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Det er viktig at du har lest og forstått innholdet i denne 
håndboken før du tar i bruk systemet. 

 
 

Belmont® væskevarmer, RI-2, varmer blod, kolloider og krystalloider opp til fysiologisk 

temperatur med en brukerinnstilt hastighet fra 10 til 750 milliliter per minutt (ml/min). Kan også 
leveres med opsjon for 1000 ml/min.  Hastighetene 2,5 og 5,0 ml/min (150 og 300 ml/t) er også 
tilgjengelig for å holde iv-slangen åpen. 
 
Systemet overvåker temperatur, slangetrykk og luft i væskebanen for å sikre trygg og forsvarlig 
bruk, og avgir en alarm når det oppstår en tilstand som må kontrolleres.  En overstyringsfunksjon 
som ligger i hardwaren, hindrer bruk av systemet dersom det oppstår programvarefeil.  På 
skjermen kan du se væskehastighet, totalt infundert væskevolum, temperatur, slangetrykk, alarm- 
og statusmeldinger og eventuelle instruksjoner om tiltak.  Berøringsskjermen viser til enhver tid 
knappene som er relevante for situasjonen. 
 
Systemet kan gå på batteridrift, noe som gjør at pasienten kan flyttes.  Væskevarmingen 
deaktiveres når systemet går på batteridrift, mens pumpefunksjonen og sikkerhetsovervåkingen 
fortsatt er aktivert. Det innebygde, oppladbare batteriet blir automatisk ladet opp når systemet er 
koblet til nettstrøm.  
 
 

INDIKASJONER FOR BRUK  

 
 

• Infundering av krystalloider, kolloider eller blodprodukter, inkludert pakkede røde 
blodceller, som volumerstatning for pasienter med blodtap som følge av traumer eller 
kirurgiske inngrep. 

 

• Infundering av oppvarmet væske for å øke temperaturen hos pasienter etter et kirurgisk 
inngrep eller ved hypotermi. 

 

• Infundering av oppvarmet væske til skylling ved urologiske prosedyrer. 
 
 
 

KONTRAINDIKASJONER 

 
 

• Systemet skal ikke brukes når den ønskede væskehastigheten er under 2,5 ml/min eller 
over 1 000 ml/min.  

 

• Systemet skal ikke brukes til å varme trombocytter, kryopresipitater eller 
granulocyttsuspensjoner. 

 

• Systemet skal ikke brukes til medikamentinfusjon. 
 

• Belmont® RI-2 skal ikke brukes når infundering av oppvarmet væske er kontraindisert. 
 

• Ringer-Laktat, dekstrose i vann og hyperton natriumklorid skal ikke tilsettes 
blodkomponenter (AABB Technical Manual 17. utgave, side 624). 
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OVERSIKT OVER BELMONT RI-2 

 

Hele systemet består av RI-2-kontrollsystemet, som monteres på et iv-stativ, og 

engangssettet. RI-2 kan kun brukes sammen med engangsutstyret som følger med. Det 
finnes et treliters reservoar som ekstrautstyr, noe som er praktisk når pasienten trenger å få tilført 
store mengder infusjonsvæske (se side 7). 
 
Engangssettet kobles til på forhånd og har en steril væskebane.  Det er kun beregnet for 
engangsbruk.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedkomponentene i systemet 

 
Hovedkomponentene i kontrollsystemet: 
 
1. Væskedetektoren registrerer og avgir en 

alarm når posen er tom.  
 
2. Strømbryteren slår systemet på og av. 
 
3. Rullepumpen er nøyaktig og pålitelig. 
 
4. Skjermen og kontrollpanelet viser status- 

og alarmmeldinger. Berøringsknappene er 
plassert nederst på skjermbildet. 

 
5. IR-temperaturproben (utgangsproben) 

kontrollerer temperaturen på væsken når 
den kommer ut av varmeveksleren. 

 
6. Luftdetektoren oppdager om det er luft i 

slangen. Hvis detektoren oppdager luft, 
blir venderen umiddelbart lukket for å 
forhindre at pasienten blir tilført luft. 
Pumping og oppvarming stopper, det blir 
avgitt en alarm og en melding om luft i 
slangen blir vist på skjermbildet. 

 
7. Venderen stenger resirkuleringsslangen 

når systemet er i infusjonsmodus. Når 
systemet er i resirkuleringsmodus, stenger 
venderen av infusjonsslangen. Den 
stenger av infusjonsslangen til pasienten 
umiddelbart når det oppstår en feil som 
krever at du iverksetter tiltak. 

 
8. IR-temperaturproben (inngangsproben) 

kontrollerer temperaturen på væsken når 
den føres inn i varmeveksleren. 

Væskedetektor (1)Skjerm (4)
IR-Probe (5)

Luftdetektor(6)

Vender (7)

IR-Probe
(8)

Strømbryter (2)

Rullepumpe
 (3)
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KONTROLLPANEL:  SKJERM OG KNAPPER 

 
Kontrollpanelet består av en klar og tydelig berøringsskjerm med knapper.  Øverst og midt på 
skjermen ser du status- og alarmmeldinger, mens berøringsknappene er plassert nederst. 
 
 

OPPSUMMERING AV KONTROLLPANELET 
 

Statusskjerm: 

• Hastighet i ml/min (RI-2 viser både innstilt hastighet og 
faktisk hastighet) 

 

• Infundert volum 
 

• Temperatur på infusjonsvæske i ºC 
 

• Trykk i væskeslangen i mmHg 
 

• Bolusvolum (når det skal infunderes en  
fast væskebolus) 

 
 
Funksjonsknapper:  Knappene som regulerer alle systemfunksjonene, vises på skjermbildet.  

Skjermbildet forandrer seg hver gang du trykker på en funksjonsknapp.  
Det er bare knapper som er relevante for den aktuelle funksjonen som 
vises.  Den aktive knappen er markert. 
 
Knappesensitiviteten kan stilles inn på tre forskjellige nivåer: Rask, middels 
og langsom.  Knappesensitiviteten leveres med fabrikkstandarden Middels, 
men du kan selv justere denne innstillingen når apparatet er i service-
modus. 

 
 
   Se kapittel 4, side 26, for oppsett av knappesensitivitet. 
 
 
Alarmer:  Alarmmeldinger som inneholder informasjon om hvor feilen har oppstått og 

hvilke tiltak som må iverksettes. 
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BRUK 

 
Dette kapitlet forklarer hvordan du setter opp og klargjør væskevarmeren for trygg og effektiv 
bruk. Du kan velge språk ved oppstart, eller se i kapittel 4, OPPSETT AV SPRÅK, for å innstille 
ønsket språk.   
 

ADVARSEL!  
 

Dette produktet skal ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser. 
 

 
 

ADVARSEL! 

For å unngå faren for elektrisk støt må apparatet bare kobles til en jordet 
stikkontakt. 

 
 

ADVARSEL!  
 

Skal ikke brukes sammen med overtrykksmansjett. Systempumpen har 
tilstrekkelig trykk til å infundere væsken. 
 

 
 

ADVARSEL!  
 

Belmont® væskevarmer, RI-2, skal ikke brukes til å varme trombocytter, 

kryopresipitater eller granulocyttsuspensjoner. 
 

 
 

ADVARSEL! 

 

Belmont® væskevarmer, RI-2, er beregnet til infusjon av varm væske med 

stort volum eller blodkomponenter.  Det skal ikke brukes til medikament-
infusjon.  
 

 
 

ADVARSEL! 
 
Bland ikke Ringer-laktat eller andre løsninger som inneholder kalsium 
med blodprodukter tilsatt citrat. 
 

Bruk bare blodprodukter som er tilsatt antikoagulasjonsmiddel. 
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TRINNVIS OPPSUMMERING AV DRIFTSPROSEDYREN 

 

OPPSETT  

KONTROLLERE SYSTEMET 
 

• Nettledning 

• Reservoarstøtte 

• Engangssett 

• Stort reservoar og holder, om nødvendig 

 
Kontroller at du har alle de nødvendige komponentene 
til systemet. 
 
Bruk bare nettledningen som følger med. 

MONTERE PÅ IV-STATIV 
 

• Iv-stativ: 5 hjul, maksimal diameter  
3,2 cm 

 

• Fest støtten 76 cm fra gulvet. 
 

• Fest RI-2 på iv-stativet på oversiden av 
støtten 

 

• Fest reservoarstøtten ca. 23 cm over den 
øverste delen av systemet 

 
 

OBS! 
 
Kontroller at systemet er ordentlig festet 

til iv-stativet og at det ikke kan velte. 

 

1. Fest støtten (støtteklemme og skive) ca. 76 cm fra 
gulvet.  

 

• Hold klemmen stengt, og løsne skruen for å 
åpne klemmen.  Fest klemmen på iv-stativet 
mens du holder klemmen stengt og strammer 
skruen med den medfølgende unbrako-
nøkkelen på 3/16. 

 

• Smekk plastskiven inn på iv-stativet på over-
siden av støtteklemmen. 

 
2. Løft opp utløserspaken for stativklemmen for å 

åpne.  Fest systemet på iv-stativet på oversiden av 
støtten. Dette gjør du ved å skyve ned utløser-
spaken.  Kontroller at systemet er festet ordentlig 
før du fortsetter. 

 
3. Klem reservoarstøtten fast til iv-stativet ca. 23 cm 

over RI-2. 
 

• Påse at det ikke er noe som sperrer for lufte-
hullene nederst på systemet. 

Iv-stativ 

RI-2 

Støtte-
klemme 

Plast- 
skive 

Reservoarstøtte 

Utløserspak 
for stativ-
klemme 

76 cm 
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KOBLE TIL ENGANGSSETTET 
 

ADVARSEL! 
 

Engangssettet er kun beregnet til bruk på 
én pasient. Skal ikke brukes flere ganger. 
 
Lagre engangssettet et tørt og godt 
ventilert sted uten at det eksponeres for 
kjemisk damp.  
 
Vi anbefaler sterkt at engangssettet først 
settes inn og fylles rett før prosedyren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delene til engangssett med tre spisser 

1. Smekk reservoarkammeret 
inn på støtteklemmen. 

 
 

2. Åpne døren. Sett inn 
varmeveksleren slik at den 
røde pilen peker opp 
(rødfarget slange mot rød 
stripe på apparatet). 

 
 
 
 
 

3. Sett sperreblokken ordent-
lig inn i væskedetektoren. 

 
  

4. Før den bøyde delen av 
pumpeslangen (blåfarget 
slange) over pumpehodet. 
Kontroller at den tynne 
resirkuleringsslangen er i 
sporet til høyre. 

 
Ikke knekk eller vri på 
slangen. 

 
5. Plasser trykkammeret i 

trykkammerbrønnen. Sett 
den brede infusjonsslangen 
ordentlig inn i luftdetektoren 
og til venstre for venderen. 

 
Du må ikke påføre trykk-
transduseren for stort 
trykk.  Trykktransduseren 
kan bli ødelagt hvis den 
blir påført for stor kraft. 
Du må ikke bruke 
systemet hvis trykk-
transduseren er ødelagt. 
 
 

6. Plasser den tynne resirkuleringsslangen til høyre 
for luftdetektoren og til høyre for venderen. 

 
7. Lukk og lås døren. Kontroller at pumpeslangen ikke 

kommer i klem. Koble til pasientslangen. 
 

Sjekk ventil 

 

Rulleklemme 

 

Slange- 
sett 

 

Slange-
klemmer 

Lufteventil 

 

Reservoar- 
kammer 

 

Sperreblokk 

 
 Slange 

Resirkulerings- 
slange 

 

Pasient- 
slange 

 

Trykk- 
kammer 

 

Rødfarget 
slange 

 

Blod- 
filter 

Varmeveksler 

 

Slangespis
ser 

 

 Pil trykt øverst  på 
 blokken 
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KOBLE TIL STORT RESERVOAR 
(EKSTRAUTSTYR) 
 
 

•  Koble til holder for stort reservoar 
 

•  Koble til stort reservoar 
 

 
 
 
 

OBS! 
 
Du må ikke sette reservoaret under trykk 

eller påføre vakuum. 

