Snabbguide

1

SÄTT I OCH ANSLUT KANISTRAR
(Se kanisterkonfigurering)

5

STÄLL IN INTRAUTERINT TRYCK

6

STÄLL IN DEFICIT LIMIT (VÄTSKEFÖRLUST)

Anslut färgkodad återanvändbar vakuumslang från höga/låga
vakuumportar till vakuumportar på de bakre kanistrarna..
• Tandemkoppla kanistrarna på framsidan med de
bakre kanistrarna. Placera vävnadsfällan i främre
högvakuumkanister.
• Anslut utflödes slang (Y-format):
- Gul koppling till drapering
- Vit koppling till främre lågvakuumkanister
- Gult luerlock till hysteroskopets utflödeskanal

2

STARTA/SÄTT PÅ AQUILEX™-SYSTEMET
Systemet kommer utföra
ett självdiagnostiskt test.

3

SÄTT I INFLÖDESSLANGAR
• Placera slangar i pumphuvudet.

7

TRYCK ”ZERO” FÖR ATT NOLLSTÄLLA
VÄTSKEFÖRLUSTEN

• Anslut blå luerlock till hysteroskopets inflödeskanal.

4

HÄNG UPP OCH ”SPIKA” DIN DROPPÅSE
• Öppna hysteroskopets inflödeskran.
• Tryck på knappen ”Prime”. ”Prime”-läget kommer rensa bort
luft från slangen och utföra en automatisk lumenkalibrering.
• Stäng inflödeskranen när ”Prime” är klart (1 pip).
• Testa vakuumnivån genom att sätta ett finger på
vävnadsfällans öppning och patientport för att säkra att
kanistrarna är förseglade.

Denna snabbguide är utformad för att användas tillsammans
med, men ersätter inte, Aquilex bruksanvisning. Innan utförandet
av proceduren måste läkaren granska och bekanta sig med de
kompletta instruktionerna för drift av enheten, samt all varnings-,
kontraindikations- och säkerhetsinformation.

Hologics tekniska support
0800 032 3318.

Ytterliggare steg under proceduren

Byta kanister
1

Tryck på knappen ”Pause/Resume”.
”Pump Paused for Container Change” kommer synas.
Kirurgen måste pausa proceduren tills kanisterbytet
är klart.

2

Tryck på knappen ”Pause/Resume” när du är redo
att återuppta proceduren. Systemet behöver inte
pausas för byte av droppåse.

Hantering av det intrauterina trycket och
visualisering
Följande tips kommer hjälpa dig optimera trycket i livmodern och/eller
visualisering.

Vätskekontrollsystem
1

Verifiera att klämman på koksaltpåsen är öppen.

2

Verifiera att kanisterlocken är förslutna.

3

Öka vätskepumpstrycket.*

Hysteroskop
1

Se till att inflödesslangen är kopplad till
inflödesporten.

2

Se till att inflödesslangen inte är blockerad
eller punkterad.

3

Sänk sug-/vakuumnivån

Till
hysteroskopets
inflödeskanal

MyoSure®-handtag
1

Avlägsna Myosure handtaget med
skärfönstret synligt och tryck ner fotpedalen
under 1-2 sekunder för att rensa fältet.

Hantering av höga eller snabbt
ökande vätskeförluster
Om vätska samlas på operationsduken, kontrollera
att dukens port är öppen. (På en del dukar måste
man klippa av porttoppen).
*För ytterligare vägledning se: Vägledning för
hysteroskopisk vätskeövervakning, AAGL
AdHoc Committee; F. Loffer M.D., L. Bradley
M.D., A. Brill M.D., P. Brooks M.D., och J.
Cooper M.D. februari 2000, Vol. 7. Nr. 1,
The Journal of the American Association
of Gynecological Laparoscopists

Till
Myosure®-handtag
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