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Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów APA :
™

1.

Kod produktu

Opis

Ilość / pudełko

701000

APA™ Wyświetlacz Wideo

1

701006

APA™ Rękojeść

1

700930

APA Moduł Kamery MAC

1

702910

APA™ Moduł Kamery MIL (S)

1

702930

APA™ Moduł Kamery MIL (L)

1

702110

APA™ Łyżka MIL 1 (czysta, niejałowa)

10

702120

APA™ Łyżka MIL 2 (czysta, niejałowa)

10

700130

APA™ Łyżka MAC 3 (czysta, niejałowa)

10

1

Opis urządzenia

Rękojeść

Wyświetlacz Wideo

Łyżka MIL 1

Łyżka O2 MAC 3

Łyżka MIL 2
™

Łyżka O2 MAC 4

Bateria AA

700140

APA™ Łyżka MAC 4 (czysta, niejałowa)

10

700170

APA™ DAB (czysta, niejałowa)

10

700180

APA™ U-DAB (czysta, niejałowa)

10

700330

APA™ Łyżka O2 MAC 3 (czysta, niejałowa)

5

700340

Łyżka APA™ O2 DAB (czysta, niejałowa)

5

700370

Łyżka APA™ O2 U-DAB (czysta, niejałowa)

5

700380

APA™ Łyżka O2 MAC 4 (czysta, niejałowa)

5

_

MAC Camera Module

+

Łyżka MAC 3
Moduł Kamery MAC
Łyżka MAC 4

O2 DAB

Moduł Kamery MIL (S)
DAB

O2 U-DAB
MAC Camera Module

Moduł Kamery MIL (L)

U-DAB

Rycina 1: APA™ Wideolaryngoskop oraz rodzaje łyżek jednorazowych

APA™ Wideolaryngoskop jest zgodny wyłącznie z Łyżkami APA™.

4

APA™ Wideolaryngoskop (Rycina 1) jest urządzeniem wielofunkcyjnym umożliwiającym
wykonanie laryngoskopii bezpośredniej i pośredniej podczas rutynowych i trudnych
intubacji dróg oddechowych. Może być używany do ułatwienia wykonania intubacji
dotchawiczej podczas znieczulenia ogólnego lub RKO (resuscytacji krążeniowooddechowej) podczas zatrzymania akcji serca. Nadaje się on do stosowania w
warunkach przedszpitalnych, szpitalnych oraz w placówkach opieki długoterminowej.
Wideolaryngoskop jest przeznaczony do wielokrotnego użytku, nie zawiera DEHP ani
lateksu. Można go rozmontować do trzech elementów: wyświetlacza wideo APA™, rękojeści
APA™ oraz modułu kamery APA™ MAC lub MIL. W przypadku stosowania w charakterze
laryngoskopu standardowego odpowiedni moduł kamery podłącza się do rękojeści, aby
uwidocznić wejście do krtani w trakcie intubacji dotchawiczej. W przypadku stosowania
w charakterze wideolaryngoskopu wyświetlacz wideo podłącza się do rękojeści i modułu
kamery, aby zapewnić wizualizację podczas laryngoskopii i intubacji dotchawiczej. W obu
przypadkach odpowiednia łyżka podłączana jest do modułu kamery, aby zablokować język i
ustawić go w sposób umożliwiający wyraźne uwidocznienie krtani oraz wejścia do tchawicy,
a także ciągłe podawanie tlenu (w razie potrzeby). Dostępnych jest dziesięć rodzajów
jednorazowych łyżek, które są przeznaczone do stosowania z wideolaryngoskopem. Są one
wyposażone w powłokę zapobiegającą parowaniu, nie zawierają DEHP ani lateksu.
PRZESTROGA: Intubacja przy użyciu niniejszego urządzenia powinna być wykonywana
przez przeszkolony personel medyczny.
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1.1

APA™ Wyświetlacz Wideo

1.1

1.2

Przycisk (+)
Przycisk (-)

APA™ Rękojeść oraz APA™ Moduł Kamery MAC lub MIL

1.2

APA™ R·koje··
Pojedyncza wymienna
bateria AA 1,5 V

Wskaźnik LED
Przycisk TEST

Wyjście Wideo
Złącze
APA™ Moduł Kamery MAC
Źródło światła o dużym natężeniu
Miniaturowa kamera

Rycina 1.1: APA™ Wyświetlacz Wideo

APA™ Wyświetlacz Wideo (Rycina 1.1) jest lekkim kolorowym wyświetlaczem LCD o
wysokiej rozdzielczości i przekątnej ekranu 86 mm (3,5”). Złącze Wyświetlacza umożliwia
podłączenie do Rękojeści oraz Modułu Kamery. Po podłączeniu następuje automatyczne
włączenie Wyświetlacza, który przedstawia w czasie rzeczywistym obraz wykonywanej
procedury. Wyświetlacz można obrócić o nawet 90 stopni w zależności od potrzeb
użytkownika. Urządzenie posiada wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego, który
automatycznie dostosowuje podświetlenie ekranu, zapewniając optymalną jakość obrazu
i oszczędzanie energii.
Wyświetlacz Wideo jest wyposażony we wbudowany akumulator, który należy ładować
za pomocą APA™ Ładowarki Wyświetlacza Wideo. Wskaźnik LED Wyświetlacza
Wideo wskazuje stan akumulatora i/lub ładowania. Gdy urządzenie jest używane
jako laryngoskop, Wyświetlacz Wideo zapewnia zasilanie całego urządzenia. W pełni
naładowany Wyświetlacz Wideo zapewnia do 2,5 godziny pracy w trybie przerywanym.
Wyświetlacz Wideo jest wyposażony w poniższe przyciski:
Przycisk TEST umożliwia sprawdzenie, czy akumulator działa prawidłowo bez
konieczności podłączania do innych urządzeń.
Przycisk (+) oraz (-) umożliwia wykonanie czynności konserwacyjnych w
autoryzowanym ośrodku serwisowym, jeśli to konieczne.
Wyświetlacz Wideo jest wyposażony w wyjście wideo NTSC w formie złącza jack MMCX,
które umożliwia wyświetlanie obrazów w czasie rzeczywistym po podłączeniu do zgodnego
monitora lub ekranu za pomocą APA™ Przewodu Wideo. W celu zarejestrowania obrazu
wideo przewód wideo można podłączyć do odpowiedniego urządzenia nagrywającego.