 
1. Bruk aseptisk teknikk og fjern reservoarkammeret 

fra engangssettet ved å koble fra luerkoblingene. 
  

• Koble fra den store pumpeslangen ved å trykke 
inn luerlåstappen og trekke ut koblingen. 

 

• Koble fra den tynne resirkuleringsslangen ved 
å skru løs koblingen.   

 
2. Fest den store reservoarholderen til iv-stativet og 

plasser reservoaret i holderen.   
 
3. Bruk aseptisk teknikk og sett sammen det store 

reservoaret ved å feste de tre overgangsstykkene 
øverst på reservoaret.  

 
4. Koble det store reservoaret til luerkoblingen på 

engangssettet. 
 
5. Juster reservoarholderen for å være sikker på at de 

to tilkoblede slangene under reservoaret ikke 
strekkes eller får knekk.  

 
Slanger som er strekt eller har knekk, kan redusere 
væskestrømmen og føre til at væskedetektoren 
avgir hyppige alarmer om tom pose. 
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SLÅ PÅ SYSTEMET 
 

•  Kontroller at nettledningen er satt 
ordentlig inn i kontakten på apparatet. 

 

•  Sett systemets nettledning inn i en jor-
det vekselstrømskontakt på 20 ampere. 
Bruk ikke adapter til ujordede kontakter. 

 
 

 
 

Oppstartsbilde 
 

1. Sett reservoaret inn i holderen.
2. Sett inn varmeveksleren.
3. Sett inn sperreblokken ved den b lå

    p ilen.
4. Sett inn settet i det fargede sporet. 
5. Sett inn trykkammeret.
6. Sett inn settet i det fargede sporet
    og lukk døren.

NESTE

2

3

4

5

6

 
 
 

Pumpeoppsett-skjermbilde 
 

 
 
1. Slå på strømmen ved å skyve strømbryteren til 

posisjonen PÅ.  Systemet utfører en selvsjekk for 
å kontrollere at alle parametere fungerer som de 
skal. 

 
2. Meldingen NETTSTRØM PÅ vises på logo-

skjermbildet når systemet blir slått på.  Kontroller 
at nettledningen er satt ordentlig inn i 
veggkontakten og apparatet hvis du ikke ser 
denne meldingen. 

 
3. FYLL-skjermbildet vises. 
 
4. Trykk på NESTE for å gå til FYLL-skjermbildet. 
 

• Hvis språket på skjermen ikke er norsk, slår 
du apparatet av og på igjen. 
 

• Trykk på SERVICE for å gå til 
KALIBRERING/OPPSETT-skjermbildet. 

 
• Trykk på SPRÅOPPSETT → velg norsk → 

NESTE → AVSLUTT SERVICE. 
 

• Hvis du slår på strømmen uten engangs-
settet, vises skjermbildet for pumpeoppsett. 

 
• Åpne døren og følg instruksjonene på 

skjermen for å sette inn engangssettet. 
 

• Lukk døren. FYLL-skjermbildet vises 
automatisk. 

 
KOBLE TIL VÆSKEPOSEN 
 
Bruk en løsning som er kompatibel med 
blod når du skal fylle systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fyll-skjermbildet 

 
1. Heng væskeposen(e) på iv-stativet. 
 
2. Steng slangeklemmene helt og fjern proppene på 

slangespissene.  Perforer væskeposen(e). Sørg 
for å perforere ordentlig slik at væsken kan renne 
fritt.  

 
3. Åpne slangeklemmene. 
 

• Når væskeposene henger over apparatet må 
du sørge for at pumpeslangen som er koblet 
til væskedetektoren, ikke strekkes.  Væske-
detektoren kan avgi feilaktige alarmer om 
tom pose hvis pumpeslangen strekkes for 
mye.  

 
• Resirkuleringsslangen må ikke få knekk eller 

bli okkludert. 

KOBLE TILVÆSKEPOSER. ÅPNE SLANGE-
KLEMMENE OG TRYKK FYLL FOR Å STARTE.

FYLL
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FYLLE SYSTEMET 
 
Fyll systemet med en løsning som er 
kompatibel med blod. Det skal ikke fylles 
med blod. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fylle systemet 
 

OBS! 
 

Tørk av søl fra apparatet med én gang. 

 
 
1. Trykk på FYLL for å resirkulere 100 ml væske 

med 500 ml/min for å fjerne luft og fylle systemet 
med væske. 

 
2. Nedtellingen av fyllingsvolumet på 100 ml vises på 

skjermbildet. Stoppes automatisk når nedtellingen 
kommer til 0 ml. SETTET FYLT-bildet vises. 

 
• Hvis fyllingsvolumet fortsatt er 100 ml etter 

30 sekunder, stopper systemet og avgir en 
alarm. Du får en melding om å åpne 
slangeklemmene og fortsette fyllingen. 

 
• Trykk på STOPP hvis du må stoppe 

fyllingen. Nedtellingen av fyllingsvolumet 
vises fortsatt på skjermbildet. Trykk på 
FORTS. FYLLING for å fortsette.  

FYLLE PASIENTSLANGEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Settet fylt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pasientslangen er fylt 

 
 
 

Slik fjerner du luft fra pasientslangen: 
 
1. Åpne rulleklemmen og fjern luerproppen fra 

pasientslangen. 
 
2. Trykk på FYLL PAS.SL. 

Trykk én gang for å fylle med 50 ml/min. Trykk og 
hold for å fylle med 200 ml/min. 

 
3. Trykk på STOPP når all luft er fjernet fra pasient-

slangen.   
 
 
 

ADVARSEL! 
 
Før du fortsetter må du kontrollere og være helt 
sikker på at pasientslangen er fullstendig fylt og at 
det ikke er luft i den.   Alle luftbobler i pasient-
slangen som befinner seg etter venderen, må 
fjernes før du kan fortsette prosedyren. 

STOPP

FYLL ENGANGSSETTET
STOPPER AUTOMATISK        100 ml TILBAKE

                     SETTET FYLT
 KLARGJØR PASIENTSLANGE.
 TRYKK FYLL PAS.SL. FOR Å FYLLE
 MED 50 ML/MIN ELLER TRYKK OG HOLD
 FOR Å FYLLE MED 200 ML/MIN.

FYLL
PAS.SL.

STOPP

  NÅR PAS.SLANGEN ER FYLT: TRYKK
  STOPP OG DERETTER START 

STOPP
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KOBLE TIL PASIENTEN 
 
Velg en venekanyle som er egnet for valgt 
væskehastighet og væsketype, se 
diagrammet. 

 
 
STARTE INFUSJONEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasientslangen er fylt og infusjonen kan 
starte 

 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

Infusjonsskjermbildet 
 

 
 
1. Velg en kanylestørrelse som er egnet for den 

valgte væskehastigheten.  
 

 
 
 
 
2. Bruk aseptisk teknikk og koble til pasienten uten å 

få luftbobler i slangen. 
 
 
 
 

OBS! 
 

Det skal brukes en egen intravenøs tilgang til 
infusjon av blodkomponenter og løsninger som er 

kompatible med blod. 
 
 
 
 
 
 
1. Trykk på START for å starte infusjonen med 

10 ml/min. 
 
2. Trykk på 500 ml/min for å infundere med 

500 ml/min. Ved behov kan du justere væske-
hastigheten ved å trykke på INFUSJ.HAST. ▲/ 
INFUSJ.HAST. ▼ (øke/redusere med 10 ml/min). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ADVARSEL! 
 
Bland ikke Ringer-laktat eller andre løsninger som 
inneholder kalsium med blodprodukter tilsatt citrat. 
 

Bruk bare blodprodukter som er tilsatt 
antikoagulasjonsmiddel. 

 

 

Maksimalt flow 
(ved 300 mmHg med 2” kanyle) 

Krystalloider 

  NÅR PAS.SLANGEN ER FYLT: TRYKK
  STOPP OG DERETTER START 

FYLL
PAS.SL.

STOPP

START

ANGI     = 500 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   = 500 ml 
HAST.                 min    

 

VOL  =  16,2 l 

INFUNDERER     

T = 37,3 °C 

P  =  125 mmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

BOLUS 
200 ml 

RESIRK. 

STOPP 

Erytrocytter 

IN
F

U
S

J
O

N
S

H
A

S
T

IG
H

E
T
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VEDLIKEHOLDE INFUSJONEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infusjonsskjermbildet 
 

Kontroller pasienten rutinemessig og kontroller 
parameterne på skjermbildet. Følg opp og korriger 
alarmer. 
 

OBS! 
 
Skift ut reservoarkammeret eller engangssettet 
når filteret tilstoppes. Hvis filteret tilstoppes, 
aktiveres væskesensoren. Apparatet avgir en 
lydalarm og viser meldingen "Posen tom. Sjekk 
slanger og filter. Bytt pose". Pumpen stopper. 

• Trykkalarm 
 

Reguler pumpehastigheten for å 
holde slangetrykket under den 
brukerinnstilte trykkgrensen.   
 

 
                         lik faktisk hast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykkalarm-skjermbildet 
 

Trykkgrensen er fabrikkinnstilt med en maksimums-
grense på 300 mmHg. Du kan endre denne grensen, 
se kapittel 4, side 26. 
 
Når trykkalarm er valgt, vises meldingen "Høyt trykk i 
slangen. Angi hast. til å være lik faktisk hast." 
Trykkstatusfeltet blinker og alarmen høres hvert 
10. sekund. 
 
En eventuell trykkalarm skyldes hovedsakelig liten 
åpning på infusjonssettet eller okklusjon av slangen. 
 
Du kan unngå trykkalarmen ved å stille ANGI HAST. 
slik at hastigheten stemmer med den faktiske 
hastigheten som systemet kan gi uten å utløse en 
alarm, eller ved å bruke en kanyle med riktig 
størrelse. Se diagrammet på side 10 med valg av 
infusjonhastighet i forhold til hastighet og 
væsketype. 

• Automatisk fjerning av luft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skjermbildet for automatisk fjerning av luft 

Etter at det er infundert 500 ml væske, fjerner 
systemet automatisk luft ved å stenge infusjons-
slangen og åpne resirkuleringsslangen noen få 
sekunder. 
 
Resirkuleringshastigheten er midlertidig satt til 
500 ml/min hvis væskehastigheten er på eller under 
500 ml/min, og til den faktiske væskehastigheten 
hvis denne er over 500 ml/min. 
 
Det står FJERNER LUFT på statuslinjen HAST når 
dette pågår.  Volumverdien (VOL) endres ikke når 
luften blir fjernet, og fortsetter å telle nedover når 
infusjonen starter igjen. 
 
Systemet fortsetter med den innstilte hastigheten når 
infusjonen starter igjen. 

ANGI     = 500 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   = 500 ml 
HAST.                 min    

 

VOL  =  16,2 l 

INFUNDERER     

T = 37,3 °C 

P  =  125 mmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

BOLUS 
200 ml 

RESIRK. 

STOPP 

ANGI     = 500 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   = 140 ml 
HAST.                 min    

 

VOL  =  16,2 l 

 Hoyt trykk i slangen. 
 Angi hast. til a vaere 
lik    

T = 37,3 °C 

P  =  298 mmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

BOLUS 
200 ml 

RESIRK. 

STOPP 

ANGI     = 500 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   = 500 ml 
HAST.                 min    

 

VOL  =  16,2 l 

FJERNER LUFT     

T = 37,3 °C 

P  =  125 mmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

BOLUS 
200 ml 

RESIRK. 

STOPP 
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   RESIRK.K 

 

• Bolus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolusskjermbildet 
 

 
Leverer et fast, fabrikkinnstilt volum på 200 ml med 
en hastighet på 200 ml/min. 
 
Hvis du vil endre væskehastigheten mens bolusen 
infunderes, trykker du på INFUSJ.HAST. ▲, 
INFUSJ.HAST. ▼ eller 500 ml/min HAST. 
 
