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Bu talimatlar aşağıdaki APA ürünleri içindir:
™

1.

Ürün kodu

Tanım

Miktar / kutu

701000

APA™ Video Görüntüleyici

1

701006

APA™ Sap

1

700930

APA MAC Kamera Modülü

1

702910

APA™ MIL Kamera Modülü (S)

1

702930

APA™ MIL Kamera Modülü (L)

1

702110

APA™ MIL 1 Bıçak (temiz, steril değil)

10

702120

APA™ MIL 2 Bıçak (temiz, steril değil)

10

700130

APA™ MAC 3 Bıçak (temiz, steril değil)

10

1

Cihaz Tanımı

Sap

Video Görüntüleyic

MIL 1 Bıçak

O2 MAC 3 Bıçak

MIL 2 Bıçak
™

O2 MAC 4 Bıçak

AA batarya
_

MAC Camera Module

+

MAC 3 Bıçak
MAC Kamera Modülü
MAC 4 Bıçak

O2 DAB

MIL Kamera Modülü (S)
DAB

O2 U-DAB
MAC Camera Module

MIL Kamera Modülü (L)

U-DAB

700140

APA™ MAC 4 Bıçak (temiz, steril değil)

10

700170

APA™ DAB (temiz, steril değil)

10

700180

APA™ U-DAB (temiz, steril değil)

10

Şekil 1: APA™ Video Laringoskop ve tek kullanımlık bıçak tipleri

700330

APA™ O2 MAC 3 Bıçak (temiz, steril değil)

5

700340

APA O2 MAC 4 Bıçak (temiz, steril değil)

5

700370

APA™ O2 DAB (temiz, steril değil)

5

APA™ Video Laringoskop (Şekil 1) rutin ve zor havayolu entübasyonlarında doğrudan
ve dolaylı laringoskopiye destek olmak üzere tasarlanan çok fonksiyonlu bir cihazdır.
Kardiyak arrest sırasında genel anestezi veya CPR’nin (kardiyopulmoner resüsitasyon)
bir parçası olarak endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak için kullanılabilir. Hastane
öncesinde, hastanede ve uzun süreli bakım tesislerinde kullanıma uygundur.

700380

APA™ O2 U-DABe (temiz, steril değil)

5

™

Yalnızca APA™ Bıçaklar APA™ Video Laringoskop ile kullanılır.

Video laringoskop tekrar kullanılabilir, DEHP veya lateks içermez. Üç bileşenine tamamen
ayrılabilir: APA™ Video Görüntüleyici, APA™ Sap ve APA™ MAC veya MIL Kamera Modülü.
Standart bir laringoskop olarak kullanıldığında, endotrakeal entübasyon sırasında laringeal
girişte bir görüntü elde etmek için Kamera Modülü Sapa takılır. Bir video laringoskop olarak
kullanıldığında ise, laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sırasında daha iyi görüntüleme
elde etmek amacıyla Video Görüntüleyici Sapa ve Kamera Modülüne takılır. Gerektiğinde
sürekli oksijenasyon sağlanması dahil larenkste ve trakea girişinde net bir görüntü elde
etmek için dilin sabitlenmesi ve konumunun değiştirilmesi için her iki senaryoda da
Kamera Modülüne uygun bir bıçak takılır. Video laringoskop ile kullanılmak üzere on tip
tek kullanımlık bıçak mevcuttur. Bu bıçaklar buğu önleyici kaplıdır ve DEHP veya lateks
içermez.
DİKKAT: Bu cihazla entübasyon eğitimli tıp personeli tarafından yapılmalıdır.
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1.1

APA™ Video Viewer

1.1

1.2

(+) butonu
(-) butonu

APA™ Sap ve APA™ MAC veya MIL Kamera Modülü

1.2

APATM Sap
Tekli değiştirilebilir
AA 1,5V batarya

LED gösterge ışığı
TEST butonu

Video çıkışı
Konnektör
APATM MAC Kamera Modülü
Yüksek yoğunluğa sahip ışık kaynağı
Minyatür Kamera

