INSTRUCTIEKAART

HC-550 bevochtiger Fisher & Paykel

Waarom deze bevochtiger
In overleg met uw CtbM-arts en/of uw KNO arts is besloten u te voorzien van bovenstaande bevochtiger. Ondanks
dat deze bevochtiger ook geschikt is voor maskerbeademing wordt hij door het CtbM alleen maar ingezet bij
clienten met een tracheostoma. De bevochtiger dient ten
alle tijden als vervanging van uw huidige bevochtiger.
Gebruik deze bevochtiger NOOIT in combinatie met een
bevochtigingfilter. Door deze combinatie zal de bevochtigingfilter verzadigd raken met vocht en zodoende uw
beademing ernstig belemmeren!
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B) Verbind het kniestuk van het circuit met de bevochtigingkamer en de expiratieklep aan de patiëntzijde.
C) Plaats de flexibele patiëntenslang op de expiratieklep.
D) Verbind de druklijn met de beademingsmachine.
Doe dit ook met de druklijn voor het aansturen van
de expiratieklep.
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Verbind de temperatuursensor
A) verbind de blauwe stekker van de temperatuursensor met het blauwe aansluitpunt aan de rechterzijde van de bevochtiger.
B) Steek de blauwe flow– en temperatuursensor
voorzichtig in de V-opening van de elleboog welke
zich bevind boven de bevochtigingkamer.
C) Steek de blauwe enkele temperatuursensor in de
opening van de blauwe slang vlakbij de patient.

HC-150 opstellen
1

Bevestig de bevochtigingkamer
Schuif de bevochtigingkamer op de bevochtiger.
Verwijder de blauwe afsluitdoppen
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Hang de waterzak op
A) Hang de waterzak tenminste 50 cm boven de bevochtigingkamer. Rol het slangetje van de watertoevoerset uit en prik de waterzak aan. Controleer of er
niets afgeknikt is en of er water in de bevochtigingkamer zit. Vervang de bevochtigingkamer indien
deze zich boven de max. lijn vult.
B) Open de ontluchtingsopening bij de spike indien
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Aansluiten van het circuit
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Verbind de verwarmingsdraadadapter
A) Verbind de gele stekker van de verwarmingsdraad adapter met het gele aansluitpunt aan de rechterzijde van bevochtiging.
B) Verbind de T-vormige stekker met het aansluitpunt van de inspiratieslang.
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Zet de bevochtiger aan

Na het aanschakelen zal de bevochtiger automatisch
A) Verbind de korte blauwe slang van het circuit
in de laatst gebruikte modus.
met de inspiratieopening van de beademingsmachine.
Centrum voor thuisbeademing Maastricht bereikbaar:
kantooruren: 043-3876384
buiten kantooruren: 043-3876543
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