Du kan endre bolusvolumet på skjermbildet for 
parameteroppsett (kapittel 4, side 26) eller ved å 
trykke på og holde inne BOLUS-knappen på 
infusjonsskjermbildet. Det nye bolusvolumet vises på 
statuslinjen VOL (volum) med forstavelsen BOL 
(bolus).  Infusjonen starter når du slipper opp 
bolusknappen. 
 
Det står to tall på BOLUS-knappen. Det øverste tallet 
er den innstilte bolusverdien, og det nederste tallet er 
volumet som er gitt og som teller opp fra 0 til volumet 
på knappen.  Systemet avgir et lydsignal når 
bolusvolumet er gitt og går tilbake til den forrige 
innstilte væskehastigheten hvis den forrige 
hastigheten var 50 ml/min eller lavere.  Hvis den 
tidligere hastigheten var høyere enn 50 ml/min, 
settes væskehastigheten til 50 ml/min. 

• RESIRK. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Resirkuleringsskjermbildet 

 

Resirkulerer væske og varmer og fjerner luft i 
systemet med en forhåndsinnstilling på 200 ml/min. 
Resirkuleringen stopper automatisk og avgir et 
lydsignal etter fem minutter. 

 
 

ADVARSEL! 
 
Resirkulering over lengre tid kan skade de røde 
blodcellene ved at de gjentatte ganger blir utsatt 
for rullene inne i pumpehodet.  

• STOPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopper pumpen og oppvarmingen midlertidig. 
Statusbildet er fortsatt aktivt. 

 

ANGI    = 200 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   = 200 ml 
HAST.                 min    

 

BOL = 200 ml 

INFUNDERER     

T = 37,3 °C 

P  =  125 mmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

200 ml 
 10 ml 

RESIRK. 

STOPP 

ANGI    = 200 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   = 200 ml 
HAST.                min           
min    

 VOL  = 16,2 l  

RESIRKULERER     

T = 37,3 °C 

 P = 125 mmHg 
mmmmmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

BOLUS 
200 ml 
  
 

STOPP 

ANGI    =    0 ml 
HAST.           min    
 

FAKTISK   =  0 ml 
HAST.               min  
min    

 VOL  = 16,2 l  

STANDBY     

T = 37,3 °C 

 P < 70 mmHg 
mmmmmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
  500 ml 
         min 
 HAST. 

BOLUS 
200 ml 
  
 

STOPP 

   RESIRK.. 
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BATTERIDRIFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Batteridrift-skjermbildet 

 
 

OBS! 
 

Fordi det ikke er noen oppvarming når 
apparatet går på batteridrift, skal det kun 
benyttes batteridrift i korte perioder eller 
ved svært lav væskehastighet.  

 
1. Trykk på RESIRK. for å forhåndsvarme 

væsken i reservoarkammeret. 
 
2. Ta nettledningen ut av veggkontakten.  På 

statuslinjen som vanligvis viser temperaturen, 
blinker det nå BATTERI INGEN 
OPPVARMING for å angi at systemet går på 
batteridrift, at maksimal væskehastighet er 
50 ml/min og at oppvarmingen er midlertidig 
stoppet.  

 
3. Juster væskehastigheten ved å trykke på 

INFUSJ.HAST. ▲ eller INFUSJ.HAST. ▼ eller 
trykk på 50 ml/min for å stille infusjons-
hastigheten umiddelbart til maksimal hastighet 
på 50 ml/min.   

 
4. Når systemet kobles tilbake på nettstrøm, blir 

væskehastigheten værende på 50 ml/min hvis 
den forrige væskehastigheten var høyere enn 
50 ml/min. Systemet går tilbake til forrige 
væskehastighet hvis den forrige hastigheten 
var 50 ml/min eller lavere. 

 
5. Batteriet gir normalt minst 30 minutters driftstid. 
 

 SVAKT  BATTERI 
 
Når batteriet blir svakt vises meldingen SVAKT 
BATTERI og en lydalarm utløses.  Systemet må 
kobles til nettstrøm hvis det fortsatt skal brukes og 
for å lade batteriet.  
 
Normal ladetid er åtte timer. 

UTILSIKTET STRØMBRUDD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilsiktet strømbrudd 

 
 
Hvis strømbryteren stilles i STANDBY-posisjon mens 
systemet pumper, stopper systemet pumpingen og 
avgir et lydsignal.  Denne meldingen beskytter 
systemet fra å bli utilsiktet slått av under en 
prosedyre.   
 
Trykk på STRØM AV for å slå av systemet.   
 
Still strømbryteren tilbake til PÅ-posisjonen for å 
fortsette prosedyren.  

ANGI   =   50 ml 
HAST.          min  
mimin    
 FAKTISK   =  50 ml 

HAST.               min    
min    

 VOL =  16,2 l 

INFUNDERER     

 

P  =  125 mmHg 

INFUSJ- 
HAST. ▲ 

INFUSJ- 
HAST. ▼ 

  
    50 ml 
         min 
  HAST. 

BOLUS 
 200 ml 

RESIRK
. 

STOPP 

BATTERI 
INGEN 

OPPVARMING 

ANGI   = 0 ml 

HAST.      min 

FAKTISK = 0 ml 
HAST.         min 

  T = 37,3 °C 

 VOL = 16,2 l P = 125 mmHg 

STOPP PUMPEN FØR DU 
SLÅR AV STRØM. SLÅ 
DERETTER PUMPEN PÅ 
IGJEN 

STRØM 
AV 
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AVSLUTTE PROSEDYREN 
 
  
 

OBS! 
 
Når det er væske i engangssettet og 
systemet ikke er slått på, må pasient-
slangen være stengt med klemmen når 
du åpner døren. Dette hindrer 
ukontrollert væskeflyt. 

 
1. Trykk på STOPP hvis pumpen er slått på.   
 
2.  Klem av pasientslangen og slangespissene.   
 
3. Bruk strømbryteren til å sette systemet i 

STANDBY. 
 
4. Åpne døren og fjern engangssettet fra 

systemet.  Følg avdelingens vanlige prose-
dyrer når du håndterer og kasserer smittefarlig 
materiale. 

 
5. Følg rengjøringsprosedyrene som beskrives i 

kapittel 4, side 28, når du skal rengjøre og 
desinfisere systemet. 

MANUELL DRIFT I 
KRISESITUASJONER 
 
 
Hvis systemet slutter å fungere under en 
prosedyre, kan du i en krisesituasjon bruke 
trykk eller tyngdekraft til å infundere 
væsken manuelt. 
 
 

ADVARSEL! 
 
Ved manuell drift i krisesituasjoner 
overstyres alle systemets sikkerhets-
funksjoner.  Overvåk pasientslangen 
for å sikre at pasienten ikke blir tilført 
luft.  For å unngå at engangssettet 
revner eller at blodcellene skades, må 
du ikke bruke stor kraft på væske-
posen. 

 
1. Overstyr systemet ved å sette det i STANDBY 

med strømbryteren.   
 
2. Åpne døren slik at væsken kan gå utenom 

rullepumpen. 
 
3. Fjern infusjonsslangen fra venderen.  Resten 

av engangssettet kan enten være igjen i 
apparatet eller fjernes.   

 
4. Åpne slangeklemmene og pasientslangen. 

Trykk på væskeposen for at væsken skal flyte 
lettere.  

 
For å unngå at engangssettet revner eller at 
blodcellene skades, må du ikke bruke stor kraft 
på posen.  
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ALARMER OG FEILSØKING 

 
Dette kapitlet beskriver mulige årsaker til alarmmeldinger og forslag til tiltak som kan korrigere 

tilstandene.  Når Ri-2 oppdager en situasjon som hindrer effektiv infusjon, stopper apparatet 
pumpingen og oppvarmingen, flytter venderen til resirkuleringsposisjon, viser en alarmmelding og 
forslag til tiltak samt avgir en lydalarm. Du stopper en alarm og går tilbake til normal drift ved å 
velge STILNE på alarmmeldingskjermbildet og følge instruksjonene. Når STILNE-knappen er 
trykket, vises den markert på skjermen. 
  
 
 

A. DRIFTSALARMER 
 

ALARMMELDING MULIG ÅRSAK TILTAK 

LUFT I SLANGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luft i slangen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fyll på nytt 
 
 

Luft i slangen. 
 
Slangen i luft-
detektorsensoren 
er ikke satt 
ordentlig inn i 
detektoren. 
 
Lekkasje i 
engangssettet. 
 
Luftdetektor-
sensoren er 
tilsmusset. 
 
Elektronikken i 
luftdetektoren er 
defekt. 

Åpne døren for å stoppe alarmen. 
 
Kontroller om det er luftbobler og 
eventuelle lekkasjer. 
 
Klem på slangen rett ovenfor 
luftdetektoren for å fjerne luft fra 
sensoren.  Det skal ikke være noe luft 
igjen i luftdetektoren.   
 
Kontroller luftdetektoren og påse at den 
er ren og at det ikke er noe som 
blokkerer sensoren.   
 
Sett slangen på plass i luftdetektoren 
igjen og påse at den sitter ordentlig i 
sensoren. 
 
Trykk på FYLL PÅ NYTT for å fylle 
systemet igjen. Hvis systemet ikke kan 
fullføre fyllingen på nytt fordi filteret i 
reservoarkammeret er tilstoppet, må du 
skifte ut reservoarkammeret eller 
engangssettet før du fyller på nytt.  
Systemet fortsetter infusjonen når det 
er fylt på nytt. 
 
Slå av strømmen og kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

ÅPEN DØR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukk døren 

Døren er åpen. 
 
 
Det er ingen 
magnet i dør-
låsen. 

Lukk døren for å stoppe alarmen og 
fortsette. 
 
Kontroller magneten i dørlåsen. 
 
Hvis du åpner døren mens systemet 
pumper, blir oppvarmingen og 
pumpingen stoppet umiddelbart.  
Ventilen går i resirkuleringsposisjon og 
systemet avgir en lydalarm. 

STILNE

LUFT I SLANGEN. ÅPNE DØREN.
KLEM SLANGEN UNDER DETEKTOR
FOR Å FJERNE LUFT.
SETT INN SLANGEN OG
LUKK DØREN.

FYLL
PÅ NYTT

STOPP

TRYKK FYLL PÅ NYTT FOR Å
FORTSETTE

ÅPNE
VENTIL

STILNE

HOLD FOR Å

LUKK DØREN.
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POSEN TOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posen er tom 

 
 

 
 
 
 
 
 

Melding om tom pose etter å ha 
trykket på FYLL PÅ NYTT 

 
 
Posen er tom. 
 
 
Slangeklemmene 
er ikke helt åpen 
eller posene er 
ikke helt gjennom-
hullet. 
 
Slangen i væske-
sensoren sitter 
ikke ordentlig i 
detektoren, eller 
så er det strekk på 
slangen fra sen-
soren på grunn av 
vakuum i slangen. 
 
Tilstoppet lufte-
ventil eller blod-
filter. 
 
Reservoaret eller 
resirkulerings-
slangen er 
blokkert. 
 
Elektronikken i 
detektoren er 
defekt. 

Trykk på STILNE for å stoppe alarmen. 
 
Hvis posen er tom må du bytte pose og 
trykke på FYLL PÅ NYTT.   
 
Åpne slangeklemmen eller gjennomhull 
posen ordentlig. 
 
 
Sett slangen på plass i væske-
detektoren igjen og påse at den sitter 
ordentlig i sensoren. 
 
 
 
 
 
 
Hvis reservoarkammeret fortsatt er tomt 
når systemet fylles på nytt, kan det 
hende at lufteventilen øverst på 
reservoarkammeret er tilstoppet.  Hvis 
det er tilstoppet, stikker du hull på 
væskeposen(e) med slangespissene og 
åpner klemmene helt for at luften i 
reservoarkammeret skal komme inn i 
væskeposen(e) og at væsken skal fylle 
kammeret. 
 
Store partikkelmengder i blodet kan 
tilstoppe blodfilteret i reservoar-
kammeret.  Skift ut reservoarkammeret 
eller engangssettet hvis det er til-
stoppet. 
 
Slå av strømmen og kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

  

POSEN TOM. SJEKK SLANGER
OG FILTER. BYTT POSE.

