
Ebb (BELFORT-DILDY OBSTETRİK TAMPONAD SİSTEMİ)
KULLANMA TALİMATI

DİKKAT: Federal (ABD) yasalarına göre bu cihaz sadece bir hekime veya hekim siparişi ile 
satışıyla sınırlandırılmıştır.

KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler:
Her bir perakende kutuda bir adet poşet bulunur.
Her bir poşet içerisindeki steril içerik:
1 adet Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi)

Ebb



Ürün Açıklaması:
Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi), uterus ve vajina kanamalarını kontrol etmek
ve tamponad sağlamak için tasarlanmış, şişirilebilir  bir balon sistemine takılmış olan çoklu
lümene sahip tek kullanımlık kateterdir. Bu tıbbi cihaz iki adet şişirilebilir balondan meydana
gelmektedir:  üstteki  uterus  balonu  uterus  içerisinde  şişirilir  ve  alt  kısımdaki  vajinal  balon
vajina  içerisinde  şişirilir.  Şişirme normal  serum fizyolojik  veya  Ringer  Laktat  gibi  izotonik
intravenöz sıvı ile gerçekleştirilir. Uterus balon kateterinin şişirmeyi/ söndürmeyi, irigasyonu
ve  drenajı  sağlayan  ayrı  lümenleri  bulunmaktadır.  Vajinal  balon  kateteri  ise  şişirmeyi/
söndürmeyi  sağlayan  bir  lümene  sahiptir.  Uterus  ve  vajina  balonları  kalıcı  olarak
yerleştirilmiştir  ve  kateterden  ayrılamazlar.  Bu  tıbbi  cihaz  tedavinin  operayon  sonrası
döneminde  24  saate  kadar  yerinde  tutulabilir.  Ebb  (Belfort-Dildy  Obstetrik  Tamponad
Sistemi)  bir  hastada tek kullanımlık  olarak,  kenarından ayrılarak açılan poşetler içerisinde
steril olarak sunulmaktadır. 

Kullanma Endikasyonları:
Ebb  (Belfort-Dildy  Obstetrik  Tamponad  Sistemi),  postpartum  uterus  kanamasının
geçici kontrolünü ve azaltılmasını sağlamada kullanmak için uygundur. Vajinal balon,
uterus  balonunun  sabitlenmesini  sağlar  ve  ayrıca  bir  vajinal  kanama  olması
durumunda vajinal tamponad sağlar. Ebb yalnızca post-partum uterus kanaması olan
hastalarda konservatif tedavinin gerekli olduğuna karar verildiğinde kullanılmalıdır.

Kontrendikasyonlar:
 Cerrahi eksplorasyon veya anjiyografik embolizasyon gerektiren arteryel kanama
 Bu tıbbi cihazın kanamayı etkili şekilde kontrol etmesini engelleyen cerrahi yerler
 Vajina, serviks veya uterusun pürülan enfeksiyonları
 Histerektomi gerektiren olgular
 Serviks kanseri
 Tedavi edilmemiş uterus anomalisi
 Dissemine intravasküler koagülasyon
 Uterin kanamanın eşlik etmediği post-partum vajinal kanama

Uyarılar:
 Bu tıbbi  cihazın  uygulanması,  sürmekte  olan  uterus  kanaması  ve/veya  dissemine

intravasküler koagülasyon (DIC) belirtileri açısından yakın izlemle birlikte yapılmalıdır.
 Uterus balon uterus içerisine yerleştirildiğinde kullanım için önerilen maksimum sıvı

miktarı 750 ml’dir. NOT: genellikle ≤ 500 ml dolum hacmi tamponad için yeterlidir.
 Uterus rüptürü riskini azaltmak için, uterus balonunu aşırı doldurmayın. Doluma 250

ml  ile  başlayın  ve  kademeli  olarak  YALNIZCA  TAMBONAD  BAŞARILINCAYA
KADAR sıvı ekleyin.

 Uterus  balonu  içerisine  yüksek  basınçlı  hızlı  sıvı  infüzyonu  uterus  rüptürü  riskini
artırabilir.

 Uterus  balonunun  dolum  hacmi  vakaya  bağlı  ve  klinik  olarak  belirlenmelidir.
Maksimum  dolum  hacmi  olan  750  ml  tüm  hastalar  için  klinik  olarak  uygun  veya
güvenli olmayabilir.

 Vajinal balon vajen içerisine yerleştirildiğinde kullanım için önerilen maksimum sıvı
miktarı 300 ml’dir.

 Balonları daima normal serum fizyolojik veya Ringer Laktat gibi steril izotonik sıvı ile
doldurunuz. Asla hava, karbondioksit veya herhangi başka bir gazla şişirmeyiniz.

