
Merk: Les gjennom hele den 
kliniske veiledningen for HumiCare 
D900-systemet før du begynner å 
bruke det.

Klargjøring av HumiCare

Du finner detaljerte oppsettanvisninger i den kliniske veiledningen for 
HumiCare D900-systemet.

HumiCare D900-system
SOFISTIKERT FUKTINGSSYSTEM
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Koble til en dobbel krets

3

24

1

D900

5
6

1 Kort slange (grå) 4 Engangssvivel-Y-stykke

2 Inspirasjonsslange (grå) 5 Pasient

3 Ekspirasjonsslange (hvit) 6 Ventilator

Snarvei for endring ...

Kammervanntemperatur

Trykk på og hold /  til temperaturen blinker.

 Trykk på /  for å endre temperaturen etter behov.

 Trykk på  for å bekrefte.

Skjermlysstyrke

Trykk på og hold , og trykk deretter på eller  for å endre lysstyrken.
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Starte fukting

1. Trykk på .
Når du slår på apparatet fra ventemodus, utfører apparatet en alarmtest. Hold oppsyn 
med at følgende skjer for å bekrefte at alarmene fungerer som de skal:

 De røde etterfulgt av de gule LED-indikatorene slås på.

 Etter omtrent 2 s blinker den røde LED-indikatoren to ganger med en kort lydalarm.

Etter dette vises skjermbildet Modusvalg.
1 2 3

1 Driftsmodus: Invasiv; ikke-invasiv eller siste innstilling.

2 Fuktingstemperatur.

3 Inspirasjonstemperaturjustering over fuktingstemperatur.

2. Trykk på  /  for å utheve ønsket innstilling. 

3. Trykk på .
Apparatet settes i drift. 

Pågående fuktingskontroller

Minst én gang hvert 30. minutt under normal drift skal du kontrollere at apparatet fungerer 
som ventet:

Alle faktiske temperaturer eller verdier vises i grønt.
Det er ingen synlige alarmer eller lydalarmer.
Det kommer ikke noe vann ut av kammeret og inn i luftslangen.
LCD-skjermen viser animerte dråper.

Stoppe apparatet

Trykk på og hold  til framdriftsindikatoren reduseres til null (omtrent 2 s).

Merk: Når apparatet stoppes, kobles det ikke fra nettstrømmen. Etter å ha slått det av skal 
du ta ut strømkontakten fra nettstrømmen og ta ut støpslet fra apparatets strømkontakt.

Kontrollpanel 
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1 Alarmdempeknapp 7 Ned-/verdireduksjonsknapp

2 Alarm-LED (rød/gul) 8 Ventemodus-LED (blå)

3 LCD-skjerm 9 Start/stopp-knapp 

4 Tilbake/stopp-knapp 10 Info-knapp

5 Opp-/verdiøkningsknapp 11 Justeringsknapp

6 Innleggingsknapp

Sjekkliste før start

Systemkontroller før hver oppstart

Følgende kontroller er begrenset til HumiCare D900-systemet. Ytterligere kontroller kan 
være nødvendig for andre tilkoblede apparater. Disse kontrollene skal utføres i henhold til 
relevant produsents anvisninger.

Er infusjonssettet passende og kontrollert (utløpsdato, skade osv.)?
Er vannforsyningen formålstjenlig, vannivået tilstrekkelig, plassert høyt nok?
Er valseklemmen fullstendig åpnet?
Hvis infusjonssettet har en luftventil, er den åpen?
Er det noen luftlekkasje eller flowobstruksjon (ventilator, fukter, slanger, Y-stykke osv.)?
Er slangene skjermet mot ekstern oppvarming og ikke tildekket (tepper/puter)?
Oppvarmede slanger er ikke i direkte kontakt med pasientens hud. 
Er omgivelseslufttemperaturen innenfor de tillatte grensene?
Er fukter integrert i inspirasjonsslangen i slangesystemet?
Er flowretningen gjennom ekspirasjonsslangene riktig?


