
 

 

Recovery® G2 Filter system 
Femoral venetilgang 
Bruksanvisning 
For bruk i Vena Cava 
A. Generell informasjon 
Recovery  G2 filteret representerer en ny generasjon enheter for venebrudd, utformet for å forhindre lungeemboli.  
Den unike utformingen og materialet til Recovery  G2 filteret gir effektiv filtrering og muliggjør perkutan plassering 
gjennom et standard 7 Fransk I.D. angiografisk innføringskateter med minimale innføringsproblemer. 
Plasseringsprosessen er hurtig og enkel å utføre.  
Recovery  G2 filteret er utformet for å fungere som et permanent filter. Når det er klinisk påkrevd kan Recovery 
G2 filteret fjernes perkutant etter implementerting i henhold til instruksene i den valgfrie fjerningsprosedyren. De 
elastiske krokene til Recovery  G2 filteret gjør at filteret kan forbli fast og motstå migrasjon, samtidig som det er 
elastisk strekkbart og tøyelig når filteret fjernes perkutant. (Jfr. Valgfri prosedyre for fjerning av filter for spesifikke 
fjerningsinstrukser).  
MRI (Magnettomograf) kompatibelt: Recovery  G2 filterimplantatet er MRI- sikkert og verken forstyrrer eller blir 
påvirket av en MRI enhet i bruk.  Yteevnen til Recovery  G2 filteret ble testet i et skjermet 1.5-Tesla MRI system.  
 
B. Beskrivelse av enheten 
Recovery  G2 filtersystem – Femoral består av filteret og et leveringssystem. Recovery  G2 filteret består av tolv 
minneformede nitinol tråder som går ut fra et sentralt nitinolerme. Disse tolv trådene danner to filtreringsnivåer i 
kroppen: føttene besørger det nederste filtreringsnivået og armene det øverste filtreringsnivået. Recovery  G2 
filteroverføringssystem er vist i Figur A. Femoral enheten er utformet for å kunne føres gjennom et 48 cm, 7 
Fransk I.D. innføringskateter ved hjelp av en fleksibel nitinol skyvetråd. En blokk i enden av tråden er utformet for 
å kunne dytte på filtertoppen, og et rillesegment er laget for å holde på og orientere filterbeina riktig. Disse 
komponentene forankrer filteret til skyvetråden når den fører filteret fram med spissen først til den distale enden 
av kateteret, som er plassert 1 cm under den laveste nyrevenen.  Når filterspissen nærmer seg enden av 
innføringskateteret, vil den plassere seg mellom røntgenmarkørene på innføringskateteret.  Innføringskateteret og 
leveringsenheten trekkes så bakover opp på håndtaket til skyvetråden for å dra ut og frigjøre filteret, og la det gå 
tilbake til sin forutbestemte form.  Sentreringssystemet sørger for at Recovery  G2 filteret blir brakt i riktig posisjon 
med filterspissen sentrert, og minimerer muligheten for kryssing av filterbena, samtidig som det muliggjør fjerning 
av enheten når dette er klinisk påkrevd.  
Recovery  G2 filteret er ment brukt i den mindre vena cava med en diameter mindre enn eller lik 28 mm. 
Leveringssystemet består av et 7 Fransk I.D. innføringskateter og dilatator, Recovery  G2 filteret, en lagringshylse 
med åpning for tilførsel av salter, og et skyvesystem.  Recovery  G2 filteret er forhåndspakket inne i 
lagringshylsen.  
 
C. Indikasjoner for bruk 
Recovery  G2 filtersystem – Femoral er ment brukt for å forhindre tilbakevendende lungeemboli ved permanent 
plassering i vena cava, i følgende situasjoner: 
• Lunge tromboemboli i de tilfeller antikoagulanter er kontraindisert. 
• Mislykket behandling med antikoagulerende midler for tromboembolisk sykdom. 
• Som krisebehandling etter en massiv lungeemboli der antatte gevinster ved konvensjonell terapi er redusert.  
• Kronisk tilbakevendende lungeemboli der behandling med antikoagulanter har mislyktes eller er 

kontraindisert.  
• Recovery  G2 filtersystem kan fjernes i henhold til instruksene under avsnittet: Alternativ prosedyre for 

fjerning av filter.  
 
D. Kontraindikasjoner for bruk 
Recovery  G2 filter skal ikke implanteres hos: 

 


