
TRACOE Percutane dilatatietracheotomie (PDT) twist 
plus - Stap voor stap

Stap 1
A. Controleer of de dilatatieset en 

canuleset compleet zijn en of zij goed 
functioneren.

B. Zorg voor een goede mondhygiëne 
en desinfecteer de plaats waar je gaat 
dilateren. Maak een steriel veld.

Stap 2
A. Blaas de cuff op, controleer op lekkage 

en trek de cuff leeg met de spuit. 
B. Smeer KY-gel op de canule, cuff en 

uiteinde van de minder traumatische 
inserter. 

C. Dompel ter activering van de glijlaag 
van de dilatator het smalle einde 
tot aan de „MAXIMUM INSERTION“-
markering in een steriele zoutoplossing 
resp. in water.

Stap 3
A. De ingreep moet onder 

bronchoscopische controle worden 
uitgevoerd.

B. Controleer of de anatomie van de 
patiënt geschikt is voor percutane 
dilatatie. 

C. Palpeer het prikgebied en teken de 
oriëntatiepunten af. 

Stap 4
A. Trek de endotracheale tube iets 

terug zodat de plek waar de canule 
ingebracht wordt, vrij ligt. 

B. Blaas de cuff van de endotracheale 
tube opnieuw op

C. Controleer de cuffdruk
D. Pas de beademing aan
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Stap 5
A. Vul de spuit met zoutoplossing en prik 

in de middenlijn, verticaal, tussen 2e en 
3e of 3e en 4e kraakbeenring.

B. Let op via de bronchoscoop dat je 
niet te diep aanprikt en daarbij de 
achterwand van de trachea raakt!

Stap 6
A. Verwijder de spuit met naald en laat de 

teflon katheter in situ. 
B. Trek de Seldinger guidewire licht terug 

zodat de kromming van de guidewire 
recht is en voer deze via de teflon 
katheter op.

C. Breng de guidewire in de juiste positie 
en controleer via de bronchoscoop dat 
deze in de juiste richting ligt. 

D. Verwijder de teflon katheter.

Stap 7
A. Maak een kleine incisie aan beide 

zijden van de guidewire. 
B. Plaats de blauwe pre-dilatator over de 

guidewire en prik verticaal aan. 
C. Buig 45°.
D. Verwijder de pre-dilatator.
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Stap 8
A. Schuif de dilatator inclusief 

geleidekatheter over de guidewire. 
Zodra de dilatator zich op huidniveau 
bevindt controleer dan de markering 
van de guidewire aan het einde van de 
witte geleidekatheter.

B. Start het inbrengen van de dilatator 
verticaal en ga vervolgens over in een 
stevige, vloeiende en gecontroleerde 
beweging horizontaal over de 
guidewire tot het 38 FR merkteken zich 
bevindt in de luchtpijp of tot het 41 FR 
merkteken zich bevindt op huidniveau 
en laat ongeveer 30 seconden zitten.
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Stap 9
A. Verwijder de dilatator inclusief 

geleidekatheter. Enkel de guidewire 
blijft in situ. 

B. Introduceer het inbrengsysteem, de 
minimaal traumatische inserter met de 
twist plus canule, over de guidewire. 

Stap 10
A. Plaats de tip van de inserter op 

huidniveau om verticaal te beginnen 
met inbrengen van de canule.

B. Plaats de canule in een stevige, ronde 
en gecontroleerde beweging! 

C. Breng de canule in totdat de nekplaat 
de huid raakt. 

D. Fixeer de nekplaat met twee vingers 
E. Pak met de andere hand de obturator 

inclusief de geleidekatheter en 
guidewire en trek die in een vloeiende 
beweging uit de canule en controleer 
of alles verwijderd is.
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NA PLAATSING VAN DE CANULE

Stap 11
A. Voer na het plaatsen van de canule een 

bronchoscopische positiecontrole uit 
via de tracheacanule. 

B. Blaas de cuff op, sluit de beademing 
aan en bevestig de canule met een 
nekband. 

C. Controleer de cuffdruk. 
D. Leg een wondbescherming tussen de 

nekplaat van de tracheacanule en de 
huid van de patiënt

E. Zet het hoofdeinde van het 
patiëntenbed ongeveer 1 uur lang ca. 
30 - 40° omhoog.

Let op:
Controleer altijd of de anatomie van de patiënt geschikt is voor percutane dilatatie.

Het aanprikken, dilateren en plaatsen van de tracheacanule moet altijd gebeuren met 
behulp van een guidewire volgens de Seldinger-techniek en onder bronchoscopische 
controle.

Volg het ziekenhuisprotocol omtrent lokale en algehele sedatie van de patiënt.

Deze in service poster is geen vervanging voor de officiële gebruiksaanwijzing die bij 
het product geleverd wordt. Lees altijd de huidige gebruiksaanwijzing voordat u het 
product gebruikt.

Wist u dat we ook een inservice video beschikbaar hebben? Bekijk deze op onze 
website!
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