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Preparação do aparelho
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ligue a mangueira de
vácuo à entrada VAC
MAIN. Ligue uma segunda
mangueira de vácuo à
VAC 2 se estiverem a ser
utilizados dois canais
simultaneamente. Se não
estiver a ser utilizada,
certifique-se de que a
entrada VAC 2 está tapada.

Instale 1 a 6 sacos. NÃO
ABRA a fita e desdobre o
saco; os sacos desdobrarse-ão automaticamente com
o vácuo. Feche a cobertura
do contentor e certifique-se
de que fixa as trancas de
bloqueio com um som de
clique. Ligue o tubo do saco
à correspondente entrada de
ligação do saco no carrinho.

Instale um coletor de
paciente único. O coletor
pode ser movido de um
canal para outro durante
o procedimento ou pode
utilizar dois coletores
simultaneamente. A
instalação do coletor
ativa a abertura dos
sacos de sucção.

7.

Verifique nas definições
se a irrigação e a
monitorização do défice
estão ativadas, se
necessário.

Ligue o aparelho. Assim
que a energia estiver
ligada, a sequência
de auto-verificação
começará.

Instale um novo cartucho
de agente solidificante,
quando o nível do agente
estiver abaixo da linha de
referência. NÃO REMOVA o
vedante protetor. Rode o
cartucho até que este fique
fixo no lugar. O cartucho
de solidificação deve
ser instalado se a opção
AutoGel estiver LIGADA.

Pendure sacos de
fluidos de 3 ou 5 litros,
mas não mais de 10
litros por suporte. Utilize
dispositivos de alívio
de tensão nos tubos de
irrigação. Eleve o saco
de fluido para a altura
desejada.

8.

Teste a sucção colocando
um dedo numa entrada
de sucção aberta. Pode
instalar 1 a 3 tubos de
sucção por coletor.
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Durante o procedimento
1.

2.

3.

4.

Repor os valores a zero
antes da operação. Os
valores podem ser
repostos até que o
líquido recolhido atinja
500 mL.

Inicie a sucção tocando
INICIAR/PAUSAR no canal.

Pode iniciar a sucção
quando a tecla virtual
INICIAR estiver verde. Se
a tecla virtual não estiver
verde, verifique o estado
do lado direito.

5.

Aumentar a capacidade
de aspiração
Mudar o saco:
Pode mudar os sacos
inativos sem fazer uma
pausa na sucção.

Mudar o coletor:
Pode mudar o coletor
fazendo uma pausa na
sucção e movendo o
coletor para outro canal,
depois pode reiniciar a
sucção.
Mudar o carrinho:
Pode também mudar
o carrinho durante
a operação. Solte a
alavanca e siga as
instruções no ecrã.

Selecione o limite de
sucção movendo a tecla
virtual para o limite de
sucção pretendido.

Monitorize os volumes
líquidos, a capacidade de
aspiração remanescente e
o défice de líquido.
Défice de líquido =
irrigação - aspiração. Se
a aspiração for maior do
que a irrigação, o défice
de líquido é tracejado.
O défice de líquido não
é uma ferramenta de
diagnóstico.

6.

Adicione fluido de
irrigação pendurando
o novo saco num dos
ganchos. Máximo de
10 litros por suporte.
NÃO REMOVA quaisquer
sacos (vazios ou cheios)
uma vez colocados nos
suportes, para garantir
um volume de irrigação
preciso.
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Após o procedimento
1.

Toque na tecla TERMINAR
OPERAÇÃO para terminar
um procedimento. O
agente solidificante
é administrado
automaticamente
se a opção AutoGel
estiver disponível e a
solidificação automática
estiver ativada.

3.

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

2.

A administração do
agente solidificante nos
sacos também pode ser
desencadeada a partir do
Menu de Solidificação.
NÃO REMOVA o coletor
antes da solidificação
ou antes de terminar a
operação.

4.

Retire os sacos de fluido
de irrigação.
NÃO REMOVA os sacos de
fluido antes de terminar a
operação.

5.

6.

Retire os sacos se
estiverem cheios ou
utilizados no final do dia.
NÃO REUTILIZE os sacos
removidos do aparelho.

Coloque o aparelho
no modo standby ou
desligue o aparelho no
final do dia.

7.

8.

Desligue a(s) mangueira(s)
de vácuo e o cabo de alimentação, se necessário.
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Limpe e desinfete o
aparelho.
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