6

Wyświetlacz Wideo nie może być poddawany sterylizacji w autoklawie i należy czyścić
i dezynfekować go po pierwszym użyciu i przed użyciem u każdego pacjenta. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w Sekcji 4.

Rycina 1.2: APA™ Rękojeść oraz APA™ Moduł Kamery MAC

Rękojeść jest zasilana przez wymienną baterię alkaliczną lub litową AA 1,5 V, a Moduł
Kamery jest wyposażony w źródło światła o dużym natężeniu oraz miniaturową
kamerę. Gdy urządzenie jest używane jako standardowy laryngoskop, źródło światła
zapewnia podświetlenie LED o barwie białej i dużym natężeniu, umożliwiające wyraźne
i bezpośrednie uwidocznienie krtani podczas intubacji dotchawiczej. Bateria alkaliczna
AA 1,5 V zapewnia zasilanie laryngoskopu przez co najmniej 48 godzin pracy ciągłej.
(Uwaga: Dokładny czas pracy urządzenia zależy od jakości używanej baterii.)
Gdy urządzenie jest używane jako wideolaryngoskop, miniaturowa kamera rejestruje
wysokiej jakości obraz, który jest wyświetlany na wysokiej rozdzielczości ekranie
Wyświetlacza Wideo na potrzeby pośredniego wziernikowania krtani podczas intubacji
dotchawiczej. Gdy urządzenie jest używane jako wideolaryngoskop, zasilanie jest
dostarczane z akumulatora Wyświetlacza Wideo.
Moduł Kamery można podłączyć do Rękojeści, obrócić i zablokować w 3 położeniach:
“OFF” (WYŁ.), “BLADE REMOVAL” (USUNIĘCIE ŁYŻKI), ORAZ “ON” (WŁ.). Aby włączyć
źródło światła/Wyświetlacz Wideo, należy obrócić Moduł Kamery do pozycji “ON”. Aby
wyłączyć urządzenie, należy obrócić Moduł Kamery do pozycji “OFF”.
Zarówno Rękojeść jak i Moduł Kamery nie mogą być poddawane sterylizacji w autoklawie
i należy czyścić i dezynfekować te urządzenia po pierwszym użyciu i przed użyciem u
każdego pacjenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Sekcji 4.
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1.3

Dane techniczne

Wyświetlacz Wideo
Ekran

3,5” LCD (320 x 240 pikseli)

Waga

135 g

Pobór energii

8W

Typ akumulatora

3,7 V litowo-polimerowy

Wyjście zasilania

5 V prąd stały

Zasilanie sieciowe
Ładowarki

100 V do 240 V

Stopień ochrony

IP33

Instrukcja obsługi

2.1

Kontrola

Sprawdzić wszystkie części wideolaryngoskopu przed pierwszym użyciem oraz przed
użyciem u każdego pacjenta. W przypadku widocznych uszkodzeń lub skaz należy
zapoznać się z Sekcją 5.1, nie używać urządzenia oraz powiadomić lokalnego dystrybutora.

2.2

Czyszczenie

Wideolaryngoskop jest dostarczany niejałowy i jest urządzeniem wielorazowym.
Urządzenie należy wyczyścić przed pierwszym użyciem. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w Sekcji 4.

Rękojeść
Wymiary

35 mm x 130 mm

Waga

200 g (wraz z baterią)

Zasilanie

1 x bateria alkaliczna lub litowa AA 1,5 V

Materiał

Tworzywo termoplastyczne klasy medycznej

Stopień ochrony

IP52

Moduły Kamery

MAC

Wymiary

35 mm x 110 mm 35 mm x 83 mm

35 mm x 136 mm

Waga

98 g

90 g

Zasilanie

Dostarczane z Rękojeści

Kamera

Matryca 1/18” CMOS ze zintegrowaną soczewką

Źródło światła

LED o dużym natężeniu

Materiał

Stal nierdzewna

Stopień ochrony

IP52

MIL (S)
70 g

2.3

MIL (L)

Łyżki

8

2.

Materiał

Poliwęglan

Powłoka

Powłoka zapobiegająca zaparowaniu

Typ

Czysty, niejałowy do jednorazowego użytku

Baterie

Sprawdzić baterię laryngoskopu: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
jako standardowego laryngoskopu należy upewnić się, że Moduł Kamery świeci,
gdy urządzenie jest w pozycji “ON”.
PRZESTROGA: Baterię AA 1,5 V NALEŻY wymieniać regularnie. Zbyt niski pozostały
ładunek baterii może spowodować nagłe wyłączenie się laryngoskopu bez
wcześniejszego powiadomienia.
Sprawdzić akumulator Wyświetlacza Wideo: Jeśli urządzenie jest wykorzystywane
jako wideolaryngoskop, upewnić się, że Wyświetlacz Wideo jest wystarczająco
naładowany przed użyciem. Bez podłączania do laryngoskopu wcisnąć przycisk
TEST na co najmniej 5 sekund, aby podświetlić ekran i upewnić się, że wskaźnik
LED świeci w sposób ciągły na kolor ZIELONY. Oznacza to, że Wyświetlacz Wideo
jest wystarczająco naładowany i działa prawidłowo. Jeśli wskaźnik LED miga,
należy naładować urządzenie za pomocą Ładowarki Wyświetlacza Wideo. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w Sekcji 3.1.
PRZESTROGA: Jeśli wskaźnik LED Wyświetlacza Wideo miga, to akumulator
urządzenia NIE jest naładowany wystarczająco do zapewnienia bezpiecznej pracy
urządzenia.
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2.4