Şekil 1.1: APA™ Video Görüntüleyici

APA™ Video Görüntüleyici (Şekil 1.1) hafif, yüksek çözünürlüklü 86 mm (3,5”) LCD
renkli ekrandır. Konnektörü Sapa ve Kamera Modülüne takılmasına imkan verir ve
takıldığında, gerçekleştirilen prosedürün gerçek zamanlı görüntüsünü sağlamak
üzere otomatik olarak açılır. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre ekran 90 dereceye kadar
döndürülebilir. En uygun görüntüleme ve güç tasarrufu için ekran arka ışığını otomatik
olarak ayarlayan bir ortam ışığı sensörüne sahiptir.
Video Görüntüleyici yerleşik bir şarj edilebilir bataryaya sahiptir ve bu batarya APA™
Video Görüntüleyici Şarj Cihazı kullanılarak şarj edilmelidir. Video Görüntüleyici
üzerindeki LED gösterge ışığı batarya ve/veya şarj durumunu gösterir. Bir video
laringoskop olarak kullanıldığında Video Görüntüleyici tüm cihaza güç sağlar. Tam
şarjla Video Görüntüleyici 2,5 saate kadar aralıklı kullanım süresi sağlar.
Video Görüntüleyici fonksiyon butonları:
TEST butonu, kullanıcının, herhangi bir cihaza bağlı olmadan bataryanın doğru
şekilde çalışıp çalışmadığını test etmesine imkan tanır.
Gerekirse, yetkili servis merkezinde bakımı destekleyen bir (+) ve (-) butonu.
Video Görüntüleyici ayrıca APA™ Video Kablosu aracılığıyla uygun bir monitöre
veya ekrana bağlandığında gerçek zamanlı görüntüler sunan bir NTSC video çıkışı
MMCX jakına sahiptir. Videoyu kaydetmek için video kablosu uygun bir kayıt cihazına
bağlanabilir.

Şekil 1.2: APA™ Sağ ve APA™ MAC Kamera Modülü

Sapta bulunan tekli değiştirilebilir alkalin veya lityum AA 1,5 V batarya güç sağlar ve
Kamera Modülü yüksek yoğunluğa sahip ışık kaynağı ve minyatür kameraya sahiptir.
Standart bir laringoskop olarak kullanıldığında ışık kaynağı endotrakeal entübasyon
sırasında larenkste net ve doğrudan bir görüntü için yüksek yoğunlukta beyaz LED
aydınlatma sağlar. Alkalin AA 1,5 V batarya, en az 48 saatlik sürekli kullanımda
laringoskopa güç sağlayacaktır. (Not: Tam süre kullanılan bataryanın kalitesine
bağlıdır).
Bir video laringoskop olarak kullanıldığında, Kamera Modülündeki minyatür
kamera, endotrakeal entübasyon sırasında larenksin dolaylı bir görüntüsü için Video
Görüntüleyicinin yüksek çözünürlüklü ekranı aracılığıyla yüksek kalitede görüntü verir.
Bir video laringoskop olarak kullanıldığında güç Video Görüntüleyicideki şarj edilebilir
bataryadan sağlanır.
Kamera Modülü Sapa takılır, 3 konuma döner ve kilitlenir: ‘KAPALI’, ‘BIÇAK ÇIKARMA’
ve ‘AÇIK’. Işık kaynağını/Video Görüntüleyiciyi açmak için Kamera Modülünü ‘AÇIK’
konuma getirin. Cihazı kapatmak için Kamera Modülünü ‘KAPALI’ konuma getirin
Sap veya Kamera Modülü otoklavlanamaz ve ilk kullanım ve her hastada kullanım
arasında temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (bkz. Bölüm 4).

Video Görüntüleyici otoklavlanamaz ve ilk kullanım ve her hastada kullanım arasında
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (bkz. Bölüm 4).
6
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1.3

Teknik özellikler

Video Görüntüleyici

2.

Kullanım talimatları

2.1

İnceleme

Ekran

3,5” LCD (320 x 240 piksel)

Ağırlık

135 g

Güç tüketimi

8W

Batarya tipi

3,7 V lityum polimer

Batarya çıkışı

5 V DC

Şarj cihazı için
ana güç kaynağı

100 V ila 240 V

Giriş koruma

IP33

Video laringoskop steril olmayan, tekrar kullanılabilir durumda tedarik edilir.
Kullanımdan önce temizlenmesi gerekecektir (bkz. Bölüm 4).

Boyut

35 mm x 130 mm

2.3

Ağırlık

200 g (batarya dahil)

Güç

1 x alkalin veya lityum AA 1,5 V batarya

Materyal

Tıbbi kalitede termoplastik

Giriş koruma

IP52

Kamera Modülleri

MAC

Boyut

35 mm x 110 mm 35 mm x 83 mm

35 mm x 136 mm

Ağırlık

98 g

90 g

Güç

Saptan sağlanır

Kamera

Entegre lensli 1/18” CMOS sensör

Işık kaynağı

Yüksek yoğunluklu LED

Materyal

Paslanmaz çelik

Giriş koruma

IP52

İlk kullanımdan önce ve her hastada kullanım arasında video laringoskopun tüm
bölümlerini kontrol edin. Hasar veya kusur görülmesi halinde Bölüm 5.1’e bakın,
cihazı kullanmayın ve yerel distribütörü bilgilendirin.

