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              KULLANMA KILAVUZU

1. Kullanım Amacı
Hastalar solunum yollarında biriken salgıları dışarıya 
atamadıkları zaman, hava yollarını açık tutabilmek için 
orofarinks ve/veya trakea içinde biriken salgıların emilmesi 
gerekebilir. Hastaların solunum yollarında salgıların 
birikmesine yol açabilen çeşitli nedenler arasında kas–iskelet 
hastalıkları, sedasyon ya da serebro vasküler olaylar gibi 
nörolojik kusurlar veya travma bulunabilir. Bunun yanında, 
endotrakeal tüp yerleştirilmesi gibi yapay bir solunum yolu 
açılan hastalara, genellikle solunum cihazına bağlı kaldıkları 
süre boyunca solunum yolu aspirasyonu uygulanması 
gerekebilir. Aspirasyon işlemi bir endotrakeal tüp içinden, 
bir trakeostomi tüpü içinden ya da burun veya ağız yoluyla 
doğrudan trakea içine uygulanabilir. Uygulanan bu işlemler 
arasında farklılıklar bulunmasına karşın, indikasyonlar, 
kullanılan malzemeler, işlemin kendisi ve riskler benzerdir.

Aspirasyon kateteri, esnek bir tüple solunum yoluna 
girilip biriken sıvı/maddeleri emmek amacıyla kullanılan 
ve bir toplama sistemine bağlanacak şekilde tasarlanmış 
bir tüpten oluşan tek kullanımlık, steril tıbbi malzemedir. 

2. İçerik
PVC (Polivinil Klorür)

Uyarı!   
PVC’ye karşı bilinen aşırı duyarlılık tepkisi olan 
hastalarda kullanılmamalıdır.

3.  Komplikasyonları
Hava yolu travması (ödem, hiperemi, mukoza ülserasyonu, 
siliyer epitel kaybı, skuamöz metaplazi, fibroz, kanama, 
atelektazi, amfizem, pnömotoraks); kalp fonksiyonunda 
bozulma (taşikardi, bradikardi, aritmi); fizyolojik bozulma 
(hipoksi, hipotansiyon, hipertansiyon, bronkokonstriksiyon, 
artmış kafa içi basıncı); infeksiyon (solunum yolu 
infeksiyonları, hava yollarında artmış mikrobiyal kolonizasyon).  

4. Uyarılar
4.1) Ürün uzman doktor veya sağlık görevlisi kullanımı için 

tasarlanmıştır.
4.2) Ev kullanımı sırasında, ilgili sağlık kuruluşları 

tarafından verilen talimatlara uyunuz.
4.3) Ürünü kullanmadan önce hasar tespiti açısından 

inceleyiniz. Üründeki herhangi bir hasar (örn., kıvrılma, 
eğilme, şekil bozukluğu ya da kesik) kullanım sırasında 
akışın engellenmesine ya da bozulmasına neden 
olabilir ve ürün performansını etkileyebilir.

4.4) Hata olasılığına karşı yedek ürün bulundurunuz.
4.5) Hastaya bağlı oluşabilecek riskler için önlem 

alınmalıdır.

4.6) Eğer paket hasar görmüşse, cihazın sterilizasyonu 
bozulabileceğinden kullanmayınız.

4.7) Kullanıcı kontaminasyon riskine karşı önlem almalı, 
dikkatli kullanmalıdır.

4.8) Ürünün kullanımında aseptik teknik uygulayınız.
4.9) Kateter ucunu serum fizyolojik solüsyonuna daldırarak 

aspirasyonu kontrol ediniz. Aspirasyon yoksa kateteri 
yenisi ile değiştiriniz.

4.10) Kullanım amacı dışına çıkmayınız.
4.11) Ürün tek kullanımlıktır ve yalnız bir hastada kullanılmak 

üzere tasarlanmıştır.

5. Kontraindikasyonlar
Yapay hava yolu bulunan hastalarda endotrakeal aspirasyon 
uygulanması zorunlu olan bir işlemdir. Kontraindikasyonlar 
çoğunlukla hastada istenmeyen olayların gelişmesi ya da 
işlemin kendisine bağlı olarak hastanın durumunun daha 
da kötüleşmesi gibi görelidir. İndikasyonu bulunduğunda, 
endotrakeal aspirasyon işlemi için mutlak bir kontraindikasyon 
yoktur; istenmeyen olayların gelişmesinden kaçınmak 
için aspirasyon işleminin ötelenmesi ölüme yol açabilir. 

6. Kullanımı
6.1) Hastanın hazırlanması (kateter seçimi, ön 

oksijenlendirme, olası en düşük vakum değerinin 
ayarlanması, ‘pulse oximetry’ kullanılması) 

6.2) Yapay solunum yolu bulunan hastalarda endotrakeal 
aspirasyon işlemi gerçekleştirilirken derin 
aspirasyondan (kateter ucunun trakea dokusu ile 
doğrudan temas etmesinden) kaçınılır 

6.3) Açık aspirasyon girişimi sırasında steril teknik 
uygulanır.

