
Vejledning til hurtig opsætning

INDSÆT OG TILSLUT BEHOLDERNE 
(se konfiguration af beholdere) 

Tilslut de farvekodede genanvendelige vakuumslanger fra 
portene med højt/lavt vakuum til vakuumportene på de 
bagerste beholdere.

•  Tilslut de forreste beholdere i tandem til de bagerste 
beholdere ved hjælp tandemportene. Anbring 
vævsfælden i den forreste beholder med højt vakuum. 

•  Tilslut udløbs-Y-slangen: 

   - Gult stik til drapering

   - Hvidt stik til den forreste beholder med lavt vakuum

   - Gul luer-lock til skop-udløbskanal

3 INDSÆT INDLØBSSLANGE 

• Anbring slangen i pumpehovedet. 

•  Tilslut den blå luer-lock-fitting til hysteroskopets 
indløbsport.

 

51 INDSTIL DET INTRAUTERINE TRYK

6 FASTSÆT EN UNDERSKUDSGRÆNSE 

4 HÆNG OG SPID VÆSKEPOSE(R) 

• Åbn hysteroskopets indløbsstophane.
•  Tryk på "Prime"-knappen. "Prime"-tilstand renser luft ud 

fra slangen og gennemfører automatisk lumen-kalibrering.
•  Når "Prime" er gennemført (1 bip), så luk indløbsstophanen.
•  Test vakuumniveauet ved at placere en finger over 

vævsfælde-åbningen og patientporten for at sikre, 
at beholderne er forseglede.

2 TÆND FOR AQUILEXTM-SYSTEMET 

Systemet vil udføre 
en selvdiagnosetest. 

7 TRYK PÅ "ZERO" FOR AT SÆTTE 
UNDERSKUDDET TIL "0"

 

Denne vejledning til hurtig opsætning er beregnet til anvendelse sammen 
med, men erstatter ikke, Aquilex-brugervejledningen. Før proceduren 
udføres, skal lægen gennemgå og gøre sig bekendt med den fulde 
brugervejledning vedrørende anvendelse af apparatet samt eventuelle 

advarsler, kontraindikationer og sikkerhedsoplysninger.

For Hologic teknisk support, ring venligst til  
0800 032 3318.



System til væskekontrol 

Verificer, at klemmen på saltvandsposen er åben.

Verificer, at alle beholderlåg er forseglet.

Forøg trykket i væskepumpen.*
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Hysteroskop

Sørg for, at indløbsslangen er tilsluttet 
indløbsporten.

Sørg for, at indløbsslangen ikke er 
tilstoppet eller klemt.

Sænk niveauet for sugning/vakuum.

1

3

2

MyoSure®-vævsfjernelsesenhed
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Tryk på knappen "Pause/Resume" (pausér/fortsæt). 

"Pump Paused for Container Change" (pumpe pauseret 
for udskiftning af beholder) bliver vist. 
 
Kirurgen skal pausere proceduren, indtil udskiftningen 
af beholdere er afsluttet.

Tryk på knappen "Pause/Resume", når du er klar til at fortsætte 
proceduren. Det er ikke nødvendigt at pausere systemet for at 
skifte poserne.

Håndtering af høje eller hurtigt stigende 
væskeunderskud

Hvis væsken samler sig i draperingen under balderne, skal 
du sørge for at sikre dig, at draperingsporten er åben. (Nogle 
draperinger kræver, afskæring af portspidsen til tilslutning).

Yderligere trin under proceduren

For Hologic teknisk support, ring venligst til 0800 032 3318.

Til MyoSure®- 
vævsfjernelses- 

enhed

Y-slange til 
drapering og 
udløbskanal

Til skopets 
indløbskanal

*For yderligere vejledning henvises til: Hysteroscopic 
Fluid Monitoring Guidelines, AAGL AdHoc 
Committee; F. Loffer M.D., L. Bradley M.D., A. Brill 
M.D., P. Brooks M.D., and J. Cooper M.D. February 
2000, Vol. 7. No. 1,  
The Journal of the American Association of 
Gynecological Laparoscopists

Træk MyoSure-vævsfjernelsesenheden 
tilbage med den forreste kant af 
skærevinduet synlig, og tryk fodpedalen 
ned i 1 til 2 sekunder for at rydde feltet.
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Udskiftning af beholdere

  

Håndtering af udspiling og visualisering

Følgende tips vil hjælpe dig med at optimere uterusudspiling og/eller 
visualisering.



Port med højt vakuum Port med lavt vakuum

MyoSure®-enhed Udløbskanal og drapering

AquilexTM konfiguration af beholdere (beholdere af mærket Serres®)

For Hologic teknisk support, ring venligst til 0800 032 3318.
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