Metpak- painemansetin käyttöohjeet
Huomiotavaa:
4.2

4.3

4.1

Älä koskaan ylitä mittarin maximipainetta, joka on 300mmHg.
Älä yhdistä Metpak- painemansettia mihinkään muuhun laitteeseen.
Painepussin vaihto:
1. Vedä palje (4.6) ja ilmanvapautusventtiili (4.5) irti letkusta.
2. Irrota mittari (4.4) letkusta.
3. Avaa painemansetin takana oleva tarranauha vetämällä takana löytyvästä
lenkistä ulospäin.
6. Nosta painepussi letkuineen pois pussista.
7. Aseta uusi painepussi. Kiinnitä tarranauha ja aseta mittari lyhyemmän letkun
päähän, palje ja ilmanvapautusventtiili pidemmän letkun päähän.
Hoito:

4.4

Puhdistaminen, desinfiointi ja sterilointi:
4.6

4.5

Puhdista mittari ja palje aika ajoin hieromalla pehmeällä, nihkeällä liinalla.
Desinfiointi ja sterilointi ei ole välttämätöntä, koska väline ei ole kontaktissa
potilaaseen. Mansetti ja verkkopussi voidaan aika ajoin pestä pesukoneessa
60°C:ssa,painepussi, palje, ilmanvapautusventtiili ja mittari on poistettava pesun
ajaksi. (Katso ohjeet ylhäältä: painepussin vaihto) Suorista mansetti ja
verkkopussi käsin pesun jälkeen. Älä silitä silitysraudalla. Jatkuva peseminen
voi vaikuttaa mansetin ja verkkopussin elinikään.

Painemansetin osat:
4.1 mansetti ja verkkopussi nestettä varten
4.2 kiinnityslenkki
4.3 kaksiosainen kiinnityslenkki
4.4 mittari
4.5 ilmanvapautusventtiili
4.7 palje

Huomio!

Tärkeää tietoa - lue ennen aloitusta

Varaosat:
11235
painepussi 500ml tai 1000ml
11237
mansetti ja verkkopussi 500ml
11238
mansetti ja verkkopussi 1000ml
11239
mansetti ja verkkopussi painepussilla 500ml
11240
mansetti ja verkkopussi painepussilla 1000ml
11241
mittari
11242
palje
10363
ilmanvapautusventtiili

Olette hankkineet korkealaatuisen Riester- tuotteen, joka on
valmistettu direktiivin 93/42 EEC vaatimuksien mukaisesti.
Tutustu käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus:
Riester Metpak on tarkoitettu infuusionesteiden ja veren
antamiseen nopeasti ja suurella volyymilla paineen avulla.
MetPak- kokovaihtoehdot:
5270 Metpak 500ml

5275 Metpak 1000ml
Käyttö:
1. Varmista, että sinulla on oikean kokoinen painemansetti
infuusionesteille tai verelle (500ml tai 1000ml), riippuen minkä
kokoista infuusiopussia itse käytät.

Älä silitä silitysraudalla!
Älä koskaan altista mansettia ja verkkopussia suoralle auringonpaisteelle. Älä
koske painemansetin osiin (mansetti ja verkkopussi, palje, letkut, mittari,
ilmanvapautusventtiili) terävillä esineillä!

Tekniset tiedot:
Käyttöympäristön lämpötila:
Varastoinnin lämpötila:
Mansetti ja verkkopussi:
Mittari:
Paineen lisääminen:
Paineen laskeminen:

10°C - 40°C, suhteellinen ilmankostetus 85 %
-20°C - 70°C, suhteellinen ilmankosteus 85%
500ml:n tai 1000ml:n muovisille infuusiopusseille.
skaala 0-300mmHg, säätö 2mmHg välein.
manuaalisesti palkeen avulla
ilmanvapautusventtiilin avulla

Huolto ja kalibrointi:

Metpak- painemansetti ja sen osat eivät tarvitse
mitään erityistä ja säännöllistä huoltoa.
Kalibrointia varten poista mittari letkusta ja pidä
mittaria vaakatasossa, mikäli osoitin pysähtyy
mittarin taulukossa nollaan, laite on tarkka. Mikäli
osoitin ei pysähdy nollaan, voit toimittaa laitteen
kalibroitavaksi maahantuojalle.

Takuu

Tuotteella on kahden vuoden takuu.

2. Varmista, että palje (4.6) ja ilmanvapautusventtiili (4.5)ovat
yhdistetty toisiinsa ja että letkut ovat ehjät.
3. Sulje ilmanvapautusventtiili (4.5)
4. Pujota nestepussi verkkopussin sisälle niin, että saat pujotettua
infuusiopussin yläosassa olevan kiinnitysaukon kaksiosaiseen
kiinnityslenkkiin (4.3).
5. Pujota kiinnityslenkki (4.2) kaksiosaisen kiinnityslenkin (4.3)
alimman lenkin läpi ja ripusta painepussi infuusiotelineeseen.

Maahantuoja:

MedKit Finland Oy, Haaransuontie 6, 90240 Oulu
Puh. 044 3030 112, E-mail: info@medkit.fi, www.medkit.fi

6. Pumppaa paljetta (4.6) käsin kunnes saat aikaan vaadittavan
paineen. Saavutetun paineen näet mittarin taulusta. (4.4)

Valmistaja:

Rudolf Riester GmbH & Co., P.O. Box 35- DE-72417
Jungingen (www.riester.de)

