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Surcon vare nr.: 19-5000 (afløser 07-5000)
et innovativt produkt til amniotomien!
- let at håndtere.
- formindsker risikoen for den fødende.
- trækkes på langemand -evt. på pegefinger.
- man rammer præcist med “katte kloen”
- sjældent nødvendigt med ekstra assistance.
- engangsprodukt i steril indpakning.
- pakning á 100 stk.
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AMNICOT
er en fingertut med en integreret “katteklo”.
AMNICOT trækkes på langemanden (eller pegefingeren) på den explorerende hånd.
Åbningen af fosterhinden bliver en let sag for læger og jordemødre.
- kun en finger og intet instrument bliver ført ind i cervix.
- en mindre udvidelse af cervix betyder færre smerter for den fødende.
- den fødendes frygt minimeres ved anvendelse af AMNICOT end ved brug af instrumenter.
- jordemoderen/lægen ved nøjagtigt hvor ”katte kloen” er i vagina, og behøver i de fleste
til fælde ingen assistance.
- fingeren er fleksibel i modsætning til andre instrumenter.
- steril, til engangsbrug.

BESKRIVELSE OG BRUGSVEJLEDNING.
AMNICOT er konstrueret så den gør det lettere at sprænge de amniotiske membraner. Den
oprindelige anbefaling indskrænkede sig til at fremhæve produktets fordele i tilfælde, hvor
livmoderhalsen ligger posteriort. AMNICOT har vist sit værd, hvor den bagud vendte livmoderhals
besværliggør en åbning af fosterhinden. I dag bliver AMNICOT brugt rutinemæssigt ved
hindesprængning, fordi det foregår uden brug af instrumenter.
FORDELENE FOR DEN FØDENDE:
At anvende AMNICOT undgås angstfølelser, der ofte opstår ved synet af instrumenter.
Den fødende bliver udsat for færre smerter, da man oftest kun fører en finger op i cervix, i stedet
for to eller flere fingre, der sædvanligvis er nødvendigt ved indførelse af instrumenter.
Selv ved bagud vendte livmoderhalse skal der ikke ændres fødselsleje for at foretage en
hindesprængning. Jordemoderens/lægens finger kan under vaginalexplorationen bevæge sig
op gennem livmoderhalsen.
FORDELENE FOR LÆGEN/JORDEMODEREN:
Jordemoderen/lægen kan med den ene hånd frit palpere barnets hoved og udvendigt holde
det fast i bækkenet, imens man med den anden hånd vaginal-explorerer.
I praksis trækkes Amnicot på pegefinger eller langemand, så at hægten sidder tæt under
fingerspidsen pegende ned mod håndfladen. Derefter påbegyndes den vaginale exploration
ved blidt at føre en finger gennem livmoderhalsen/munden for at undersøge og klarlægge de
vaginale forhold, og om hindesprængning er indiceret eller kontraindiceret. Normalt bliver
langemand brugt til dette, hvis Amnicot er på pegefingeren og omvendt. Uden at tage fingrene
ud af vagina føres fingeren iført Amnicot igennem livmoderhalsen. Normalt kan det mærkes,
hvornår “katte kloen” er trængt igennem membranen/fosterhinden.
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