2.2

Temizleme

Sap

MIL (S)
70 g

Bataryalar

Laringoskop bataryasını kontrol edin: Cihazı standart bir laringoskop olarak
kullanmadan önce, cihaz ‘AÇIK’ konumda kilitlendiğinde Kamera Modülü ışığının
yandığından emin olun.

MIL (L)

DİKKAT: AA 1,5 V batarya MUTLAKA düzenli olarak değiştirilmelidir. Yetersiz
batarya düzeyi uyarı vermeden laringoskopun aniden kapanmasına neden olabilir.
Video Görüntüleyici bataryasını kontrol edin: Cihazı bir video laringoskop olarak
kullanıyorsanız, kullanım öncesinde Video Görüntüleyicinin yeterli şarja sahip
olduğundan emin olun. Laringoskopa bağlanmadan, ekranı aydınlatmak için en
az 5 saniye süreyle TEST butonuna basın ve LED gösterge ışığının sürekli YEŞİL
yandığını kontrol edin. Bu durum Video Görüntüleyicinin yeterli şarja sahip
olduğunu ve doğru çalıştığını gösterir. LED gösterge ışığı yanıp sönüyorsa Video
Görüntüleyici Şarj Cihazı ile şarj edin (bkz. Bölüm 3.1).
DİKKAT: Video Görüntüleyicideki LED gösterge ışığı yanıp sönüyorsa cihazı güvenli
şekilde kullanmak için yeterli batarya YOKTUR.

Bıçaklar

8

Materyal

Polikarbonat

Kaplama

Buğu önleyici kaplı

Tip

Temiz, steril değil, tek kullanımlık
9
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2.4

3

Cihazın kurulumu

Cihazı bir laringoskop olarak kullanmak için Kamera Modülündeki çentiği Saptaki çelik
pimle aynı hizaya getirin ve birbirine takın (Şekil 2). Kamera Modülü doğru şekilde
takıldığında “klik” sesi duyulabilir. Kamera Modülünün kolaylıkla döndüğünden ve
‘KAPALI’, ‘BIÇAK ÇIKARMA’ ve ‘AÇIK’ konumlarda kilitlendiğinden emin olun (Şekil 2.1).
Laringoskop ‘AÇIK’ konumdayken çalıştığını kontrol edin. Kamera Modülünün ucunda
parlak bir ışık görünmesi gerekir. Batarya tasarrufu için ‘KAPALI’ konumda saklayın.

Şekil 3: Konnektörü dışa doğru döndürün

DİKKAT: Kamera Modülünün ışık kaynağına doğrudan bakmayın.
3.1

3.2

3.3

Konkav nokta
2

Kl
ik

!

Konveks nokta

2.1
KAPALI

Şekil 2: Laringoskopun kurulumu

BIÇAK ÇIKARMA

AÇIK

Şekil 2.1: Kilitleme konumları

Cihazı bir video laringoskop olarak kullanmak için ilk olarak Video Görüntüleyici
konnektörünü dışa doğru döndürün (Şekil 3). Sap bir elinizdeyken konnektör kapağını
Sapın tepesinden esnek sürgü üzerinde arkaya katlayın (Şekil 3.1). Diğer elinizle
Video Görüntüleyiciyi sıkıca tutun ve Video Görüntüleyici üzerindeki konveks noktanın
Sap üzerindeki konkav noktaya uygun olduğundan emin olun (Şekil 3.2). Arkaya
katlanan konnektör kapağı Video Görüntüleyicinin arkasıyla aynı hizada olmalıdır.
Video Görüntüleyici konnektörünü Sap konnektör girişine girdirin, gidebileceği
son sınıra ulaşana kadar aşağı yönde sıkıca bastırarak yerine oturtun (Şekil 3.3).
TDoğru takıldığını onaylamak için Kamera Modülünü ‘AÇIK’ konuma döndürün, Video
Görüntüleyici ekranının açılması gerekir. Bir video laringoskop olarak kullanıyorsanız
Video Görüntüleyici bir hastada kullanılmadan önce laringoskopa takılmalıdır.
DİKKAT: Video Görüntüleyicide bir görüntü elde edilemezse Sapa doğru takıldığını
kontrol edin.

