Forhånd
dsvurderring af CT Exprés
sTM 3D
CEI er blevvet bedt om
m en forhåndsvurdering
g af CT Exp
présTM 3D, som er et in
njektionssysstem til ind-gift af kon
ntrastmidler og saltopløsninger, der kan an
nvendes til kontrastun
ndersøgelse
er ved CT-scanning.
Produktet produceres
s af det sch
hweiziske firma Swiss Medical Care under Bracco Gro
oup og for-handles i Danmark af Bracco Ima
aging Scand
dinavia (dattterselskab af Bracco Group).
CEI har modtaget følg
gende doku
umenter til brug for de
en infektions
shygiejniske
e vurdering: en brugs-anvisning på dansk, en brugermanual på da
ansk, en op
psummering
gsrapport om kontamin
nationsrisicii
på engelskk, testrappo
orter for be
estemmelse
e af risici fo
or mikrobiologisk konta
amination på engelsk,
tekniske rapporter fo
or alle delle af syste
emet på engelsk (ind
dgår ikke i vurdering
gen), FDA-godkendelse for markkedsføring i USA fra 20
006 samt CE-mærkning
gscertifikat.. CEI har de
esuden fåett
en praktiskk demonstra
ation af systtemet.

Beskrivelse af kon
ntrastsyste
emet
Kontrastsyystemet er CE-mærket og godkend
dt af FDA.
Ifølge brug
gsanvisning, brugerma
anual og pra
aktisk demo
onstration består syste
emet af en injektor (CT
T
TM
Exprés 3D), flaskea
adapter, dag
gssæt, patie
entsæt sam
mt diverse tilbehør (se Fig. 1,2 og 3 side 5-7).
Injektoren er den perm
manente de
el, som er udstyret med
d sensorer for luft og okklusion, så
å den stop-per automatisk, hvis der er luft i systemet eller okklussion/tilluknin
ng. En peris
staltisk pum
mpe, der err
forbundet med patientsættet, sikkrer, at der er konstantt overtryk i systemet, så væsken kun kan lø-be i en rettning (mod patienten), og der ikke
e sker tilba
ageløb. Såfrremt der skker trykænd
dringer (fald
d
eller stignin
ng) under in
njektion sto
opper injekto
oren autom
matisk. Injekktoren er udstyret med en compu-ter med ”to
ouch screen
n”, der er enkel at betjjene, og co
omputeren programmeres af leverrandøren till
de undersøgelser, de
en pågælde
ende røntge
enafdeling foretager. Alle injektio
oner til patie
enter bliverr
lagret, og det er derfo
or muligt at gå tilbage og se på den enkelte kørsel. Der er mulighed
d for udtræk
k
af disse da
ata og overfførsel til pattientjournal.
De øvrige komponentter er alle stterilt engang
gsudstyr (se
e Fig. 3 side
e 7):
1. Flaskea
adapterne (2 stk.) er cylinderform
mede plasticcrør med en
n spids i de
en ene ende
e til at gen-nembryyde membranen på inffusionsflaskkens hals og
g en membran i den an
nden ende til tilkobling
g
af dagsssættets sla
angesystem
m. De to ender er ikke forsynede med sterile
e beskyttelssespropper.
De må
å ikke anvendes til me
ere end en flaske konttrastmiddel eller en fla
aske saltopløsning, og
g
den ma
aksimale an
nvendelsesttid er 24 tim
mer for insta
allerede flas
sker (angive
et i brugerm
manual samtt
i mærkkning på pro
oduktet).
2. Dagssæ
ættet bestå
år af et slan
ngesæt med
d 2 slanger med tilkob
blinger til fla
askeadapterrne og drå-bekamre i den ene ende og fælles tilkobling til inje
ektoren i den anden en
nde, hvor de
er desuden
n
er en slange forsyynet med drråbekamme
er og spids (med steril beskyttelse
eshætte), so
om tilkobles
s
en salttopløsning. Tilkoblingerne til flaskeadapterne
e og injektoren er ikke forsynede med sterile
e
beskytttelsespropp
per. Dagssæ
ættet må an
nvendes til flere patientter men højst anvendes i 12 timerr
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og må ikke anven
ndes til indg
gift af mere end 4000 ml (angivett i brugerma
anualen). Produktet err
mærke
et med ”use for one clin
nical sessio
on only.” Nå
år dagssætte
et fjernes frra injektoren
n, kasseres
s
det, og
g saltopløsningen skifte
es.
3. Patienttsættet besttår af en 1,5 m lang slange med en peristaltisk injektorrkassette, der indehol-der en slange lagt over tre små valser, og den perristaltiske pumpeeffektt opnås, når kassetten
n
er tilkoblet injektorren, og mottoren i denn
ne starter. I den ene ende af patie
entsættet er der en til-kobling
g på injekto
oren og i de
en anden en
nde en luerr lock koblin
ng til patien
ntens venekkateter. Til-kobling
gsventilen tiil patientenss venekatetter er forsyn
net med en
n steril prop, men det er kassette-tilkoblin
ngen ikke. Patientsættet må kun anvendes til en patientt og højst i 12 timer sa
amt til mak-simalt 3 injektione
er (200 ml / injektion) eller 300 ml kontrast (angivet i brugermanu
ualen). Pro-duktet er mærket med ”for single patien
nt use only..” Det er ikkke muligt att genbruge et tidligere
e
anvend
dt patientsæ
æt – injektorren er forsyynet med en
n alarm, derr går i gang
g, hvis man forsøger att
genindsætte et bru
ugt patientssæt.
Ved korrekkt tilkobling af flasker med kontrastvæske og
g saltvand, flaskeadaptere og dag
gssæt til in-jektoren op
pnås et lukk
ket system - de eneste
e dele, der skiftes ud, er patientsæ
ættet mellem
m hver pati-ent og kon
ntrastflaskerr og saltvan
ndsposer. Der sker en
n automatis
sk påfyldning af dagssæt og pati-entsæt und
der kørsel.
I brugerma
anualen er beskrevet, at injektore
en skal reng
gøres/desinficeres dag
gligt efter brrug med en
n
alkoholbasseret opløsn
ning på en klud.

