1) Nestepussin valmistelu (ohje kääntöpuolella)
a) Jos tehdään myös rasvansiirto, niin myös rasvansiirtokannun kokoaminen ja mahdollisesti
cytorin kokoaminen (i-hoitaja)
2) Käynnistä laite takana olevasta virtakytkimestä ja laita jalkapolkimet lattialle
3) Nestepussin lisääminen puntariin: paina MEM- nappulaa, lisää nestepussi, paina uudelleen
MEM-nappulaa (laskee käytetyn nesteen määrän 100ml tarkkuudella)
4) Tarkista imukannujen tiiviys ja imuteho: Paina Suction ON/OFF-nappulaa (kuva 5), valitse
imukannu kääntämällä etuosan valitsinta (kuva 13) ja laita sormenpää imun valkoiselle
liittimelle. Tarkista, että imutehon viisari (kuva 1) nousee selkeästi yli klo 12. Katso, että
imupussi avautuu kokonaan ja kansi on tiiviisti kiinni.
5) Rasvaimuletkuston liittäminen laitteeseen
a) Anna letkusto steriilistä pakkauksesta i-hoitajalle
b) Letkuston valkoinen anturi ja tippaletkut valvovalle hoitajalle, i-hoitajalle jää käsikahva
sekä imuletkun pää.
(1) Pelkässä rasvaimussa imuletkun pää passarille ja yhdistä Body-jetin imulaitteeseen
(2) Rasvansiirrossa i-hoitaja yhdistää imuletkun rasvankeräyskannun Patient-kohtaan.
Lisäksi tarvitaan tavallinen imuletku, jonka i-hoitaja yhdistää rasvankeräyskannun
Suction-kohtaan ja passari yhdistää toisen pään imulaitteeseen.
c) Valkoinen anturi paikoilleen laitteen etuosaan (kuva 11): Irroita vihreä korkki, paina anturi
voimakkaasti sokkelin pohjaan asti (ohut letku eli ”pää” ylös ja kaksoisletku ”jalat” alas) ja
laita korkki paikoilleen (punainen merkki sokkelin yläreunaan, käännä oikealle)
d) Liitä tippaletku nestepussiin ja täytä letkusto nesteellä: molemmat liittimet ja korkki auki
6) Infiltroinnoin (suihkutuksen) aloitus
a) I-hoitaja yhdistää infiltrointikanyylin letkuston käsikappaleeseen
b) Aseta suihkutehon (kuva 8) voimakkuus Range 2 tai 3
c) Käynnistä infiltrointi ON/OFF-painikkeesta (kuva 9) ja paina poljinta, kunnes suihkutus
alkaa. Suuntaa testisuihku esimerkiksi taitokseen tai kaarimaljaan.
d) Kirurgi voi aloittaa infiltroinnin
7) Imun aloitus
a) I-hoitaja vaihtaa imukanyylin infiltrointikanyylin tilalle
b) Imun aikana Range 1. Imutehon säätö: Rasvansiirrossa niin, että painemittarin viisari (kuva
1) osoittaa max. klo 12 (0,4 bar). Rasvaimussa imuteho voi olla voimakkaampi.
c) Rasvaimu voidaan aloittaa
à
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8) Lopetus
a) Lopeta imu ja infiltrointi (ON/OFF)
b) Irrota letkuston anturi: Irrota vihreä korkki ja paina EJECT-painiketta (kuva 10). Odota,
kunnes kuuluu ääni ja auta varovasti kädellä anturia tulemaan ulos sokkelista. Jos et auta,
sokkeli jää kiinni ja sinun tulee painaa EJECT-painiketta uudelleen ja auttaa anturia
tulemaan ulos. Jos punainen valo syttyy, odota kunnes se sammuu ja toista. HUOM!
ANTURIA EI SAA POISTAA VÄKISIN SOKKELISTA, MUUTEN ANTURISTA IRTOAA OSA
SOKKELIN SISÄLLE.
c) Sammuta laite takaosan virtakytkimestä.
1) Imuteho
2) Käytetty
kokonaisnestemäärä
3) Nesteen määrä
puntarissa
4) Nesteen määrän
tallennus
5) Imu On/Off
6) Hätäpysäytys
7) Suihkutusteho
8) Suihkutuksen
voimakkuuden säätö
9) Suihkutus On/Off
10) Anturin vapautus
11) Anturin paikka
12) Imutehon säätö
13) Imukannun valitsin
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_______________________________________________________________________________________
NESTEPUSSIN LIUOS
Nämä ovat yleisimmin käytetyt liuosseokset, varmista operatööriltä vielä hänen käyttämänsä seos.
Paikallispuudutuksessa:
1000ml
0,9 NaCl pussi (lämpökaapista)
50ml
1% Lidocain
1ml
Adrenalin 1mg/ml
20ml
7,5% NaHCO3 Natriumbikarbonaatti
Yleisanestesiassa:
1000ml
0,9% NaCl pussi (lämpökaapista)
1ml
Adrenalin 1mg/ml
20ml
1% Lidocain (yleisanestesiassa ei välttämätön)
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