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4. 
Installer en ny patron med 
geleringsmiddel når nivået 
er under bytteindikatoren. 
FJERN IKKE den 
beskyttende forseglingen. 
Vri patronen til den låser 
seg på plass. Patron 
med geleringsmiddel må 
installeres hvis AutoGel-
alternativet er PÅ.

2. 
Skru enheten PÅ. Så 
snart strømmen er på, vil 
sekvensen med automa-
tisk sjekk begynne.

6. 
Heng opp 3- eller 5-liters 
væskeposer, men ikke 
mer enn 10 liter per stativ. 
Bruk avlastningsklemme 
for skyllevæskeslanger. 
Hev væskeposen til øn-
sket høyde. 

8. 
Test sugeevnen ved å 
plassere en finger på 
en åpnet sugeport.  Du 
kan installere 1 til 3 
sugeslanger per manifold.  

3. 
Installer 1 til 6 poser. IKKE 
ÅPNE teipen og brett ut 
posen; poser vil brette seg 
ut automatisk ved hjelp 
av vakuum. Lukk lokket til 
beholderen og sørg for at du 
sikrer låsehempene med en 
klikkelyd. Koble poseslangen 
til den korresponderende 
inngangsporten for pose i 
vognen.

1. 
Koble vakuumslangen til 
VAC MAIN-innløpet. Koble 
en andre vakuumslange 
til VAC 2 hvis to kanaler er 
i bruk samtidig. Hvis ikke, 
må du sørge for at VAC 
2-innløpet er stengt. 

5. 
Installer manifold for 
engangsbruk. Manifolden 
kan flyttes fra en kanal 
til en annen i løpet av 
prosedyren eller man 
kan bruke to manifolder 
samtidig. Installasjon av 
manifold aktiverer åpning 
av sugeposene. 

7. 
Sjekk i innstillingene 
at skyllevæske- og 
avviksovervåkning er 
aktivert ved behov.
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4. 
Overvåk væskevolumer, 
gjenværende 
oppsamlingskapasitet og 
væskeavvik. 
 
Væskeavvik = skyllevæske            
 - oppsamling. 
Hvis oppsamlingen er 
større enn skyllevæsken, 
blir væskeavviket stiplet. 
Væskeavvik er ikke et 
diagnostisk verktøy.

2. 
Velg sugegrensen ved å 
bevege tast på skjerm til 
ønsket sugegrense.

6. 
Legg til skyllevæske 
ved å henge den nye 
posen på en av krokene. 
Maksimalt 10 liter 
per stativ. IKKE FJERN 
poser (tomme eller 
fulle) når de har blitt 
plassert på stativene 
for å sikre et nøyaktig 
skyllevæskevolum.

3. 
Start suget ved å trykke 
på START/PAUSE i kanalen.  
 
Du kan starte suget når 
knappen START lyser 
grønt. Hvis knappen ikke 
lyser grønt, må du sjekke 
statusen på høyre side.

1. 
Tilbakestill verdiene 
til null før operasjon.  
Verdiene kan nullstilles 
om oppsamlet væske er 
mindre enn 500 mL. 

5. 
Øke 
oppsamlingskapasitet 
 
Bytte pose: 
Du kan bytte inaktive 
poser uten å sette suget 
på pause. 

Bytte manifold: 
Du kan bytte manifold 
ved å sette suget på 
pause, flytte manifolden 
til en annen kanal og 
starte suget på nytt. 

Bytte vogn: 
Du kan også bytte vogn 
i løpet av prosedyren. 
Åpne vognens 
utløserhåndtak og 
følg instruksjonene på 
skjermen.
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4. 
Fjern skyllevæskeposer.

FJERN IKKE væskeposer 
før du har avsluttet 
operasjon.

2. 
Frigjøring av 
geleringsmiddel i poser 
kan også startes manuelt 
ved å trykke inn på 
innstillinger.

FJERN IKKE manifolden 
før geleringsmiddelet 
er tilsatt eller før du har 
avsluttet operasjon.

6. 
Sett enheten i standby-
modus eller slå av 
enheten på slutten av 
dagen.

8. 
Rengjør og desinfiser 
enheten.

3. 
Fjern brukt(e) manifold(er) 
ved å løfte manifolden 
vendt nedover.

1. 
Trykk på knappen 
AVSLUTT OPERASJON for 
å avslutte en prosedyre. 
Geleringsmiddel frigis 
automatisk hvis AutoGel-
alternativet er tilgjengelig 
og automatisk gelering er 
aktivert.

5. 
Fjern posene når de er 
full eller på slutten av 
arbeidsdagen. 

IKKE BRUK poser som 
er fjernet fra enheten på 
nytt.

7. 
Koble fra 
vakuumslangen(e) og 
strømledningen ved 
behov.
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