VÆSKEBEHANDLINGSSYSTEM

Brukerreferanseveiledning
Bevegelse og posisjonering

Bruk håndtaket på baksiden av konsollen til å
posisjonere systemet for prosedyren.

Trykk på hjullåsespakene for å låse konsollen
på plass.

Sett i strømledningen på baksiden av
konsollen.

Slå PÅ systemet (I).

Oppsett av prosedyre

Følg kommandoene på oppsettskjermbildene
over. For å vise hjelp trykker du på ? .

Heng opp forsyningsposen(e).

Sjekk ü-displayene ved siden av ”Heng opp
væskeposen” på skjermbildet.

Trekk av den sterile forseglingen og gi det åpne
settet til den sterile operasjonssykepleieren.
Legg prosedyresettet i et sterilt felt.

Koble den gule hysteroskoputtakskontakten
til uttaket på hysteroskopet og den blå
skopinntakskontakten til inntaket på
hysteroskopet.

Før gjenværende In-FloPak, Out-FloPak og
slanger til ikke-steril sirkulasjonspumpe.

Sett inn den blå In-FloPak som vist. Sjekk
ü-displayer ved siden av ”Installer In-FloPak”
på skjermen.

Klem av slange og sett spike
i inntaksforsyningsposen.

Sett inn den gule Out-FloPak, som vist.
Sjekk ü-displayer ved siden av ”Installer
Out-FloPak” på skjermen.

Koble til under baken (UB)-uttaksslange
(med gul kontakt) til UB-draperingen.

Heng avfallsposen på hengeren. Sjekk
ü-displayer ved siden av ”Heng opp
avfallsposen” på skjermbildet.

Koble til (trykk på) avfallsposeuttaksslangen
til avfallsposen.

Sjekk at alle slanger er riktig tilkoblet, at
inntakskanalen er åpen og at uttakskanalen
er lukket. Trykk på ”Neste” for å fortsette.

Løsne klemmen på slangen fra væskeposen.
Trykk på ”Prime” når det er klart. Rett
hysteroskopet inn i draperingen under baken
(UB) i pasienthøyde.

Når systemet primes, renner væsken gjennom
FloPaks og alle slangene. Sørg for at væsken
dreneres i draperingen under baken.

Trykk på ”Neste” når priming er fullført.
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Trykk på ”Kjør” for å starte. Hvis primingen
ikke ble fullført til draperingen under baken,
må væskeunderskuddet nulles ut etter at
primingssyklusen er fullført, da det ellers kan
føre til falskt underskudd.

Hvis du vil justere innstillingen for
underskuddsgrensen, trykk på knappen ”Endre”
for underskuddsgrense, og velg deretter de
forhåndsinnstilte underskuddsgrensene eller
bruk tastene pq. Trykk på ü.

Hvis du vil justere trykkinnstillingene, trykk på
”Endre”-knappen i trykkringen bruk deretter
tastene pq til å stille inn trykket. Trykk på ü.
Trykk på ”Kjør” for å starte hysteroskopi.

Hvis du bruker MyoSure® vevfjerningsenhet,
kobler du enheten og fotpedalen til kontaktene
på den grønne platen foran på systemet. Koble
den grønne kontakten til den grønne kontakten
på den gule Out-FloPak.

Hvis systemet viser en ”Advarsel om lavt
innhold i forsyningsposen”, legger du til en
ny væskepose.

Du kan når som helst henge opp en ny
væskepose, selv når systemet er i gang.

Trykk på Avslutt når prosedyren er utført.
For å avslutte prosedyren trykker du på
”Ja” for å bekrefte.

Når all avfallsvæske er samlet opp og all
overflødig væske er gjenvunnet, trykker du
på ”Utført”.

Fjern vevsfellen fra vevsfelleholderen for å få
tilgang til resektert vev.

Opprydding og avhending

Lukk klemmen på inntaksslangen til
væskeposen.

Koble slangesettene fra hysteroskopet.

Koble fra uttaksslangehetten fra avfallsposen.

Skru på hetten og fjern avfallsposen.

Fjern blå inngangs-FloPak og gul utgangsFloPak. Kast FloPaks og avfallsposen.

Slå av systemet og trekk ledningen ut fra
uttaket.

www.hologic.com

|

800-442-9892

© 2018 Hologic, Inc.

Hologic, Fluent og MyoSure er registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dennes datterselskaper i USA og/eller andre land. Denne brukerreferanseveiledningen er designet til å bli brukt i sammenheng med,
ikke erstatte, brukerhåndboken for Fluent væskebehandlingssystem. Før prosedyren gjennomføres, må legen gå gjennom og være kjent med alle bruksanvisningene for Fluent-konsollen og engangsenheter, i tillegg til alle
advarsler, kontraindikasjoner og sikkerhetsinformasjon.
AW-14392-1801 Rev 002
11/2018

