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Extraktor Jícnových SX-ELLA Stentů

ELLA Extraktor

Jednoduchá a spolehlivá extrakce
Atraumatické vyjmutí stentu
Umožňuje vyjmutí stentu, který migroval do žaludku
Rentgenkontrastní značky
3D animace
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Základní popis

Extraktor Jícnových SX-ELLA Stentů - ELLA
Extraktor
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ELLA Extraktor slouží k vyjmutí Jícnových SX-ELLA Stentů:
 SX-ELLA Jícnový Stent - Flexella
 SX-ELLA Jícnový Stent - Flexella Plus
 SX-ELLA Jícnový Stent HV - HV Stent
 SX-ELLA Jícnový Stent HV - HV Stent Plus
 SX-ELLA Stent Danis - Danis Stent
 Jícnový stent Danis Seal
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Doporučení k extrakci:
Danis Stent by měl být vyjmut do 7 dnů po implantaci. Jícnový stent Danis Seal
by měl být vyjmut do 14 dnů po implantaci - po této době se použití extraktoru
nedoporučuje.

4

Vyjmutí plně krytých stentů umístěných do benigních striktur se provádí během
4 týdnů po implantaci.
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ELLA Extraktor se také může použít pro vyjmutí stentů, které migrovaly do
žaludku.

Charakteristika a výhody
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 Atraumatické vyjmutí stentu - stent je zcela vtažen do Overtube před jejím
vyjmutím; je minimalizováno riziko poranění stěny jícnu.
 Vysoká viditelnost pod RTG - bowden extraktoru z nerezové oceli
a rentgenkontrastní značky na Overtube; přesné provedení pod
fluoroskopickou kontrolou.
 Jedinečný design - bezpečné vyjmutí stentu jak z místa implantace, tak
z oblasti žaludku v případě migrace.
 Použití TTS (Through The Scope) - bowden je možné zavést do pracovního
kanálu standardního endoskopu (2.8 mm); vývazové lanko stentu je
uchopeno aretačním háčkem pod přímou vizuální kontrolou.

Overtube

Bowden

Kompletní
extraktor

Vodící drát a aretační háček jsou vysunuty vpřed

Doplňující údaje

Uchycení vývazového lanka a vtažení háčku do bowdenu

9,4 mm (28 F) / Overtube délky 100 cm s rentgenkontrastní distální značkou.
2,6 mm / bowden z nerezové oceli délky 150 cm, který se skládá z vnitřního drátu
s aretačním háčkem a oplétaného krytu.
Uzamčení háčku uvnitř bowdenu

Uzamčení bowdenu v Overtube

Zachycení stentu tlačením Overtube vpřed

Nabízené rozměry
Bowden

Overtube
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