Produktra
apport om
m kontaminationsris
sici
Produktrap
pport om kontaminatio
onsrisici er udarbejdett af produccenten Swisss Medical Care i julii
2012 på basis af testrapporter udført af to
o uafhængig
ge laborato
orier, nemlig
g Inveresk Research i
Skotland (n
nu slået sam
mmen med Charles River Laborattories) og Namsa France i Lyon, Frankrig.
To problem
mstillinger blev undersø
øgt af labora
atorierne:
1. Mulig miljømæssig kontamin
nering af ko
ontrastmedium og/eller saltopløsn
ning som fø
ølge af ud-skiftnin
ng af flaskea
adapter, dagssæt og patientsæt.
2. Mulig krydskontam
minering so
om følge af smitte fra en inficeret patient til patientsæt ved tilbage-løb til dagssæt, so
om herved kontaminere
es.
Ad 1. For at undersøg
ge om flaskeadaptere kan give an
nledning til kontaminering, blev de
er sat et for-søg op me
ed 2 flasker kontrastvæ
æske tilkoble
et flaskeada
aptere ved stuetemperratur (22 °C
C +/- 2) og 2
flasker kon
ntrastvæske
e tilkoblet fla
askeadapte
ere ved høje
ere tempera
atur (36 °C +/- 2) i 24 timer. Efter-følgende dyrkning af kontrastvæsske fra flaskkerne viste ingen væksst.
For at und
dersøge muligheden aff antegrad kontamineriing fra konttrastflasker til dagssætttet, blev ett
sterilt dagsssæt fyldt med kontrasstvæske og efterladt i 24 timer med tilkobling til kontrastfflasker. Derr
blev efterfø
ølgende tag
get prøver fra kontrastv
væsken i da
agssættet, og der var ingen væksst. Dernæstt
blev der fo
oretaget et 8-timers forssøg, hvor ko
ontrastflaskker blev skifftet 4 gange
e i løbet af perioden forr
at efterlign
ne skift af fla
asker i løbe
et af en norrmal arbejdssdag. Der blev taget prøver for hvert flaske-skift og fra kontrastvæ
æsken i dagssættet efte
er 8 timer, og efterfølge
ende dyrkniing viste ing
gen vækst.