3

Montaż urządzenia

Aby korzystać z urządzenia jako laryngoskopu, należy ustawić wcięcie Modułu Kamery
w linii ze stalowym pinem Rękojeści i połączyć te części (Rycina 2). Po prawidłowym
zamocowaniu Modułu Kamery słyszalny jest dźwięk “kliknięcia”. Upewnić się, że
Moduł Kamery może być swobodnie obracany i zablokowywany w pozycjach “OFF”,
“BLADE REMOVAL” oraz “ON” (Rycina 2.1). Upewnić się, że laryngoskop włącza się w
pozycji “ON”. Jasne światło powinno być widoczne na końcówce Modułu Kamery. Aby
oszczędzać baterię, należy przechowywać urządzenie w pozycji “OFF”.

Rycina 3: Obrócić złącze na zewnątrz

PRZESTROGA: Nie należy patrzeć bezpośrednio w osi źródła światła Modułu Kamery.
3.1

3.2

3.3

Wklęsła część
2

Kl
ik!

Wypukła część

2.1
WYŁ.

Rycina 2: Montaż laryngoskopu

USUNIĘCIE ŁYŻKI

WŁ.

Rycina 2.1: Zablokowane pozycje

Aby korzystać z urządzenia jako wideolaryngoskopu, należy obrócić złącze
Wyświetlacza Wideo na zewnątrz (Rycina 3). Trzymając Rękojeść w jednej ręce, odchylić
zatyczkę złącza na giętkim łączniku w górnej części Rękojeści (Rycina 3.1). W drugiej
ręce trzymać mocno Wyświetlacz Wideo i upewnić się, że wypukła część Wyświetlacza
Wideo pasuje do wklęsłej części Rękojeści (Rycina 3.2). Odchylona zatyczka złącza
powinna być wyrównana w linii z tylną częścią Wyświetlacza Wideo. Połączyć złącze
Wyświetlacza Wideo z zagłębieniem złącza Rękojeści, mocno wciskając w dół, aż do
oporu (Rycina 3.3). Aby potwierdzić prawidłowe podłączenie, obrócić Moduł Kamery do
pozycji “ON”, co powinno spowodować włączenie Wyświetlacza Wideo. Jeśli urządzenie
jest używane jako wideolaryngoskop, Wyświetlacz Wideo należy podłączyć do
laryngoskopu przed użyciem u pacjenta.
PRZESTROGA: Jeśli na Wyświetlaczu Wideo nie jest widoczny obraz, sprawdzić czy
urządzenie zostało prawidłowo podłączone do Rękojeści.
Unikać stosowania jakiegokolwiek nacisku na ekran Wyświetlacza Wideo podczas
podłączania urządzeń. Zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do rozłączenia
połączenia pomiędzy urządzeniami.
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Rycina 3.1: Odchylić zatyczkę złącza
Rycina 3.2: Upewnić się, że części są prawidłowo ustawione względem części wypukłej i wklęsłej
Rycina 3.3: Podłączyć urządzenia

2.5

Podłączanie nowej łyżki

Aby podłączyć nową łyżkę Moduł Kamery należy zablokować w pozycji “ON”.
Otworzyć opakowanie łyżki i, bez zupełnego wyjmowania łyżki z opakowania,
zamocować łyżkę na Module Kamery (Rycina 3.4). Po prawidłowym zamocowaniu
łyżki słyszalny jest dźwięk “kliknięcia” (W przypadku łyżki Miller dopasowanie łyżki
oraz Modułu Kamery w identycznym kodzie kolorystycznym wskazuje na prawidłowe
dopasowanie). Całkowicie usunąć opakowanie z łyżki bez dotykania łyżki.
PRZESTROGA: Nie należy używać łyżki, jeśli opakowanie było otwierane lub zostało
uszkodzone.
Należy zwrócić uwagę, aby połączyć łyżkę i Moduł Kamery tego samego typu oraz
upewnić się, że łyżka jest prawidłowo zamocowana do Modułu Kamery przed
użyciem u pacjenta.
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Do wprowadzenia można również wykorzystać prowadnicę. Prawidłowe umieszczenie
ETT należy potwierdzić wzrokowo i za pomocą kapnografii.
PRZESTROGA: Unikać wywierana nacisku na zęby pacjenta podczas laryngoskopii.

3.4

Moduł Kamery MAC
oraz Łyżka MAC 3

Moduł Kamery MIL (L)
oraz Łyżka MIL 2

Rycina 3.4: Podłączyć łyżkę i odpowiedni typ Modułu Kamery

2.6

3.5a

3.5b

3.5c

Korzystanie z urządzenia

Urządzenie zostało przetestowane pod względem transportu, przechowywania i pracy
w temperaturach od +4°C do +40°C.
W rutynowym trybie pracy nie jest zalecane, aby wideolaryngoskop pozostawał
włączony przez dłuższy czas po użyciu. Jeśli to możliwe urządzenie należy wyłączyć,
aby wydłużyć czas pracy na zasilaniu akumulatorowym i uniknąć ryzyka przegrzania.
PRZESTROGA: Gdy urządzenie jest używane jako wideolaryngoskop, NIE NALEŻY trzymać
Rękojeści w pobliżu złącza z Wyświetlaczem Wideo, aby uniknąć niezamierzonego użycia
siły, co może prowadzić do rozłączenia urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

2.6.1

Łyżka MAC (Macintosh)

