VÄTSKEHANTERINGSSYSTEM

Användarreferens
Förflyttning och placering

Använd handtaget på konsolens baksida för
att placera systemet inför proceduren.

Tryck ner hjulens låsspakar för att låsa
konsolen på plats.

Plugga in strömkabeln på baksidan av
konsolen.

Slå PÅ (I) systemet.

Processinställningar

Följ uppmaningarna på inställningsskärmen
ovan. Tryck på ? för att visa hjälpavsnittet.

Häng upp tillförselpåsen/-påsarna.

Bekräftat ü visas intill ”Hang Fluid Bag”
på skärmen.

Dra av sterilskyddet och överlämna den
öppnade satsen till sterilsköterskan.
Placera procedursatsen i ett sterilt fält.

Anslut hysteroskopets gula utflödeskoppling
till hysteroskopets utflöde och den blå
inflödeskopplingen till hysteroskopets inflöde.

Anslut återstående In-FloPak, Out-FloPak
och slang till icke-steril cirkulator.

Sätt in blå In-FloPak som bilden visar.
Bekräftelse ü visas intill ”Install In-FloPak”
på skärmen.

Sätt en klämma på slangen och spetsa
inflödets tillförselpåse.

Sätt in gul Out-FloPak som bilden visar.
Bekräftelse üvisas intill ”Install Out-FloPak”
på skärmen.

Anslut utflödesslangen under skinkorna (UB)
(med gul koppling) till UB-draperingen.

Häng upp avfallspåsen på hängaren.
Bekräftelse üvisas intill ”Hang Waste Bag”
på skärmen.

Anslut (tryck på) avfallspåsens utflödesslang
till avfallspåsen.

Kontrollera att alla slangar sitter på plats,
att inflödeskanalen är öppen och att
utflödeskanalen är stängd. Tryck på ”Next”
för att fortsätta.

Koppla bort slangen från vätskepåsen. Tryck
på ”Prime” när du är klar. Rikta hysteroskopet
in i duken under skinkorna (UB) i patienthöjd.

När systemet fylls rinner vätska genom
FloPak:ar och alla slangar. Kontrollera att
vätskan rinner av duken under skinkorna.

Tryck på ”Next” när fyllningen är klar.
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Användarreferens
Användning av systemet

Börja genom att trycka på ”Run”. Om
primningen inte utfördes i duken under
skinkorna, måste systemet nollställas efter att
primningscykeln avslutats för att undvika ett
falskt värde för vätskeunderskott.

För att justera inställningen för vätskebristgräns
kan du trycka på knappen ”Change”, välja den
förinställda vätskebristgränsen eller använda
tangenterna pq. Tryck på ü.

För att justera tryckinställningen trycker du på
tryckcirkelns ”Change”-knapp och därefter
används tangenterna pq för att ställa in
trycket. Tryck på ü. Tryck på ”Run” för att
starta hysteroskopin.

Om MyoSure®-enheten för vävnadsborttagning
används ska enheten och fotpedalen anslutas
till uttagen på den gröna delen på systemets
framsida. Anslut den gröna kopplingen till det
gröna uttaget på gul Out-FloPak.

Om systemet visar ”Supply bag low warning”
ska en ny vätskepåse anslutas.

Du kan hänga upp en ny vätskepåse när som
helst, även när systemet är i drift.

Tryck på ”End” när proceduren är klar. Avsluta
proceduren genom att trycka på ”Yes” för att
bekräfta.

När all avfallsvätska samlats upp och all
överbliven vätska tagits om hand trycker du
på ”Done”.

Avlägsna vävnadsfällan från hållaren för att
komma åt den resekerade vävnaden.

Rengöring och kassering

Stäng klämman på inflödesslangen till
vätskepåsen.

Koppla bort slangseten från hysteroskopet.

Lossa utflödesslangens lock från avfallspåsen.

Skruva på locket och avlägsna avfallspåsen.

Avlägsna blå In-FloPak och gul out Flo-Pak.
Kassera FloPak-enheterna och avfallspåsen.

Stäng av systemet och dra ut nätsladden ur
vägguttaget.
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