S-25-135) se skládá
z plastového kufříku, který obsahuje všechny součásti potřebné pro implantaci
stentu:
 Komprimovaný stent v zaváděcím systému, vodící drát, plastové injekční
stříkačky, náustek, emetní miska, papírový bryndáček, plastový pytel na odpadky,
rukavice.
Basic set zdravotnických prostředků Danis (019-08S-25-135-B) obsahuje:
 Komprimovaný stent v zaváděcím systému, vodící drát, 50 ml plastová injekční
stříkačka.
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 Snadné zavedení i v závažných situacích, bez nutnosti endoskopie / kontroly
rentgenem.
 Perorální příjem vhodné stravy je možný ihned po implantaci.
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Zaváděcí systém 9,4 mm (28 F) / 6,6 mm (20 F) je dodáván ve standardní délce
60 cm.

Nabízené rozměry
SX-ELLA Stent Danis
Číslo REF

Zaváděcí systém

Průměr hrdla
stentu [mm]

Průměr těla
stentu [mm]

Nominální
délka [mm]

Aktivní délka
[mm]

Vnější
průměr [F]

019-08S-25-135

30

25

135

60

28 / 20

019-08S-25-135-B

30

25

135

60

28 / 20

Souprava zdravotnických prostředků Danis

Výrobce:
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45, Třebeš
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