Spot® Ex Endoszkópos marker
Mérföldkő a
vastagbélrák elleni
küzdelemben

Az irányelvek alkalmazását
szélesebb körű indikációk
támasztják alá 1
Gyorsabb lokalizáció a
nyomomkövetés során²
Ex tra hatékonyság az új
jellemzőknek köszönhetően
Spot Ex Endoszkópos marker
Mérföldkő a vastagbélrák elleni
küzdelemben

ESGE Klinikai Irányelvek. Kolorektális polipektómia és endoszkópiás nyálkahártya reszekció (EMR). 2017
A jelölés nélküli eljársokhoz képest egyszerűbb a beazonosítás az utánkövetés során.

1
2

Spot® Ex: Az irányelvek alkalmazását
szélesebb körű indikációk támasztják alá¹
Műtéti helymeghatározáshoz
és klinikai megfigyeléshez1

A Spot Ex tartós és a beteg
akár 36 hónapon át¹ is
nyomonkövethető

Az előtöltött fecskendőben szállított steril
karbonszuszpernziós endoszkópiás tetoválás tartós
láthatósága

A vastagbélben helymeghatározáshoz használt
endoszkópiás megjelölés tartósságának elemzése

Jackson FW. Long-term Visibility of Endoscopic Tattoos Using Sterile
Carbon Suspension in a Pre-filled Syringe. Am J Gastroenterol. 2017; 112:S1–S45.

Cano A, et al. Durability analysis of an endoscopic marker for the identification of
locations in the colon. SEED. Toledo, Spain. 2017

A korábban Sport markerrel megjelölt 121
beteg nyomonkövetése során a jelölések 100
%-a még akár 11 évvel később is látható
volt.²

A korábban Sport markerrel megjelölt 31
beteg nyomonkövetési vizsgálata során
a jelölések 100 % - a akár még 10
évvel később is látható volt³

Spot Ex javallatok. Használati utasítások. G46-006 01-es átdolg. 2018 április
Jackson FW. Az előtöltött fecskendőben szállított steril karbonszuszpenziós endoszkópos marker hosszú távú láthatósága. Am J Gastroenterol. 2017; 112:S1–S45.
3Cano A. és társai. A vastagbél egyes helyeinek endoszkópos megjelöléseinek tartóssági elemzése. SEED. Toledo, Spain. 2017
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ESGE

“ Kolonoszkópos jelölést végeztek kolonoszkópos vagy
műtéti beavatkozás során, hogy a rosszindulatú léziók (akár
tényleges akár gyanított), a polipektómia, az EMR-, vagy
az ESD- területek, a nehezen felismerhető polipok vagy
diszpláziás területek később beazonosíthatóak legyenek
Az összes ilyen léziót, kivéve, ha nyilvánvalóan a coecumban,
a Bauchin billentyű közvetlen közelében vagy a végbél alsó
szakaszán helyezkednek el, ajánlott megjelőlni.”
Steril és biokompatibilis, előre csomagolt szuszpenzió
…Azzal, hogy a SPOT-ot kifejlesztették…hozzáférhetőbbé vált,
használata egyszerűsödött, a bevatkozás biztonsága fokozódott.”

Spot Ex jelölés a szakmai szervezetek javaslatára2
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Ferlitsch M, Moss A, Hassan C, és társai. Kolorektális polipektómia és endoszkópios nyálkahártya reszekció (EMR): ESGE Klinikai irányelvek. Endoscopy. 2017:49
A szakmai szervezetek steril karbonrészecskés szuszpenziót javasolnak preferálható jelőlőanyagként és a Spot Ex egy steril karbonrészecske szuszpenzió.

Spot Ex:

Ex tra gyors helymeghatározás

nyomonkövetéskor
A Spot Ex gyorsan azonosítható1

Mert sötétebb,
mint a Spot2

Black Eye™

30 % -kal sötétebb,
mint a Black Eye™ 2
Spot® Ex

¹ Lee. P., Endoszkópos jelölések megtalálása: A kontraszthatás. GI Supply. 2018.
² Spot Ex Luminosity Laboreredmények. Northwestern biológiai képalkotó intézet. 2017. novembere. A Black Eye™ a The Standard védjegye.

Spot Ex:

Ex tra hatékonyság az új

jellemzőknek köszönhetően
Lecsavarodásés lepattanásbiztos kupak

Zero-Step PrepTM
fecskendő

Datamatrix
vonalkód

Környzetbarát
csomagolás

Négy címke a
beteg adataihoz

Tárolás
Felfelé állítva
vagy az oldalán
fektetve tárolható

Tárolja szobahőmérsékleten

2 éves eltarthatóság

2

yr

Előkészítés
Rázza fel

Aktiválja
a fecskendőt

Hogyan kezdjünk hozzá?

Csatlakoztassa

Szubmukózus befecskendezés¹
Vastagbél

30-45˚

Szubmukóza
Izom
rétegek
Serosa

Vastagbél
Laterálisan
terjedő tumor

osa

Spot™
Injektálás
hely

Disztálisan
2 -3cm-re
a tumortól

ól

1. A tűt (lefelé az áramlás irányába), 2-3 cm-re
a célterülettől helyezze el.²
Disztálisan

Spot™
Injektálás
hely

2 -3cm-re
a tumortól

2. A mucosára 30-45˚-os szögben, érintőlegesen
injektáljon.¹
3. Mielőtt beinjektálná a Spot Ex-et, hozzon létre
egy sóoldat bullát a submucosus réteg megtalálásásához, ezzel csökkentve a transmuralis
befecskendezés kockázatát.¹
Tattoo 3 – 4
Quadrants
Around
the Lumen

4. A jó láthatóság érdekében a Spot Ex markert
3-4 kvadránsban helyezze el a lumen körül.¹
5. Injektálási pontonként 0,5-0,75 ml-t,
betegenként pedig maximum 8 ml -t
használjon.¹

n
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Laterálisan
terjedő tumor

Mukóza

jelölés 3 –4
kvadránsban
a lumen körül

¹ Spot Ex indikációk. Használati utasítás. G46-006 1-es átdolg. 2018 április
² Rex DK. A beteg biztonságának fokozása endoszkópos jelöléssel. Gastroenterology
and Endoscopy News. 2015 May

A legjobb dokumentálási gyakorlat
• Beszámolóit szöveges és
fényképes dokumentálással, világos terminológiát
használva készítse el.
• Dokumentálja minden
jelőlés mélységi tartományát és pontos anatómiai
helyét.
• Jelezze azt is, hogy a kezelt
területen pontosan hol és
hány jelölést ejtett.

Rex DK. A beteg biztonságának fokozása endoszkópos jelöléssel.
Gastroenterology and Endoscopy News. 2015 májusa

Ex tra számú indok a Spot Ex mellett
Spot Ex
Endoscopic
Tattoo
GIS-46

Black Eye™
Endoscopic Marker
Ex

II

Klinikai megfigyelés, és sebészeti helymeghatározás

Sebészeti helymeghatározás

36 hónap

30 nap

30 %-kal sötétebb, mint a
Black Eye

Standard

Zero-Step Prep™ fecskendő,
és lecsavarodás-biztos kupak

Standard

Környzetbarát
csomagolás

Kevesebb csomagolási
veszteség

Standard

Klinikai bizonyítékokon
alapul

>25 publikált vizsgálat

Nem készült tanulmány

Az ESGE Irányelvek név
szerint említik

Igen

Nem

Indikációk

Kontraszt

Használhatóság
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