 Cihaz 24 saatten fazla süreyle takılı bırakılmamalıdır.
 Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi)’in güvenirliği ve etkinliği klinik olarak

değerlendirilmemiştir.



Önlemler:
 Bu tıbbi cihaz sadece doktor tarafından kullanılmalıdır.
 Balon kullanımı süresince yakın hasta takibi gereklidir.
 Kullanmadan önce tüm talimatları dikkatle okuyunuz ve uyarıları takip ediniz.
 Tek bir hastada tek seferlik kullanım içindir.
 Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi)’in güvenirliği  ve performansı tekrar
kullanım koşullarında değerlendirilmemiştir.  Tek kullanımlık  bir  tıbbi  cihaz olduğu için,
Glenveigh bu aygıtın tekrar kullanılmasını hastaya zarar verebilme olasılığı  nedeniyle
önermemektedir.
 Hasar  görmedikçe veya  açılmadığı  sürece sterildir.  Etilen  oksit  ile  steril  edilmiştir.
Açmadan  önce  ambalajı  inceleyiniz.  Eğer  ambalajı  açılmışsa  veya  zarar  görmüşse,
cihazı kullanmayınız.
 Bu tıbbi cihaz yerleştirildiğinde profilaktik antibiyotik kullanımı değerlendirilmelidir.
 Tıbbi cihaza zarar verebilme ve yetersizlikle sonuçlanma olasılığına karşı, kateterler
veya balonlar üzerinde keskin alet veya pensler kullanmayınız.
 Balonu vajina veya uterus içerisine yerleştirirken aşırı kuvvet uygulamaktan kaçınınız.
Aşağıda açıklanan Yerleştirme Yöntemini kullanarak, bir eliniz yardımıyla önce vajinaya
daha sonra serviksten geçirerek uterus içerisine doğru yerleştiriniz. 
 Ebb kullanılırken idrar çıkışı izlenmelidir.

Kullanma Talimatları:

Kateter Yerleştirme:
Aşağıdaki işlemi yalnızca vajinal/ servikal muayene yapma konusunda eğitimli ve intrauterin
kateter yerleştirme konusunda deneyimli hekimler uygulamalıdır. Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik
Tamponad Sistemi) vajinal doğum ve sezaryen olgularında kullanılabilir.

Önemli:
 Uterus balonuna göre vajinal balonun pozisyonu, hastanın anatomisine göre iki balon
arasındaki mesafenin artırılıp veya azaltılmasıyla ayarlanabilir.
 Bireysel  olarak  değerlendirilmesi  gereken  bazı  vakalarda  hekimin  tercihiyle,
tamponad etkisini artırmak için vajinal balonun altındaki çekme (traksiyon) üçgenine 500
gramdan  maksimum  1000  grama  kadar  (1/2  litre  veya  bir  litrelik  IV  torba)  ağırlık
sabitlenerek, eksternal traksiyon uygulanabilir.
 Tam  yerleştirme  güvenliliğini  sağlamak  ve  tıbbi  cihazla  ilgili  iatrojenik  yaralanma
riskini azaltmak için, kateter yerleştirme işlemi ultrason ile izlenmelidir.

Yerleştirme Yöntemi:
1. Dolum kateterleri üzerindeki musluk, gerektiğinde yerleştirme öncesinde veya sonrasında
fazla sıvıyı veya kalan havayı boşaltmak için kullanılabilir. 

2. Dolum kateterlerinin ucundaki “infüzyon portları” doldurma işlemi için standart IV torbaların
kullanımına olanak vermektedir. Eğer yerleştirmeden önce kateter, IV sıvı torbasına takılırsa,
erken dolumu önlemek için sıvı torbasını balon seviyesinde veya balon seviyesinin altında
tutmaya dikkat ediniz.

3.  Ebb  (Belfort-Dildy  Obstetrik  Tamponad  Sistemi)’i  kateterin  uterus  balonunun  ucunu
kapatarak ve doğru yerleştirmeyi sağlamak için ultrason ile kontrol ederek klinisyenin parmak
ucu doğrultusunda direkt dilate serviks üzerinden fundusa yerleştirerek konumlandırın.



4. Balonlar uygun şekilde yerleştirilince, IV torbadan uterus balonu içerisine sıvı aktarmaya
başlayınız – her zaman önce uterus balonunu doldurunuz.

