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Wegwerpartikel: Dit product is uitsluitend bestemd  voor eenmalig gebruik.  Niet schoonmaken of opnieuw gebruiken.  Bewaren op 

kamertemperatuur.  

Tenminste houdbaar tot:  Aanbevolen uiterste houdbaarheidsdatum staat aangegeven  op iedere verpakking.  Kwaliteit van het product 

kan achteruit gaan indien het na deze datum nog gebruikt wordt.  

VOORZICHTIG:  Volgens de Amerikaanse federale wetgeving (VS) mag dit product enkel verkocht worden aan en gebruikt worden 

door een daartoe bevoegde arts. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het product gebruikt. 

 

Indicaties voor gebruik:  

Het EndoRings™ instrument dient te worden bevestigd aan het distale uiteinde van de endoscoop tijdens de endoscopische 

behandeling. Het instrument  dient te worden gebruikt: 

● Om de juiste  diepte van het endoscopische veld te krijgen en vast te houden 

Contra-indicaties:  

● Instrument dient niet te worden gebruikt bij patiënten met bekende stricturen of andere bestaande 

aandoeningen aan de dikke darm. 

Waarschuwing:  

● Dit product is bestemd uitsluitend voor eenmalig gebruik.  Niet hergebruiken.  Herhaald  gebruik bij 

verschillende patiënten kan kruisbesmetting veroorzaken. 

● Het EndoRings™ instrument dient uitsluitend in combinatie met  bijpassende colonoscopen te worden 

gebruikt. Zie bijgevoegde lijst voor compatibiliteit. 

Voorzorgsmaatregelen:  

● Het EndoRings™ instrument is niet bedoeld voor diepe intubatie van de ileum (kronkeldarm). 

● Het EndoRings™ apparaat mag niet worden gebruikt bij  acute ernstige colitis of bij patiënten met bekende 

stricturen van de dikke darm. 

● Dit apparaat MAG NIET worden hergebruikt. Hergebruik kan leiden tot verminderde  prestaties en een 

verhoogd  risico op kruisbesmetting. 

● Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is. Het product in een beschadigde verpakking is 

mogelijk niet meer steriel waardoor een verhoogde kans op infecties optreedt. 

Potentiële complicaties of ongunstige omstandigheden:  

● Onder de potentiële complicaties m.b.t. colonoscopie wordt verstaan, maar is niet beperkt tot perforaties, 

bloedingen, infecties, overgevoeligheid  en allergische reacties op sedatiemiddelen.  Al deze gevallen kunnen ertoe leiden 

dat de ziekte langer duurt, of dat dagelijkse activiteiten permanent worden verstoord en, zeer zelden, het overlijden van de 

patiënt. 

Hoe wordt het product geleverd:  

● Het product, dat voor eenmalig gebruik bestemd is, wordt geleverd in een afgesloten verpakking. Gebruik het 

product niet indien de verpakking beschadigd is, bij twijfel het product ook niet gebruiken, 

● Controleer het product grondig voordat u het uit de verpakking neemt om er zeker van te zijn dat deze tijdens 

de levering niet beschadigd is geraakt.  

● Gebruik het EndoRings™ instrument niet als blijkt dat de “THT-datum” op etiket verstreken  is. 

● Het instrument bevat geen latex. 

 

Compatibiliteit:  

● Het EndoRings™ instrument dient uitsluitend in combinatie met  bijpassende colonoscopen te worden 

gebruikt. Zie bijgevoegde lijst voor compatibiliteit. 

Aanwijzingen voor gebruik:  

a) Controleer het product grondig voordat u het uit de verpakking neemt en nogmaals nadat u het bevestigd 

heeft. 

b) Bevochtig het topje van de colonoscoop  met steriel water. 

c) WAARSCHUWING: Gebruik GEEN glijmiddel dat in water oplosbaar is op de colonoscoop voordat u het 

Endorings™ instrument bevestigt. Het  Endorings™ instrument kan dan namelijk tijdens gebruik van de colonoscoop 

afglijden. 

d) Tijdens het bevestigen van het EndoRings™ instrument op de colonoscoop, dient u de colonoscoop  zo dicht 

mogelijk bij het distale uiteinde vast te houden, om ervoor te zorgen dat het buigbare gedeelte van de colonoscoop zo  min 

mogelijk belast wordt. 

