VÆSKESTYRINGSSYSTEM

Referencevejledning
Bevægelse og placering

Brug håndtaget bag på konsollen til at placere
systemet inden proceduren.

Tryk på hjulenes bremsegreb for at fastlåse
konsollen i positionen.

Sæt strømstikket i bag på konsollen.

Tænd for systemet (I).

Procedureopsætning

Følg meddelelserne på opsætningsskærmbillederne ovenfor. Tryk på ? for at få hjælp.

Hæng forsyningsposen (-erne) op.

Verificer, at ü vises ved siden af ‘Hang Fluid
Bag’ (Hæng væskepose) på skærmen.

Træk den sterile forsegling af, og giv det åbne
kit til den sterile operationssygeplejerske.
Placer proceduresættet i det sterile felt.

Forbind hysteroskopets gule udløbskonnektor
til hysteroskopets udløb, og den blå
indløbskonnektor til hysteroskopets indløb.

Giv de resterende In-FloPak, Out-FloPak og
slanger til den usterile sygeplejerske.

Sæt den blå In-FloPak i som vist. Verificer,
at ü vises ved siden af ‘Install In-FloPak’
(Indsæt In-FloPak) på skærmen.

Afklem slangen, og sæt studsen i
indløbsforsyningsposen.

Sæt den gule Out-FloPak i som vist. Verificer,
at ü vises ved siden af ‘Install Out-FloPak’
(Indsæt Out-FloPak) på skærmen.

Forbind UB-udløbsslangen (UB: under ballerne)
(med gul konnektor) til UB-afdækningsstykket.

Hæng affaldsposen på bøjlen.
Verificer, at ü vises ved siden af ‘Hang Waste
Bag’ (Hæng affaldspose) på skærmen.

Forbind (tryk på) affaldsposens udløbsslange
med affaldsposen.

Kontrollér, at alle slanger er korrekt tilsluttet,
indløbskanalen er åben og udløbskanalen er
lukket. Tryk på ‘Next’ (Næste) for at fortsætte.

Åbn klemmen på væskeposens slange.
Tryk på ”Prime” (Prim), når du er klar. Ret
hysteroskopet ind på afdækningsstykket til
under ballerne (UB) i patientens højde.

Når systemet primer, løber der væske gennem
FloPaks og alle slanger. Sørg for, at væsken
drænes i afdækningsstykket til under ballerne.

Tryk på ‘Next’ (Næste), når primingen er fuldført.

VÆSKESTYRINGSSYSTEM

Referencevejledning
Brug af systemet

Tryk på ‘Run’ (Kør) for at begynde.
Hvis klargøringen blev foretaget ind i
afdækningsstykket til under ballerne,
skal væskeunderskuddet nulstilles efter
klargøringscyklussen, da der ellers kan opstå
et falsk underskud.

Tryk på ændringsknappen for underskudsgrænser for at ændre indstillingerne for
underskudsgrænse, og vælg derefter de
forudindstillede underskudsgrænser eller brug
tasterne pq. Tryk på ü.

Tryk på trykcirklens ændringsknap for at
ændre trykindstillingen, og brug derefter
tasterne pq til at indstille trykket. Tryk på ü.
Tryk på ‘Run’ (Kør) for at starte hysteroskopet.

Hvis MyoSure® vævsfjernelsesanordningen
anvendes, skal anordning og fodpedal sættes
i konnektorerne på den grønne plade foran på
systemet. Forbind den grønne konnektor med
den grønne konnektor på den gule Out-FloPak.

Tilføj endnu en væskepose, hvis systemet
viser advarslen ‘Supply bag low’
(Forsyningspose lav).

Der kan til enhver tid hænges en ny
væskepose på, også mens systemet kører.

Tryk på End (Afslut), når proceduren er
fuldført. For at afslutte proceduren skal der
trykkes på ‘Yes’ (Ja) for at bekræfte.

Tryk på ‘Done’ (Udført), når al affaldsvæske er
blevet indsamlet og al overskydende væske er
blevet opsamlet.

Fjern vævsfælden fra vævsfældeholderen for
at få adgang til resekteret væv.

Rengøring og bortskaffelse

Luk klemmen på indløbsslangen til
væskeposen.

Kobl slangesættene fra hysteroskopet.

Kobl udløbsslangens hætte fra affaldsposen.

Skru hætten på, og fjern affaldsposen.

Fjern den blå in-FloPak og den gule out-FloPak. Bortskaf FloPaks og affaldsposen.

Sluk for systemet, og tag stikket ud af
stikkontakten.
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