STILNE

STOPP

100 ml TILBAKE

ÅPNE
VENTIL

STILNE

HOLD FOR Å

LUKK DØREN.
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ALARMMELDING MULIG ÅRSAK TILTAK 

FOR STORT TRYKK 

 
 

 
For stort trykk 

Pasientslangen er 
blokkert. 
 
Resirkulerings-
slangen er 
blokkert. 
 
Infusjonsstedet 
fungerer dårlig. 
 
Venekateteret er 
for lite. 
 
Trykkgrensen er 
stilt inn for lavt. 
 

Kontroller at væskebanen ikke er 
blokkert. 
 
Kontroller at resirkuleringsslangen ikke 
er blokkert. 
 
Kontroller at det er valgt et godt 
infusjonssted og bruk kanylestørrelsen 
som anbefales i denne håndboken på 
side 10, Velg kanyle som er egnet for 
ønsket væskehastighet og væsketype. 
 
 
Øk trykkgrensen. 
 
Trykk på NESTE for å stoppe alarmen 
og fortsette. 
 
Trykk forsiktig på transduseren for å 
kontrollere at den fungerer som den 
skal.  Trykkverdien på skjermbildet 
skal endre seg.  Hvis den ikke gjør det, 
er den defekt. Kontakt service. 

SVAKT  BATTERI 
 
Koble systemet til nettstrøm hvis det 
fortsatt skal brukes og for å lade 
batteriet.  Det tar minst åtte timer å 
fullade batteriet. 

Batterispenningen 
er for lav. 

Hvis du ser meldingen SVAKT 
BATTERI når systemet er koblet til 
nettstrøm, kan det hende at en av 
komponentene er defekt.  Kontakt 
service. 
 
Hvis batteriet er helt utladet, må du slå 
av strømmen med bryteren og koble 
systemet til nettstrøm for å lade 
batteriet igjen. Vent minst 30 sek. før 
du slår på systemet igjen. 
 

ENGANGSSETT MANGLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Engangssett mangler 

Det er ikke noe 
engangssett i 
apparatet. 

Koble til engangssettet.  
 
Trykk på NESTE for å fortsette. 

  

STILNE

NESTE

FOR STORT TRYKK
SJEKK OM PASIENTSLANGE
ER BLOKKERT.

STILNE

NESTE

FOR STORT TRYKK
SJEKK OM RESIRKSLANGE
ER BLOKKERT.

STILNE

 * * * * ENGANGSSETT MANGLER * * * * *
ÅPNE DØREN FOR Å STOPPE ALARMEN.
SETT INN ENGANGSSETTET.
LUKK DØREN.
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B.  TEMPERATURALARMER: 
 
 Følgende temperaturalarmer kan oppstå: 
 

ALARMMELDING MULIG ÅRSAK TILTAK 

SYSTEMFEIL NR. 101 

SJEKK OM TEMP. 
PROBENE ER 
BLOKKERT. RENGJØR 
OPPTIKKEN. TRYKK 
PRØV PÅ NYTT FOR Å 
FORTSETTE. 
KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Våt, tilsmusset eller 
blokkert optikk på 
engangssettet. 
 
Våt, tilsmusset eller 
blokkert IR-probe. 
 
Feil på IR-probe. 
 
Feil på varmeelementet. 
 
 
 

Kontroller om engangssettet eller væske-
banen er blokkert.  Påse at optikken på 
engangssettet og IR-probene er ren og tørr.  
Rengjør overflatene med en fuktig klut ved 
behov.  Tørk overflatene før du fortsetter. 
 
Trykk på PRØV PÅ NYTT for å fortsette. 
 
Slå av strømmen og kontakt service hvis 
feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 102 

INFUSJONSVÆSKE 
HØY TEMPERATUR. 
KAST ENGANGS-
SETTET OG BLODET. 
SETT INN ET NYTT 
SETT OG SLÅ PÅ 
IGJEN. KONTAKT 
SERVICE HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Væsken har høyere 
temperatur enn den 
innstilte grensen. 
 
Temperaturprobene er 
våte, tilsmussede eller 
blokkerte. 
 
Begrenset væske-
hastighet eller tom pose. 
 
 

Kontroller om engangssettet eller væske-
banen er blokkert.  Påse at optikken på 
engangssettet og IR-probene er ren og tørr.  
Rengjør overflatene med en fuktig klut ved 
behov.  Tørk overflatene før du fortsetter. 
 
Kontroller at slangeklemmene er åpne og at 
væsken flyter fritt. Kontroller at filteret ikke er 
tilstoppet. Bruk en ny pose hvis posen er tom. 
 
Lukk slangeklemmene på slangespissene og 
pasientslangen og fjern engangssettet.  Slå 
av strømmen og slå deretter systemet på 
igjen etter å ha satt inn et nytt engangssett.   
 
Kontakt service hvis problemet vedvarer. 
 

ADVARSEL! 
 
Du må ikke infundere blod fra engangssettet 
når temperaturen er for høy.  Det er ikke trygt 
å infundere røde blodceller som har vært 
utsatt for høy temperatur. 
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C.  HARDWARE-ALARMER: 

 

ALARMMELDING MULIG ÅRSAK TILTAK 

SYSTEMFEIL NR. 201 

SLÅ AV STRØM OG 
START PÅ NYTT. 

KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Feil i luftdetektor. Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 202 

SLÅ AV STRØM OG 
START PÅ NYTT. 

KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Feil i væskedetektor Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 203 

TRYKK PRØV PÅ NYTT 
FOR Å FORTSETTE. 
KONTAKT SERVICE 

HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Kraftig nettstøy eller 
intern feil. 

Trykk på PRØV PÅ NYTT. 

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 204 

SLÅ AV STRØM OG 
START PÅ NYTT. 

KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Intern feil i varme-
elementet. 

Feil i strømkretsen for 
feedback. 

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 205 

TRYKK PRØV PÅ NYTT 
FOR Å FORTSETTE. 
KONTAKT SERVICE 

HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Hardware-feil i varme-
elementet. 
 
 

Trykk på PRØV PÅ NYTT.  

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 206 

SJEKK OM LUFT-
INNTAKET ER 

BLOKKERT. VENT TIL 
SYSTEMET ER 
KJØLET NED. 

KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Strømmodulen blir 
overopphetet. 

Påse at viftehullene nederst på apparatet 
ikke er blokkert. 

Vent til apparatet retter feilen.  Infusjons-
skjermbildet vises igjen når feilen er rettet.  

Trykk på STILNE for å stoppe alarmen.  

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 
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ALARMMELDING MULIG ÅRSAK TILTAK 

SYSTEMFEIL NR. 207 

SJEKK OM PUMPEN 
ER BLOKKERT. TRYKK 
PRØV PÅ NYTT FOR Å 

FORTSETTE. 
KONTAKT SERVICE 

HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Pumpeslangen er 
installert feil. 

Pumpefeil. 

Feil i feedback-
funksjonen for pumpe-
hastighet. 

Pumpen kan ikke 
reguleres, eller så virker 
den ikke i det hele tatt. 
 

Kontroller at pumpeslangen er riktig koblet til 
pumpehodet. 

Kontroller at pumpen beveger seg fritt og at 
pumpehodet er rent. 

Trykk på PRØV PÅ NYTT. 

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 208 

SJEKK OM VENTILEN 
ER BLOKKERT. SLÅ 

AV STRØM OG START 
PÅ NYTT. KONTAKT 

SERVICE HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Ventilfeil. 

Feil på sensoren for 
ventilposisjon. 

Kontroller at ventilen ikke er blokkert. 

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

OBS! 

Lukk klemmen på pasientslangen før du 
åpner døren for å hindre ukontrollert 
væskeflyt.  

SYSTEMFEIL NR. 209 

SJEKK OM LUFT-
INNTAKET ER 

BLOKKERT. VENT TIL 
SYSTEMET ER 
KJØLET NED. 

KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

For høy temperatur i 
kretskortet 

Påse at viftehullene nederst på apparatet 
ikke er blokkert. 

Vent til apparatet retter feilen.  Infusjons-
skjermbildet vises igjen når feilen er rettet.  

Trykk på STILNE for å stoppe alarmen.  

Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 

SYSTEMFEIL NR. 210 

SLÅ AV STRØM OG 
START PÅ NYTT. 

KONTAKT SERVICE 
HVIS FEILEN 
VEDVARER. 

Intern datafeil. Slå av strøm og start på nytt. Kontakt service 
hvis feilen vedvarer. 
 

OBS! 
 

Lukk klemmen på pasientslangen før du 
åpner døren for å hindre ukontrollert 
væskeflyt.  
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FEILSØKING: ANDRE SITUASJONER SOM KAN OPPSTÅ 
VED BRUK 

 
Det kan oppstå problemer som ikke registreres av kontrollsystemet som følge av feil oppsett, feil 
ved tilbehør eller feil ved en enkelt komponent.  Tabellen nedenfor beskriver flere mulige 
problemstillinger, alarmen som kan bli avgitt og hvilke tiltak som må iverksettes. 
 

PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK 

Batteri ingen 
oppvarming 

Nettledningen er ikke 
koblet til nettstrøm. 

Sett ledningen inn i veggkontakten og 
kontroller at nettledingen er ordentlig tilkoblet.  
La systemet være koblet til nettstrøm for å 
lade batteriet. 

Mørk skjerm Lysstyrken er stilt inn med 
den laveste innstillingen. 

Du kan øke lysstyrken under oppsett av 
systemet, se kapittel 4, side 26. 

Væskehastigheten 
reduseres eller følger 
ikke den innstilte 
hastigheten. 

Systemet reduserer 
infusjonshastigheten for å 
holde trykket i slangen 
under trykkgrensen. 

Kontroller og fjern eventuelle knekk på eller 
blokkeringer i slangen.  
 
Bruk infusjonssettet som anbefales i denne 
håndboken i kapittel 2, side 10, Velg kanyle 
som er egnet for ønsket væskehastighet og 
væsketype. 
 
Øk væskehastigheten ved å øke trykk-
grensen.    
Øk trykkgrensen under Kalibrering/Oppsett 
(maksimal trykkgrense er 300 mmHg),  
kapittel 4, side 26. 

Knappene virker 
ikke. 

Knappene blir trykket på 
hele tiden. 
 
Feil på tastaturet. 

Slipp opp knappene for å stoppe det 
kontinuerlige lydsignalet. 
 
Slå av strømmen og kontakt service hvis 
alarmen vedvarer. 

Knappene er for 
sensitive eller 
reagerer ikke i det 
hele tatt. 

Knappesensitiviteten er stilt 
inn med Rask eller 
Langsom. 

Du kan endre knappesensitiviteten under 
oppsett av systemet, se kapittel 4, side 26. 

Ingen melding, 
lydsignal. 

Strømbryteren er ikke helt 
trykket inn eller det er en 
feil på membranbryteren. 

Trykk strømbryteren helt inn. Skift ut 
membranbryteren hvis problemet vedvarer. 

Ingen strøm, eller så 
er det for lite strøm 
igjen på batteriet 

Nettledningen er ikke 
koblet til nettstrøm. 
 
Batteriet ble utladet mens 
apparatet gikk på batteri-
strøm. 

Bytt til nettstrøm, og kontroller at nett-
ledningen er ordentlig tilkoblet. 
 
Lad det interne batteriet ved å koble 
apparatet til nettstrøm.  Kontakt service for å 
skifte ut batteriet hvis det har mindre enn en 
halv times driftstid etter åtte timers lading. 
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PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK 

Apparatet slår seg av 
umiddelbart etter at 
du har slått det på. 
 
Systemet er på i 2-3 
sekunder, og slår seg 
deretter automatisk 
av. 

IGBT-ene på driver "A" og 
"B" har kortsluttet. 
 
 
EPROM-en sitter ikke 
ordentlig i kontakten. 

Slå av strømmen og kontakt service hvis 
problemet vedvarer. 
 
 
Kontakt service. 

Pumpen støyer når 
den er i bruk 

Rullepumpen kommer borti 
døren, eller så er ikke 
pumpeslangen ordentlig 
satt inn. 