6.4) Aspirasyon işlemi on beş saniyenin altında tutulur.

7. Saklama Koşulları
Kullanana dek ürün orjinal paketi içinde oda ısısı koşullarında 
saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
Düzgün saklama koşullarında ürün paket etiketi üzerinde 
belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

8. Ürünün İmhası
Kontamine tıbbi atık olarak imha edilmelidir.
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Ürün latex (natural rubber) materyal içermemektedir.



  Steril. Etilenoksit ile steril  
   edilmiştir.

  Tekrar kullanmayınız.

  Yırtık ya da açık poşeti  
  kullanmayınız.

  Tekrar steril etmeyiniz.

  Kullanma kılavuzunu  
  okuyunuz.

  
  Katalog numarası

  Lot numarası

     Üretim tarihi

   Son kullanma tarihi

  
  Sıcaklık limiti

  Gün ışığından koruyunuz.

  Kuru yerde muhafaza  
  ediniz.
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ENG              INSTRUCTIONS FOR USE
1. Intended Use
When patients are unable to mobilize their secretions, any 
secretions from the oropharynx and/or trachea may have to 
be suctioned to maintain a patent airway. Patients may be 
unable to clear their own airway due to a number of different 
problems, including neuromuscular disease, sedation, 
trauma or neurological deficits, such as a CVA. In addition, 
patients with an artificial airway, such as those who have 
been intubated, usually require suctioning while they are on 
a ventilator. Suctioning may be done through an endotracheal 
tube, tracheostomy tube or through the nose or mouth into 
the trachea. Although each procedure is slightly different, 
indications, supplies, procedures and risks are similar. 

Suction catheter is a single use, sterile medical device, 
consisting of a flexible tube, which can be fitted with a 
connector to a drainage system, for introduction into the 
respiratory tract to remove fluids/material by suction. 

2. Materials
PVC (Polyvinyl chloride)

Warning!   
The product should not be used in patients 
with known hypersensitivity to PVC (Polyvinyl 
chloride).

3. Complications
Airway trauma (edema, hyperemia,mucosal ulceration, 
ciliary epithelial loss, squamous metaplasia, 
fibrosis, bleeding, atelectasis, emphysema, pneumothorax); 
cardiac dysfunction (tachycardia, bradycardia, arrythmia); 
physiologic deterioration (hypoxia, hypotension, 
hypertension, bronchoconstriction, increased 
intracranial pressure); infection (respiratory tract 
infections, increased microbial colonization of airway).

4.  Warnings
4.1) The use of this product is restricted to a qualified 

doctor or a healthcare personnel.
4.2) For home care use, follow the instructions given by 

the related healthcare facility.
4.3) Inspect the product for damage prior to use. Damage 

to the product (i.e., kink crimps, distortions or cuts) 
may result in obstruction or disruption of flow during 
use and product performance may be affected. Do not 
use damaged product.

4.4) A spare product must always be available during 
operation.

4.5) Necessary precautions should be taken against risks 
related with the patient.

4.6) If the packaging is damaged, do not use as sterility of 
the device may have been compromised.

4.7) The user should take the necessary precautions 
against contamination risk and use the product 
carefully,

4.8) Use aseptic techniques during the procedure.
4.9) Place the tip of the catheter into saline solution to 

check that the suction works properly. If there is no 
suction, then replace the catheter with a new one.

4.10) Do not use the device except for its intended use.
4.11) The product is produced for single use and for single 

patient use only.

5. Contraindications 
Endotracheal suctioning is a necessary procedure for patients 
with artificial airways. Most contraindications are relative to 
the patient’s risk of developing adverse reactions or worsening 
clinical condition as result of the procedure. When indicated, 
there is no absolute contraindication to endotracheal 
suctioning, because the decision to withhold suctioning in 
order to avoid a possible adverse reaction may, in fact, be lethal. 

6. Recommendations for Use
6.1) Patient preparation (catheter selection, pre–

oxygenation, pre–set lowest possible suction value, 
use ‘pulse oximetry’)

6.2) Use shallow suctioning technique (avoid direct contact 
with tracheal tissue).

6.3) Use sterile technique during open suctioning.
6.4) Limit duration of suction event to less than fifteen 

seconds.

7. Storage 
The device should be kept in its original packaging at 
room temperature until use. Protect from direct exposure 
to sun-light. Under proper storage conditions, the device 
may be used up to the expiry date indicated on the label.

8. Disposable of the product 
 The product should be discarded as a contaminated 
medical waste.

The product does not contain latex material (natural rubber).



  Sterile. Sterilized by  
  ethyleneoxide

  
  Do not reuse

  Do not use if package is  
  opened or damaged

  Do not resterilize

  See instructions for use
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  Keep away from sunlight

  Keep dry
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