5.  Balon şişirildikçe  balonun  uterus duvarına  göre doğru pozisyonda olduğu ve uterusun
genişlemesini teyit etmek için dolum işlemine bir el vajina içerisinde ve karın üzerindeki el
uterus fundusu üzerinde olacak şekilde başlanır. Uterus balonu 250 ml başlagıç dolum hacmi
ile  doldurulur  ve  sonrasında  aşamalı  olarak  hacim  artırılarak  kanama  duruncaya  veya
klinisyen  uterusun  daha  fazla  doldurulmasının  uterusun  güvenli  olmayan  bir  şekilde
gerilmesine  neden  olabileceğine  karar  vermesine  kadar  doldurulmalıdır.  Her  bir  artırılan
dolum sırasında ve sonrasında, klinisyen ultrason kullanarak, ek dolumun güvenli ve doğru
olup  olmadığını  tekrarlı/  devamlı  kanamanın  değerlendirmelerine  dayanarak  belirlemeli,
verilen hacmi ve doluma karşı oluşabilecek direnci, uterus duvar kalınlığı ve cerrahi öykü gibi
hasta karakteristiklerini değerlendirmelidir. Hastaların çoğunda tamponadı sağlamak için 500
ml’den daha az sıvı gerekmektedir. 

6. Tamponad sağlanınca, ultrason kullanarak balonun tepesinin uterus içerisinde olduğunu
tespit ediniz. Balon ile fundus arasındaki kan ve pıhtıların miktarını değerlendiriniz. Balon ile
fundus  arasındaki  boşluğun  tamponada  rağmen  genişlemeye  devam  edip  etmediğinin
periyodik olarak tespit edilmesi önerilmektedir. Tamponad sağlandığında ultrasona alternatif
olarak, işlem sonrasında uterus büyüklüğünün devamlı tespitine olanak vermek için,  karın
üzerinde fundus yüksekliğini işaretleyiniz.

7. Klinik olarak endike olmadıkça, uterus balon dolumunun maksimum 750 ml’yi geçmemesi
önerilmektedir.

8.  Balonun  vajinaya  prolapsına  yol  açabileceğinden,  intrauterin  balonun  fazla
doldurulmadığından emin olmak için vajinal muayene yapılmalıdır. Eğer bu durum görülürse,
yerleştirme veya  doldurma uygunsuzdur.  Balon  söndürülmeli,  tekrar  konumlandırılmalı  ve
sonrasında uygun tamponadı sağlamak için tekrar doldurulmalıdır.

9.  Gerekliliğine  göre  vajinal  balon  doldurulmadan  yerinde  bırakılabilir  veya  doldurulabilir.
Vajinal balon içerisine maksimum 300 ml infüze edilebilir.

10. Hekimin, drenaj lümeni potensine ihtiyaç duyması halinde, uterus balonunun distalinde
uterusun  irigasyonuna  olanak  sağlayan  bir  irigasyon  lümeni  vardır. Pıhtıların  yerini
değiştirmek  veya  pıhtıları  uzaklaştırmak  amacıyla  irigasyona  başlanmamalıdır.
İrigasyon yapmak için, uygun tek yönlü luer bağlayıcıyı uygun bir şırıngaya takın ve drenaj
görülünceye kadar küçük miktarda steril sıvı ile yıkama yapın.

11. Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi)’in drenaj lümeni,  dereceli bir toplama
kabına takılmalıdır  ve ısrarcı  kanama bulguları  izlenmelidir.  Eğer kanama devam ederse,
balon söndürülmeli veya tekrar konumlandırılmalı ya da çıkarılmalıdır.

12.  Doldurma  lümenindeki  musluklar,  etkili  tamponad  için  gerek  duyulduğunda  her  bir
balonun içerisindeki sıvı hacmini artırmak veya azaltmak için kullanılabilir.



Sezaryen Doğum Sonrası Kateter Yerleştirme:

Not:
Sezaryen  doğum  sonrası  oluşan  post-partum  uterus  kanaması  olgularında,  herhangi  bir
cihazın kullanımıyla birlikte cerrahi yaranın açılması meydana gelebilir. Kateterin yukarıdaki
Yerleştirme  Yöntemi  açıklamalarına  uygun  olarak  ultrason  kullanılarak  yerleştirilmesi
önerilmektedir. Bu hastalarda, klinik yararı en üst seviyeye çıkarmak ve histerotomi onarım
zararını en aza indirmek için uygun yerleştirme prosedürünün izlenmesi zorunludur.