Şekil 3.1: Konnektör kapağını arkaya katlayın
Şekil 3.2: Konveks ve konkav noktaları birbirine uydurarak yönün doğru olduğundan emin olun
Şekil 3.3: Cihazları birbirine takın

2.5

Yeni bir bıçak takma

Yeni bir bıçak takmak için Kamera Modülünün ‘AÇIK’ konumda kilitlenmesi gerekir.
Bıçak ambalajı poşetini açın ve bıçağı ambalajdan tamamen çıkarmadan Kamera
Modülüne kaydırarak yerleştirin (Şekil 3.4). Bıçak doğru şekilde takıldığında “klik”
sesi duyulabilir (Miller bıçağı kullanılırken bıçak ile Kamera Modülü arasında
aynı renk kodunun kullanılması doğru eşleştirme yapıldığını gösterir). Bıçağa
dokunmadan bıçak ambalajını tamamen çıkarın.
DİKKAT: Ambalaj açılmışsa veya hasarlıysa bıçağı kullanmayın.
Aynı türde bıçak ve Kamera Modülü kullandığınızdan emin olun ve bir hastada
kullanmadan önce bıçağın Kamera Modülüne doğru şekilde oturduğunu kontrol edin.

Cihazlara takarken Video Görüntüleyiciye herhangi bir baskı uygulamaktan kaçının.
Herhangi bir zamanda cihazlar arasındaki bağlantıyı çıkarmamaya dikkat edin.
10
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Tüp) trakeaya girdirilebilir. Kullanım öncesinde ETT’ye yeterince kayganlaştırıcı
uygulandığından emin olun. Girişi kolaylaştırmak için bir introdüser/stile kullanılabilir.
ETT’nin doğru yerleştirildiği görsel olarak ve kapnografi ile doğrulanmalıdır.
DİKKAT: Laringoskopi sırasında hastanın dişlerine baskı yapmaktan kaçının.
3.4

MAC 3 Bıçaklı
MAC Kamera Modülü

MIL 2 Bıçaklı MIL
Kamera Modülü (L)

Şekil 3.4: Doğru bıçak türünü uygun Kamera Modülüne takın

2.6

3.5a

3.5b

3.5c

Cihazın kullanılması

Cihaz +4°C ila +40°C arasındaki sıcaklıklarda taşıma, saklama ve kullanma için test
edilmiştir.
Normal kullanım şeklinde video laringoskopun kullanımdan sonra uzun süre açık
bekletilmemesi önerilir. Mümkün olduğunda, batarya ömrünü uzatmak ve ısı birikimi
olasılığından kaçınmak için cihaz kapatılmalıdır.
DİKKAT: Bir video laringoskop olarak kullanıldığında, uyarı olmadan cihazın
bağlantısının kesilmesine neden olabilecek istemsiz bir kuvvet uygulanmasından
kaçınmak için Sapı Video Görüntüleyici bağlantısının yakınında TUTMAYIN.

2.6.1

MAC (Macintosh) Bıçak

MAC Bıçak takılı laringoskop standart Macintosh laringoskop ile benzer şekilde rutin
endotrakeal entübasyona yardımcı olmak üzere kullanılır. Glottiste dolaylı görüntüleme
için, isterseniz Video Görüntüleyiciyi takın.
Cihazı ağzın sağ tarafına girdirin (Şekil 3.5a). Bıçak ilerledikçe dili sola iterek orta
hata doğru yönlenir (Şekil 3.5b). Bıçak ucu valleculaya konumlanır (Şekil 3.5c) ve
laringoskop Sapı kaldırılarak ve laringeal giriş açığa çıkarılarak epiglot yükseltilir.
Laringeal girişin doğrudan görüntülemesiyle doğru boyuttaki bir ETT (EndoTrakeal

12

Şekil 3.5: MAC Bıçakla cihazın girdirilmesi

	DAB (Zor Havayolu Bıçağı) veya U-DAB
2.6.2
(Kanalsız Zor Havayolu Bıçağı)
DAB ve U-DAB Bıçakları zor havayolları için endotrakeal entübasyonları kolaylaştırmak
amacıyla video laringoskop ile kullanılır.
Ağza orta hattan yaklaşarak cihazı girdirin (Şekil 3.6a ve b). Bıçak ucu bir Miller (düz)
bıçağa benzer şekilde epiglota posterior olarak VEYA bir Macintosh (eğimli) bıçağa
benzer şekilde valleculada epiglot üzerinde konumlandırılabilir (Şekil 3.6c).
Laringeal giriş görüntüsü ekranda elde edildiğinde doğru boyuttaki ETT’yi trakeaya
ilerletin. Kullanım öncesinde ETT’ye yeterince kayganlaştırıcı uygulandığından emin
olun. DAB kullanılıyorsa ETT’yi bıçaktaki kanaldan ilerletin. Kanal 9,0 mm (I.D) veya
12,8 mm (O.D) ETT’ye kadar uyumludur.

