
Beskrivning 
Det kompletta tamponadsystemet ebb är tillverkat av stark, formbar polyuretan som 
anpassar sig till livmoderns anatomi. Det är det enda tamponadsystemet som har dubbla 
ballonger för att kontrollera både uterina och vaginala blödningar och som kan fyllas 
snabbt från en påse med isoton lösning.

Indikation:
ebb är avsett att användas för temporär kontroll eller minskning av postpartumblödning 
från livmodern. Fyllning av vaginalballongen förankrar uterusballongen och 
fungerar som vaginal tamponad vid vaginal blödning. ebb ska endast användas vid 
postpartumblödning från livmodern när konservativ behandling är motiverad.

Snabbguide

För hjälp, ring 040 - 30 51 05.

Se bipacksedeln för fullständiga anvisningar, varningar, kontraindikationer och 
försiktighetsåtgärder. 
 
Den här snabbguiden är varken avsedd eller ska användas som ersättning för 
bipacksedeln/bruksanvisningen.
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     enkla steg för behandling av postpartumblödning

Fäll ihop ballongen

•  Fäll ihop uterusballongen 
löst runt och över spetsen

•  Fäll ihop vaginalballongen

OBS! Kranarna är öppna 
i förpackningen och ska 
vara öppna så att luft 
kan passera ut

Fyll uterusballongen 

•  Stäng kranarna och ta av 
locken från spetsens ventiler

•  Stick in spetsen i påsen med 
isoton lösning och fyll genom 
att klämma varsamt (eller 
använd spruta och kranar)

•  Börja med att titrera med 
250 ml 

•  Fyll stegvis tills önskad 
fyllvolym nås

•  Placera ena handen i vagina 
och andra handen på 
livmodern för att bekräfta 
korrekt placering

OBS! Rekommenderad 
maximal fyllvolym är 750 ml

Övervaka fyllvolymen

•  Håll fingertopparna vid 
livmoderhalsen för att 
säkerställa att ballongen stannar 
på plats under fyllningen och att 
den inte fylls för mycket, särskilt 
vid fokal atoni

OBS! Vid fokal atoni kan 
fyllvolymen vara mindre än 
vid global atoni

För in

•  För in genom att skåla 
handen om kateteränden 
med uterusballongen och 
föra in den genom den 
dilaterade livmoderhalsen 
till fundus 

•  Eller för in katetern genom 
livmoderhalsen till fundus 
med en vridrörelse

OBS! Använd ultraljud under 
införandet, fyll och bekräfta 
placeringen

Övervaka dränage 

•  Använd en graderad 
behållare med 
dränagelumen för att 
mäta blodförlusten och 
övervaka eventuell fortsatt 
blödning*

*Kontrollera vid behov att dränagelumenet är öppet genom att 
spola med en liten volym isoton lösning genom spolporten.

Indikation: ebb är avsett att användas för temporär kontroll eller 
minskning av postpartumblödning från livmodern. Fyllning av 
vaginalballongen förankrar uterusballongen och fungerar som 
vaginal tamponad vid vaginal blödning. ebb ska endast användas 
vid postpartumblödning från livmodern när konservativ behandling 
är motiverad.

Töm / ta ut 

•  Öppna kranarna för att 
långsamt tömma ut 
vätskan

•  Titrera i enlighet med 
sjukhusets protokoll

•  Klipp av slangen innan 
systemet dras ut för att 
säkerställa att det inte 
finns någon vätska kvar 
i katetern

OBS! Om det finns behov 
av att tömma ballongen 
snabbt, så klipp av katetern

Se bipacksedeln för fullständiga anvisningar, 
varningar, kontraindikationer och 
försiktighetsåtgärder.

Placera vaginalballongen 
(valfritt)  

•  För att flytta, lås upp 
skjutreglaget genom att 
skjuta låsknappen framåt 
tills ett klickljud hörs 

•  Justera vaginalballongen 
till önskat läge

•  Lås fast på plats genom att 
trycka ned låsknappen tills 
ett klickljud hörs 

 •  Fyll vaginalballongen till 
maximalt 300 ml med 
isoton lösning på samma 
sätt som uterus-ballongen 
fylldes
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