İntraoperatif Sezaryen Sırasında Kateter Yerleştirilmesi
 Sezaryen  doğum sırasında  postpartum uterus  kanaması  olgularında,  herhangi  bir
cihazın kullanımıyla birlikte cerrahi yaranın açılması meydana gelebilir. Direkt görüş ve
palpasyon ile ve laparotomi sırasında kateterin yerleştirilmesi önerilmektedir.
 Bu  hastalarda,  klinik  faydayı  en  üst  seviyeye  çıkarmak  ve  ve  histerotomi  onarım
zararını en aza indirmek için uygun yerleştirme prosedürlerinin izlenmesi zorunludur.

1. Başlamadan önce, uterusun kalmış plasenta parçalarından,  arteryel kanamadan
veya laserasyonlardan arınmış temizlenmiş olduğunu tespit ediniz.

2.  Ebb (Belfort-Dildy  Obstetrik  Tamponad Sistemi)’i  manuel  olarak  vajina  içerisine
yerleştirin  sonrasında uterus balonunun uterus boşluğu  içerisine  ve vajinal  balonu
vajen boşluğuna düzgünce yerleştiriniz. Uterus ve vajina balonları arasındaki servikal
kaf, servikal kemikler arasında olmalıdır.

3.  Sezaryen  doğuma  alınmış  ve  kapatmadan  önce  postpartum  kanama  görülen
hastalarda,  uterus  Ebb  yerleştirilmeden  önce  kapatılmalıdır.  Yerleştirme,  önerilen
Yerleştirme Yöntemi tekniklerine göre yapılmalıdır, gerektiğinde direkt gözlem (batın
açık kalacak) ve palpasyon altında uygulanmalıdır.  Uterus distansiyonuna ve sütür
bütünlüğüne özel dikkat gösterilmelidir. Dolum süreci, her bir aşamalı dolum sırasında
ve  sonrasında  hacmin  tespiti  yapılarak  artırılmalıdır.  Hastada  kanamanın  durup
durmadığını belirlemek için her bir artan dolumu takiben hastada tespit yapılmalıdır. 

4. Doldurma ve sabitleme, irigasyon ve drenaj için, yukarıdaki Yerleştirme Yöntemi
talimatları: 5-13’üncü adımları izleyiniz.

Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi)’in Çıkarılması:

Ebb (Belfort-Dildy Obstetrik Tamponad Sistemi)’e artık ihtiyaç kalmadığında söndürülmelidir.
Bu kararın zamanlaması hastayı takip eden klinisyene bırakılır. Genel olarak, kanama kontrol
altına alındığında, hastanın hemodinamik durumu stabil hale getirildiğinde ve varsa herhangi
bir koagülopati / asidoz / hipotermi / hipoperfüzyon durumu düzeltildiğinde, atravmatik olarak
çıkarılabilecek duruma kadar kateter söndürülmeli ve alan ısrarcı veya tekrarlayan kanama
belirtileri açısından gözlemlenmelidir. Bu genellikle 24 saatlik dönem içerisinde olacaktır ve
enfeksiyon riski  nedeniyle  balonu 24 saat  içerisinde çıkarmak veya söndürmek için  çaba
gösterilmelidir.

Balonun  söndürülmesi,  uterus  balonu  boşalıncaya  kadar  aşamalı  olarak  her  bir  azaltılan
hacmi takiben yapılan gözlem dönemiyle sağlanabilir. Bu durum, ilgili musluk açılarak ve sıvı
yer  çekimi  drenajı  altında  bir  kaba  doğru  boşaltılarak  hızlandırılabilir.  Başlangıç  drenajı
durunca,  musluğa  bir  şırınga  takılabilir  ve  kalan  sıvı  balon(lar)  içerisinde  hiç  sıvı
kalmayıncaya kadar aspire edilebilir.



Alternatif olarak, eğer daha çabuk söndürme istenirse, infüzyon portu üzerindeki doldurma
lümeni kesilebilir. Kanama durdurulunca, hekimin kararıyla yerleştirme sürecinin tersi şekilde
kateter nazikçe çıkarılabilir.

Kateter çıkarıldıktan sonra hasta herhangi bir tekrar kanama veya hemodinamik instabilite
belirtisi açısından dikkatle izlenmelidir.

Etiketlemede Kullanılan Semboller

Standart Sembol Açıklama

Dikkat, birlikte verilen dokümanlara başvurun, okuyun.

Etilen oksit kullanarak steril edilmiştir.

Tekrar kullanmayın veya tekrar steril etmeyin.

Federal (ABD) yasalara göre bu cihaz sadece bir hekime veya 
hekim siparişi ile satışı ile sınırlamıştır.

Lot veya şarj bilgileri

Son Kullanma Tarihi: sterilite bu tarihten sonra garanti 
edilemeyeceği için, bu ürünü belirtilen son kullanma tarihinden 
sonra kullanmayınız.
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