13
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DAB Bıçakla bir introdüser veya stile kullanmayın ancak U-DAB ile bir introdüser
veya stile kullanabilirsiniz. ETT’nin glottise geçişinin dolaylı görüntüsü ekranda
gözlemlenebilir. ETT’nin doğru yerleştirildiği görsel olarak ve kapnografi ile
doğrulanmalıdır. DAB kullanılırken, ETT’yi serbest bırakmak için ağızdan çıkarma
sırasında DAB yana doğru kaydırılarak video laringoskop çıkarılabilir.

3.6a

3.6b

3.7a

3.7b

3.7c

3.6c

Şekil 3.7: MIL Bıçakla cihazın girdirilmesi

2.6.4

Şekil 3.6: DAB veya U-DAB ile cihazın girdirilmesi

Bazı durumlarda parlak ışık altında bıçak yansımaları görülebilir. Bu durum bıçağın
kullanılabilirliğini etkilemez ve yerleştirme sırasında (karanlık bir alanda) azaltılmalıdır.

2.6.3

OXY (Oksijenasyon) Bıçağı

APA Oxy Blade™ 4 metre uzunluğunda bir oksijen tüpünden oluşur ve oksijen desteğinin
küçük miktarları gerektiğinde ve standart MAC veya zor havayoluna benzer şekilde
rutin (MAC) ve zor havayolu (DAB ve U-DAB) endotrakeal entübasyonları yardımcı
olmak için kullanılır.
Kullanmak için, bıçaktaki oksijen tüpünü gereken akış hızında bir oksijen desteğine takın
(Şekil 3.8). Optimum oksijenasyon için 15 L/dk akış hızı önerilir. Kullanılan bıçak türüne
göre yerleştirme talimatları için ilgili bıçak bölümlerine bakınız.

MIL (Miller) Bıçak
3.8

Bir MIL Bıçak takılı laringoskop standart Miller laringoskop ile benzer şekilde rutin
endotrakeal entübasyona yardımcı olmak üzere kullanılır. Glottiste dolaylı görüntüleme
için, isterseniz Video Görüntüleyiciyi takın.
Cihazı ağzın sağ tarafına girdirin (Şekil 3.7a). Bıçak ilerledikçe dili sola iterek orta
hata doğru yönlenir (Şekil 3.7b). Bıçak ucu epiglota posterior olarak (Şekil 3.7c) ve
laringoskop Sapı kaldırılarak ve laringeal giriş açığa çıkarılarak yükseltilir. Laringeal
girişin doğrudan görüntülemesiyle doğru boyuttaki bir ETT (EndoTrakeal Tüp) trakeaya
girdirilebilir. Kullanım öncesinde ETT’ye yeterince kayganlaştırıcı uygulandığından
emin olun. Girişi kolaylaştırmak için bir introdüser/stile kullanılabilir. ETT’nin doğru
yerleştirildiği görsel olarak ve kapnografi ile doğrulanmalıdır.
Şekil 3.8: Oxy Bıçağın Takılması

DİKKAT: Tüm bağlantıların güvenli ve hava akışının açık olduğundan emin olun.
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2.6.5

DİKKAT: Bıçak bir emniyet mekanizmasıyla tasarlanmıştır ve yalnızca Kamera Modülü
BIÇAK ÇIKARMA konumundayken çıkarılabilir.

APA™ Stile

APA™ Stile laringoskopi sırasında ETT yerleştirmelerini kolaylaştırmak için açılı bir şekil
sunarak APA™ U-DAB ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 9,0 mm (I.D) veya 12,8 mm (O.D)
boyutlarına kadar ETT ile kullanılabilir.

3.

Batarya ve şarj bilgileri

Uygun ETT’den stileyi girdirin ve laringeal girişin bir görüntüsünü elde ettikten sonra
ETT’yi trakeaya ilerletin. APA™ stile tekrar kullanılabilir ve ilk kullanımdan önce ve her
hastada kullanım arasında video laringoskopa benzer şekilde temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir (bkz. Bölüm 4)

3.1

Video Görüntüleyici için şarj talimatları

DİKKAT: Entübasyon sırasında stilenin ETT ucundan öteye çıkmasına izin vermeyin.

