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| Veiligheidsinformatie
 ● Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

 ● Toepassing alleen door opgeleide medische 
professionals. 

 ● Haal het product niet uit elkaar en pas het niet aan. 

 ● Zie pagina 5 voor de beschikbare varianten.

| Waarschuwingen
 ● Hergebruik de Ventilation Tubes niet.

 ● De Ventilation Tube mag niet opnieuw worden 
gesteriliseerd als de verpakking is geopend.

 ● Complicaties kunnen cholesteatoom en 
granulatieweefsel zijn.

 ● Implanteer de Ventilation Tube niet als het 
steriliteitszakje al eerder geopend of beschadigd is 
geweest.

 ● Na het inbrengen van een Ventilation Tube moet 
worden voorkomen dat er vloeistof in het oor komt 
om besmetting en infectie te voorkomen.

 ● Het is vaak moeilijk te bepalen of complicaties na het 
inbrengen van Otological Ventilation Tubes te wijten 
zijn aan de Ventilation Tube of een gevolg van de 
intrinsieke ziekte. Soms kunnen Otological Ventilation 
Tubes complicaties na de operatie veroorzaken, 
waaronder secundaire infectie die gepaard gaat 
met otorroe door het buisje, permanente perforaties, 
verplaatsing van het buisje in de middenoorholte, 
tympanosclerose en plaatselijke of diffuse 
membraanatrofie.

 ● Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag 
dit hulpmiddel alleen worden verkocht en gebruikt 
door of op voorschrift van een arts. Ventilation Tubes 
mogen alleen worden ingebracht door bevoegd 
personeel.

| Waarschuwing
Handschoenen mogen niet met poeder worden bestrooid. 
Poedervrije handschoenen worden aanbevolen, omdat de 
Ventilation Tubes zwevende deeltjes kunnen aantrekken. 
De Ventilation Tube mag in geen geval in aanraking komen 
met gepoederde handschoenen, aangezien het lichaam op 
het handschoenpoeder kan reageren alsof het een vreemd 
voorwerp is en granulatievorming kan ontstaan.

| Beoogd gebruik
Een Otological Ventilation Tube of tympanostomiebuisje 
(Grommet) is een hulpmiddel dat in het trommelvlies moet 
worden geïmplanteerd voor de ventilatie en/of drainage van 
het middenoor. NeoZoline™ Ventilation Tubes zijn bedoeld 
voor eenmalig gebruik en worden gesteriliseerd met 
ethyleenoxide.

| Indicaties
 ● Chronische of terugkerende otitis media met 

aanhoudende effusie (OME).

 ● Terugkerende acute otitis media.

 ● Acute otitis media met complicaties.

 ● Stoornis van de buis van Eustachius met als gevolg 
een of meer van de volgende symptomen: aanzienlijk 
en symptomatisch gehoorverlies, otalgie, vertigo en 
tinnitus.

 ● Gehoorverlies als gevolg van bilaterale chronische 
middenooreffusie.

| Contra-indicaties
 ● Patiënten waarbij behandeling met medicijnen 

voldoende zal zijn.

 ● Wanneer de chirurg van mening is dat een incisie 
(myringotomie) van het trommelvlies of aspiratie 
van het middenoor door het trommelvlies zonder 
inbrengen van Ventilation Tubes volstaat.

 ● Chronische middenoorontsteking. 

 ● Wanneer bijwerkingen kunnen worden verwacht.

| Risico's/bijwerkingen
 ● Vroegtijdige extrusie of uitdrijving van de Ventilation 

Tube.

 ● Verontreinigingen in de lucht of in het water die via 
de Ventilation Tube binnenkomen, kunnen verdere 
infectie veroorzaken.

 ● De Ventilation Tube kan verstopt of geblokkeerd raken 
en niet meer functioneren.

 ● Bepaalde materialen van de Ventilation Tube 
veroorzaken meer weefselirritatie als gevolg van een 
verhoogde allergie of gevoeligheid van de patiënt.

 ● Bij permanente en/of aanhoudende perforaties van 
het trommelvlies kunnen transplantatieprocedures 
nodig zijn.
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| Patiëntendoelgroep
Het hulpmiddel is bestemd voor gebruik bij patiënten die 
een tympanostomieprocedure ondergaan, in gevallen 
waarin zij niet voldoen aan de criteria die in de contra-
indicaties zijn vermeld.

| Opleiding/kwalificaties
 ● Het hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door 

medische professionals die in de procedure zijn 
opgeleid.

 ● Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

| Beoogde gebruiker
Het hulpmiddel is alleen bedoeld voor gebruik door 
opgeleide medische professionals.

| Informatie die aan de patiënt moet worden 
verstrekt
Na het inbrengen van een Ventilation Tube moet worden 
voorkomen dat er vloeistof in het oor komt om besmetting 
en infectie te voorkomen.

| Garantie

Adept Medical Ltd is niet aansprakelijk voor enig letsel of 
schade geleden door een patiënt als gevolg van: 

a) Elke implantatiemethode of techniek die door de chirurg 
is gebruikt om NeoZoline™-producten te implanteren of te 
gebruiken. 

b) Elke selectie, recept of gebruik van NeoZoline™-producten 
voor een patiënt of aandoening.

Adept Medical Ltd geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende 
garanties in verband met de verkoop van haar producten en 
wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid bij gebruik of misbruik 
van de hand.

| Houdbaarheid
Raadpleeg het etiket van het product voor de uiterste 
gebruiksdatum.

| Instructies voor inbrengen
 ● Het zakje met de houder van de Ventilation Tube 

moet aseptisch worden geopend.

