NESTEENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Käyttäjän käsikirja
Siirtäminen ja sijoitus

Käytä konsolin takana olevaa kahvaa
sijoittamaan järjestelmä toimenpidettä varten.

Lukitse konsoli paikalleen painamalla
pyörölukkovipuja.

Kytke virtajohto konsolin takaosaan.

Käynnistä järjestelmä (I).

Toimenpiteen valmisteleminen

Noudata yllä olevien asetusnäyttöjen
kehotteita. Ohje esitetään koskettamalla ? .

Ripusta syöttöpussi(t).

Varmista, että ü näkyy kohdan ”Hang Fluid
Bag” vieressä näytöllä.

Vedä taakse steriili sulku ja anna avoin
pakkaus steriilille instrumenttihoitajalle.
Aseta toimenpidepakkaus steriiliin kenttään.

Kytke keltainen hysteroskoopin ulosvirtausliitin
hysteroskoopin ulosvirtaukseen ja
hysteroskoopin sininen sisäänvirtausliitin
hysteroskoopin sisäänvirtaukseen.

Vie jäljelle jäävä In-FloPak, Out-FloPak ja
letkusto ei-steriiliin sirkulaattoriin.

Aseta sininen In-FloPak kuvan osoittamalla
tavalla. Varmista, että ü näkyy kohdan
”Install In-FloPak” vieressä näytöllä.

Sulje letkusto ja lävistä sisäänvirtauksen
syöttöpussi.

Aseta keltainen Out-FloPak kuvan osoittamalla
tavalla. Varmista, että ü näkyy kohdan ”Install
Out-FloPak” vieressä näytöllä.

Kytke pakaranalusen (UB) ulosvirtausletkusto
(keltaisella liittimellä) UB-liinaan.

Ripusta jätepussi koukkuun.
Varmista, että ü näkyy kohdan ”Hang Waste
Bag” vieressä näytöllä.

Kytke (paina päälle) jätepussin
ulosvirtausletkusto jätepussiin.

Varmista, että kaikki letkut on kytketty
oikein, sisäänvirtauskanava on auki
ja ulosvirtauskanava on kiinni. Jatka
koskettamalla ”Next”.

Irrota nestepussin letkuston puristin. Kun
olet valmis, kosketa ”Prime”. Suuntaa
hysteroskooppi pakaranalusliinaan (UB)
potilaan korkeudella.

Kun järjestelmä tekee esitäyttöä, nestettä
virtaa FloPakien ja kaikkien letkujen läpi.
Varmista, että neste valuu pakaranalusliinaan.

Kun esitäyttö on valmis, kosketa ”Next”.
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Käyttäjän käsikirja
Järjestelmän käyttäminen

Aloita koskettamalla ”Run”. Jos alustamista
ei ole tehty pakaranalusliinaan, nestehukkaarvo täytyy nollata alustuksen valmistumisen
jälkeen, ettei seurauksena ole virheellinen
hukka-arvo.

Alijäämäasetuksen rajaa säädetään painamalla
alijäämärajan ”Change”-painiketta ja
valitsemalla sitten esiasetetut alijäämärajat tai
käyttämällä pq -näppäimiä. Kosketa ü.

Paineasetusta säädetään koskettamalla
painesyklin ”Change”-painiketta ja
käyttämällä sitten näppäimiä pq paineen
asettamiseksi. Kosketa ü. Hysteroskopia
käynnistetään koskettamalla ”Käynnistä”.

Jos käytössä on MyoSure®-kudoksenpoistolaite,
kytke laite ja poljinkytkin liittimiin, jotka ovat
järjestelmän etupuolen vihreässä levyssä.
Kytke vihreä liitin vihreään liittimeen keltaisessa
Out-FloPakissa.

Jos järjestelmä näyttää varoituksen
”Supply bag low”, lisää toinen nestepussi.

Uuden nestepussin voi ripustaa koska
tahansa, jopa silloin, kun järjestelmä on
toiminnassa.

Kun toimenpide on valmis, kosketa End.
Vahvista toimenpiteen päättyminen
koskettamalla ”Yes”.

Kun kaikki jäteneste on kerätty ja kaikki
ylimääräinen neste on korjattu pois, kosketa
”Done”.

Irrota kudoskeräin pidikkeestään resektoidun
kudoksen talteen ottamiseksi.

Puhdistus ja hävittäminen

Sulje nestepussiin kulkevan
sisäänvirtausletkun puristin.

Irrota letkut hysteroskoopista.

Irrota ulosvirtausletkun korkki jätepussista.

Sulje korkki ja irrota jätepussi.

Poista sininen In-FloPak ja keltainen OutFloPak. Hävitä FloPak-sarjat ja jätepussi.

Sammuta laite ja vedä virtajohto pistorasiasta.
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