
Instructiekaart Eso-SPONGE®

Endoluminale vacuümtherapie voor upper GI

De endoscopist zorgt dat 
het einde van de holte 
zichtbaar is en trekt de 
endoscoop terug tot aan 
de ingang van de holte. De 
markering aan het einde 
van de endoscoop toont de 
lengte in stappen van 5 cm.

Breng d.m.v. visuele 
controle de tube in de 
insufficiënte holte. De 
gastroscoop kan als 
hulpmiddel worden 
gebruikt om hier te komen.

Hydrogel kan worden 
gebruikt om Eso-SPONGE® 
te doorweken. 

Druk met de pusher
Eso-SPONGE®  in de tube 
totdat de zwarte lijn 
zichtbaar is aan het begin 
van de tube. Nu is de spons 
bij het uiteinde van de 
tube.

Trek de pusher iets terug, 
houd de pusher op zijn 
plek en trek de tube 
richting het handvat van de 
pusher. Eso-SPONGE® vult 
vervolgens de holte. Schuif 
de tube en de pusher 
gelijktijdig uit de slokdarm.

Controleer de positie van 
Eso-SPONGE® met een 
endoscoop en pas eventueel 
de positie aan met behulp 
van een endoscopische tang.

Verbind de drain met de 
sonde aan de voorkant van 
de mond. Trek de sonde 
samen met de drain terug 
via de neus.

Transnasale verbinding: 
Breng de maagsonde  
CH 16 (deze zit niet in de 
verpakking) in via de neus 
en breng deze tube naar 
buiten via de mond. Knip 
het atraumatische puntje 
eraf. 

De drain is nu transnasaal 
aangelegd.

Sluit de drain met behulp van het y-stuk aan de slang van een verstelbare 
medische pomp. Bij gebruik van de MV1 pomp, knip de klep van de slang af. 
Verbind de filters met een Luer-lock aan de pomp en bevestig de cilinder slang 
naar het filter.

PLAATSEN VAN ESO-SPONGE®
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Let op! Redyrob® Trans Plus mag niet 
worden gebruikt in combinatie met 
Eso-SPONGE®. De vacuümdruk is te 
hoog voor deze behandeling.

Richtlijnen vacuümpomp
Voor een optimale behandeling met Eso-SPONGE® adviseren wij 
een verstelbare medische MV1 pomp voor vacuümbehandeling te 
gebruiken. Met een aanzuiging van 50 mmHg tot maximaal 
125 mmHg.

1. Eso-SPONGE®  

2. Overtube
3. Pusher 
4. Spoelset
5. Sluitklem
6. Y-verbindingsstuk

BEHANDELSET

Behandelstappen
Op de voorzijde worden de behandelstappen voor 
vacuümtherapie met Eso-SPONGE® toegelicht. Deze informatie 
is een aanvulling op de gebruikershandleiding. Lees voor gebruik 
eerst de bijsluiter.

Regelmatig controleren van het pompsysteem is verplicht 
Het systeem moet om de 48-72 uur worden vervangen. Indien 
nodig kan een nieuwe spons worden geplaatst.

BESTELINFORMATIE

Artikelnummer Omschrijving Toepassing

5526540 Eso-SPONGE® OV.15 mm Colonscopie

5526550 Eso-SPONGE® OV.13 mm Gastroscopie
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VERWIJDEREN VAN ESO-SPONGE® VIA DE MOND:

1. Koppel Eso-SPONGE® af van de pomp. 
2. Pak de drain achteruit de keel en trek voorzichtig de drain via de mond naar buiten. De spons mag nooit via de neus worden  
              verwijderd!
3. Zodra de redondrain op zijn plaats zit, gebruik je de meegeleverde irrigatie set om de wondholte te irrigeren met ongeveer  
              20 ml oplossing Ringer of NaCl 0,9 %. Gebruik schuifklemmen om de resterende redondrains af te klemmen terwijl de spons 
              verweekt.
4. Eso-SPONGE® via de mond verwijderen:
       Voorzichtig, doorlopend en met toenemende kracht trekken aan de drainageslang tot de spons vrijkomt uit de holte  
                    (wegvallen van weerstand).
       Na het losmaken van de spons, zacht blijven trekken om de slang via de mond te verwijderen.
5. Controleer of de spons nog onbeschadigd is.
6. Onderzoek de behandelde holte met de endoscoop om te controleren op sponsresten en documenteer het resultaat van de  
              behandeling.
7. Indien je een nieuwe Eso-SPONGE® moet inbrengen, meet dan de grootte van de holte opnieuw om de omvang van de nieuwe  
              spons te bepalen.
8. Verwijder sponsresten met een geschikte endoscopische tang.
9. Om doeltreffende sluiting van de holte te bevorderen, wordt aangeraden om eerst de diameter van de spons te verminderen,  
              zonder de lengte te verminderen, om sluiting van het resterende kanaal in de opeenvolgende behandelingscycli van voor naar  
              achter toe te laten.
10. We bevelen voortdurend gebruik van Eso-SPONGE® aan tot de lengte van de holte verminderd is tot minder dan 2 cm en de  
              diameter tot minder dan 1 cm.
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20 De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door 

de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van 

deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. 


