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Opmerking: Deze “Gebruiksinstructies”
bevat informatie over de tunnelaar, model
402, van LivaNova®. Artsen wordt
verwezen naar de artsenhandleiding van
de LivaNova Pulsgenerator voor
belangrijke voorschrijf- en
veiligheidsinformatie.
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LivaNova® Tunnelaar Model 402

1.

OMSCHRIJVING

minimaliseren, hetgeen tijdens het gebruik van tunnelaars voor
algemene doeleinden kan voorkomen.

Het VNS Therapy® Systeem, dat gebruikt wordt voor de stimulatie
van de nervus vagus (Vagus Nerve Stimulation ofwel VNS), bestaat
uit een implanteerbare pulsgenerator en geleider en een extern
programmeersysteem, dat gebruikt wordt om de stimulatieinstellingen te wijzigen.

De afmetingen van de componenten worden getoond in Tabel 1.

Tabel 1. Afmetingen tunnelaar
Component

De LivaNova® Tunnelaar, Model 402, is ontworpen voor gebruik
tijdens de implantatie van een geleider van LivaNova met één of
twee pinnen.1 Het wordt aangeraden subcutane tunneling van de
geleiderconnector(s) uit te voeren vanaf de hals naar de borst. De
tunnelaar wordt steriel geleverd en is bedoeld voor eenmalig
gebruik.

Roestvrijstalen schacht

Polymere huls van fluorkoolstof met
grote diameter (geleider met twee
pinnen)

De tunnelaar bestaat uit vier basiscomponenten: een roestvrijstalen
schacht, twee polymere hulzen van fluorkoolstof en een
roestvrijstalen kogelkop.
Polymere huls van fluorkoolstof met
kleine diameterer (geleider met één
pin)

Figuur 1 toont een afbeelding van het complete instrument met de
grotere huls voor gebruik met een geleider met twee pinnen.

Figuur 1. Complete tunnelaar met een grotere huls
Roestvrijstalen kogelkop

Afmetingen (Nominaal)
lengte

13,4 in

34 cm

lengte

11 in

28 cm

binnenste
diameter

0,25 in

6,4 mm

buitenste
diameter

0,31 in

7,9 mm

lengte

10,45 in

26,5 cm

binnenste
diameter

0,135 in

3,4 mm

buitenste
diameter

0,185 in

4,7 mm

buitenste
diameter

0,31 in

7,9 mm

Opmerking: Geen component van VNS Therapy-systeem wordt

gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

2.
A Houder

D Huls

B Roestvrijstalen schacht E Kogelkop
C Schachthandvat

BEOOGD GEBRUIK

De tunnelaar is alleen bedoeld als ondersteuning voor het sturen of
leiden van de geleider van de halsincisie naar de borstincisie.

3.
2

Figuur 2 toont een afbeelding van het complete instrument met een
kleinere huls voor gebruik met een geleider met één pin.

VOORZORGSMAATREGELEN
De tunnelaar is bedoeld voor eenmalig gebruik. Nooit
opnieuw steriliseren of hergebruiken.
Er dienen vervangingen voor tunelaars beschikbaar te zijn in
geval de instumenten niet volledig steriel zijn of
beschadigingen oplopen tijdens de operatie.
Let op dat er geen aders, bloedvaten of zenuwen beschadigd
raken tijdens de tunneling-procedure.

Figuur 2. Complete tunnelaar met een kleinere huls

Maak altijd een tunnel vanaf een halsincisie naar de
borstincisie om het risico van beschadiging van één van de
(slag)aders in de hals te vermijden.

4.
A Houder

D Huls

B Roestvrijstalen schacht E Kogelkop
C Schachthandvat
De afmetingen van de tunnelaar van LivaNova zijn geoptimaliseerd
om het risico van beschadigingen aan geleiderconnector(s) te
1. Geleiders met één pin en geleiders met twee pinnen die in deze bijlage vermeld
worden, zijn geproduceerd door LivaNova, Inc.
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OPSLAG EN HANTERING
Bewaar de tunnelaar bij een temperatuur tussen -20°C (-4°F)
en +55°C (+131°F).
Bewaar de tunnelaar niet in de buurt van water of andere
vloeistoffen, aangezien vocht de afsluiting van het
verpakkingsmateriaal kan aantasten.