2.7

Kullanımdan sonra bıçağın çıkarılması

Bıçak cihaz baş aşağı döndürülerek çıkarılır (Şekil 3.9a), bıçak çıkarılırken yanlışlıkla
çıkmasını önlemek için baş parmağınızı Kamera Modülünün açıkta duran topuğuna
güçlü bir şekilde bastırın (Şekil 3.9b). Kamera Modülünü döndürün ve ‘BIÇAK ÇIKARMA’
konumuna kilitleyin (Şekil 3.9c). Serbest duran elinizin baş parmağını ve işaret parmağını
kullanarak bıçağın tırtıklı tutma bölgelerinden tutun ve sıkıca birbirine bastırın (Şekil 3.9d).
Parmaklarınız arasında tutarken Kamera Modülündeki kilitleme mekanizmasını kapatmak
için Saptan uzağa doğru bir kuvvet uygulanmalıdır (Şekil 3.9e). Bıçak kontamine uçla
temas etmeden Kamera Modülünden kayarak çıkacaktır (Şekil 3.9f). Daha sonra standart
kurum uygulamalarına göre atılmalıdır.

LED gösterge ışığı yanıp sönüyorsa (cihazın doğru ve güvenli şekilde kullanım için yetersiz
şarja sahip olduğunu gösterir) Video Görüntüleyici şarj edilmelidir. Video Görüntüleyici bir
şarj cihazı ve 4 uluslararası priz adaptörü ile birlikte gelir (Şekil 4a). Şarjı tamamen biten
bir batarya için şarj süresi yaklaşık 2 saattir. İstenirse, Video Görüntüleyicinin şarj cihazı
takılı halde bırakılması güvenlidir.
Şarja başlamak için uygun priz adaptörünü şarj cihazına (Şekil 4b) ve ana güç kaynağına
takın. Takıldıktan sonra, doğru şarj yönünü onaylamak için Video Görüntüleyicinin konveks
noktasını Video Görüntüleyici Şarj cihazı konnektörünün konkav noktasına hizalayın
(Şekil 4c). Video Görüntüleyici ve Video Görüntüleyici Şarj Cihazı konnektöründeki
manyetik pimler yakma sürecini kolaylaştırır (Şekil 4d).
DİKKAT: Şarj işlemleri sırasında dikkatli olunmalı ve herhangi bir elektrik kaynağıyla
personelin teması sınırlandırılmalıdır.

4a

3.9a

3.9b

3.9c

3.9d

3.9e

3.9f

BIÇAK ÇIKARMA konumu

Uluslararası priz adaptörleri

Avustralya/Çin

Şekil 3.9: Bıçak çıkarma sıralaması
16

4b

Şarj cihazı

Birleşik Krallık

Avrupa/
Güney Amerika

Kuzey Amerika/
Japonya/Çin

Şekil 4a: Video Görüntüleyici ve uluslararası priz adaptörleri
Şekil 4b: Uygun prizi şarj cihazına takın
17
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Konkav nokta

DİKKAT: Herhangi bir prosedür öncesinde, doğru çalıştığından ve batarya düzeyinin
yeterli olduğundan emin olmak için Video Görüntüleyici kontrol edilmelidir. LED
gösterge ışığı bir prosedür sırasında yanıp sönmeye başlarsa sınırlı batarya olduğu
anlamına gelir. Klinisyenin kararına göre prosedüre devam edilebilir.

Konveks nokta

4d

3.3

Sapta batarya değiştirme

Kamera Modülü bir alkalin AA 1,5 V bataryayla çalışır. Standart bir laringoskop olarak
kullanıldığında, cihaz ‘AÇIK’ konumda kilitlendiğinde Kamera Modülü ışığı yanar.
Laringoskopun uyarı vermeden aniden kapanmasını engellemek için batarya düzenli bir
şekilde alkalin veya lityum AA 1,5 V batarya ile değiştirilmelidir.
Şekil 4c: Konveks ve konkav noktaları birbirine uydurarak yönün doğru olduğundan emin olun
Şekil 4d: Video Görüntüleyicinin şarj cihazına takılması

3.2

Video Görüntüleyici ışık göstergeleri

Şarj olurken Video Görüntüleyici üzerindeki LED gösterge ışığı aşağıdaki şekilde
şarj durumunu göstermek için yanar:
KIRMIZI

Batarya şarj oluyor.

2 saat sonrasına
kadar KIRMIZI

KIRMIZI LED kapanmalıdır ve bu durum bataryanın tamamen şarj
olduğunu ve Video Görüntüleyicinin kullanım için çıkarılabileceğini gösterir.

