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AIRSELECT™ ELITE
VENAFLOW® ELITE

BRUKSANVISNING
PATIENT

VenaFlow® Elite

AirSelect™ Elite
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VENAFLOW® ELITE – FUNKTION OCH DISPLAY
• Pumpindikatorlampor
(grön = påslagen,
blinkande rött = larm).
• Nollställning av
patientanvändning.
OBS! Detta får
endast göras av
sjukvårdspersonal.
• På-, av- och
återställningsknapp.

• Indikator för
uppblåsningscykel.
• Uppvärmningsindikator
(första 3 minuterna).
• Mätare för
patientanvändning.
• Nollställning av
patientanvändning.
OBS! Detta får endast göras
av sjukvårdspersonal.
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• Spärrknapp för
sängkrok.
• Utdragbar
sängkrok.

• Grafisk display.

• En- eller
tvåbensdrift.
OBS! Detta får
endast göras av
sjukvårdspersonal..

• Indikator för eneller tvåbensdrift.
• Tryckknapp för eneller tvåbensdrift.
OBS! Detta får
endast göras av
sjukvårdspersonal..

• Tryckknapp för
På, Av och Återställning.
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VENAFLOW® ELITE – FÖRBEREDELSE AV PUMPSETET
1. Anslut till eluttaget.
2. Koppla in slangarna på sidan av pumpen som
bilden visar. Se till att kopplingarna ”klickar i” och
låser ordentligt. OBS! Slangarna tillhör pumpen
och skall återlämnas tillsammans med pumpen
efter avslutad behandling.
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3. Anslut den andra änden av slangarna till
respektive manschett. Se till att kopplingarna
”klickar i” och låser ordentligt. Anslut alltid båda
manschetterna för att slippa larm och läckage.
OBS! Kontrollera att pumpen fortfarande är avstängd innan du lindar manschetterna runt benet.

3

2
VENAFLOW® ELITE – HANDHAVANDE AV VADMANSCHETTEN
• Linda manschetten runt vaden och
fäst den med kardborrebandet.
• Se till att slangarna leder ut nedtill,
mot foten. Linda manschetten stadigt
men inte hårt.

• Kardborre
band

• Luftfickan
sitter oftast på
baksidan men
kan placeras
där det känns
mest bekvämt
• Slangen leder
ner mot foten

• Luftfickan sitter oftast på baksidan
men det går bra att placera den på
den sida som känns mest bekväm.
• Gå inte omkring med manschetterna
på eftersom du riskerar att snubbla.

• Använd
pumpen på
båda benen
(om du inte
har fått andra
anvisningar
av sjukvårdspersonalen)
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VENAFLOW® ELITE – FELSÖKNING
Vid problem med pumpen
Fungerar inte – inga gröna
lampor lyser.

Kontrollera att strömmen är ansluten.
Kontrollera att strömsladden inte är skadad.
Kontrollera att pumpen inte har utsatts för stötar
eller andra skador.

Fungerar – men inga gröna
lampor lyser.

Pumpen har blivit skadad och lysdioderna har
lossnat – returnera till sjukhuset.

Benlarm är aktiverat.

Kontrollera hur många ben som är anslutna.
Pumpen är förinställd på två ben om du inte
trycker på knappen ”En- eller tvåbensdrift”.

Vid obehag för patienten
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Huden visar tecken på
rodnad.

Daglig undersökning av huden krävs. Flytta manschetten och slangarna för att lätta på trycket.

Pumpen låter för mycket,
svårt att slappna av.

Prova att flytta pumpen till ett mjukare underlag
(t.ex en kudde).

Manschetten sitter för hårt.

Kontrollera storleken och byt till en större om
det behövs. Kontrollera att det finns plats för två
fingrar mellan huden och manschetten.
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VENAFLOW® ELITE – VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Vristen är öm
där slangarna sitter.

Manschetten kanske sitter för hårt eller så trycker
slangen mot vristen. Flytta manschetten och slangen för
att lindra ömmandet.

Kan jag gå omkring
med pumpen medan
den är igång?

Pumpen är inte bärbar. Om du går omkring med pumpen
finns risk att snubbla och ramla.

Kan jag stoppa IPCbehandlingen och
starta om senare?

Du måste se till att pumpen är igång så länge som möjligt
för att minska risken för DVT. Den kan stängas av om
patienten går omkring, men den bör slås på igen när
patienten är stilla.

Finns det någon latex Nej, varken slangarna eller manschetterna innehåller
i komponenterna?
någon latex och kan därför placeras mot huden.
Kan jag använda en
förlängningssladd?

Strömsladden har en längd på 4,3 m. Om det behövs kan
en förlängningssladd användas, dock med försiktighet.

Var ska pumpen vara
placerad när den
används?

Pumpen måste vara ansluten till ett eluttag.
Den ska placeras på ett stabilt underlag eller fästas
med kroken.

Manschettens
passform/komfort.

Om manschetten känns för stram ska du kontrollera
att det finns plats för ungefär två fingrar mellan man
schetten och benet. Om vadens omkrets är större än
48 cm behöver du en större storlek.

Ett eller två ben
samt slangar.

Det är bättre att använda pumpen på båda sidor än
bara på ena sidan. DVT kan uppstå i båda benen vid
stillasittande. IPC-behandling för att frigöra NO i blodet
minskar effektivt risken för DVT i båda benen.

Slangar.