Laryngoskop z podłączoną Łyżką MAC jest używany podczas rutynowej intubacji
dotchawiczej w sposób podobny do zwykłego laryngoskopu Macintosh. Istnieje możliwość
podłączenia Wyświetlacza Wideo celem pośredniego uwidocznienia głośni.
Wprowadzić urządzenie po prawej stronie jamy ustnej (Rycina 3.5a). Wraz z
wprowadzaniem łyżki jest ona przesuwana w stronę linii pośrodkowej, przesuwając język
na stronę lewą (Rycina 3.5b). Końcówka łyżki jest umieszczana w dolince nagłośniowej
(Rycina 3.5c), a nagłośnia zostaje uniesiona poprzez podniesienie Rękojeści laryngoskopu,
odsłaniając wejście do krtani. Po bezpośrednim uwidocznieniu wejścia do krtani można
wprowadzić rurkę dotchawiczą (ang. EndoTracheal Tube, ETT) w odpowiednim rozmiarze
do tchawicy. Upewnić się, że ETT jest odpowiednio zwilżona przed użyciem.
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Rycina 3.5: Wprowadzanie urządzenia z Łyżką MAC

2.6.2

Łyżki DAB (Łyżka Do Trudnych Dróg Oddechowych) lub
U-DAB (Łyżka Do Trudnych Dróg Oddechowych Bez Kanału)

Zarówno Łyżki DAB oraz U-DAB są używane wraz z wideolaryngoskopem do intubacji
dotchawiczej trudnych dróg oddechowych.
Wprowadzić urządzenie za pomocą dostępu pośrodkowego do jamy ustnej (Rycina 3.6a
oraz b). Końcówkę łyżki można umieścić do tyłu od nagłośni, podobnie jak łyżkę Miller
(prostą) ALBO nad nagłośnią w dolince nagłośniowej, podobnie do łyżki Macintosh
(zakrzywionej) (Rycina 3.6c).
Po uwidocznieniu wejścia do krtani na ekranie, należy wprowadzić ETT w odpowiednim
rozmiarze do tchawicy. Upewnić się, że ETT jest odpowiednio zwilżona przed użyciem.
Jeśli używana jest Łyżka DAB, należy wprowadzić ETT przez kanał łyżki. Kanał może
pomieścić ETT do rozmiaru 9,0 mm (średnica wewnętrzna) lub 12,8 mm (średnica
zewnętrzna).
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Nie należy korzystać z prowadnicy w przypadku stosowania Łyżki DAB, natomiast
prowadnica może być używana z Łyżką U-DAB. Pośredni obraz wprowadzania ETT do
głośni można obserwować na ekranie. Prawidłowe umieszczenie ETT należy potwierdzić
wzrokowo i za pomocą kapnografii. Podczas używania Łyżki DAB wiedolaryngoskop
można wyjąć poprzez przesunięcie Łyżki DAB bocznie podczas wyjmowania z jamy
ustnej, co spowoduje uwolnienie ETT.

3.6a

3.6b

3.7a

3.7b

3.7c

3.6c

Rycina 3.7: Wprowadzanie urządzenia z Łyżką MIL

2.6.4

Rycina 3.6: Wprowadzanie urządzenia z Łyżką DAB lub U-DAB

W niektórych przypadkach w warunkach jasnego oświetlenia łyżka może odbijać
światło. Nie ma to wpływu na użyteczność łyżki, ale efekt ten należy ograniczyć w
trakcie wprowadzania (w ciemnych przestrzeniach).

2.6.3

Łyżka MIL (Miller)

Łyżka OXY (Oksygenacyjna)

APA Oxy Blade™ jest wyposażona w 4-metrowy przewód doprowadzający tlen i jest
używana przy rutynowej (MAC) i trudnej (DAB i U-DAB) intubacji dotchawiczej zawsze,
kiedy wymagane są niewielkie ilości suplementacji tlenem w podobny sposób jak
standardowe laryngoskopy MAC lub jak “laryngoskopu przeznaczonego do stosowania
w trudnych drogach oddechowych”.
W celu użycia należy podłączyć przewód doprowadzający tlen znajdujący się na łyżce do
źródła tlenu z włączoną odpowiednią prędkością przepływu (Rycina 3.8). Dla zapewnienia
optymalnej oksygenacji zalecany jest przepływ 15 l/min. Instrukcje wprowadzania znajdują
się w odpowiednich sekcjach dotyczących poszczególnych typów łyżek.
3.8

Laryngoskop z podłączoną Łyżką MIL jest używany podczas rutynowej intubacji
dotchawiczej w sposób podobny do zwykłego laryngoskopu Miller. Istnieje możliwość
podłączenia Wyświetlacza Wideo celem pośredniego uwidocznienia głośni.
Wprowadzić urządzenie po prawej stronie jamy ustnej (Rycina 3.7a). Wraz z
wprowadzaniem łyżki jest ona przesuwana w stronę linii pośrodkowej, przesuwając
język na stronę lewą (Rycina 3.7b). Końcówka łyżki jest umieszczana do tyłu od
nagłośni (Rycina 3.7c) i zostaje uniesiona poprzez podniesienie Rękojeści laryngoskopu,
odsłaniając wejście do krtani. Po bezpośrednim uwidocznieniu wejścia do krtani
można wprowadzić rurkę dotchawiczą (ang. EndoTracheal Tube, ETT) w odpowiednim
rozmiarze do tchawicy. Upewnić się, że ETT jest odpowiednio zwilżona przed użyciem.
Do wprowadzenia można również wykorzystać prowadnicę. Prawidłowe umieszczenie
ETT należy potwierdzić wzrokowo i za pomocą kapnografii.
14

Rycina 3.8: Podłączanie Łyżki Oxy

PRZESTROGA: Należy się upewnić, że wszystkie połączenia są szczelne, a przepływ
powietrza jest drożny.
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2.6.5

PRZESTROGA: Łyżka jest wyposażona w zabezpieczenie i może zostać wyjęta wyłącznie,
kiedy moduł kamery znajduje się w pozycji „BLADE REMOVAL”.

