
Kontrendikasyonlar:

• Preoperatif BT incelemesinde temporal
kemikte vasküler malformasyonlar veya 
iskelet anormallikleri

• Akut üst solunum yolu enfeksiyonu
• Epistaksis
• İrin, nazofaringeal ülserler, tümörler

temizlenmeden nazofarenksin pürülan iltihabı
• Emfazem

Opti-Cath 3020 Östaki Balon Kateteri (İnserter ile birlikte) 3.00 mm x 20 mm     236 mm WL

Opti-Cath 3015 Östaki Balon Kateteri (İnserter ile birlikte) 3.00 mm x 15 mm     236 mm WL

Opti-BID 6002 Indefflator

Endikasyonları:

• Bir çok kez kulak tüpü takılan ve tedavi
edilemeyen hastalar

• 7 Yaşından büyük çocuklar
• Kulak zar basıncına karşı aşırı hassasiyet 

gösteren hastalar
• Kronik otitli hastalar
• Efüzyonlu hastalar
• Yapışkan akıntılı kulaklar
• Kronik havalanmayan orta kulak problemleri
• Kulak içinde meydana gelen basınç farklılıkları
• Çökmüş kulak zarları
• Klasik tedaviler sonrası kafa içinde sürekli 

basınç hissi
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ÖSTAKİ BALON DİLATASYON  östaki borusu disfonksiyon bozukluğunun tedavisi için 
yeni bir yöntemdir. Bu işlem esnasında ameliyat kesisi yapılmamaktadır  Bu uygulama 
sonrası genelde hastalar aynı gün taburcu edilmektedir.

Kısa etkili anestezi altında balon hastanın Östaki Tüpünü genişletmek için kullanılır.

Bunu yapmak için, cerrah burun yoluyla ve östaki tüpünün kıkırdak parçasına bir balon 
kateteri yerleştirir ve daha sonra, 10 bar basınçta iki dakika serum fizyolojik ile şişirilir 
ve sonrasında basınç düşürülerek kateter çıkartılır.

Bu işlem ile  tüpte ki daralmanın genişlemesi ile sonuçlanır.

Bu dilatasyon normal hava değişimi ve basınç dengeleme prosedürünü sağlar ve uygun 
östaki tüp fonksiyonları geri getirir.

Doğru teşhis konulduğunda ameliyattan sonra yaklaşık iki ay içinde belirtilerde belirgin 
bir azalmaya yol açacaktır.

Tedavi süreci en geç oniki ay içerisinde sonlanır.
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• Kateter çalışma uzunluğu 236 mm
     steril ve inserter ile birlikte

• Opti-BID 6002 Indefflator
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