1. Åpne døren og sett inn pumpeslangen på 
nytt. 

 
2. Kontroller at det ikke er blod eller smuss 

rundt dørhengslene som hever døren, noe 
som kan føre til at rullepumpen kommer 
borti døren. 

Systemet varmer 
ikke væsken til 
fysiologisk 
temperatur. 

Optikken på engangssettet 
eller IR-sensoren er våt 
eller tilsmusset. 
 
Strømmodulen er ikke 
kalibrert riktig. 
 
Feil på strømmodulen eller 
feil kalibrering av 
temperaturprobene. 

Kontroller at optikken på engangssettet ikke 
er våt eller tilsmusset. 
 
Rengjør optikken på IR-sensoren med en myk 
klut og sprit om nødvendig.  
 
Inngangstemperaturen er for lav eller 
hastigheten er for høy. 
 
Kontakt service hvis problemet vedvarer. 

Systemet blir ikke 
fylt. 

Se under alarmmeldingen 
"Posen tom" i dette kapitlet. 

Kontroller reservoaret og resirkulerings-
slangen og påse at det ikke er noen 
blokkeringer, at posene er helt gjennomhullet 
og at klemmene er åpne. Pumpeslangen skal 
ikke være i strekk, og den må være ordentlig 
festet i sensoren. 
 
Se under alarmmeldingen "Posen tom" i dette 
kapitlet. 

Kan ikke kalibrere 
temperaturprobene. 

Feil på temperaturprobe. 
 
Det ble brukt feil væske-
temperatur under 
kalibreringen. 

Kontroller at det er riktig temperatur på 
væsken. 
 
Kontakt service hvis problemet vedvarer. 

Får ikke slått av 
systemet. 

Feil på en av 
komponentene på 
datterkortet. 

Kontakt service. 
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PARAMETERINNSTILLINGER OG FOREBYGGENDE 

VEDLIKEHOLD 

 

Belmont® væskevarmer, RI-2, krever lite service og vedlikehold.  Du bør likevel utføre fore-

byggende vedlikehold med jevne mellomrom for å utnytte apparatet optimalt og redusere 
muligheten for nedetid. Nedenfor finner du informasjon om rutinemessig vedlikehold (ved behov), 
periodisk vedlikehold (minst én gang i året) og parameterinnstillinger.  Apparatet trenger ikke 
regelmessig kalibrering.  
 
 
 

ADVARSEL! 
 

Følg standardprosedyrer når du håndterer blodprodukter. Håndter alt blod 
som om det er infisert, og tørk opp alt søl umiddelbart. 

 
 
 
 

ADVARSEL! 
 

Test om det har oppstått lekkasjestrøm med jevne mellomrom for å unngå 
faren for elektrisk støt. 

 
 
 
 

OBS! 
 

Sett systemet i STANDBY og trekk ut nettledningen før du rengjør 
apparatet for å unngå elektrisk støt. 

 
 
 
 

OBS! 
 

Tørk av søl fra apparatet med én gang. 
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A. OPPSETT AV SYSTEMET 

 
Du kan endre følgende innstillinger under oppsettet av systemet: 
▪ Dato og klokkeslett 
▪ Lysstyrke 
▪ Knappesensitivitet 
▪ Bolusoppsett 
▪ Trykkgrenser for alarmen "For stort trykk" 
 
Parameterinnstillingene må endres i servicemodus. 

 
 
 
 
 
Trykk på SERVICE for å gå til Kalibrering/oppsett-modus.  SERVICE-knappen vises bare på 
BELMONT-logoskjermbildet når du slår på systemet.  Dette skjermbildet er aktivert i 4,5 sekunder 

før systemet går til Fyll-modus. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALIBRERING/OPPSETT 
KL.  23:59  DATO: 12-31-14 
BOLUS   200 ML TRYKKGRENSE 300MMHG  
NETTSTRØM PÅ 
 

 
DATO 

KL. 
LYS- 

STYRKE 
SPRÅK- 

OPPSETT 

TEMP.- 
KAL. 

TRYKK- 
KAL. 

STRØM 
KAL. 

RASK 
SENSITV 

TRYKK- 
GRENSE 

HARD- 
WARE 

OPPSETT 
BOLUS 

AVSLUTT 
SERVICE 
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1. Dato/klokkeslett 

 
Trykk på DATO KL. på skjermbildet KALIBRERING/OPPSETT for å stille inn 
klokkeslett og dato.  Trykk enten på KL. eller DATO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etter at du har trykket på DATO KL. 
 

 
Det blir vist et talltastatur.  Skriv inn klokkeslettet eller datoen.  Klokkeslettet må skrives 
inn med 24-timers format (f.eks. 13:00).  Hvis du trykker på AVBRYT blir den oppgitte 
verdien slettet, og du kommer tilbake til det forrige skjermbildet for dato og klokkeslett.  
Hvis du trykker på OPPDATER blir den nye verdien lagret, og du kommer tilbake til det 
forrige skjermbildet for dato og klokkeslett.  Trykk på NESTE for å gå tilbake til 
skjermbildet Kalibrering/Oppsett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etter at du har trykket på DATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etter at du har trykket på KL. 
 

  

 KL.  DATO 

  KL. DATO  NESTE 

DATO 

 AVBRYT 

OPPDATER 

 AVBRYT 

OPPDATER 

 KL. 
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2. Lysstyrke 

 
Det er fire forskjellige lysstyrker.  Trykk på LYSSTYRKE for å øke lysstyrken til neste 
nivå.   

 
 

3. Oppsett av språk 
 

Trykk på denne knappen for å velge ønsket språk.  
 
 
4. Knappesensitivitet 

 
Innstillingen for knappesensitivitet definerer hvor sensitive berøringsknappene skal være.  
Det er tre forskjellige innstillinger for knappesensitivitet: RASK, MIDDELS og LANGSOM.  
Den gjeldende innstillingen står på knappen.   RASK betyr at det kreves liten tid før 
knappen reagerer.  MIDDELS krever litt mer tid, mens LANGSOM krever lengst tid og 
gjør knappene mindre sensitive.  Knappesensitiviteten leveres med fabrikk-
innstillingen Middels. 
 
Husk at denne knappen endrer tiden som er påkrevd for at systemet skal registrere 
knappetrykket.  Den påvirker ikke hvor hardt du må trykke.   

 
 

5. Bolusvolum 

 
Bolusvolumet kan stilles inn fra 100 til 1 000 ml, og du kan trykke på BOLUSOPPSETT 
gjentatte ganger for å velge mellom, 100, 200,  400, 500 og 1000 ml. Gjeldende 
bolusvolum står på statuslinjen BOLUS på skjermbildet Kalibrering/oppsett.  
Bolusvolumet vises også på BOLUS-knappen på infusjonsskjermbildet (se kapittel 2 
under Infusjonsskjermbildet). 

 
 

6. Trykkgrense  
 
Brukeren kan definere maksimalt tillatt slangetrykk.  Mulige innstillinger er fra 100 til 
300 mmHg.  Gjeldende trykkgrense står på statuslinjen TRYKKGRENSE på skjermbildet 
Kalibrering/oppsett.  Trykk og hold inne knappen for å endre grensen i trinn på 50 mmHg.  
Systemet holder slangetrykket under den fastsatte grensen mens infusjonen pågår ved å 
redusere infusjonshastigheten når slangetrykket nærmer seg trykkgrensen. Når du slår 
på apparatet er trykkgrensen alltid innstilt til 300 mmHg. 
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B. TIDSPLAN FOR SERVICE OG FOREBYGGENDE 
VEDLIKEHOLD  

 
Tidsplan 1 
 
Skal utføres enten av brukeren eller en medisin-teknisk ingeniør.  
 

Rutinemessig vedlikehold 
Intervall 

Før og etter 
bruk 

Hver 
måned 

Hver 6. 
måned 

1. Rengjøre og/eller desinfisere utvendig ved 
behov. •    

2. Rengjøre væskedetektoren og luftdetektoren. •    

3. Kontrollere nettledningen. •    

4. Rengjøre temperaturprobene. •    

5. Kontrollere/rengjøre viftedekselet.  •   

6. Kontrollere apparatets forsegling.   •  

7. Kontrollere instrumentdøren og keramisk plate.   •  

8. Kontrollere gummidekslene nederst på 
apparatet.   •  

 
Tidsplan 2 
 
Skal utføres enten av en medisin-teknisk ingeniør eller annet kvalifisert personell. 
 

Obligatorisk test/kontroll 

Intervall 

Hver 6. 
måned 

Hvert 
år 

1. Utføre visuell inspeksjon. •   

2. Utføre driftskontroll av systemet, inkludert test av 
lydalarm. •   

3. Kontrollere batteriet for nominell spenning og 
kontrollere batteriets driftstid. Bytt batteriet når 
driftstiden er marginal eller etter tre år. 

•   

4. Utføre elektrisk sikkerhetstest.  •  

5. Kontrollere hardwaren.  •  

6. Rengjøre pumpehodet.  •  
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C. RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD 

 
1. Rengjøre og/eller desinfisere utvendig 
 

Rengjør alle overflatene og innsiden av døren etter bruk. 
 

a. Still pumpen i STANDBY og trekk ut nettledningen. 
 

b. Tørk av overflaten med en klut fuktet med vann eller isopropanol.   
 

Merk!  Bruk ikke aceton eller andre løsemidler som kan skade overflaten. 
 

c. Bruk hydrogenperoksid eller et mildt blekemiddel til å fjerne blod og desinfisere 
pumpen og la det tørke.  

 
d. Rengjør området rundt dørhengslene, og pass på at døren blir skjøvet helt ned 

på innsiden av hengslene. 
 
e. Du må ikke spraye rengjøringsmidler inn i eller på luftehullene nederst på 

systemet. 
 
2. Væskedetektor og luftdetektor 
 

Hold væskedetektoren og luftdetektoren ren og tørr.  Rengjør med en fuktig bomullspinne 
og la sensorene tørke hvis de blir tilsmusset eller våte.  Overflatene på luftdetektoren er 
sensitive.  Vær forsiktig når du utfører denne prosedyren. 

 
 
3. Nettledning 
 
 Kontroller nettledningen og kontaktene og se etter skader og brudd. Skift ut nettledningen 

hvis det er skader på den. 
 
 
4. Temperaturprober 

 
 Sørg for at probesensorene er rene og tørre.  Rengjør med en fuktig bomullspinne og la 

sensorene tørke hvis de blir tilsmusset eller våte. Pass på at du ikke ødelegger 
sensoroverflaten. 

 
 
5. Viftedeksler 

 
 Kontroller viftedekslene nederst på apparatet, og se etter smuss som kan redusere 

lufttilførselen.  Fjern dekslene ved å løsne de fire festeskruene, og rengjør med såpe og 
vann ved behov.  Kontroller at dekslene ikke er ødelagt. La viftedekslene tørke før de 
monteres igjen. 

 
 
6. Forsegling 
 

Kontroller at forseglingen på hele apparatet er i orden.  Du må også kontrollere 
forseglingen rundt berøringsskjermen og de keramiske platene.  Bruk forseglingsmidlet 
Dow Corning 732 multipurpose RTV eller et tilsvarende middel for å opprettholde 
forseglingen. 
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7. Instrumentdør og keramiske plater 
 
 Instrumentdøren må lukkes helt for at systemet skal fungere ordentlig.  Rullepumpens 

platedel er på døren.  Platedelen må være riktig justert i forhold til pumpen. 
 

a. Kontroller om det er blodsøl i hengslene, og fjern eventuelt blodsøl i 
hengselområdet.  Påse at døren går helt ned på hengslene. 

 
 b. Sjekk plastnaglene og at døren fungerer som den skal. Kontroller at rammen 

rundt døren er rett. Skift rammen hvis den er bøyd. 
 
c. Kontroller at det ikke er noen sprekker i de keramiske platene på døren og midt i 

apparatet. Returner apparatet til produsenten hvis de er skadet, slik at 
produsenten kan skifte disse platene. 

 
 

 
 
 
 
 
 
8. Gummideksler 
 

Kontroller gummidekslene nederst på apparatet, og sjekk at det ikke er sprekker i dem 
eller at de mangler.  Skift dem om nødvendig.  

