CADD6300 smertepumpe - Skifte av kassett kortversjon
FORMÅL OG OMFANG
Beskriver skifte av kassett. For fullstendig informasjon henvises til CADDLegacy PCA Operatørmanual.
Stopp og start:
Pumpen er laget slik at START/STOPP knappen må holdes inne en tid før den
virker. Tre streker (---) vil komme tilsyne ved stopp.
Skifte av medikament kassett / fylling av slanger: ASEPTISK TEKNIKK!
Skifte av kassett foregår ved ”non-touch” teknikk. (”ikke ta på” teknikk) Etter
grundig håndvask håndteres koblingene med sterile kompresser fuktet med
Klorhexidinsprit eller sprit
Utstyr:
Ny kassett, sjekk at innhold og pasientopplysninger stemmer. Sterile kompresser 5 x 5 cm – en pakke – til
å vaske koblingen med ved skifte av kassett. Klorhexidinsprit 5mg/ml liniment oppløsning
Skifte av kassett uten å fylle slanger/filter:
- Stopp pumpen.
- Steng slangeklemme ved gammel kassett
- Fukt sterile kompresser med sprit, tørk av koblinger som skal åpnes. Beskytt koblingene med
kompressene når du åpner slangen for å skifte kassett
- Bruk nøkkelen, koble av gammel kassett. Alarm vil høres. For å stoppe alarmen trykk en gang på
START/STOPP knappen
- Fest på nye kassett
- Åpne slangeklemme på ny kassett
- Trykk på NESTE for å se kassettvolum på displayet
- Trykk BEKREFT/SLETT og Kassettvolum vil tilbakestilles til 100 ml
- Start pumpen. Tre streker (---) vil forsvinne fra vinduet, pumpen er da startet. Display viser:
INF KasVol 100 ml (evt noe mindre hvis slangesett er fylt)
Dokumenter kassettskifte på smertepumpeskjema.
Hvis forlengelsesslange skiftes: Slangen må fylles før pumpen kobles til pasienten. Fyll slangesettet ved
å trykke inn FYLLE SETT knappen til tre streker vises i displayet. Slipp knappen og trykk den inn igjen.
Pumpen fyller slangesettet. Når væske kommer ut, slipp knappen og trykk på en av de andre knappene for
å komme tilbake til normal meny. Viktig: Minste og blå ende av forlengelsesslangen må være nærmest
kassetten (blått mot blått). Størst – og lilla ende skal kobles til filteret.

HVIS PROBLEMER:
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