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Moray biopsitång
Moray microbiopsitång är framtagen för att förbättra de diagnostiska möj-
ligheterna med histologi vid EUS-undersökningar. Designen medger till att 
ta biopsier genom en 19G FNA-nål* vid EUS-undersökningar. FNA-nålen 
används som en »introducer« som Moray sedan passerar igenom.

Förpackning
Moray microbiopsitång ligger förpackad tillsammans med ett spetsigt instru-
ment som används för att lossa preparatet från Moray.

Var försiktig när du tar ut Moray ur förpackningen för att inte skada kateter 
och tång. Linda upp katetern försiktigt och var noga med att inte låta den 
distala delen av katetern vidröra något. 

Testa att öppna och stänga tången innan användning. 

Förberedelser
Kontakta patologen och meddela att preparaten som skickas kommer att 
vara mycket små. 

Förbered en arbetsyta med extra punktbelysning. 

Ett förstoringsglas eller liknande så att ni verkligen ser att preparaten har 
hamnat rätt när ni petar ut dem ur tången med det spetsiga instrumentet.

Specifikationer

Artikelnr Kateter- Kateter- Tång- Gap/ Antal/förp
 diameter längd diameter öppning

10-711899 0,80 mm 230 mm 0,76 mm 4,3 mm 3

*Ej kompatibel med 19 G FNA-nålar från ConMed. För mer info se Moray – instruktion.  
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Moray – instruktion
Instruktion för användande vid pancreascystor

1. För in FNA-nålen*. 

2. Börja med att aspirera vätska för cytologi. Genom att aspirera innan 
biopsierna tas skapas bättre förutsättningar för ett optimalt biopsi-
preparat då spänningen i väggen minskar.

3. Avancera Moray framåt med korta rörelser genom nålen tills att den 
syns i ultraljudsbilden. När det är bekräftat så öppnas tången maximalt. 
Även detta verifieras på ultraljudsbilden.

4. Positionera sedan Moray mot väggen och behåll ett tryck mot cyst-
väggen när tången stängs. Viktigt att stänga tången långsamt!

5. Dra till hastigt och dra sedan ut tången. Endast en biopsi åt gången.

6. Använd det spetsiga instrumentet för att lossa biopsin från tången.

7. För bästa diagnostiska resultat rekommenderas det att man tar minst     
3 biopsier.

*Moray är testad med flöjande fabrikat och modeller.

• Boston Scientific: Expect/Slimline 19G

• Boston Scientific: Flex Expect/Slimline 19G

• Cook: Echotip Ultra 19G (Obs, denna förs in med en vass mandräng i nålen)

• Olympus: EZ Shot 2

• Medtronic/Covidien//Beacon: BNX FNA system 19G    
 