Sapta tekli AA 1,5 V bataryayı değiştirmek için ilk olarak, çentiğin en uzak tarafı olan
ön kapağını çıkarın (Şekil 4.1a). Kapağı konnektör kapağından uzağa doğru kaydırın
(Şekil 4.1b). Kapak kilitli konumundan çıktığında “klik” sesi duyulabilir (Şekil 4.1c). İçteki
batarya kapağını görmek için kapağı Saptan uzağa doğru kaldırın (Şekil 4.1d). İç batarya
kapağını çıkarın ve takılı batarya şeridi takılı bataryanın (eğer varsa) çıkarılmasına
ve değiştirilmesine imkan verecektir (Şekil 4.1e). Şeridin yeni bataryanın arkasına
yerleşmesini sağlayın ve batarya hücresinin kutuplarının Saptaki işaretlerle doğru
şekilde hizalandığını kontrol edin (Şekil 4.1f). Bunu yaptıktan sonra batarya kapağını geri
takın ve Sapa doğru kaydırın. Laringoskop saklanacaksa (örn, bir süre kullanılmayacaksa)
batarya çıkarılmalıdır.

4.1a

4.1b

4.1d

4.1e

4.1c

Normal kullanım sırasında Video Görüntüleyici üzerindeki LED gösterge ışığı
aşağıdaki şekilde batarya durumunu göstermek için yanar:
YEŞİL

AÇIK ve Video Görüntüleyici doğru çalışıyor.

YEŞİL sürekli
yanıyor

AÇIK ancak batarya şarjı düşük. Kullanmadan önce Video
Görüntüleyiciyi şarj edin.

Işık yok

KAPALI veya batarya bitmiş. Kullanmadan önce Video
Görüntüleyiciyi şarj edin.

4.1f

+

YEŞİL gösterge ışığı yalnızca video laringoskop AÇIK ise ya da Video Görüntüleyici
üzerindeki TEST butonuna basılırsa çalışır. Video Görüntüleyici Şarj Cihazı ile
kontrol edilemez.
YEŞİL gösterge ışığı bu durumda hatalı bir şarj durumu gösterebileceğinden, Video
Görüntüleyici şarj cihazına takılırken TEST butonu kullanılmamalıdır.
18

Şekil 4.1: Sapta batarya değiştirme
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4.

Dekontaminasyon

Video laringoskop, otoklavlanamaz, metalik olmayan cihazlar için yerel temizlik rejimi
doğrultusunda ilk kullanımdan önce ve her hastada kullanım arasında temizlenmeli
ve dezenfekte edilmelidir. Giriş koruması işareti Video Görüntüleyici için IP33 ve
laringoskop için IP52’dir.
Tüm bıçaklar tek kullanımlıktır, kullanımdan sonra standart kurum uygulamalarına
göre atılmalıdır.

4.1

Hazırlık

Video laringoskopun tüm bileşenlerini ayırın (Video Görüntüleyici, Sap ve Kamera
Modülü). Temizleme öncesinde AA bataryanın Saptan çıkarıldığından emin olun.
Sıvıya batırmayın. Video laringoskop su geçirmez özellikte değildir.
Otoklavlamayın. Elektronik bileşenler otoklavlama koşullarından zarar görecektir.
Özellikle Video Görüntüleyici ekranını sert bir bezle silmeyin.
Video Görüntüleyici ekranı ve fonksiyon butonları çevresindeki bağlantı pimlerine veya
havuza aşırı nemin girmesine izin vermeyin.

4.2

Temizleme

Tüm gözle görülür artıkların, mikro-organizmaların ve pirojenlerin cihazdan
uzaklaştırılması için detaylı temizlik ve durulama önemlidir.
Her bileşen en az 2 dakika süreyle silinmelidir ya da otoklavlanamayan, metalik
olmayan cihazlar için hastanenin standart temizleme rejimi uyarınca silinerek
temizlenmelidir. Steril bir pedi uygun bir çözeltiye batırın ve bileşenlerin açıktaki tüm
yüzeylerini silerek temizleyin. Bileşenlerin havayla kurumasına izin verin.

4.3

Dezenfeksiyon

Üretici talimatlarına göre uygun bir dezenfektan ile hazırlayın veya seyreltin. Onaylı
dezenfektanların bir listesi için ABD Çevresel Koruma Kurumu (EPA) internet sitesini
ziyaret edin.
Bileşenleri uygun bir dezenfektan (yani, %70 İzopropil Alkol) ile spreyleyin veya silin ve
kurutmak için yumuşak, aşındırıcı olmayan bezle silin.
Video laringoskop için önerilen temizleyicilerin ve dezenfektanların bir listesi için
www.AAMHealthcare.com/IFU internet sitesini ziyaret edin.
DİKKAT: Cihazın uygun şekilde temizlenmemesi ve kurutulmaması, ciddi enfeksiyon
risklerine neden olabilecek potansiyel tehlikeli artıkların cihazda kalmasına neden olabilir.

4.4

Sterilizasyon

Sterilizasyon öncesinde cihazları temizleyin, bkz. Bölüm 4.2..