Slangarna kan användas flera gånger. Se till att fästa
dem vid pumpen med hjälp av kroken. Var noga med att
inte linda slangarna runt patientens ben. Gå inte omkring
med slangarna fästa vid manschetterna.

Jag har spillt något på
manschetterna, slangarna eller pumpen,
vad gör jag då?

Apparaten, slangarna och manschetterna kan torkas av
med en mild tvållösning eller desinficerande våtservetter.
Sänk inte ner någon av delarna i vätska. Manschetterna
måste lufttorka.

Kan jag hänga den
på en stolsrygg eller
annan möbel?

Ja, så länge du trycker på sängkrokens spärrknapp och
sedan spärrar den igen så att den sitter säkert kan du
hänga den på de flesta stolar och liknande.
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AIRSELECT™ ELITE – HANDHAVANDE
Förbered ortosen
• Ta loss remmarna, ta bort frontpanelen och öppna
tåskyddet och fotflikarna.
Sätt på ortosen
• Börja med att ta på sockan som följer med
ortosen.
A

• Sitt ned och placera foten i ortosen med hälen
mot den bakre delen av ortosen. Lägg fotflikarna
över foten och tåskyddet runt tårna (fig. A).
• Sätt tillbaka frontpanelen: justera frontpanelen
så att aircast-logotypen är placerad över tårna
och fotskenan är placerad inuti ortosen. Den övre
delen av skenan ska fästas utanpå ortosen (fig. B).

B

• Fäst remmarna nedifrån och upp (fig. C).
Dra åt remmarna så att de sitter åt ordentligt och
bekvämt.

C

Justera trycket i luftcellerna – luftcellerna i
ELITE-ortosen är inte fyllda från början
• Börja fylla på med luft på den skadade sidan först.
Pumpa tills benet får kontakt med luftcellen.
Vrid ratten, som finns på ortosens högra sida,
till lämpligt nummer (fig. D). Nummer 1 fyller
luftcellerna på den högra sidan, nummer 2 fyller
luftcellerna på den vänstra sidan och nummer 3
fyller den bakre luftcellen.

OBS!
• För att pumpa upp luftcellerna måste det lilla centrerade hålet på den stora luftpumpen täckas över med ett finger. Detta är en säkerhetsåtgärd som motverkar
ofrivillig pumpning av luftcellerna.
• Tryck ned och släpp den stora luftpumpen högst upp på ortosens högra sida för
att fylla luftcellen (fig. F). Fyll med luft tills luftcellen sitter åt ordentligt.
• Vrid ratten till lämpligt nummer och tryck ned och släpp den stora luftpumpen för
att fylla de övriga luftcellerna. Fyll med luft tills luftcellen sitter åt ordentligt.
• Om du fyller på för mycket luft kan du tömma luftcellerna.
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Tömma luftceller
• Vrid ratten, som finns på ortosens högra sida, till
lämpligt nummer (fig. D) för att tömma luftcellerna.
• Tryck och håll ned den lilla tömningsknappen på
översidan på högra sidan av ortosen (fig. G).
• Töm tills trycket känns bekvämt.
D

E

Låst läge
• När du har fyllt klart luftcellerna så vrider du
ratten till det låsta läget indikerat med ett hänglås
(fig E). I detta läget kan du varken fylla eller tömma
luftcellerna.

Tänk på att…
• …öppna upp ortosen och lufta foten flera gånger
om dagen. Du får INTE belasta på foten när
ortosen har avlägsnats.
• …tömma luftcellerna innan du tar av ortosen så att
den sitter ordentligt när du tar på den nästa gång.

F

• …ett högre tryck ger mer stöd när du går och ett
lägre tryck är bekvämare när du sitter eller ligger
ned. Du kan även justera trycket genom att dra åt
eller lossa remmarna.

G
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AIRSELECT™ ELITE – ÖVRIG INFORMATION
Varningar och försiktighetsåtgärder
Blås inte upp luftcellerna för mycket. Om luftcellerna inte är uppblåsta korrekt
kan det orsaka markant hudirritation, särskilt hos personer med diabetesneuropati
(skador på nervsystemet till följd av diabetes). Undersök huden ofta och leta efter
varma partier och hudirritationer. Om du ser hudförändringar eller känner obehag
ska du minska lufttrycket i luftcellerna. Använd inte denna produkt om du inte har
någon känsel på grund av postoperativ bedövning, nerv- eller hudskador eller andra
tillstånd. Var försiktig när du går på hala eller våta ytor så att du inte skadar dig.
Rengöring
Skumfodret kan tvättas för hand i 30 °c med ett milt tvättmedel och lufttorkas.
Får ej läggas i torktumlare eller annan värmekälla för att torka.
Latex
Denna Aircast-produkt är fri från Latex.
VENAFLOW® ELITE – LJUDLARM OCH VISUELLA LARM
När ett fel upptäcks varnar pumpen användaren på följande sätt:
• Röda lampor blinkar på ovansidan av pumpen
• Felet anges på LED-skärmen med engelsk text och ikoner
• Ett ljudlarm hörs
• En- eller tvåbensdrift – beroende
på anslutna man• Slangar – vikta
schetter. Ljudet
eller inte ordentligt
hörs efter 4 min.
anslutna, läckage.
Ljudet hörs efter
4 – 6 min.

• Patientanvändning
– om manschetten
inte är ansluten.
Ljudet hörs efter
15 min.

• Beställ service om
någon av de kritiska
komponenterna
inte fungerar, t.ex.
högt/lågt tryck.
Kontaktuppgifter
Kontaktperson/Avdelning:

Email:
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