3 Liter Liners
Montage en gebruik:
Lees voor het gebruik alle instructies, let vooral goed op de
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen - deze worden
weergegeven met het volgende teken
Controleer voor gebruik de expiratiedatum Deze kunt u vinden op de
liner en het label op de doos.

1.

Zorg dat de harde cannister schoon is - veeg indien nodig de binnenkant af met
een vochtige doek.

2.

Als u de 3 liter liner gaat gebruiken zorg er dan voor dat u de juiste slangenset
gebruikt, artikelcode 9910-353 voor een enkele liner en code 9910-357 voor een
setup van twee liners.

3.

Plaats de liner in de cannister en druk deze stevig aan. Controleer of dat de
patiëntpoort naar voren wijst om het aansluiten te vereenvoudigen.

4.

Zorg dat de groene taper connector van de vacuümslangenset goed is
gemonteerd - als dit niet gebeurd kan dit leiden tot cross connectie.

5.

Sluit de liner met het groene deksel aan op de vacuümklok, als dit niet
gebeurd kan het leiden tot een verontreiniging van het ziekenhuis
vacuümsysteem.

6.

Draai de vacuümklok op maximaal; sluit de groene taper connector met een vinger
af en zet nu het vacuum aan zodat de liner zich ontplooid. Zodra de liner
volledig is ontplooid wordt het vacuüm op de juiste waarde voor het gebruik
ingesteld.

7.

Plaats nu de groene taper connector van de vacuümslang op het deksel van de
liner. Sluit nu de patientslang aan op de patiëntpoort. Controleer deze connectie
goed.

8.

CONTROLE VOOR GEBRUIK: controleer het vacuüm op de slang van de patiënt,
houdt de vinger op het uiteinde. Controleer visueel of dat de liner volledig is
opgeblazen.
Zorg dat het deksel schoon blijft volgens de ziekenhuis procedure.

Na gebruik:
Draag handschoenen
Belangrijk! draai het vacuum niet dicht tijdens het loskoppelen van de
patiëntenslang, als het systeem overvult zou zijn zouden vloeistoffen
kunnen terugvloeien in de patiëntenslang!
9.

Verwijder de patiëntenslang en plaats nu de stopper (zie deksel) in de lege
patiëntpoort.

10. Verwijder de vacuümconnectie en til de liners m.b.t. hendels uit de cannister.
Verwijs naar de instructies voor de disposables
Deze instructies moeten samen met de bijgevoegde Vacsax instructies worden gelezen.
Verwijder de slangenset alleen als deze gecontamineerd is.
NOTE: wanneer een liner geinstalleerd is controleer dan met regelmaat het vacuüm en
de flow. Controleer voor de ingebruikname de expiratiedatum. Deze kunt u vinden op
de liner en op de verpakking.
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