PL
Regulator ciśnienia mankietu
Instrukcje obsługi

1.1. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Cuffix jest przeznaczony do pomiaru i regulacji ciśnienia wewnątrz
mankietu rurek dotchawiczych, rurek tracheotomijnych i masek
krtaniowych dróg oddechowych (LMA) (nadgłośniowe drogi oddechowe)
za pomocą kontroli pasywnej. Urządzenie jest przeznaczone do użytku
przez jednego pacjenta, pod nadzorem lekarza w szpitalach, ratownictwie
medycznym, placówkach opieki rozszerzonej lub przychodniach, w których
można intubować pacjenta.

1.2. UWAGI
- Podłączyć Cuffix do balonu pilota w drogach oddechowych WYŁĄCZNIE
za pomocą nadmuchiwanych mankietów wypełnionych powietrzem.
- Cuffix jest specjalnie zaprojektowany do użytku ze sztucznymi drogami
oddechowymi z mankietem powietrznym i NIE może być używany
z nieosłoniętymi sztucznymi drogami oddechowymi, samonapełniającymi
się mankietami wypełnionymi pianką lub sztucznymi mankietami
przeznaczonymi do wypełnienia płynem.
- NIE sterylizować ani nie autoklawować.
- Prawidłowe przechowywanie i obsługa Cuffix są obowiązkowe.
- Nie stosować, jeśli opakowanie zostało naruszone.
- Nie używać urządzenia, jeśli upłynęła data ważności.
- Nie stosować Cuffix, jeśli jakiekolwiek części wykazują oznaki uszkodzenia.
- Cuffix przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta.
- Nie stosować ponownie, nie przetwarzać, ani nie sterylizować niniejszego
urządzenia medycznego. Ponowne użycie, ponowne przetwarzanie lub
sterylizacja mogą naruszyć integralność strukturalną artykułu lub
spowodować, że artykuł nie będzie funkcjonował zgodnie z
przeznaczeniem.
Uwaga: Cuffix można podłączyć tylko do wstępnie napełnionego mankietu.

1.3. OSTRZEŻENIA
- Należy unikać używania tego urządzenia w pobliżu innego urządzenia lub
na innym urządzeniu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie. Jeśli takie zastosowanie jest konieczne, niniejsze
urządzenie i drugie urządzenie należy obserwować, aby kontrolować, czy
funkcjonują prawidłowo.

- UWAGA: Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej (w tym urządzenia
peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien
być używany w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek
części Cuffix, w tym kabli określonych przez producenta. Brak
przestrzegania tego zalecenia może spowodować pogorszenie wydajności
niniejszego urządzenia.
UWAGA: Charakterystyka EMISJI niniejszego urządzenia sprawia, że urządzenie
nadaje się do użytku w obszarach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11 klasa
A). Jeśli jest używane w środowisku mieszkalnym (dla którego zwykle
wymagana jest norma CISPR 11 klasa B), wówczas niniejsze urządzenie może
nie zapewniać odpowiedniej ochrony usług łączności radiowej. Możliwe, że
użytkownik będzie musiał podjąć środki łagodzące, takie jak przeniesienie lub
zmiana ustawienia urządzenia.
- Cuffix jest przeznaczony do nieustannego stosowania przez maksymalnie 10
dni.
- Cuffix jest przeznaczony do pracy w zakresie ciśnienia od 20 do 30 cmH2O.
- Prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez
lekarza lub na jego zlecenie.
- Przed transportem pacjenta należy odłączyć Cuffix.

1.4. OPAKOWANIE I STERYLIZACJA
Cuffix dostarczony jest w stanie niesterylnym i jest przeznaczony do użytku
przez jednego pacjenta. Przed zastosowaniem należy sprawdzić wszystkie
opakowania pod kątem uszkodzeń.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest
otworzone lub uszkodzone.
Przechowywanie: przechowywać w temperaturze pokojowej, w czystym
i suchym środowisku.

2. INSTRUKCJE STOSOWANIA
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PRZEWÓD RZEDŁUŻAJĄCY

1. KONFIGURACJA URZĄDZENIA CUFFIX

1.1. Otworzyć opakowanie i wyjąć Cuffix.
1.2. Włączyć Cuffix, pociągając za pasek [Rysunek 1].
1.3 Pojawi się migające czerwone światło, które wskazuje, że ciśnienie
wynosi poniżej 20 cmH20 („Niskie”). [Rysunek 2].
1.4. Dołączyć etykietę z oznaczeniem dnia i zapisać planowaną datę
wymiany, zgodnie z 10-dniową żywotnością urządzenia [Rysunek 3].
1.5. Sprawdzić, czy nakładka blokująca jest przymocowana do krawędzi
przewodu przedłużającego. Podłączyć strzykawkę do złącza podłączenia
strzykawki, wprowadzić 10 cm3 powietrza i odłączyć strzykawkę [Rysunek
4].

1

2

cm
H2O

3

cm
H2O

4

NAKŁADKA
BLOKUJĄCA

2. OBSŁUGA CUFFIX
2.1. Zdjąć nakładkę blokującą z krawędzi przewodu przedłużającego
i natychmiast podłączyć Cuffix do balonu pilota wentylacji za pomocą
złącza balonu pilota [Rysunek 5].
2.2. Poczekać 30 sekund, aż ciśnienie ustabilizuje się. Jeśli trzeba
dostosować ciśnienie, podłączyć strzykawkę do złącza podłączenia
strzykawki i wyregulować ciśnienie, aż światło wskaże pożądaną wartość
ciśnienia. Odłączyć strzykawkę.
2.3. Od tego momentu Cuffix nieustannie reguluje i monitoruje ciśnienie
mankietu w wybranym zakresie 20-30 cmH2O, a ciśnienie można w
dowolnym czasie ustalić za pomocą lampki sygnalizacyjnej [Rysunek 6].
2.4. Umieścić/powiesić Cuffix w wybranym miejscu za pomocą opaski
elastycznej.
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3. PODŁĄCZANIE/ROZŁĄCZANIE
Uwaga: Rozłączenie Cuffix nie ma wpływu na ciśnienie w mankiecie rurki
wentylacyjnej.
3.1. Jeśli konieczne jest ponowne podłączenie Cuffix, należy podłączyć
Cuffix do balona pilota rurki wentylacyjnej i wyregulować (za pomocą
strzykawki), aż pożądane ciśnienie zostanie wskazane za pomocą światła.

4. INSTRUKCJE CZYSZCZENIA
Wytrzeć dokładnie powierzchnię środkiem dezynfekującym na bazie
alkoholu. Podczas czyszczenia należy zapobiegać przedostawaniu się
jakiegokolwiek płynu do złącza Luer. Nie zanurzać urządzenia Cuffix.

UWAGA

• Gdy wartość ciśnienia wyniesie poniżej 20 cmH2O, światło będzie migać na
czerwono.
• Gdy wartość ciśnienia wyniesie powyżej 30 cmH2O, światło będzie stale
świecić na czerwono.
• Drobne odchylenia w zakresie +/- 3 cmH2O są normalne, jeśli chodzi
o funkcjonowanie urządzenia.
• Ciśnienie można dostosować w dowolnym czasie, napełniając lub
opróżniając przez złącze podłączenia strzykawki.
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