Central Enhed for Infektionshyygiejne, 18. april 2013

Side 2

”Worst casse”-scenarie
er for konta
aminering af dagssætt blev ligele
edes afprøv
vet i forsøg
g, hvor dett
samlede syystem med saltvand og kontrastv
væske blev undersøgt i en periode
e på 24 timer med føl-gende variiable: 40 fla
askeskift i begyndelsen
n af de 24 timer (for att efterligne mange flasskeskift i lø-bet af en normal arbe
ejdsdag), en
n forsinkelse på 3-5 min mellem flaskeskift, skift af 60 patientsæt i
begyndelse
en af de 24
4 timer (forr at efterlig
gne mange kontrastinje
ektioner i lø
øbet af en normal ar-bejdsdag), opvarmnin
ng af kontra
astvæsken til 37 °C +/- 2. Efter 24
4 timer blevv saltvand og kontrast-væske fra dagssætten
ne dyrket, og der blev ikke fundet vækst i nog
gen af de ov
venfor anfø
ørte forsøg.
Ad 2. Mulighed for krrydskontaminering blevv undersøgt på det sa
amlede systtem, hvor der blev an-vendt konttrastvæske med lav viiskositet (”w
worst case””-scenarie for bakteriel spredning
g). Der blevv
udført forsøg med patientsæt, so
om blev åbnet i den pa
atientnære ende og an
nbragt i et reservoir aff
mikroorgan
nismer i 2 timer (passiv tilkobling), og følgen
nde 6 mikro
oorganisme
er blev unde
ersøgt hverr
for sig (kon
ncentratione
er 106 CFU eller PFU pr. ml): Staphylococcu
us aureus, Proteus mira
rabilis, Can-dida albica
ans, Asperg
gillus niger, bovin diarrré virus (surrogatmode
el for hepatitis C virus)), svinepar-vovirus (su
urrogatmode
el for parvovirus B19). Efter hvert forsøg blevv der taget prøver fra dagssæt og
g
patientsætt. I et af fors
søgene ble
ev kontrastvvæske ersta
attet af TSB
B (et vækstm
medium) fo
or at se, om
m
der kom væ
ækst af bakkterier ved dyrkning. I 2 tilfælde så
ås en retrog
grad kontam
minering på 5 cm oven
n
over tilkoblingsventile
en i patientssættet, men
n der sås på intet tidspunkt retrograd kontam
minering aff
dagssæt.