Mandryn APA™

Mandryn APA™ jest przeznaczony do pracy z APA™ U-DAB, a jego zagięty kształt ułatwia
założenie rurki dotchawiczej w trakcie laryngoskopii. Można stosować go z rurkami
dotchawiczymi w rozmiarze do 9,0 mm (śr. wewn.) lub 12,8 mm (śr. zewn.).

3.

Informacje nt. akumulatora i ładowania

Wprowadzić mandryn przez odpowiednią rurkę dotchawiczą, a po uwidocznieniu wlotu
krtani wsunąć rurkę do tchawicy. Mandryn APA™ jest przeznaczony do wielokrotnego użytku
i powinien zostać wyczyszczony i zdezynfekowany przed pierwszym użyciem oraz między
zastosowaniem u różnych pacjentów, podobnie jak w przypadku wideolaryngoskopu. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w Sekcji 4.

3.1

Instrukcje ładowania dot. Wyświetlacza Wideo

PRZESTROGA: Nie dopuszczać do sytuacji, w której mandryn będzie wystawał poza koniec
rurki dotchawiczej w trakcie intubacji.
2.7

Odłączanie łyżki po użyciu

Łyżka jest odłączana po obróceniu urządzenia do góry nogami (Rycina 3.9a), poprzez
mocne wciśnięcie kciukiem odsłoniętej tylnej części Modułu Kamery, aby uniknąć
przypadkowego odłączenia podczas zdejmowania łyżki (Rycina 3.9b). Obrócić i zablokować
Moduł Kamery w pozycji “BLADE REMOVAL” (Rycina 3.9c). Za pomocą kciuka i palca
wskazującego drugiej ręki ścisnąć mocno żebrowany obszar chwytu na wolnym końcu
łyżki (Rycina 3.9d). Podczas ściskania obszaru chwytu odciągnąć łyżkę od Rękojeści,
aby zwolnić zatrzask na Module Kamery (Rycina 3.9e). Spowoduje to odłączenie łyżki
od Modułu Kamery (Rycina 3.9f) bez stykania się z zanieczyszczoną końcówką łyżki.
Następnie łyżkę należy zutylizować zgodnie ze standardowymi procedurami oddziału.

Wyświetlacz Wideo należy ładować, gdy wskaźnik LED miga, wskazując, że poziom
naładowania jest niewystarczający do prawidłowego i bezpiecznego używania urządzenia.
Wyświetlacz Wideo jest dostarczany z ładowarką i 4 międzynarodowymi adapterami
wtyków (Rycina 4a). Czas ładowania w pełni rozładowanego akumulatora wynosi około
2 godzin. Pozostawienie Wyświetlacza Wideo podłączonego do ładowarki na dowolnie
długi czas jest bezpieczne.
Aby rozpocząć ładowanie, należy podłączyć odpowiedni adapter wtyku do ładowarki
(Rycina 4b) oraz podłączyć ładowarkę do źródła zasilania. Po podłączeniu ustawić wypukłą
część złącza Wyświetlacza Wideo w linii z wklęsłą częścią Ładowarki Wyświetlacza Wideo,
aby potwierdzić prawidłowy kierunek ładowania (Rycina 4c). Podłączenie odbywa się łatwo
dzięki magnetycznym pinom w złączu Wyświetlacza Wideo oraz Ładowarki Wyświetlacza
Wideo (Rycina 4d).
PRZESTROGA: Należy zachować ostrożność podczas procesu ładowania i ograniczyć
kontakt personelu z jakimikolwiek źródłami prądu elektrycznego.

4a
3.9a

3.9b

3.9c

3.9d

3.9e

3.9f

Pozycja BLADE REMOVAL

Międzynarodowe adaptery wtyków

Australia/Chiny

Rycina 3.9: Czynności umożliwiające odłączenie łyżkisequence
16

4b

Ładowarka

Wielka Brytania

Europa/
Ameryka
Południowa

Ameryka
Północna/
Japonia/Chiny

Rycina 4a: Ładowarka Wyświetlacza Wideo oraz międzynarodowe adaptery wtyków
Rycina 4b: Podłączanie odpowiedniego wtyku do ładowarki
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4c

Wklęsła część

PRZESTROGA: Przed każdym zabiegiem należy skontrolować prawidłowe działanie
Wyświetlacza Wideo oraz poziom naładowania akumulatora. Jeśli wskaźnik LED
zacznie migać podczas zabiegu, oznacza to ograniczony poziom naładowania
akumulatora. Zabieg może być kontynuowany zależnie od decyzji lekarza.

Wypukła część

4d

3.3

Wymiana baterii w Rękojeści

Moduł Kamery jest dostarczany wraz z alkaliczną baterią AA 1,5 V. Przed użyciem
urządzenia jako standardowego laryngoskopu należy upewnić się, że Moduł Kamery
świeci, gdy urządzenie jest w pozycji “ON”. Baterię należy wymieniać regularnie na
baterię alkaliczną lub litową AA 1,5 V, aby zapobiec niespodziewanemu przerwaniu
działania urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.
Rycina 4c: Upewnić się, że ładowanie odbywa się w prawidłowym kierunku poprzez dopasowanie części
wypukłej i wklęsłej
Rycina 4d: Podłączanie Wyświetlacza Wideo do ładowarki

3.2

Wskaźniki LED Wyświetlacza Wideo

Podczas ładowania wskaźnik LED Wyświetlacza Wideo wyświetla stan ładowania
w następujący sposób:
CZERWONY

Akumulator jest w trakcie ładowania.

