1.

Met het VacSax Cascade systeem kunnen tot
maximaal acht liners in serie worden aangesloten
met een maximum capaciteit tot 24 liter.
Trolleys in 5 varianten:
9910-338-2V
9910-339-2V
9910-224-4V
9910-225-8V
9910-232-8V

2.

3.

4.

500mm trolley
750mm trolley
1200mm trolley
1200mm trolley
Heavy Duty trolley

Sluit de vacuümslang aan op het vacuüm en sluit
vervolgens de blauwe connector aan op de vacuümpoort op het de witte deksel van de eerste liner.
Gebruik VacSax cascade slangen(4310-021) en
verbind de patiëntpoort (=witte deksel) met de
vacuümpoort van de eerste blauwe cascade liner.
Vervolgens wordt de patiëntpoort van de eerste
blauwe deksel met de vacuümpoort van de volgende
verbonden enz. totdat alle liners verbonden zijn.
Een witte deksel dient altijd direct op de vacuumbron te worden aangesloten.
Als er gewerkt wordt met een Heavy Dute trolley
moet de liners met het witte deksel op de laagste
positie worden geplaatst.
VOOR GEBRUIK
(I)
Controleer of dat alle liners goed in de
houders zitten.
(II)
Controleer alle slangen of dat deze goed
bevestigd zijn op de patiënt– en vacuüm
poorten.
(III)
Zet vacuüm op het systeem en controleer
deze.
(IV)
Als Heavy Duty trolley wordt gebruikt,
controleer dan of dat alle kranenblokken
open staan. Maar als er een cannister niet
wordt gebruikt sluit dan het kranenblok van
deze cannister.
AFVAL
Begin met de blauwe deksel waaraan de patiëntslang
is aangesloten.
Met het vacuüm er nog op verwijder de patiëntslang
en sluit de connector op het deksel af met de gele
stopper. Verwijder vervolgens de blauwe connector
uit de vacuümpoort en sluit af deze met de lange
gele stopper. Ga naar de volgende liner, verwijder
de groene connector van het cascade systeem van
de patiëntpoort en sluit af met de kleine gele stopper. Verwijder vervolgens weer de blauwe connector
en sluit af met de lange gele stopper. Ga zo door
totdat alle liners zijn losgekoppeld. Sluit het
vacuüm af en verwijder de liners uit de cannisters.

All liners manufactured by VacSax are made from High Density PE and do not contain any
PVC and produce only carbon dioxide and water upon 100% combustion helping to save the
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environment.
Every effort has been made to ensure the accuracy of information contained within this literature. However freedom
from errors and omissions cannot be guaranteed. VacSax policy is one of continued product improvement. The
company reserves the right to change the information contained herein without prior notice.

