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GEOTEK®  URETERAL DILATOR 

Instruction for Use 

It is a dilatation set consist of  dilators between 8Fr to 30Fr. 

Indications: intended for Dilation renal track/path to Kidney. Made of Medical 

grade Polyurethane & PP combined to provide little rigidity for stress applied for 

dilation. This material is mixed with Bismuth / Barium to provide Radio-opacity.. 

Contraindications: Infections, obstruction, incontinence 

Potential Complications and risks: Potential damages of perforation 

and bleeding. 

Cautions: This Kit should be used by only by physicians experienced in the 

use of such device. 

Ethylen oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged 

or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not 

use over expired  products. Store in dry place, between 5 – 30 ºC temperature, 

protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. For 

single Patient Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. 

Disposal as a biohazard material after use 

Procedure: 

a. The kidney is penetrated with proper technic with a puncture needle 

b. A guidewire is sent  through the needle ,with the help of the guide 

wire ,from 8F through 30 F necessary dilation is performed  by using 

dilators successively 

c. After the dilatations are provided, a sheath is inserted.  

d. The operation is initiated  by inserting a nephroscope through the 

sheath . 

 

 

Note: These instructions are NOT meant to define or suggest any 

medical or surgical technique. The individual practitioner is 

responsible for the proper procedure and techniques to be used 

with this device. 

1984 : CE Mark and NB identification number 
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GEOTEK®  URETERAL DILATOR  

Kullanma Kılavuzu 

8Fr den 30Fr e kadar değişik çaplarda dilatörlerden oluşan bir settir 

Endikasyonlar: Renal trakt  yoluna geçiş için dilatasyon amacıyla 

kullanılır. Dilatasyon yapacak kadar yeterli sertliklte medikal  
aplikasyona uygun PP materyalden imal edilmiştir. Radyoopasite 
sağlamak için . Bismuth / Barium kompleksi içerir.  

 Kontraindikasyonlar: Ciddi enfeksiyonlar, tıkanma, inkontinans 

Yan Etkiler: Potansiyel delinme hasarı ve kanama 

Uyarılar: Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi 

doktorlar tarafından kullanılmalıdır.  

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojeniktir. Ambalajı kontrol ediniz, 

hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım 

tarihini ve kateter ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş 

ürünü kullanmayınız.             5 – 30 ºC  desaklayınız, direkt ışıktan 

koruyunuz. Yalnızca tek kullanım içindir. Temizlemeye veya yeniden 

steril etmeye çalışmayınız 

Prosedür: 

a. Böbrek yoluna uygun bir yöntemle  ponksiyon iğnesi 

yerleştirilir. 

b. Ġğne içinde kılavuz tel yerleştirilir ve sırasıyla 8Fr den 30Fr e 

kadar dilatörler sırası ile kullanılarak dilatasyon işlemi 

gerçekleştirilir. 

c. Dilatasyon başarılı bir şekilde bittiğinde kılıf kateter 

yerleştirilir. 

d. Kılıf içinden nefroscope yerleştirilir. 

 

 

Not: Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi 

tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu 

ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin 

sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir. 
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