e) Zorg ervoor dat het EndoRings™ instrument voor gebruik volledig in elkaar is gezet en dat het pijltje op de 

colonoscoop in de juiste distale richting wijst (zie afb. 1).  Smeer  de ringetjes/vleugeltjes van het  Endorings™ instrument  

met een  in water oplosbaar glijmiddel  voordat u het instrument inbrengt in  de dikke darm. 

f) Na het gebruik en voor de recycling van de colonoscoop  dient het Endorings™ instrument van de 

colonoscoop  te worden gehaald. Vanwege het besmettingsgevaar dient het Endorings™ instrument als  medisch afval te 

worden verwerkt. 

g) Wanneer u het Endorings™ instrument van de colonoscoop wilt afhalen, houd dan de kijkslang met een hand 

zo dicht mogelijk bij het distale uiteinde,  gebruik uw andere hand om het Endorings™ instrument met een pluisvrije doek 

vast te houden en trek het Endorings™ instrument met een zachte draai uit de colonoscoop. 

h) Als u enige weerstand ervaart  tijdens het uithalen van het Endorings™ instrument uit de colonoscoop, 

behandel dan het distale uiteinde en het binnenste gedeelte van de colonoscoop  met een in water oplosbaar glijmiddel. 

Mogelijk zult u de ringetjes/vleugeltjes van het Endorings™ instrument eruit moeten trekken om het glijmiddel in het 
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binnenste gedeelte van de colonoscoop te doen. Te veel kracht bij het verwijderen kan het distale uiteinde van de 

colonoscoop beschadigen. 

Waarschuwing, garantie en beperkingen:  

● Het Endorings™ instrument kan om verschillende redenen slecht of helemaal niet functioneren, inclusief 

medische complicaties bij de patiënt en/of beschadigingen  aan het Endorings™ instrument tijdens het verwijderen van de 

verpakking. 

● Het Endorings™ instrument kan voor, tijdens of na inbrenging beschadigd raken, ongeacht alle 

voorzorgsmaatregelen die tijdens het ontwerp, de productie en het testen van het product zijn genomen. 

● Er is geen garantie dat het Endorings™ instrument niet of slecht functioneert. 

● Endorings™ instrumenten worden verkocht in hun huidige staat.  Alle stappen beschreven in het hoofdstuk 

‘Instructies voor gebruik’ zijn bedoeld om de gebruiker te helpen bij de beoordeling van de kwaliteit en de prestat ies van 

het EndoRings™ instrument.  De koper neemt alle risico’s op zich m.b.t. de kwaliteit en de prestaties van het Endorings™ 

instrument.   

● EndoAid Ltd. wijst alle garanties af, zowel uitdrukkelijke als impliciete, met betrekking tot het Endorings™ 

instrument, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete garanties voor de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 

bepaald gebruik.  EndoAid is niet aansprakelijk voor enige medische kosten van welke patiënt dan ook, of voor enige 

directe- of gevolgschade veroorzaakt door het gebruik van het Endorings™ instrument, of ontstaan door enige defecten, 

falen, of door het slecht functioneren van het Endorings™ instrument, ongeacht of een dergelijke claim gebaseerd is op de 

garantie, contract, schadevergoedingsprocedure, of anderszins.  Geen enkele persoon is bevoegd om EndoAid aan enige 

verbintenis of garantie met betrekking tot endoscopische accessoires te binden. 

 

EndoRings ™ Maattabel 

Een kleinere maat EndoRings mag  worden gebruikt.  

Neem voor gebruik contact met uw verkoopadviseur voor informatie over de geschikte compatibiliteit van de kijkslang. 

 

 

EndoRings ™ device Sizing Chart 
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Categorie colonoscopen Compatibele colonoscoopmodellen 

E102 Dunne Adult colonoscoop voor volwassenen                                                      12.8 

- 14.5 

E103 Slim Adult  colonoscoop                                                      11.5 

– 13.0 

Categorie colonoscopen Compatibele colonoscoopmodellen 

E102 Dunne Adult colonoscoop voor 

volwassenen 
                                                     12.8 - 14.5 

E103 Slim Adult  colonoscoop                                                      11.5 – 13.0 
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Afb. 1 – Plaatsing van EndoRings ™ instrument op de colonoscoop, op het distale uiteinde voor  (A) en nar (B) 
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