Hurtigoppsettguide
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MONTERING OG TILKOBLING AV BEHOLDERE
(se konfigurasjon av beholdere)
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STILL INN INTRAUTERINT TRYKK

6

STILL INN DEFICIT NIVÅ

Koble til de fargekodede flergangs vakuumslangene fra
høy-/lavvakuumporter til vakuumporten på baksiden
av beholderne.
• Seriekoble frontbeholdere til bakbeholdere ved hjelp
av tandemportene. Plasser vevs oppsamleren på den
fremre beholderen med høyt vakuum.
• Koble til Y-slanger for outflow:
– Gul tilkobling til draperingsposen
– Hvit tilkobling til fremre beholder med lavt vakuum
– Gul luer-lås til outflowkanalen på hysteroskopet
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SLÅ PÅ AQUILEX -SYSTEMET
TM

Systemet utfører en
selvdiagnosetest.
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MONTER INFLOWSLANGE
• Monter slangen i hjulet på pumpen.

7

TRYKK PÅ «NULL» FOR Å STILLE INN
DEFICIT NIVÅ TIL ”0”

• Koble den blå luerlås-koblingen til hysteroskopets in-flow
port.

4

HENG OPP OG SPIKE VÆSKEPOSE(R)
• Åpne hysteroskopets stoppventil til in-flow.
• Trykk på «Prime»-knappen. «Prime»-modus fjerner luft fra
slangen og utfører automatisk lumenkalibrering.
• Når «Prime» er fullført (1 pip), lukk stoppventilen til in-flow
på hysteroskopet.
• Test vakuumnivået ved å plassere fingeren over åpningen
til vevsoppsamleren og pasientporten for å forsikre at
beholderne er forseglet.

Denne hurtigkonfigurasjonsveiledningen er laget for å brukes sammen
med, men ikke erstatte, bruksanvisningen for Aquilex. Før prosedyren
gjennomføres, må legen gå gjennom og bli kjent med alle
instruksjonene for betjening av enheten, i tillegg til alle advarsler,
kontraindikasjoner og sikkerhetsinformasjon.

For teknisk brukerstøtte fra Hologic, ring
0800 032 3318.

Ytterligere trinn under prosedyren

Bytte av beholdere
1

Trykk på knappen «Pause/Resume».
«Pump Paused for Container Changer» vises.
Kirurgen må sette prosedyren på pause til bytte
av beholder er fullført.
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Trykk på knappen «Pause/Resume» når du er klar
til å gjenoppta prosedyren. Systemet trenger ikke
å settes på pause ved bytte av vannposer.

Håndtering av distansering og visualisering
Følgende tips hjelper deg med å optimalisere livmorutvidning
og/eller visualisering.

Kontrollsystem for væske
1

Bekreft at saltvannsposen er åpen.
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Bekreft at alle lokkene på beholderne er forseglet.

3

Øk trykket i væskepumpen.*

Hysteroskop
1

Sikre at innløpsslangen er koblet til
inflow-porten.
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Kontroller at in-flowslangen ikke er
tett eller klemt.

3

Senk suge-/vakuumnivået.

For tilkobling av
in-flow slangen

MyoSure® vevsfjerningsenhet
1

Trekk MyoSure-instumentets kuttevindu
helt inn i hysteroskopet med forkanten av
utskjæringsvinduet og trykk ned fotpedalen
i 1 til 2 sekunder for å tømme synsfeltet.

Håndtere høye eller raskt økende
væskedeficit
Hvis det samler seg væske i draperingsposen,
sjekk for å sikre at porten til posen er åpen.
(Noen draperingsposer krever at spissen på
tilkoblingsporten skjæres av).
* For å finne ytterligere veiledning, se: 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

Y-slanger for
drapering og
hysteroskopets
out-flow-kanal
Til MyoSure®
vevsfjernings
enhet
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