 ● Omdat de verpakkingsmaterialen van de Ventilation 
Tube van plastic zijn, kan deze een elektrostatische 
lading opnemen. Bij het openen van de verpakking 
moet de Ventilation Tube zorgvuldig worden 
onderzocht om er zeker van te zijn dat er geen 
deeltjes op zijn terechtgekomen.

 ● Breng met een geschikt inbrenginstrument 
de Ventilation Tube op de juiste plaats in het 
trommelvlies in.

 ● Zorg ervoor dat de richting van de Ventilation Tube 
juist is, zoals aangegeven in de specificatietabel.

| Nazorg/verwijdering
Follow-ups zoals aangegeven door de behandelend arts.

| Afval
Gebruikte Ventilation Tubes zijn een biologisch gevaar. Zorg 
ervoor dat ze worden afgevoerd volgens de procedures voor 
biologisch gevaarlijk afval in uw ziekenhuis en de plaatselijke 
voorschriften.

| Ernstige incidenten
Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet 
onmiddellijk worden gemeld aan:

 ● De bevoegde autoriteit van de toepasselijke lidstaat.

 ● De fabrikant via het formulier voor het melden van 
ernstige incidenten dat u op de website van Adept 
Medical vindt.

Serious Incident Reporting Form:
qrco.de/seriousincform
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| Instructies voor inbrengen van buisje
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| Productspecificaties

Product Productcode Materiaal Interne 
diameter

Diameter van 
buitenflens Lengte

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm)

Enkel: 
NZ3121

Dubbel:
NZ3121-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,5 mm 3,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm) 
met staart

Enkel: 
NZ3122

Dubbel: 
NZ3122-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,5 mm 6,79 mm

Proximal

Distal

Aangepaste Armstrong 
(1,14 mm)

Enkel: 
NZ3123

Dubbel: 
NZ3123-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,5 mm 2,59 mm

Proximal

Distal

Aangepaste Armstrong 
(1,14 mm) met staart

Enkel:  
NZ3124

Dubbel: 
NZ3124-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,5 mm 5,59 mm

Proximal

Distal

Kraagknop (1,14 mm)

Enkel: 
NZ3211

Dubbel: 
NZ3211-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Kraagknop (1,14 mm) 
blauw

Enkel:  
NZ3211Blue

Dubbel: 
NZ3211Blue-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Kraagknop (1,14 mm) 
met staart

Enkel: 
NZ3212

Dubbel: 
NZ3212-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,6 mm 4,81 mm
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Product Productcode Materiaal Interne 
diameter

Diameter van 
buitenflens Lengte

Proximal

Distal

Kraagknop (1,27 mm)

Enkel:  
NZ3111

Dubbel: 
NZ3111-2

Fluoroplastic 1,27 mm 3 mm 2,22 mm

Proximal

Distal

Kraagknop (1,27 mm) 
met staart

Enkel:  
NZ3112

Dubbel: 
NZ3112-2

Fluoroplastic 1,27 mm 3 mm 5,22 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm)

Enkel:  
NZ3213

Dubbel: 
NZ3213-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm) blauw

Enkel:  
NZ3213Blue

Dubbel: 
NZ3213Blue-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm) met 
staart

Enkel:  
NZ3214

Dubbel: 
NZ3214-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,4 mm 4,9 mm

Proximal

Distal

Shah Mini (0,76 mm)

Enkel:  
NZ3223

Dubbel: 
NZ3223-2

Fluoroplastic 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini blauw (0,76 
mm)

Enkel: 
NZ3223Blue

Dubbel: 
NZ3223Blue-2

Fluoroplastic 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini met staart 
(0,76 mm)

Enkel:  
NZ3226

Dubbel: 
NZ3226

Fluoroplastic 0,76 mm 1,54 mm 4,50 mm
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Product Productcode Materiaal Interne 
diameter

Diameter van 
buitenflens Lengte

Proximal

Distal

Shah (1,14 mm)

Enkel:  
NZ3224

Dubbel: 
NZ3224-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,34 mm 2,41 mm

Proximal

Distal

Shah met staart (1,14 
mm)

Enkel:  
NZ3227

Dubbel: 
NZ3227-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,34 mm 5,41 mm

Proximal

Distal

T-buis silicone (6 mm) 
lengte

Enkel:  
NZ3306

Dubbel: 
NZ3306-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 6 mm

Proximal

Distal

T-buis silicone (9 mm) 
lengte

Enkel:  
NZ3309

Dubbel: 
NZ3309-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 9 mm

Proximal

Distal

T-buis silicone (12 mm) 
lengte

Enkel: 
NZ3312

Dubbel: 
NZ3312-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 12 mm

Proximal

Distal

Rechte buis (1,14 mm) wit

Enkel: 
NZ3151

Dubbel: 
NZ3151-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,7 mm 7 mm

Proximal

Distal

Afgeschuinde spoel (1,14 
mm) wit

Enkel: 
NZ3141

Dubbel: 
NZ3141-2

Fluoroplastic 1,14 mm 2,8 mm 1,7 mm

Proximal

Distal

Donaldson (1,1 mm) 
blauw

Enkel:  
NZ3321Blue

Dubbel:
NZ3321Blue-2

Silicone 1,1 mm 2,3 mm 2,20 mm

NL

9



adeptmedical.com | 

 | Verklarende lijst 
van symbolen

| Terminologie

!

Fabrikant

Gemachtigd vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap

Uit de buurt van hitte houden

Droog houden

Productiedatum

Medisch hulpmiddel

Batchcode

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Niet hergebruiken

Niet hersteriliseren

Niet gebruiken als de verpakking 
beschadigd is

Let op: raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing vóór gebruik 

Houdbaarheidsdatum

 ● Distaal: vanuit het perspectief van de chirurg verder 
weg.

 ● Proximaal: vanuit het perspectief van de chirurg 
dichterbij.
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