CZERWONY przez
ponad 2 godziny

CZERWONY KOLOR WSKAŹNIKA LED powinien się wyłączyć,
co wskazuje, że akumulator został w pełni naładowany, a
Wyświetlacz Wideo może być wyjęty i użyty do pracy.

Aby wymienić pojedynczą baterię AA 1,5 V w Rękojeści, należy najpierw zdjąć przednią
część obudowy urządzenia, która znajduje się najdalej od wcięcia (Rycina 4.1a).
Przesunąć obudowę w kierunku przeciwnym do zatyczki złącza (Rycina 4.1b). Po
odblokowaniu obudowy słyszalny może być dźwięk “kliknięcia” (Rycina 4.1c). Unieść
obudowę, aby odsłonić wewnętrzną pokrywę baterii (Rycina 4.1d). Zdjąć wewnętrzną
pokrywę baterii, a dołączona wstążka umożliwi wyjęcie i wymianę zamontowanej
baterii (jeśli bateria była zamontowana) (Rycina 4.1e). Upewnić się, że wstążka została
umieszczona pod nową baterią oraz porównać polaryzację baterii z oznaczeniami na
Rękojeści (Rycina 4.1f). Po wykonaniu powyższych czynności założyć pokrywę baterii
oraz ponownie założyć obudowę Rękojeści. Jeśli laryngoskop jest przechowywany,
np. nie jest używany przez jakiś czas, należy wyjąć baterię z urządzenia.

4.1a

4.1b

4.1d

4.1e

4.1c

Podczas rutynowego użycia wskaźnik LED Wyświetlacza Wideo wyświetla stan
akumulatora w następujący sposób:
ZIELONY

Urządzenie jest WŁĄCZONE i Wyświetlacz Wideo działa prawidłowo.

ZIELONY migający

Urządzenie jest WŁĄCZONE, ale poziom naładowania akumulatora
jest niski. Naładować Wyświetlacz Wideo przed użyciem.

Brak światła

Urządzenie jest WYŁĄCZONE lub akumulator został rozładowany.
Naładować Wyświetlacz Wideo przed użyciem.

4.1f

+

Wskaźnik ZIELONY jest widoczny tylko, jeśli wideolaryngoskop jest WŁĄCZONY
albo wciśnięty został przycisk TEST na Wyświetlaczu Wideo. Wskaźnik nie podlega
sterowaniu przez Ładowarkę Wyświetlacza Wideo.
Przycisku TEST nie należy wciskać, jeśli Wyświetlacz Wideo jest podłączony
do ładowarki, ponieważ w takiej sytuacji wskaźnik ZIELONY może wskazać
nieprawidłowo stan naładowania.
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Rycina 4.1: Wymiana baterii w RękojeściHandle
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4.

Dekontaminacja

Wideolaryngoskop należy czyścić i dezynfekować przed pierwszym użyciem i przed
użyciem u każdego pacjenta, zgodnie z lokalnymi zasadami czyszczenia dla urządzeń
nie nadających się do sterylizacji w autoklawie i nie wykonanych z metalu. Oznaczenie
stopnia ochrony dla Wyświetlacza Wideo to IP33, a dla laryngoskopu to IP52.
Wszystkie łyżki są urządzeniami jednorazowego użytku i należy je zutylizować po
użyciu zgodnie ze standardowymi procedurami oddziału.

4.1

Przygotowanie

Zdemontować wszystkie części (Wyświetlacz Wideo, Rękojeść, Moduł Kamery) wideolaryngoskopu. Upewnić się, że bateria AA została wyjęta z Rękojeści przed czyszczeniem.
Nie zanurzać w płynach. Wideolaryngoskop nie jest urządzeniem wodoszczelnym.
Nie poddawać sterylizacji w autoklawie. Elementy elektroniczne zostaną uszkodzone
podczas sterylizacji w autoklawie.
Nie przecierać szorstką szmatką, szczególnie ekranu Wyświetlacza Wideo.
Chronić przed działaniem nadmiernej ilości płynu na okolicę pinów złącza oraz
przestrzeni wokół ekranu oraz przycisków Wyświetlacza Wideo.

4.2

Czyszczenie

Dokładne czyszczenie i płukanie jest ważne w przypadku usuwania wszystkich
widocznych pozostałości, mikroorganizmów oraz pirogenów z urządzenia.
Wszystkie części urządzenia należy przecierać przez co najmniej 2 minuty lub zgodnie
ze standardową procedurą szpitala dotyczącą czyszczenia urządzeń nie nadających
się do sterylizacji w autoklawie i nie wykonanych z metalu. Nasączyć jałowy gazik
odpowiednim roztworem płynu i przetrzeć zewnętrzne powierzchnie wszystkich części
urządzenia. Umożliwić wyschnięcie komponentów urządzenia.
Jeśli części mają być poddane ponownemu przygotowaniu, należy umieścić je w
zamkniętym worku na czas transportu do działu sterylizacji.
PRZESTROGA: Wyłącznie Rękojeść i Moduł Kamery mogą być poddawane ponownemu
przygotowaniu.

4.3

Dezynfekcja

Przygotować lub rozcieńczyć odpowiedni środek dezynfekcyjny zgodnie z instrukcjami
producenta. Lista zarejestrowanych środków odkażających znajduje się na stronie
Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska (EPA).
Spryskać lub przetrzeć części urządzenia odpowiednim środkiem odkażającym
(tj. 70% alkoholem izopropylowym) i przetrzeć miękką, nierysującą szmatką do sucha.
Lista środków czyszczących i odkażających zalecanych dla wideolaryngoskopu znajduje
się na stronie www.AAMHealthcare.com/IFU.
PRZESTROGA: Nieodpowiednie oczyszczenie i niedostateczne osuszenie urządzenia może
skutkować pozostaniem potencjalnie niebezpiecznych zanieczyszczeń, które stwarzają
poważne ryzyko infekcji.
4.4

Sterylizacja

Urządzenia należy wyczyścić przed sterylizacją, zgodnie z instrukcjami w Sekcji 4.2.

