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NOVA T380
Livmoderinlägg av koppar för antikonception

ANVISNINGAR FÖR INSÄTTNING
Insättningen skall utföras av utbildad sjukvårdspersonal.
Före insättningen
Läs anvisningarna noggrant före insättningen. Kontrollera att förpackningen med NOVA T380 är
oskadad innan den öppnas.
1. Upprätthåll strikt aseptik under insättningen.
2. Gör cervix synlig med ett spekulum och rengör den med antiseptisk lösning. Fatta tag om
främre delen av portio med en klotång. Genom att försiktigt dra i klotången minskas vinkeln
mellan cervix och livmoderkaviteten, så att det går lättare att föra in en livmodersond. Håll
kvar tången i läge under hela insättningen av NOVA T380 så att en lätt dragning av cervix
kan bibehållas.
3. För in sonden genom cervix och in i livmoderkaviteten tills den når fundus. När riktning och
längd hos cervix och livmoderkaviteten har bestämts, gör i ordning NOVA T380 för
insättning.
4. Gör insättningen enligt steg 1–6.
Insättning
Steg 1
När livmodern har sonderats, öppna
förpackningen till hälften.
Ta tag i båda trådarna, tidigast fem minuter
innan insättningen, och dra försiktigt in
inlägget i insättningsröret så att knopparna
längst ut på de horisontella armarna täcker
rörets öppning. Knopparna ska inte dras in i
röret. Observera att trådarna kan gå av om
de dras för hårt.
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Steg 2
Håll fast den gula ringen med ena handen
och dra insättningsröret så att ringens nedre
kant anger det erhållna sondmåttet.
Håll trådarna sträckta i röret med ena
handen och för in kolven i röret så att kolven
inte trycker upp trådarna mot inlägget.
Före insättningen kan insättningsröret böjas
efter livmoderns läge. Böjningen ska göras
med inlägget kvar i den sterila
förpackningen efter det att kolven har förts
in i röret.

Steg 3
Kontrollera att ringen visar i vilken riktning
de horisontella armarna kommer att öppnas
i livmodern.
Ta ut det laddade insättningsröret ur
förpackningen.
För röret genom cervix in i livmodern tills
ringen berör livmodermunnen.
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Steg 4
Observera den räfflade delen av kolven.
Håll kolven stilla och frigör inläggets
horisontella armar genom att dra röret nedåt
tills det når den räfflade delen.
Observera att avståndet mellan ringen och
livmodermunnen nu är ca 1,5 cm.

Steg 5
Håll samman röret och kolven och för dem
försiktigt uppåt tills ringen åter berör
livmodermunnen.
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Steg 6
Håll kolven stilla och frigör inlägget helt från
insättningsröret genom att dra röret nedåt till
kolvens ring.
För att undvika att dra inlägget från sitt läge
i fundus, håll insättningsröret stilla och tag
bort kolven. Först därefter tas röret bort.
Klipp av trådarna så att 2–3 cm är synliga
utanför cervix.

a. Horisontella armar
b. Vertikal arm med Cu/Ag–tråd
c. Utdragningstrådar
d. Ring
e. Centimeterskala
f. Insättningsrör
g. Räfflad del
h. Kolv
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Viktigt!
Vid misstanke om att inlägget inte är i rätt läge ska det tas ut och ett nytt sterilt inlägg sättas in.
Ett uttaget inlägg får inte återinsättas.
Gå kortfattat igenom innehållet i ”Patientinformation” med patienten. Uppmana patienten att
läsa informationen noggrant. Fyll i insättningsuppgifterna på patientinformationen.
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