RENGØRING
Rengøring af kabinettet foretages med en fugtig klud eller en mild
desinficerende opløsning. Anvend ikke opløsninger af rengøringsmidler og undgå kontakt med overdreven fugtighed.
Alle sugeglassets dele samt forbindelsesstykket rengøres ved varm
desinficerende vask ved 85 grader eller ved hjælp af normal varm
autoklavering ved maximal temperatur på 138 grader. Opløsningsmidler må ikke benyttes.

Transportabel sug
SAM 420

Sugeglasset rengøres dagligt i en mild sulfoopløsning.
Sugeslanger og kateter skylles efter hvert brug med rent vand.
Såfremt bakterietfilteret er blevet gråligt eller vådt skal det
udskiftes. Ved dagligt brug udskiftes filter en gang pr. mdr.

Vedligeholdelse af batteri på Sam 420 sug.



Sam 420 har ubegrænset sugetid på lysnet.
Sam 420 har ubegrænset sugetid på bilens 12V udtag.
(CIGARETTÆNDERSTIK)
 Sam 420 suger kontinuerligt op til 35 minutter på fuldt
opladt batteri.
 Ved dagligt brug af suget er det vigtigt at suget aflades ca.
en gang pr. mdr. Er suget ikke i brug dagligt sættes suget
til afladning to gange årligt.
 Afladning foretages ved at tænde for suget og lad det køre
til batteriet er fladt, derefter sættes suget til opladning i 12
timer.

MEDICAL DANMARK A/S

BRUGERMANUAL
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BETJENINGSVEJLEDNING
Tilslut 12V strømforsyningen til suget. Den gule ladelampe og den
grønne eksternlampe vil nu lyse. Suget vil nu have ubegrænset
sugtid.
Er suget i brug uden strømforsyning og batteriet i suget er fuldt
opladt, er sugetiden ca. 35 min.
Når den røde lampe lyser er der ca. 10 min. effektiv sugetid tilbage.
For at opnå fuldt opladt batteri, skal suget være tilsluttet lysnettet
via strømforsyningen i 14 timer efter den røde lampe har lyst.

Bakteriefilter
Slange til vakuum
Slange til patient

Vakuumkontrolknap
Manometer
Tænd/sluk

Når batteriets opladningstilstand er ukendt, er det tilrådeligt at
oplade i 14 timer.
Der er mulighed for at tilslutte suget til bilens cigarettænder, 12 V.
Forbind en katete til den ene ende af sugeslangen og forbind den
anden ende til patient inlet røret – mærket med patient – på sugeglassets låg. Kontroller at bakteriefilteret er monteret (grønt bakteriefilter er et aqufilter, der blokerer ved overløb).
Tænd for suget ved at trykke på den grønne vippekontakt.
For at indstille vakuumet skal slangen til patienten knækkes og
derefter kan man på vakuumkontrolknappen indstille det ønskede
vakuum (drejning med uret øger vakuumet). Vakuumsuget er nu
klar til brug.

Sugeglas
Overløbsventil

Dette sug er udstyret med en overløbsventil, der lukker for
vakuumet, når dets indhold overstiger 1000 ml.
Det tilrådes derfor, at man så ofte som muligt tømmer og rengør
sugeglasset.

Rød ladelampe

Sikring
12 V stik
Strømforsygning