4.4.1

Niska temperatura

Rękojeść oraz Moduł Kamery, z wyłączeniem Wyświetlacza Wideo, zostały dopuszczone do
sterylizacji w autoklawach STERIS® w niskiej temperaturze i przez maksymalnie 100 cykli:
V-PRO® 1
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX
V-PRO® 60
Mandryn APA™ jest dopuszczony do stosowania w systemie przetwarzania z płynnym
chemicznym środkiem sterylizującym STERIS® SYSTEM 1E.
4.4.2

Sterylizacja parą wodną

Mandryn APA™ jest dopuszczony do sterylizacji parą wodną (w autoklawie) w
temperaturze 121°C (250°F) przez 30 minut.
Wytyczne dotyczące sterylizacji części urządzenia znajdują się na stronie
www.AAMHealthcare.com/IFU.
PRZESTROGA: Nie należy sterylizować Wyświetlacza Wideo.
Nieprzestrzeganie zatwierdzonych wytycznych może doprowadzić do unieważnienia
gwarancji produktu.
Jeśli w trakcie sterylizacji pojawi się uszkodzenie lub korozja, produkt należy wyrzucić.
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4.5

Osłona APA IP Shield™ VL i DL

W sytuacjach klinicznych, w których dochodzi do wzrostu ryzyka zanieczyszczenia
i zakażenia, należy stosować APA IP Shield™, jednorazową osłonę przeznaczoną do
wideolaryngoskopu, w celu dalszego zabezpieczenia urządzenia przed tego typu narażeniem.
Osłony APA IP Shield™ VL należy użyć w przypadku stosowania urządzenia w charakterze
wideolaryngoskopu, a osłony APA IP Shield™ DL w przypadku korzystania z urządzenia
jako standardowego laryngoskopu. Należy pamiętać o stosowaniu standardowych praktyk
placówki medycznej w zakresie korzystania ze środków ochrony indywidualnej podczas
użytkowania. Po użyciu osłonę APA IP Shield™ należy usunąć zgodnie ze standardowymi
praktykami oddziału w zakresie postępowania z materiałami skażonymi. Przystąpić do
czyszczenia wideolaryngoskopu APA™ zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia, patrz
punkt 4.

6.

Rozwiązywanie problemów

6.1

Dla wideolaryngoskopu

Poniżej znajduje się lista możliwych problemów i zalecanych sposobów ich rozwiązania. W
przypadku utrzymywania się problemu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
Opis problemu

Możliwa przyczyna

Wymagane działanie

Niska jakość obrazu
(Obraz jest nieostry lub
ciemny)

Zanieczyszczenia lub płyn
w złączu
Wyświetlacz Wideo nie został
prawidłowo podłączony do
laryngoskopu
Brak podświetlenia
Zanieczyszczenia, płyn lub
środek zwilżający na soczewce
(i) Akumulator Wyświetlacza
Wideo jest rozładowany

Sprawdzić czystość złącz

PRZESTROGA: Aby zapobiec możliwemu samodzielnemu zanieczyszczeniu, przed
zdjęciem środków ochrony indywidualnej należy zawsze upewnić się, że osłona APA IP
Shield™ została bezpiecznie usunięta.

5.

Serwisowanie i konserwacja

5.1

Konserwacja ogólna

Należy regularnie kontrolować wideolaryngoskop pod kątem:
Widocznych oznak uszkodzeń zewnętrznych
Zarysowań oraz skaz na soczewkach Modułu Kamery
Nagromadzenia materiału w okolicy pinów złącza Rękojeści oraz Modułu Kamery
W przypadku jakichkolwiek innych wad wymagających diagnostyki w autoryzowanym
centrum serwisowym, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub
odwiedzić stronę www.AAMHealthcare.com w celu uzyskania pomocy technicznej.

5.1

Brak obrazu
(i) Ekran wyłącza się na
krótko po podłączeniu
(ii) gdy urządzenia są
połączone

(ii) Wyświetlacz Wideo nie
został prawidłowo podłączony
do laryngoskopu
Wada obwodów elektrycznych

Brak możliwości włączenia
urządzenia nawet po
długim czasie ładowania

Akumulator Wyświetlacza
Wideo przekroczył okres
przydatności do użycia
Wada obwodów elektrycznych

Akumulator Wyświetlacza
Wideo nie zostaje
naładowany po 2
godzinach ładowania

Wyświetlacz Wideo nie jest
prawidłowo podłączony do
ładowarki lub źródła zasilania
Wyświetlacz Wideo nie jest
prawidłowo wprowadzony

Sprawdzić prawidłowość połączeń
urządzeń
Więcej informacji znajduje się w Sekcji 3
Wyczyścić soczewkę, więcej informacji
na ten temat znajduje się w Sekcji 4
Naładować Wyświetlacz Wideo, więcej
informacji na ten temat znajduje się w
Sekcji 3.1
Sprawdzić, czy Wyświetlacz Wideo jest
dobrze i mocno podłączony do Rękojeści,
więcej informacji na ten temat znajduje
się w Sekcji 2.4
Zwrócić Wyświetlacz Wideo do serwisu,
więcej informacji na ten temat znajduje
się w Sekcji 5
Zwrócić Wyświetlacz Wideo do serwisu,
więcej informacji na ten temat znajduje
się w Sekcji 5
Zwrócić Wyświetlacz Wideo do serwisu,
więcej informacji na ten temat znajduje
się w Sekcji 5
Sprawdzić podłączenie do ładowarki i/
lub źródła zasilania
Sprawdzić prawidłowość połączeń
urządzeń

