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Förbereda enheten
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anslut vakuumslangen
till VAC MAIN-ingången. Anslut en andra
vakuumslang till VAC2
om två kanaler används
samtidigt. VAC2-ingången
ska ha lock om den inte
används.

Installera 1 till 6 påsar.
ÖPPNA INTE tejpen och vik
upp påsen. Påsar öppnas
automatisk av vakuumet.
Stäng behållarlocket och
se till att låsreglarna stängs
med ett klickande ljud.
Anslut påsens slang till
motsvarande påsanslutning
på vagnen.

Installera konnektorkassett för en patient.
Konnektorkassetten kan
flyttas från en kanal till en
annan under ingreppet
eller kan två konnektorkassetter användas på
samma gång. När konnektorkassetten installeras öppnas sugpåsarna.

7.

Kontrollera vid behov att
övervakning av spolning
och deficit är aktiverad.

Sätta PÅ enheten.
Sekvensen för självkontroll kommer att starta så
fort strömmen är på.

Installera en ny patron
för solidifieringsmedel
när medlet är under
markeringslinjen.
AVLÄGSNA INTE den
skyddande förseglingen.
Vrid patronen tills
den låses på plats.
Solidifieringspatronen
måste installeras om
alternativet AutoGel är PÅ.

Häng upp vätskepåsar
för 3 eller 5 liter, men inte
mer än 10 liter per stång.
Använd slangklämma för
slang till vätskepåse. Höj
vätskepåsen till önskad
höjd.

8.

Testa sugningen genom
att placera ett finger
mot en öppnad sugport.
Du kan installera
1–3 sugslangar per
konnektorkassett.
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Under ingreppet
1.

2.

3.

4.

Du kan starta sugningen
när funktionsknappen
START är grön. Om
funktionsknappen inte
är grön behöver du
kontrollera status på den
högra sidan.

Vätskedeficit = spolning uppsamling.
Om uppsamling är
större än spolning är
vätskedeficit streckad.
Vätskedeficit är inte ett
diagnostikverktyg.

5.

6.

Återställ värden till noll
före drift. Värdena kan
återställas tills den
uppsamlade vätskan är
mindre än 500 mL.

Starta sugningen genom
att trycka på START/PAUS
i kanalen.

Öka
uppsamlingskapacitet

Byta påse:
Du kan byta ut inaktiva
påsar utan att pausa
sugningen.
Byta konnektorkassett:
Du kan byta ut
konnektorkassetten
genom att pausa
sugningen, flytta
konnektorkassetten till en
annan kanal och starta
om sugningen.
Byta vagn:
Du kan byta ut vagnen
också under drift.
Släpp handtaget och
följ instruktionerna på
skärmen.

Välj suggräns genom att
flytta funktionsknappen
till önskad suggräns.

Övervaka vätskevolym,
återstående
uppsamlingskapacitet
och vätskedeficit.

Lägg till spolningsvätska
genom att hänga den nya
påsen på en av krokarna.
Max 10 liter per stång.
AVLÄGSNA INTE några
påsar (tomma eller fulla)
när de väl placerats
på stängerna för att
säkerställa en korrekt
spolningsvolym.
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Efter ingreppet
1.

Tryck på knappen
AVSLUTA PATIENTFALL för
att avsluta ett ingrepp.
Solidifieringsmedel avges
automatiskt om AutoGelalternativet är tillgängligt
och automatisk
solidifiering är aktiverat.

3.

Avlägsna förbrukade konnektorkassetter genom
att lyfta konnektorkassetten vänd nedåt.

5.

2.

Solidifieringsmedel
som fördelas i påsarna
kan även aktiveras via
solidifieringsmenyn.
AVLÄGSNA INTE
konnektorkassetten före
solidifieringen eller innan
patientfallet är avslutat.

4.

Avlägsna sugpåsarna.
AVLÄGSNA INTE sugpåsarna innan patientfallet är
avslutat.

6.

Avlägsna påsarna om de
är fulla eller förbrukade
vid dagens slut. ÅTERANVÄND INTE påsar som
avlägsnats från enheten.

Sätt enheten i standbyläge eller stäng av den
vid dagens slut.

7.

8.

Koppla vid behov bort
vakuumslang och strömkabel.
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