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4. 
Monter en ny patron 
til geleringsmiddel, 
når niveauet er under 
indikatoren. FJERN IKKE 
den beskyttende folie. 
Drej patronen indtil den 
er låst. Geleringspatronen 
skal monteres, hvis 
AutoGel funktionen er 
tændt.

2. 
Start enheden op. Så 
snart strømmen er tændt, 
starter selvtesten.

6. 
Hæng 3- eller 5-liters 
væskeposer op, men 
ikke mere end 10 liter 
pr. skyllevæskeposer. 
Brug trækaflastning 
til skylleslangen. Hæv 
væskeposen til den 
ønskede højde. 

8. 
Test suget ved at 
placere en finger i en 
åben sugeport.  Du 
kan installere 1 til 3 
sugeposer pr. manifold.  

3. 
Installer 1 til 6 sugeposer. 
BRYD IKKE tapen på 
sugeposen, denne udfoldes 
automatisk med vakuum. 
Luk kanisterlåget og lad 
hagerne låse med et klik. 
Slut sugeposeslangen til det 
tilhørende sugeposeindtag 
på vognen.

1. 
Slut vakuumslange 
til indgangen VAC 
MAIN. Tilslut en anden 
vakuumslange til VAC2, 
hvis to kanaler er i brug 
samtidig. Hvis den ikke er 
i brug, sørge for, at der er 
hætte på indgang VAC 2. 

5. 
Monter 
enkeltpatientmanifold. 
Manifolden kan flyttes 
fra en kanal til en anden 
under proceduren eller 
bruge to manifolder 
samtidig. Installationen 
af manifolden, aktiveres 
åbning af sugeposerne. 

7. 
Kontroller 
indstillingerne, at 
overvågning af skylning 
og deficit aktiveres om 
nødvendigt. 
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4. 
Overvåg væskevolumener, 
resterende 
opsamlingskapacitet og 
deficit. 
 
Væske deficit =  
skylning - opsamling. 
Hvis opsamlingen er 
større end skylning, vises 
deficit med stiplet linje. 
Væske deficit er ikke et 
diagnoseværktøj.

2. 
Vælg sugegrænsen 
ved at bevæge 
skærmknappen til den 
ønskede sugegrænse.

6. 
Tilsæt skyllevæske ved 
at hænge den nye pose 
på en af krogene. Maks. 
10 liter pr. kanal. FJERN 
IKKE nogen poser (tomme 
som fulde) når de er sat 
på krogen for at sikre en 
nøjagtig skyllevolumen.

3. 
Start sugning ved at 
trykke på START/PAUSE i 
kanalen.  
 
Du kan starte sugning, 
når skærmknappen 
START er grøn. Hvis 
skærmknappen ikke er 
grøn, skal status tjekkes 
igen i højre side.

1. 
Nulstil værdierne inden 
operationen.  Værdierne 
kan nulstilles, indtil 
opsamlet væske er 
mindre end 500 mL. 

5. 
Øger opsamlingskapacitet 
 
Sådan skifter du 
sugepose: 
Du kan skifte inaktive 
poser uden at sætte 
suget på pause. 

Sådan skiftes manifolden: 
Du kan skifte manifolden 
ved at sætte suget 
på pause og flytte 
manifolden til en anden 
kanal og genstarte suget. 

Sådan udskiftes vognen: 
Du kan også skifte 
vognen under 
operationen. Frigør 
låsehåndtaget, og 
følg anvisningerne på 
skærmen.
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4. 
Skylleposer:

FJERN IKKE skylleposer 
før sagen afsluttes.

2. 
Dispensering af 
geleringsmiddel 
i sugeposer kan 
også udløses i 
geleringsmenuen.

FJERN IKKE manifolden 
før gelering, eller før der 
afsluttes.

6. 
Sæt enheden på standby, 
eller luk enheden ned 
ved slutningen af dagen.

8. 
Rengør enheden.

3. 
Fjern brugt manifold 
ved at løfte manifoldens 
forend.

1. 
Tryk på AFSLUT SAGEN for 
at afslutte en procedure. 
Geleringsmiddel 
dispenseres automatisk, 
hvis AutoGel-funktionen 
er tilgængelig, og 
automatisk gelering er 
aktiveret.

5. 
Fjern sugeposerne hvis 
de er fulde eller brugt 
ved slutningen af dagen. 
GENBRUG IKKE sugeposer 
der er fjernet fra enheden.

7. 
Kobl om nødvendigt 
vakuumslangen(erne) fra.
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