Voordat u de steriele verpakking opent, moet u controleren of deze
niet is beschadigd en of deze wel goed steriel is. Als de
buitenverpakking reeds geopend is geweest of beschadigd is, kan
LivaNova de steriliteit van de tunnelaar niet waarborgen en moet u
deze niet gebruiken. Een geopend of beschadigd product dient
geretourneerd te worden aan LivaNova.

LivaNova® Tunnelaar Model 402



Zo opent u de verpakking van de tunnelaar:
1.
2.
3.

Trek met behulp van het 'lostreklipje' op de lade, de buitenste
plasticlaag van de verpakking.
Til de steriele binnenlade eruit met behulp van een steriele
techniek.
Trek aan het lipje van de binnenlade en verwijder voorzichtig
het plastic zodat de inhoud zichtbaar is. Laat de inhoud niet
vallen.

Haal alle vier de onderdelen uit de verpakking:





1 Schacht
1 Kogelkop
1 Huls met grote diameter (voor gebruik met een geleider met
twee pinnen)
1 Huls met kleine diameter (voor gebruik met een geleider
met één pin)

5.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Houdt u aan de volgende instructies als u de tunnelaar gebruikt.
De plaatsing van de geleiderelektroden rond de zenuw, wordt
beschreven in de artsenhandleiding van de geleider. De
implantatie van de pulsgenerator wordt beschreven in de
artsenhandleiding van de pulsgenerator.

5.1.



De tunnelaar is gesteriliserd met H2O2 of EO en wordt geleverd in
een steriele verpakking zodat het instrument direct gebruikt kan
worden in het operatieveld. In de verpakking is een
sterilisatieprocesindicator inbegrepen. De tunnelaar mag alleen
gebruikt worden indien de kleur van de indicator overeenkomt met
de kleurenreeks goud-brons (in geval het product gesteriliseerd is
met H2O2)—of grijs tot groen (in geval het product gesteriliseerd is
met EO). De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de
verpakking.
Indien de verpakking blootgesteld is aan extreme temperaturen of
vocht, of indien er aanwijzingen zijn voor externe beschadiging,
open de verpakking dan niet, maar retourneer deze naar LivaNova
samen met het formulier voor te retourneren producten. Bel eerst
voor een Return Goods Authorization (RGA) number (nummer
voor het retourneren van goederen), die u bij de afdeling
Technische ondersteuning kunt opvragen (zie “Gooi de tunnelaar
na gebruik weg.”).
Gebruik de tunnelaar niet in de volgende gevallen:

 De binnen- of buitenverpakking is geperforeerd of


beschadigd. Het product is hierdoor mogelijk niet meer
steriel.
De uiterste gebruiksdatum is verstreken. Hierdoor kan de
steriliteit van het instrument namelijk nadelig beïnvloed
zijn.

De kleur van de procesindicator in de binnenverpakking
is komt niet overeen met de kleurenreeks grijs-groen
voor een product dat gesteriliseerd is met EO.
Steriliseer de tunnelaar niet opnieuw, aangezien hierdoor
de steriliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid niet
gewaarborgd kan worden, waardoor er zich infecties kunnen
voordoen. Retourneer verpakkingen die niet gebruikt zijn,
maar wel geopend zijn geweest, naar LivaNova.
De tunnelaar is bedoeld voor eenmalig gebruik. Nooit
opnieuw steriliseren of hergebruiken.
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5.2.

Het samenstellen van de tunnelaar

De tunnelaar moet tijdens de operatie in elkaar gezet worden.
Hiertoe volgt u de volgende stappen:
1.

2.

Verwijder, met behulp van een steriele techniek, de vier
tunnelcomponenten uit de binnenlade en plaats deze in het
steriele veld.
Kies de juiste huls.