  

Keramiske plater 
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D. TEST OG DRIFTSKONTROLL AV SYSTEMET 

 
En kvalifisert tekniker må utføre service på apparatet med jevne mellomrom i henhold til  
tidsplan 1 og 2.   
 
Nødvendig utstyr: 
 

• Engangssett til væskevarmeren, REF 903-00006 

• Bio-Tek-sikkerhetsanalysator eller tilsvarende 

• Saltvann eller annen krystalloidløsning til testing 

• 2 liter væske med temp. på 35–42 ºC 

• Manometer (2 mmHg oppløsning) 

• Trykkilde 

• Termometer med termoelement (0,1 ºC oppløsning) 

• Målesylindere (nøyaktighet i henhold til ASTM, klasse B) 

• Tidsur 

• Takometer (valgfritt) 
 
1. Visuell inspeksjon 

 
a. Åpen dør / høyre side: 

 
i. Kontroller at luftdetektoren og væskedetektoren er rene. 
ii. Kontroller at alle plaststiftene på døren er på plass. 
iii. Kontroller at stillskruen for venderen er stram. 
iv. Kontroller at det ikke er noen sprekker i feritten på døren eller på høyre 

side. 
v. Kontroller at trykktransduserens membran er uten revner og rifter. 
vi. Kontroller at alle pumperullene roterer fritt.  Ta rullene ut og rengjør dem 

hvis de ikke roterer fritt. 
vii. Kontroller at døren er skjøvet helt ned, og at det ikke er tørket blod eller 

væske inne i eller rundt hengslene. 
 

b. Bakside: 
  

i. Kontroller at nettstrømkontakten (IEC-kontakten) er ren.  Rengjør hvis du 
ser saltrester. 

 
c. Kontrollere feste-/løsnemekanismen: 
 

i. Kontroller gummiputene på stativklemmene.  Rengjør og skrubb dem 
med isopropanol hvis putene virker glatte. 
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ii. Fest systemet på et iv-stativ og skru det av igjen. Påse at feste- og 
løsnemekanismen fungerer som den skal, slik at systemet ikke utilsiktet 
glir ned på stativet. 

 
2. Driftskontroll av systemet 
 

a. Koble til engangssettet. 
 
b. Slå på strømbryteren.  Vent til du ser FYLL-skjermbildet. 
 
c. Steng slangeklemmene. Heng opp og perforer væskeposen. 
 
d. Åpne slangeklemmene.  Trykk på FYLL for å fylle systemet (sirkulere 100 ml 

væske med 500 ml/min). Nedtellingen av fyllingsvolumet (100 ml) vises på 
skjermbildet.  Stoppes automatisk når nedtellingen kommer til 0 ml. 

 
e. Trykk én gang på FYLL PAS.SL. for å pumpe med 50 ml/min, eller trykk på og 

hold inne for å pumpe med 200 ml/min. Trykk på STOPP når det ikke er flere 
luftbobler igjen i slangen. 

 
f. Trykk på START for å starte infusjonen med 10 ml/min. Trykk på INFUSJ.HAST. 

▲▼ for å endre væskehastigheten. 
 
g. Øk hastigheten til 500 ml/min og kontroller at utgangstemperaturen viser 37,5 ºC 

±1 ºC.  
 
h. Fjern nettledningen.  Kontroller at systemet automatisk går over på batteridrift når 

nettstrømmen frakobles.  Meldingen BATTERI INGEN OPPVARMING vises på 
skjermbildet for å angi at systemet går på batteristrøm og at oppvarmingen er 
midlertidig stoppet. 

 
i. Koble til nettstrøm igjen og kontroller at det ikke oppstår driftsavbrudd. Juster 

væskehastigheten ved å trykke på INFUSJ.HAST. ▲▼. 
 
j. Infunder til væskeposen er tom, og kontroller at systemet slutter å pumpe og 

avgir en lydalarm mens meldingen POSEN TOM vises på skjermbildet. 
 

 
3. Test av batteriets driftstid 

 
a. Koble systemet til nettstrøm i minst åtte timer for å fullade batteriet før du 

begynner å teste driftstiden.   
 
b. Følg instruksjonene i trinn 2, punkt a-g. Infunder med 50 ml/min. Start tidsuret.  
 
c. Systemet skal fungere i minst 30 minutter med et fulladet batteri.  Skift ut 

batteriet hvis det ikke fungerer slik. 
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4. Elektrisk sikkerhetstest - lekkasjestrøm 

 
Nødvendig utstyr: Fluke-sikkerhetsanalysator, modell 505, eller tilsvarende 

    2 liter romtemperert saltvann 
 

Oppsett: Koble RI-2 til nettstrømkontakten på sikkerhets-
analysatorens panel. 

      

OBS! 

 
Før du tilfører sikkerhetsanalysatoren spenning må du kontrollere at det er 
riktig inngangsspenning for SPENNINGSENHETEN SOM SKAL TESTES. 
 

 
a. Lekkasjestrøm til jord: 

  
  i. Koble sikkerhetsanalysatoren til en strømkilde, og slå på 

strømmen.  Sett strømbryteren på RI-2 i Standby. 
 
  ii. Sett velgeren på analysatoren på CHASSIS eller LEAKAGE 

(µA).  Sett én rød ledning i inn-kontakten SINGLE LEAD, og fest 

en stor klemme på ekvipotensialjordingskontakten på RI-2. 
 

iii. Registrer lekkasjestrømmen som vises for de følgende 
tilstandene med nøytralbryteren i posisjonen NORM.  Testene 
skal utføres i følgende rekkefølge: 

 
 Polaritet - NORM,  Jord – NORM 
 
 Polaritet - REVERSE, Jord – NORM 
 

    Polaritet - REVERSE, Jord – OPEN 
 
    Polaritet - NORM,  Jord – OPEN 
 

iv. Gjenta de to første (normal polaritet og omvendt polaritet - 
jordet) med nøytralbryteren i posisjonen OPEN. 

 
  v. Koble til engangssettet og fyll det med saltvann. Gå til 

infusjonsskjermbildet. Trykk på STOPP for å stille inn pumpen 
med 0 ml/min, uten oppvarming og pumping. 

 

  vi. Gjenta iii og iv mens RI-2 er slått på (strømbryteren er på, 
infusjonsskjermbildet vises og det er ingen pumping og 
oppvarming). 

 

vii. Gjenta iii og iv mens RI-2 infunderer og varmer opp med maksimal 
hastighet. 

 
viii. Alle målingene skal være < 300 µA (for apparater til hjemmebruk) og 

< 500 µA (for 230 V-apparater). 
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b. Lekkasjestrøm til pasient: 

 
i. Koble til engangssettet og fyll det med saltvann. Gå til infusjons-

skjermbildet.  
 
ii. Fest en kanyle i rustfritt stål på 12 til 16 G eller en sprøytespiss på enden 

av pasientslangen, og fest sikkerhetsanalysatorens klemme til kanylen 
eller sprøytespissen. 

 

iii. Fyll RI-2 med saltvann. Sørg for at hele pasientslangen, inkludert 
kanylen, er fylt. 

 

iv. Gjenta a.iii og a.iv samtidig som RI-2 er i STANDBY, slått på og pumper 
med 750 ml/min. 

 
v. Maksimalt tillatt lekkasje er som følger: 
  
 Med NORMAL NEUTRAL  
  
 Normal polaritet – jordet (10 µA) 
   
 Omvendt polaritet – jordet (10 µA) 
  
 Omvendt polaritet – ujordet (50 µA) 
  
 Normal polaritet – ujordet (50 µA) 

 
 Med OPEN NEUTRAL (Merk! Systemet bytter automatisk til batteridrift 

ved 50 ml/min.) 
 
 Normal polaritet – jordet (50 µA) 
   
 Omvendt polaritet – jordet (50 µA) 
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5. Hardware-kontroll 

 
Koble til og fyll engangssettet før du begynner å kontrollere hardwaren. 

    
I Hardware-modus kontrolleres: 

a. Ventildrift 
b. Væskedetektor og luftdetektor 
c. Batterispenningen 
d. Væskehastigheten (pumpehastigheten) 
e. Temperaturprobene for inngang og utgang, inkludert alarmen "Høy 

temperatur’’ 
f. Trykktransduser 

 
Du må oppgi passord for å få tilgang til serviceskjermbildet. Dette er en 
sikkerhetsfunksjon som hindrer at du utilsiktet får tilgang til denne modusen.   
 
Trykk på SERVICE under oppstarten for å gå til skjermbildet Kalibrering/oppsett.  Dette 
skjermbildet er aktivert i 4,5 sekunder før systemet går til Fyll-modus.  
 

ADVARSEL! 
 

Du må ikke utføre hardware-kontroll når apparatet er koblet til en pasient. 

 
▪ Trykk på HARDWARE på skjermbildet Kalibrering/Oppsett. 

 
▪ Oppgi passordet 013192.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalibrering/Oppsett 

 
  

KALIBRERING/OPPSETT 
KL.  23:59  DATO: 12-31-14 
BOLUS   200 ML TRYKKGRENSE 300MMHG 
NETTSTRØM PÅ 
 

 
DATO 

KL. 
SKJERMENS 
LYSSTYRKE 

SPRÅK- 
OPPSETT 

TEMP.- 
KAL. 

TRYKK- 
KAL. 

STRØM 
KAL. 

RASK 
SENSITV 

TRYKK- 
GRENSE 

HARD- 
WARE 

OPPSETT 
BOLUS 

AVSLUTT 
SERVICE 
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Hardware-status 

 

Statuslinje Avlesning 

Pumpehastighet 0, 10, 100, 500 og 750 ml/min (1 000 ml/min som opsjon) 

Inngangstemperatur  Temperaturen vises i ºC, probereferansen står i parenteser 

Utgangstemperatur Temperaturen vises i ºC, probereferansen står i parenteser 

Trykk Trykk i mmHg 

Status for væskedetektor Luft eller Væske 

Status for luftdetektor Luft eller Væske 

Batterispenning Batterinivået i volt 

Temperatur på kretskort Temperaturen på kretskortet inne i apparatet 

 
 

Funksjonsknapp Handling 

PUMPEHASTIGHET Endrer pumpehastigheten 

VENSTRE VENTIL Flytter ventilen til venstre eller til resirkuleringsposisjon 

ÅPEN VENTIL Flytter ventilen til midten eller til infusjonsposisjon 

HØYRE VENTIL Flytter ventilen til midten eller til infusjonsposisjon 

AVBRYT Avslutter hardware-statusen og går tilbake til skjermbildet 
Kalibrering/Oppsett 

 
  

PUMPEHASTIGHET      0    ml/min 
INNGANGSTEMPERATUR  23.0 (23.0) 
UTGANGSTEMPERATUR  23.0 (23.0) 
TRYKK                                                        0 mmHg 
VÆSKEDETEKTOR                                    LUFT 
LUFTDETEKTOR                                        LUFT 
BATTERISPENNING       28.5 
TEMP. PÅ KRETSKORT    23 C 
 

VENSTRE 
VENTIL 

ÅPEN 
VENTIL 

HØYRE 
VENTIL 

AVBRYT 
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Hardware-kontroll: 
 
a. Ventil 

 
i. Trykk på VENSTRE VENTIL og kontroller at venderen går til venstre. 
 
ii. Trykk på ÅPEN VENTIL og kontroller at venderen går til den midterste 

posisjonen. 
 
iii. Trykk på HØYRE VENTIL og kontroller at venderen går til høyre. La ventilen stå i 

posisjonen VENSTRE VENTIL før du fortsetter med neste trinn. 
 

b. Væskedetektor og luftdetektor 
 
i. Kontroller at det står VÆSKE på statuslinjene for væskedetektoren og luft-

detektoren når systemet er fylt. Påse at det ikke er luft i detektorene. 
 
ii. Åpne døren og trekk ut slangene fra detektorene.  Lukk døren og kontroller at det 

står LUFT på statuslinjen etter at du har fjernet slangen fra sensoren. 
 

c. Batterispenning 
 
Ta nettledningen ut av stikkontakten. Batterispenningen som vises på hardware-
skjermbildet, skal være ca. 24 volt.  Om nødvendig, lader du batteriet i minst åtte timer 
før spenningen kontrolleres på nytt. Koble apparatet til nettstrøm igjen. 
 

d. Væskehastighet 
 
Du kan kontrollere væskehastigheten ved å måle flowen med en målesylinder og tidsur 
eller med et takometer.  Velg kontrollmåten som passer oppsettet best. 

