KRUUSE Thorax trokar og drænsonde
Er du på forkant, når du skal behandle hunde med sygdomssymptomer i det inter-pleurale hulrum?
Uanset om det drejer sig om ophobning af pleuravæske, eller om det er et tilfælde af en kollapset
lunge (pneumothorax), så giver KRUUSE drænsonden med trokar hurtig adgang til brystkassen.
• Trokaret er skarpt som en kniv for nem og hurtig indføring
• Drænsonden er udstyret med to atraumatiske sidehuller for at lette dræningsprocessen
• Røntgenabsorberende markering på drænsonden sikrer røntgendetektion
Dræning af brysthulen
Med det sterile sæt er det muligt at dræne brysthulen øjeblikkeligt, og det er let og sikkert at
anvende.
Hvert sæt består af:
• Trokar og drænsonde specielt designet til brysthulen
• Specielt designet adapter med luer lock tilkobling til enden af kanylen.
(Disse 2 dele kan først kobles sammen, når adapteren er klippet af)
• 3-vejs stophane med luer lock tilkobling
• 30 ml luer lock sprøjte
• Klemme, sakseformet
• Nylonsutur
Fremgangsmåde:
•
•
•
•
•

Lad drænsonden sidde i den ønskede position og træk 2/3 af trokaret ud
Luk af med klemmen
Klip drænsonden til i den ønskede længde og sæt adapteren på
Tilslut 3-vejs stophanen (luer lock)
Sæt sprøjten på og dræningsprocessen påbegyndes
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Dræning af brysthulen – nødhjælpsprocedure
1. Placér hunden i liggende stilling på siden og klargør
brystarealet fra nederste ribben til forben.

2. Punktér huden på det højeste punkt på brystkassen i
mellemrummet mellem 9. og 10. ribben.

3. Indfør trokar og drænsonde ind subkutant i retning
mod kraniet, så det i afstand svarer til 2-3 ribben.

4. Drej trokar og drænsonde så de peger mod
brystvæggen i en vinkel på 90º, mens der holdes
fast på drænsonden ca. 2-4 cm fra den nederste
spids af trokaret for at undgå, at man kommer for
langt ind i brysthulen.

5. Med den frie hånd trykkes trokaret og drænsonden
forsigtigt gennem mellemrummet ved ribbenene og
ind i brysthulen.

6. Når trokarspidsen er nået ind i brysthulen, ændres
vinklen på trokaret til at pege kranio-ventralt.
Drænsonden fjernes fra trokaret ved at skubbe det
længere ind i brysthulen, stadig kranio-ventralt.
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7. Før trokaret fjernes helt, lukkes sonden med vedlagte
klemme.

8. Et tobaksposesutur og et ”Chinese finger trap” sutur
vil sørge for at holde sonden på plads.

9. Skær sonden af i den ønskede længde og sæt
adapteren på.

10. Tilslut 3-vejs stophanen til adapteren.
Sprøjten sættes på 3-vejs stophanen.

11. Dræningsposition.

12. Tømningsposition.
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KRUUSE Thorax trokar og drænsonde
Drænsonden, som er steriliseret med ethylenoxid, er udstyret med:
• Trokar for nem gennemtrængning, placering og håndtering
• Markeringer helt fra spidsen for nem bedømmelse af dybde
• To atraumatiske sidehuller for at lette dræningsprocessen
• Proksimal ende med konisk forbindelsesstykke for nem tilslutning til dræningsflaske
• Røntgenabsorberende streg for røntgendetektion
Varenr.
230643
230642
230644
230645

Str. trokar
10 FG
12 FG
16 FG
20 FG

Sæt til dræning af brystkassen
Hvert sæt består af:
• Trokar og drænsonde (specielt designet til brysthulen)
• Specielt udviklet adapter med luer lock tilkobling til enden af kanylen.
(Disse 2 dele kan først kobles sammen, når adapteren er klippet af)
• 3-vejs stophane med luer lock tilkobling
• 30 ml luer lock sprøjte
• Sakseformet klemme
• Nylonsutur
Varenr.
230660
230661
230662
230663

Str. trokar
10 FG
12 FG
16 FG
20 FG
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