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Kemik İliği Aspirasyon (BMA) Kiti
(150818-0)

ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER
Kemik İliği Aspirasyon Kitinde BMA aspirasyonu için gerekli ekipmanlar bulunur.
Uygun cerrahi teknik tıbbi uzmanın sorumluluğundadır. Burada verilen kılavuz ilkeler sadece tavsiye
niteliğindeki tekniklerdir. Her cerrah, kullanılan tekniklerin uygunluğunu kişisel tıp eğitimi ve
deneyimleri doğrultusunda değerlendirmelidir.
ENDİKASYONLAR
Kemik İliği Aspirasyon Kiti kemik iliği, otologöz kan, plazma ve diğer vücut sıvılarının aspirasyonunda
pistonlu şırınga olarak kullanım amacına yöneliktir. Şırınga, kemik grefti maddeleri ile aspire edilen
sıvıları karıştırmak ve ortopedik cerrahi bölgesine kompozit greft maddesi enjekte etmek için
kullanılabilir.
UYARILAR
Aşağıdaki uyarılar geçerlidir:
• • Her ünitenin sadece tek hastada kullanılması amaçlanmıştır.
• • Ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın.
• • Kullanılmamış ürün uygun şekilde atılmalıdır.
• • KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON KİTİNİ TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN.
ÖNLEMLER
Kemik İliği Aspirasyon Kiti belirtilen raf ömrü boyunca ambalaj açılmadığı ve/veya hasar görmediği
sürece sterildir. Ürün son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır. Kullanılmamış veya son kullanım
tarihi geçmiş ürün uygun şekilde atılmalıdır.
Bu cihaz MR ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından değerlendirilmemiştir. Bu cihaz MR ortamında
ısınma veya göçme açısından test edilmemiştir.
KULLANIM
Kemik İliği Aspirasyon Kiti steril olarak sağlanır ve iç ambalajı açık veya hasarlı olmadıkça steril olduğu
kabul edilmelidir. Bu ürün tekrar steril edilmemelidir. Kitler tek bir hastada kullanım içindir ve tekrar
kullanılmaması gerekir.
Aşağıdaki talimatlar sadece bilgi amaçlıdır. Aspirasyon yapılacak yer cerrahın takdirine göre belirlenir:
1. Bölgeyi Hazırlayın
Bölgeye iliyak krest grefti alınması için uygun şekilde hazırlayıp örtün. Anterior iliyak kresti palpe
edin.
Yerleştirme: Anterior superior spina iliyakaya 1 cm posterior yerleştirme üst bacağın lateral
femoral kütanöz sinirinin hasar görmesini önleyecektir.
2. İğneyi yerleştirin
Aspirasyon iğnesini krestin merkez konumuna, lateral üste sarkan kenarı penetre etmekten
kaçınarak yerleştirin.
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3. Aspirasyon hazırlığı yapın
Trokarı çıkarın ve aspirasyon şırıngasını iğneye yerleştirin.
4. Kemik iliği aspirasyonu yapın
Kırmızı ilik aspirasyonuna başlayın. İlik kolayca aspire edilemezse iğnenin yerini biraz değiştirin.
İlik halen aspire edilemezse şırıngayı çıkartıp trokarı değiştirip 1-4 adımları izleyerek iğneyi tekrar
yönlendirin.
5. Tekrar yönlendirin, aspirasyona devam edin
Periferal kan aspirasyonunu önlemek için iğneyi aspirasyon sırasında 5 ml’de bir tekrar
yönlendirin.
STERİLİTE
Kemik İliği Aspirasyon Kitinin tüm bileşenleri steril olarak sağlanır.
Bu ürün sadece tek kullanımlıktır ve tekrar sterilize edilmemelidir. Sadece tek kullanımlık olarak
etiketlenmiş cihazlar asla tekrar kullanılmamalıdır. Bu cihazların tekrar kullanılması hastanın ciddi
şekilde zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Bu cihazların tekrar kullanılmasıyla ilişkili tehlikeler arasında
verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: cihaz performansında önemli ölçüde bozulma, çapraz
enfeksiyon ve kontaminasyon.
DİKKAT: A.B.D. federal yasaları uyarınca bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya bir doktorun isteği
üzerine satılabilir, dağıtılabilir veya kullanılabilir.
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