   
Direktemåling av hastigheten: 
 
i. Kontroller at pasientslangen og hele engangssettet er fullstendig fylt før du 

starter målingen.  Sett pumpehastigheten til 10 ml/min. Trykk på HØYRE VENTIL 
for å sette ventilen i infusjonsposisjon og fylle pasientslangen.  Bruk en 
målesylinder til å måle væskehastigheten i pasientslangen i løpet av ti minutter 
og til å kontrollere gjennomsnittlig væskehastighet i denne perioden.  Den 
samlede volumet skal være 100 ±25 ml for en gjennomsnittlig væskehastighet på 
10 ±2,5 ml/min. 

 
ii. Trykk på PUMPEHAST. igjen for å endre pumpehastigheten til 100 ml/min. Bruk 

en målesylinder til å måle væskehastigheten i ett minutt.  Akseptert toleranse er 
100 ±10 ml/min. 

 
iii. Trykk en gang til for å endre hastigheten til 500 ml/min og gjenta målingen.  

Akseptert toleranse er 500 ±50 ml/min. 
 
iv. Trykk en gang til for å endre hastigheten til 750 ml/min og gjenta målingen.  

Akseptert toleranse er 750 ±75 ml/min. 
 
v. Med opsjon for 1 000 ml/min: trykk en gang til for å endre hastigheten til 

1 000 ml/min og gjenta målingen.  Akseptert toleranse er 1000 ±100 ml/min. 
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Måle hastigheten med takometer (valgfritt): 
 
i. Lukk døren. Sett pumpehastigheten på 10 ml/min. Bruk et takometer til å måle 

rotasjonshastigheten til pumpehodet. Akseptert toleranse er 1,95 o/min ±25 %. 
 
ii. Trykk på PUMPEHAST. igjen for å endre pumpehastigheten til 100 ml/min. 

Akseptert toleranse er 19,65 o/min ±10 %. 
  
iii. Trykk en gang til for å endre hastigheten til 500 ml/min og gjenta målingen.  

Akseptert toleranse er 97 o/min ±10%. 
 
iv. Trykk en gang til for å endre hastigheten til 750 ml/min og gjenta målingen.  

Akseptert toleranse er 146 o/min ±10 %. 
 
v. Med opsjon for 1 000 ml/min: trykk en gang til for å endre hastigheten til 

1 000 ml/min og gjenta målingen.  Akseptert toleranse er 195 o/min ±10 %. 
 

 
e. Temperaturprobene for inngang og utgang og alarmen "Høy temperatur" 

 
Klargjør minst to liter væske med 37-43 ºC. 
 

i. Koble væskeposen til engangssettet.  Fjern pasientslangen fra luerkoblingen. 
Sett termoelementet ca 5 cm inn i kontakten som var koblet til pasientslangen.  

 
ii. Trykk på HØYRE VENTIL for å sette ventilen i infusjonsposisjon.  Åpne væske-

posen og sett pumpehastigheten på 500 ml/min. 
 

iii. Vent minst to minutter på at temperaturen skal stabiliseres.  Verdiene for 
INNGANGSTEMPERATUR og UTGANGSTEMPERATUR (verdiene som ikke 
står mellom parentesene) skal være innenfor (2 ºC). 

 
iv. Sammenlign verdiene på skjermbildet med verdiene fra termoelementet.  

Akseptert toleranse er 1 ºC for væsketemperaturer mellom 30 ºC og 40 ºC og 
2 ºC utenfor dette området. 

 
v. Trykk på PUMPEHAST. for å stille pumpehastigheten tilbake til 0 ml/min. 

 
vi. Trykk på AVBRYT for å gå tilbake til skjermbildet Kalibrering/Oppsett. 

 
vii. Trykk på AVSLUTT SERVICE for å gå til FYLL-skjermbildet. 

 
viii. Fyll slangene med romtemperert vann.  

 
Klargjør minst to liter væske med 43–45 ºC. 
 

ix. Koble væskeposen til engangssettet. Infunder med 500 ml/min. 
 

x. Sammenlign verdiene på skjermbildet med verdiene fra termoelementet.  
Alarmen utløses når temperatuen viser 42–42,5 ºC på skjermen.  

 
xi. Noter temperaturen når alarmen "Høy temperatur" utløses. Akseptert differanse 

for temperaturen mellom termoelementet og skjermen skal være mellom 1 og 

 2 ºC. 
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f. Trykktransduser 

 
 

ADVARSEL! 

 
Du må ikke påføre trykkammeret eller trykktransduseren for stort trykk. 
Trykktransduseren er et presisjonsinstrument som kan bli ødelagt hvis det blir 
påført for stort trykk.  Du må ikke bruke systemet hvis trykktransduseren er 
ødelagt. 
 

 
 

i. Kontroller at det ikke er noen skader på trykktransduseren.  Påse at 
transduseroverflaten er uten hakk og hull.  Skift ut trykktransduseren hvis 
den har skader på overflaten.   

 
ii. Påse at trykkammeret er installert på riktig måte (se kapittel 2, Koble til 

engangssettet) og at væskebanen ikke er blokkert.   
 
iii. Kontroller at væsken er varm  (37–42 ºC). Trykkammeret i engangssettet 

fungerer ikke like godt når det har romtemperatur.  Kontrollen må utføres med 
et oppvarmet engangssett.  Hvis væsken ikke er varm, går du til infusjons-
skjermbildet og varmer opp væsken og engangssettet ved å trykke på RESIRK. 
(kapittel 2,   Resirkulering).  Sørg for at væsken resirkuleres i minst to minutter 
mens apparatet går på nettstrøm før du går tilbake til hardware-kontrollen.  

 
iv. Når apparatet er i hardware-modus: Lukk døren, steng slangeklemmene og 

blokker lufteventilen øverst på reservoarkammeret.   Koble fra pasientslangen og 
koble trykkilden til pasientkoblingen på engangssettet, og påfør deretter trykk 
mens du overvåker trykket med et manometer. 

 
v. Kontroller trykktransduserens nøyaktighet.  Påfør engangssettet et trykk på 

300 mmHg.  Det skal stå 300 mmHg (±50 mmHg) på trykkstatuslinjen.  Gjenta 
den samme trykkontrollen med 200 og 100 mmHg.  
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6. Rengjøre pumpehodet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Ved behov kan du fjerne og rengjøre pumpehodet.  

 
a. Still pumpen i STANDBY og trekk ut nettledningen. 
 
b. Løsne festeskruen som holder pumpehodet.   
 
c. Fjern pumpehodet og rengjør det med såpe og vann.  Du kan bruke hydrogen-

peroksid eller et mildt blekemiddel til å desinfisere.   
 
d. La pumpehodet tørke før det settes på plass, og påse at det festes ordentlig med 

festeskruen. 
 
e. Hvis det piper i pumpehodet, kan du spraye rullen med silikonspray (typen Heavy 

Duty Pure Silicone). 
 

  

Retaining Screw

Roller PumpRullepumpe 

Festeskrue 
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E. SJEKKLISTE 

 

RI-2-serienr.: Testet av: Dato: 

 

Utstyr som 
ble brukt: 

Serienr. på sikkerhets-
analysatoren: 

 Dato for kalibrering: 

 Serienr. på trykkilde:  Dato for kalibrering: 

 Serienr. på termometer:  Dato for kalibrering: 

 Serienr. på takometer:  Dato for kalibrering: 

 

 Resultater  

1. Visuell inspeksjon:  

√ hvis OK 
a. Høyre side  

b. Bakside  

c. Feste/løsne  

2. Driftskontroll  

√ hvis OK 

d. FYLL  

e. FYLL PAS.SL.  

f. INFUSJ.HAST. ▲▼  

g. Utgangstemperatur ved 500 ml/min  

h. Bytte fra nettstrøm til batteridrift  

i. Bytte fra batteridrift til nettstrøm  

j. Lydalarm for POSEN TOM  

3. Test av batteriets driftstid  >30 min. 

4. Elektrisk sikkerhetstest (se det vedlagte 
resultatskjemaet) 

 
 
√ hvis OK a. Lekkasjestrøm til jord  

b. Lekkasjestrøm til pasient  

5. Hardware-kontroll:    

a. Ventildrift  √ hvis OK 

b. Væskedetektor og luftdetektor  √ hvis OK 

c. Batterispenning     ca. 24 V 

d. Væskehastighet  √ hvis OK 

e. Temperaturprober for inngang og utgang  √ hvis OK 

Temp. ved alarmen Høy temp.  På skjermen  42–42,5 ºC 

                                                   Termoelement   
1–2 ºC i forh. til 
skjerm 

f. Trykktransduser  √ hvis OK 

6. Rengjøre pumpehodet.  √ hvis utført 
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Resultatskjema for elektrisk sikkerhetstest - lekkasjestrøm 
     
a. Lekkasjestrøm til jord  (alle målinger er i μA) 
 

 Polaritet - N, 
jord - N 

Polaritet - R, 
jord - N 

Polaritet - R, 
jord - O 

Polaritet - N, 
jord - O 

Apparat i STANDBY     

• Nøytral - NORM 
 

    

• Nøytral - OPEN 
 

    

Apparat slått på uten 
pumping 

    

▪ Nøytral - NORM 
 

    

▪ Nøytral - OPEN 
 

    

Apparat slått på og 
infunderer med 
750 ml/min 

    

• Nøytral - NORM 
 

    

• Nøytral - OPEN 
 

    

 
 
b. Lekkasjestrøm til pasient (alle målinger er i μA) 
 

 Polaritet - N, 
jord - N 

Polaritet - R, 
jord - N 

Polaritet - R, 
jord - O 

Polaritet - N, 
jord - O 

Apparat i STANDBY     

• Nøytral - NORM 
 

    

• Nøytral - OPEN 
 

    

Apparat slått på uten 
pumping 

    

• Nøytral - NORM 
 

    

• Nøytral - OPEN 
 

    

Apparat slått på og 
infunderer med 
750 ml/min 

    

▪ Nøytral - NORM 
 

    

▪ Nøytral - OPEN 
 

    

 



Kapittel 4: Parameterinnstillinger og forebyggende vedlikehold 
 

42 

 

F. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 

 
 

 

ADVARSEL! 
 

Ta særskilte forholdsregler angående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
ved bruk av elektromedisinsk utstyr. Utstyret må installeres og settes i drift i 
henhold til den vedlagte informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet. 

 
 
 

ADVARSEL! 
Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr kan påvirke elektromedisinsk 

utstyr. 

 
 
 

ADVARSEL! 
 

Utstyret eller systemet skal ikke plasseres rett ved siden av eller oppå annet 
utstyr. Hvis slik plassering ikke kan unngås, må du kontrollere at 

utstyret/systemet fungerer som det skal i den konfigurasjonen hvor det skal 
brukes. 

 
 
 
MERK!  EMC-tabeller og andre retningslinjer som finnes i instruksjonshåndboken inneholder 
informasjon som er nødvendig for å fastsette om utstyret er egnet for bruk i et elektromagnetisk 
miljø. I håndboken står det hvilke forholdsregler brukeren må ta for å bruke utstyret som det skal i 
et elektromagnetisk miljø uten at det forstyrrer annet elektromedisinsk eller vanlig utstyr. 
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Tabell 201 
Veiledning og fabrikanterklæring – stråling for alt utstyr og alle systemer 

Belmont® væskevarmer, RI-2 er egnet for bruk i elektromagnetiske miljøer som angitt nedenfor.  Kunden eller 
brukeren av væskevarmeren må kontrollere at miljøet tilfredsstiller kravene. 