De huls met de grotere diameter wordt gebruikt wanneer
er een geleider met twee pinnen (in combinatie met een
pulsgenerator met twee contacten) geïmplanteerd wordt.



Sterilisatie

Raadpleeg het label op de buitenverpakking om er zeker van te
zijn dat u de juiste sterilisatiemethode gebruikt. De
sterilisatiemethode wordt aangeduid met het sterilisatiesymbool
voor waterstofperoxidegasplasma (H2O2) of het
sterilisatiesymbool voor ethyleenoxide (EO), zoals beschreven in
sectie 1 van deze instructies.

De kleur van de procesindicator in de binnenverpakking
komt niet overeen met de kleurenreeks goud-brons
indien het product gesteriliseerd is met H2O2.

3.
4.

De huls met de kleinere diameter wordt gebruikt wanneer
er een geleider met één pin (in combinatie met een
pulsgenerator met één contact) geïmplanteerd wordt.
Schuif de juiste huls over de schacht totdat deze past op de
houder aan het einde van het handvat van de schacht.
Schroef de kogelkop voorzichtig op de schacht (zie Figuur 1
en Figuur 2).
Draai de kogelkop niet te strak aan. Hierdoor kunnen de
draden van de kogelkop beschadigen.

5.3.

Doorvoer van de tunnelaar en geleider

Nadat de borst- en halsincisie zijn gemaakt en voordat de
elektroden ingebracht worden rond de linker cervicale nervus
vagus, kan de tunnelaar ingebracht worden en doorgevoerd
worden van de halsincisie naar de borstincisie. (Indien nodig, kan
de tunnelaar handmatig in vorm gebracht worden om deze door
het lichaam te leiden.)
Buig de tunnelaar handmatig niet meer dan 25 graden,
aangezien hierdoor de huls kan doorbuigen of knikken.
Zo voert u de tunnelaar door:
1.

2.

Plaats het uiteinde van de kogelkop van de tunnelaar door de
halsincisie en maak een subcutane tunnel naar de
borstincisie, waarbij u kracht uitoefent op het uiteinde van het
handvat en u hierdoor de tunnelaar kan leiden.
Nadat de kogelkop is doorgevoerd van de ene incisie naar de
andere, schroeft u de kogel los en trekt u de schacht uit de
huls. Laat de huls echter uitsteken door beide incisies (zie
Figuur 3).
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Figuur 3. Positie van de huls en de geleiderconnector(s)
Breng de geleider in huls bij de halsincisie totdat deze goed vastzit

6.

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING

Als u vragen hebt over het gebruik van het VNS Therapy-systeem of
de accessoires, neemt u dan contact op met LivaNova:
LivaNova USA, Inc.
100 Cyberonics Boulevard
Houston, Texas 77058 USA

OF

Telefoon: +1 (281) 228-7200
1 (800) 332-1375 (VS en Canada)
Fax:
+1 (281) 218-9332
LivaNova Belgium NV
Ikaroslaan 83
1930 Zaventem BELGIUM

A Geleider met één pin
B Huls tunnelaar
C Geleider met twee pinnen
3.

Als de huls op zijn plek zit tussen de twee incisies, brengt u de
geleiderconnector(s) voorzichtig in aan het uiteinde van de huls
bij de halsincisie.
Voor een geleider met twee pinnen vormt de tweede connector
een lichte tegendruk voor de eerste geleiderconnector en de
binnenkant van de huls (zie Figuur 3).

4.

5.
6.

Telefoon: +32 2 720 95 93
Fax: +32 2 720 60 53
Voor ondersteuning (24 uur per dag), bel:
Telefoon: 1 (866) 882-8804 (VS en Canada)
+1 (281) 228-7330 (wereldwijd)
Internet
www.livanova.com

Trek de huls, samen met de geleiderconnector(s), voorzichtig
uit de borstincisie tot de geleiderconnector(s) geheel uit de
borstincisie verwijderd zijn.
Verwijder de geleiderconnector(s) uit de huls, maar laat de
elektrodereeks op de plaats van de halsincisie zitten.
Gooi de tunnelaar na gebruik weg.
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