Konserwacja zapobiegawcza
6.2

Dla laryngoskopu

Wyświetlacz Wideo należy serwisować co 2 lata w celu wymiany akumulatora.
Aby zwrócić Wyświetlacz Wideo do serwisu, należy zapakować Wyświetlacz Wideo w
oryginalne opakowanie i dokładnie zawinąć urządzenie, aby je zabezpieczyć. Urządzenie
należy odesłać do autoryzowanego centrum serwisowego wskazanego przez lokalnego
dystrybutora.
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Jeśli Moduł Kamery nie podświetla się, sprawdzić, czy bateria została prawidłowo
zamontowana lub wymienić baterię na nową baterię alkaliczną lub litową AA 1,5 V.
Jeśli urządzenie nadal się nie podświetla, należy skontaktować się lokalnym
dystrybutorem celem zwrotu urządzenia do serwisu. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w Sekcji 5.
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7.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

7.1 Aby uniknąć potencjalnego ryzyka uszkodzenia z nacisku tylnej ściany gardła
należy podtrzymywać masę wideolaryngoskopu za pomocą Rękojeści. Należy
zwrócić uwagę, aby pod wpływem masy Wyświetlacza Wideo nie dochodziło do
przemieszczania innych części urządzenia.
7.2 Wideolaryngoskop nie nadaje się do pracy w intensywnych polach magnetycznych,
np. podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Nie
umieszczać ani nie używać w pobliżu delikatnych urządzeń elektronicznych.

9.

Oznaczenia stosowane na etykietach

Następujące oznaczenia widoczne są na urządzeniu oraz opakowaniach.
Więcej informacji znajduje się w Instrukcji Użycia (IFU):
www.AAMHealthcare.com/IFU

Nie używać ponownie (łyżki APA™ i osłona IP)

7.3 Nie używać urządzeń jednorazowego użytku, ponieważ może to spowodować
przeniesienie zakażenia, zmniejszyć niezawodność oraz funkcjonalność urządzenia.
Niejałowy

8.

Gwarancja

Firma AAM Healthcare gwarantuje, że sprzęty są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania. Zobowiązania
firmy AAM Healthcare w ramach gwarancji są ograniczone do naprawienia produktu
lub jakiejkolwiek jego części, które posiadają wadę materiałową lub produkcyjną,
podczas okresu gwarancji.

Nie zawiera lateksu. Produkowany bez użycia lateksu naturalnego

Wymiana urządzenia zależy od decyzji firmy AAM Healthcare, jeśli produkt nie
spełnia odpowiednich wymogów technicznych i został zakupiony bezpośrednio w
firmie AAM Healthcare lub u autoryzowanego dystrybutora firmy AAM Healthcare,
na potrzeby użycia z innymi produktami APA™, pod warunkiem, że Kupujący lub
Klient przestrzegał wymagań w zakresie obsługi, przechowywania i żywotności
produktu określonych przez firmę AAM Healthcare. Wszystkie próby modyfikacji lub
otwarcia urządzenia automatycznie unieważniają gwarancję produktu. Firma AAM
Healthcare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty zużywalne zakupione
z innych źródeł.

Nie zawiera DEHP. Nie zawiera ftalanów

NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ I ZASTĘPUJE WSZELKIE
INNE GWARANCJE, PISEMNE LUB SŁOWNE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE
ORAZ RĘKOJMIE. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU
PRAWNEGO W ZAKRESIE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. FIRMA AAM HEALTHCARE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE PRZEZ KUPUJĄCEGO Z POWODU
OPÓŹNIEŃ W WYMIANIE LUB NAPRAWIE GWARANCYJNEJ PRODUKTÓW.

Ochrona urządzenia przed wnikaniem ciał stałych o średnicy
≥ 2,5 mm. Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych za
pomocą narzędzia, grubego drutu itd. Ochrona przed rozpyloną wodą
padającą pod dowolnym kątem do 60° od pionu

Zasady i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Po
upłynięciu okresu gwarancyjnego trwającego 1 rok obsługa produktów APA™ może
podlegać opłatom, o ile nie wskazano inaczej.
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Przestroga: Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejsze
urządzenie może być sprzedawane wyłącznie lekarzom lub na ich
zamówienie (łyżka APA Oxy Blade™ i mandryn)

Typ B: Zapewnia podstawową ochronę przed porażeniem prądem
elektrycznym zgodnie z normą IEC60601-1. Część aplikacyjna jest
zwykle wyposażona w bezpośrednie połączenie z uziemieniem.
Prąd stały

Ochrona urządzenia przed wnikaniem pyłów nie jest bezwzględna,
natomiast pyły nie mogą przedostawać się do urządzenia w ilościach
umożliwiających wywołanie zakłóceń w zadowalającej pracy
urządzenia; pełna ochrona przed kontaktem. Ochrona przed pionowo
padającymi kroplami wody, kiedy urządzenie jest nachylone pod
kątem do 15°.
25

pl

pl

Symbol kosza WEEE. Produkt zawiera podzespoły elektryczne
i elektroniczne, które mogą zawierać materiały, które, jeśli zostaną
usunięte z odpadami komunalnymi, mogą mieć szkodliwy wpływ
na środowisko. Mieszkańcy Unii Europejskiej muszą przestrzegać
specyficznych instrukcji dotyczących usuwania lub recyklingu tego
produktu. Mieszkańcy państw spoza Unii Europejskiej muszą usuwać
lub przetwarzać ten produkt zgodnie z lokalnymi przepisami lub
rozporządzeniami.
Urządzenie należy przechowywać i użytkować w temperaturze
od +4°C do +40°C

Chronić przed wilgocią

Chronić przed światłem słonecznym

Data produkcji

Producent

Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

Wyrób medyczny klasy 1 zgodnie z Dyrektywą Rady dotyczącą
wyrobów medycznych 93/42/EWG

Numer seryjny urządzenia

Kod partii urządzenia
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