Strålingstest Samsvar Veiledning for håndheving av elektromagnetisk miljø 

RF-stråling  
CISPR 11 

Gruppe 1,  
klasse A 

Belmont® væskevarmer, RI-2 bruker kun RF-energi internt.  Derfor er 
RF-strålingen svært lav og det er lite sannsynlig at det kan forstyrre 
elektronisk utstyr i nærheten. 

Harmonisk stråling 
IEC 61000-3-2 

I samsvar eller 
ikke relevant 

I samsvar 

Flimmer 
IEC 61000-3-3 

I samsvar eller 
ikke relevant 

I samsvar 

 
 

Tabell 202 
Veiledning og fabrikanterklæring – immunitet for alt utstyr og alle systemer 

Belmont® væskevarmer, RI-2 er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden 
eller brukeren av væskevarmeren skal sørge for at den brukes i et slikt miljø. 

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Anbefalinger for elektromagnetisk 
miljø 

Elektrostatisk 
utladning  
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 
 
±8 kV luft 

±6 kV kontakt 
 
±8 kV luft 

Gulv bør være av tre, betong eller 
fliser. Hvis gulvet er syntestisk, skal 
den relative fuktigheten være minst 
30 %. 

Utstrålt RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 3 V/m Utstrålt RF-frekvens er neglisjerbart 
ved alle enkle frekvenser. 

Raske elektriske 
transienter/pulser 
IEC 61000-4-4 

±2 kV på nettstrøm  ±2 kV på nettstrøm  Nettstrømkvaliteten skal være på et 
nivå som er normalt for et vanlig sted i 
forretnings- eller sykehusmiljø. 

Overspenning  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential 
±2 kV common 

±1 kV differential 
±2 kV common 

 Nettstrømkvaliteten skal være på et 
nivå som er normalt for et vanlig sted i 
forretnings- eller sykehusmiljø. 

Ledet RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms fra 
150 kHz til 80 MHz 

V1 = 3 Vrms Hvis det oppstår forstyrrelser, kan det 
være nødvendig å plassere Belmont® 

væskevarmer, RI-2 lenger unna 
kildene til magnetfeltene fra nettstrøm-
frekvens. 

Magnetfelt fra 
nettstrømfrekvens 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 
 

Magnetfelt fra nettstrømfrekvensen 
skal være på nivåer som er normale 
for et vanlig sted i et vanlig forretnings- 
eller sykehusmiljø. 

Spenningsfall, 
korte avbrudd og 
spennings-
variasjoner på 
strømforsynings-
linjer 
IEC 61000-4-11 

> 95 % fall i 0,5 syklus 
 
> 60 % fall i 5 sykluser 
 
> 30 % fall i 25 sykluser 
 
> 95 % fall i 5 sekunder 

> 95 % fall i 0,5 syklus 
 
> 60 % fall i 5 sykluser 
 
> 30 % fall i 25 sykluser 
 
> 95 % fall i 5 sekunder 

Nettstrømkvaliteten skal være på et 
nivå som er normalt for et vanlig sted i 
forretnings- eller sykehusmiljø. Hvis 
det er nødvenig Belmont® væske-

varmer, RI-2 å sikre kontinuerlig drift 
under strømbrudd, anbefales det at 
væskevarmeren kobles til en 
avbruddsfri strømforsyning eller et 
batteri. 
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G. SIKRING 

 
Sikringen på vekselstrøm-/likestrømforsyningen som er merket F1, er klassifisert som en 
hurtigsikring på 1,25 A, 250 V, 5x20 mm. 

 

H. SERVICEKONTAKT 

 
+1-855-397-4547  USA/Canada 
+1 978-663-0212 utenfor USA/Canada  
 
Sørg for at du har fått et RGA-nummer (Return Goods Authorization) før du returnerer 
noen av produktene. 
 
Ha serienummeret på apparatet tilgjengelig før du ringer. Serienummeret står på 
merkelappen over strømkontakten. 
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Tekniske spesifikasjoner for Belmont RI-2 

 

MÅL 

Størrelse 13.5" x 12" x 7.5" 
34,29 cm x 30,48 cm x 19,05 cm) 

Vekt 12,7 kg 

 
 

TRANSPORT 

Bære i hånden Hold i den øverste delen av apparatet for enkel 
transport 

Montere på iv-stativ Kan monteres på iv-stativ eller stå fritt.  Diameteren 
på iv-stativet må være 2,5 til 3,2 cm.  

 
 

STRØM 

Vekselstrøm (nettstrøm) 
Inngangsspenning 

 
115–120 V ~ 20 amp dedikerte 
eller 230 V ~ 16 amp dedikerte 

Sikring Hurtigsikring på 1,25 A, 250 V,  5x20 mm 

Driftsfrekvens 50/60 Hz 

Maksimal effekt 1440 VA 

Nettisolasjon 1 500 V til jord 

Lekkasjestrøm til jord < 300 µA (for apparater til hjemmebruk) 
< 500 µA (for apparat til 230 V ~) 

Elektrisk samsvar EN 60601-1, CSA/C22.2 - nr. 601.1-M90 

Strømbryter 15 A, 125 VAC / 250 VAC, 50/60 Hz 

Nettledning 

USA:  3 ledere, SJT-ledning på 14 AWG med støpsel 
beregnet på bruk ved sykehus 

Utenfor USA:  3 x 1,5 mm2 jordet nettledning med 
støpsel beregnet på bruk ved sykehus 

Batteritype 
 

Driftstid 
 

Ladetid 
 

Oppladbart blybatteri 
 
> 30 minutter med 50 ml/min uten oppvarming 
 
8 timer 
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DRIFTSMILJØ 

Driftstemperatur 10 ºC til 32 ºC 

Lagringstemperatur -15 ºC til 40 ºC 

Relativ fuktighet 
 

10 % til 90 % 

Trykk  
 

49–103 kPa 

Støt og vibrasjon Oppfyller MIL-STD-810E, metode 514.4 
(grunnleggende transport) 

 
 

DRIFTSPARAMETERE 

Væskehastighet 10–750 ml/min (1 000 ml/min som opsjon) i trinn på 
10 ml/min, pluss 2,5 og 5,0 ml/min med væsker med 
en viskositet på 1 til 8 centipoise (vann og 
krystalloider gjennom pakkede røde blodceller) 
 
Toleranse:  ±10 % from 20–1000 ml/min 

±25 % for 2,5; 5,0; 10 ml/min 
 

Utgangstemperatur Satt til 37,5 ºC for hastigheten ≥ 60 ml/min, til 39 ºC 
ved 50 ml/min eller lavere.   
 
Toleranse: 1 ºC for væsketemperaturer mellom 30 ºC 

til 40 ºC og 2 ºC utenfor dette området 

Oppvarmingskapasitet Min. 1400 watt til væsken (20 ºC temperaturstigning 
ved 1 000 ml/min) 
 

Slangetrykk 0–300 mmHg via trykktransduseren 
 

Driftsmoduser a) Installere engangssettet 
b) Fylle systemet 
c) Fylle pasientslangen 
d) Infundere ved en brukerstyrt hastighet med 

oppvarming 
e) Infundere et fast bolusvolum med oppvarming 
f) Stoppe systemet 
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DRIFTSPANEL 

Kontrollpanel og skjerm Sprutsikker berøringsskjerm 

Skjermstørrelse Diagonalt mål 14,5 cm 

Statusskjerm Væskehastighet (ml/min) 
Totalt infundert volum (ml) 
Slangetrykk (mmHg) 
Temperatur på utgangsinfusjonsvæsken (ºC) 
Bolusvolum (ml) 
Alarmmeldinger 

Funksjonsknapper Knappene som vises på skjermbildet, er relevante i 
forhold til oppgavene som skal utføres 

Meldingsskjerm Grafiske alarmmeldinger - angir hvor feilene har 
oppstått 

 
 

SIKKERHET OG 
OVERVÅKING 

Temperatur på 
infusjonsvæsken 

Via infrarøde sensorer ved inngangen og utgangen til 
varmeveksleren. 

Slangetrykk En trykktransduser overvåker trykket i slangen.  Hvis 
trykket når den angitte grensen, vil pumpen gå 
saktere til trykket kommer under denne grensen.  Hvis 
slangetrykket øker raskere enn 40 mm Hg/ml eller 
overskrider 400 mmHg, blir det avgitt en lydalarm, 
meldingen "FOR STORT TRYKK" vises, slangen til 
pasienten stenges og pumpen stopper umiddelbart.  

Luft i slangen To ultralyddetektorer overvåker væskebanen og 
kontrollerer om det kommer inn luft.  Væske-
detektoren er montert nærmest væskeposen.  Den 
avgir en alarm hvis det ikke kommer noe væske inn i 
systemet.  Den andre detektoren kontrollerer om det 
kommer luft inn i væskeslangen før den går over i 
pasientslangen.   
 
Kriterium for tom pose: Deteksjon av 0,8 ml luft i 

inngangsslangen 
Kriterium for luft i slangen: Deteksjon av 0,1 ml luft i 

væskeslangen 

Vender Oppretter væskebanen til pasienten, eller 
resirkuleringsbanen internt i systemet.  
Resirkuleringsbanen brukes til å fylle systemet og 
fjerne luft etter at det er oppdaget luft i slangen.  
Resirkuleringsbanen aktiveres i forbindelse med alle 
alarmtilstander. 
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ALARMSTATUS OG  
-MELDINGER 

ALARMMELDINGER 

Brukerinnstilling, kan rettes 
av brukeren 

ENGANGSSETT MANGLER 
ÅPEN DØR 
POSEN TOM 
LUFT I SLANGEN 
FOR STORT TRYKK 

Systemstatus SVAKT  BATTERI 

Temperaturalarmer SYSTEMFEIL NR. 101 og 102 

Hardware-alarmer SYSTEMFEIL NR. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209 og 210 

  
 
 

ENGANGSSETT 

Engangssett med tre spisser. 
REF: 903-00006 

Filterstørrelse. 250 mikron 

Reservoar på 3,0 liter 
REF: 903-00018 

Filterstørrelse. 160 mikron 

Reservoar på 4,4 liter 
REF: 902-00034 

Filterstørrelse. 250 mikron 
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Klassifisering  

Type beskyttelse mot 
elektrisk støt 

Klasse I, eller intern strømforsyning 

Grad av beskyttelse mot 
elektrisk støt 

Defibrillatorsikker, type CF 
 

Grad av beskyttelse mot 
skadelig inntrenging av vann 

IPX2 

Steriliseringsmetode Etylenoksid. Engangssettet leveres sterilt med en 
pyrogenfri væskebane, bare for engangsbruk. 

Grad av sikkerhet i nærheten 
av brennbare anestesigasser 

Ikke egnet 

Driftsmodus Kontinuerlig 

Medisinsk utstyr 
 

           UL 60601-1 

CAN/CSA-C22.2 nr. 601.1 
ANSI/AAMI/ES60601-1 (2005) 

CAN/CSA-C22.2 nr. 60601.1 (2008) 

Generelt medisinsk utstyr 
 
Er testet med hensyn til elektrisk støt, brann og 
mekaniske risikoer kun i henhold til UL 60601-1,  
CAN/CSA-C22.2 nr. 601.1,  
ANSI/AAMI/ES60601-1 (2005, 3. utgave),  
CAN/CSA- C22.2 nr. 60601-1 (2008).  

Direktiv om medisinsk utstyr: 
Rådsdirektiv 93/42/EØF 

Hardware: Klasse IIb 

Engangssett: Klasse IIa 
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Symboler og definisjoner  

Symbol Beskrivelse 

 

Samsvarer med direktivet om medisinsk 
utstyr 93/42/EØF og 2011/65/EU 

 

Vekselstrøm 

 

Ekvipotensialjord 

 

Standby 

 

På 

 
 
 OBS! 

 
 
   eller 

Se medfølgende dokumentasjon/slå opp i 
håndboken 

 

Defibrillatorsikker, type CF-utstyr 

IPX2 Beskyttet mot dryppende vann 

SN Serienummer 

 

Produsert av 

 

Autorisert representant i Europa 

 