Vurdering
g fra CEI
Infektionsh
hygiejniske problematikkker ved anvendelse af kontrastsyystemet til fllergangsbru
ug:
1. Kontam
minering af tilkoblingerr på flaskea
adapter, tilkoblinger på
å dagssæt samt kasse
ette på pati-entsætt.
2. Risiko for tilbagelø
øb ved dysffunktion af pumpesyste
em og injekttor.
Ad 1. Der er ikke sterrile hætter/p
propper på tilkoblingerrne på flask
keadapter, dagssæt og
g kassetten
n
på patientssættet. Den
n patientnære tilkobling
gsventil på patientsætttet er forsyn
net med en steril prop..
Det betyde
er, at der err risiko for kontaminerin
ng af flaske
eadapter, da
agssæt og kassette på patientsætt
ved til- og afkobling aff disse. Forr at undgå kontaminering kan man
n forsyne ov
vennævnte tilkoblingerr
med sterile
e hætter/propper og/eller sørge for en grundig oplærin
ng af det pe
ersonale, der skal an-vende systtemet. Der er fra producentens side udarbejjdet en udfø
ørlig brugerrmanual, og
g producen-ten sørger også for praktisk instrruktion og vejledning i brug af sysstemet. Den
n enkelte affdeling skall
sørge for at udarbejde
e en lokal vejledning i korrekt hyg
giejnisk håndtering i sa
amarbejde med den lo-kale hygiejjneorganisa
ation.
Ad 2. Hvis pumpesystemet ikke kan genere
ere det nødvvendige ove
ertryk, er in
njektoren ud
dstyret med
d
tryksensorer, der reag
gerer på trykfald, og injjektoren sto
opper autom
matisk. Teorretisk set ka
an der – ef-ter CEI`s vurdering – være en minimal risikko for tilbag
geløb ved dysfunktion af pumpe og injektor,
men ifølge
e producente
en er dette ikke muligt af følgende
e grunde:
1. I hvile (før eller efter en inje
ektion, hvorr patienten er forbund
det til patien
ntsættet), er systemett
konstru
ueret til at fo
orhindre tilb
bageløb ved
d at have en
n peristaltissk kassette, der forblive
er lukket op
p
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til et tryyk på 2 barr (ca. 29 PS
SI). De tre valser i kasssetten fasttholder afkle
emning af patientslan-gen. Dette tryk på
å 2 bar er ca. 75 gang
ge højere end det makksimale intrravenøse tryyk, som en
n
patientt kan have, og det give
er en sikkerh
hedsfaktor på 75 for att forhindre tilbageløb af væske fra
a
patientten til dagss
sættet og de
ermed krydsskontamine
ering.
2. Under injektion err systemet konstruere
et til at forhindre tilbag
geløb til dag
gssættet ve
ed hjælp aff
den lan
nge patientsslange (1,5 m) samt ve
ed det dynamiske flow fra injektore
en til patienten.
3. CT Exp
présTM 3D injektoren er også udsstyret med et mekaniskk ”free whe
eel” placeret på motor-akslen,, som er de
esignet til at forhindre enhver mulig
g modsatrettet rotation
n af motoren
n, også ved
d
dysfunktion af inje
ektoren. Dettte betyder,, at det ikke
e er muligt at anvende en peristalttisk kasset-te ved modsatrette
et rotation af motoren, og at kontrrastmiddel og saltvand
d derfor kun
n kan flyde i
en retn
ning, dvs. mod patiente
en.
Såfremt de
er ved visue
el inspektion
n er tegn på
å tilbageløb, skal patien
ntsæt og da
agssæt kassseres.
I CEI´s info
ormationsm
materiale ”Infektionshyg
giejne ved brug af amp
puller, hætte
eglas, sprøjter, kanylerr
og infusion
nspumper tiil injektion og infusion”” er der et afsnit om inffusionspum
mper, hvori der står flg.
rekomman
ndation:
”Infusionsssæt, tilkoblin
nger og sprrøjte i infusionspumpe anvendes kun til én pa
atient.” Dettte er fortsatt
CEI´s gene
erelle anbeffaling, så affvigelse herrfra beror på en grundig infektionsshygiejnisk vurdering i
hvert enke
elt tilfælde.

Konklusion
På basis af ovenståen
nde produkttrapport kan
n CEI konkludere, at de
ette system
m kan anven
ndes til kon-trastindgift, såfremt man er opmæ
ærksom på flg.:
1. korrektt hygiejnisk håndtering
g ved til- og
g afkobling af flaskeada
apter, tilkob
blinger på dagssæt og
g
kassettte på patien
ntsæt for att undgå kon
ntaminering. Denne pro
oblematik kan løses på
å to måder::
a) at fo
orsyne alle tilkoblinge
er med sterril hætte/pro
op, b) grundig oplærin
ng i korrektt hygiejnisk
k
håndte
ering.
2. i den lo
okale brugssanvisning skal der ind
dgå en vejle
edning om korrekt hygiejnisk hånd
dtering, ud-formet efter aftale med den lo
okale hygiejjneorganisa
ation.
3. kassering af patient- og dagsssæt ved miindste tegn på tilbagelø
øb.
CEI har ind
dgået en afftale med Læ
ægemiddels
styrelsen om
m gensidig orientering vedr. denn
ne type me-dicinsk udsstyr, og ove
enstående konklusion er derfor med forbeho
old for even
ntuelle indsiigelser her-fra.
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Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
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