4.4.1

Düşük sıcaklık

Video Görüntüleyici hariç Sap ve Kamera Modülleri 100 döngüye kadar aşağıdaki
STERIS® düşük sıcaklık sterilizasyon cihazları için onaylıdır:
V-PRO® 1
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX
V-PRO® 60
APA™ Stile STERIS® SYSTEM 1E Sıvı Kimyasal Sterilleştirici İşleme Sistemi için onaylıdır.

Bileşenler yeniden işleme için gönderilirse, sterilizasyon için steril işleme ünitesine
taşıma için ağzı kapalı bir torbaya koyun.

4.4.2

DİKKAT: Yalnızca Sap ve Kamera Modülleri yeniden işleme için gönderilmelidir.

APA™ Stile 30 dakika süreyle 121°C’de (250°F) buharlı (otoklav) sterilizasyon için onaylıdır.

Buharlı sterilizasyon

Bileşenlerin sterilizasyonu konusundaki kılavuzlar için www.AAMHealthcare.com/IFU
internet sitesini ziyaret edin.
DİKKAT: Video Görüntüleyiciyi sterilize etmeyin.
Onaylı kılavuzların kullanılmaması ürün garantisinin geçersiz olmasına neden olabilir.
Sterilizasyon sırasında hasar veya korozyon oluşursa ürünü atın.
20
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4.5

APA IP Shield™ VL ve DL

Kontaminasyon ve enfeksiyon riskinin arttığı klinik durumlarda, cihazları bu maruziyetlere
karşı korumak amacıyla, video laringoskop için tasarlanan tek kullanımlık bir kapak olan
APA IP Shield™’i kullanın.
Cihaz bir laringoskop olarak kullanılıyorsa APA IP Shield™ VL ve bir standart laringoskop
olarak kullanılıyorsa APA IP Shield™ DL kullanın. Kullanım sırasında kişisel koruyucu
ekipman için standart tıbbi kurum uygulamalarını gerçekleştirdiğinizden emin olun.
Kullanım sonrasında APA IP Shield™ kontamine parçaların kullanımına yönelik standart
kurum uygulamalarına göre atılmalıdır. Temizleme talimatlarına göre APA™ Video
Laringoskopu temizleyin, bkz. Bölüm 4.

6.1

Bir video laringoskop olarak

Aşağıda olası sorunların ve önerilen çözümlerin bir listesi sunulmaktadır.
Sorun devam ederse yerel distribütör ile iletişim kurun.
Sorun tanımı
Düşük görüntü kalitesi
(Görüntü net değil veya
karanlık)

DİKKAT: Olası kişisel kontaminasyonunu önlemek için herhangi bir kişisel koruyucu
ekipmanı çıkarmadan önce kullanılan APA IP Shield™’in çıkarıldığından daima emin olun.
5.

Servis ve bakım

5.1

Genel bakım

Video laringoskop aşağıdakiler açısından düzenli aralıklarla incelenmelidir:
Harici hasarın gözle görülür belirtileri
Kamera Modülü lensinde çizikler veya kusurlar
Sap ve Kamera Modülü bağlantı pimi alanında materyal birikimi
Başka herhangi bir sorun yetkili bir servis merkezi tarafından tanımlanmalıdır,
teknik destek için yerel distribütörünüzle iletişim kurun veya
www.AAMHealthcare.com internet sitesini ziyaret edin.
5.1

Gereken adım
Konnektörlerin temizliğini
kontrol edin
Cihazlar arasındaki bağlantının
sağlam olduğunu kontrol edin

Aydınlatma hatası

Bkz. Bölüm 3

Lenste kontaminasyon, sıvı
veya kayganlaştırıcı
(i) Video Görüntüleyici
bataryası şarjı yok
(ii) Video Görüntüleyici
laringoskop ile doğru
şekilde bağlanmamış

Lensi temizleyin, bkz. Bölüm 4

Elektronik devre hatası
Uzun süre şarj ettikten
sonra bile cihaz açılamıyor

Video Görüntüleyici
bataryası

Video Görüntüleyiciyi şarj edin,
Bkz. Bölüm 3.1
Video Görüntüleyicinin Sap
ile doğru yönde ve sıkıca
bağlandığını kontrol edin, Bkz.
Bölüm 2.4
Video Görüntüleyiciyi servis için
geri gönderin, bkz. Bölüm 5

Video Görüntüleyici bataryası Video Görüntüleyiciyi servis için
kullanım ömrünü aşmış
geri gönderin, bkz. Bölüm 5
Elektronik devre hatası

Video Görüntüleyiciyi servis için
geri gönderin, bkz. Bölüm 5

Video Görüntüleyici şarj
cihazına veya güç kaynağına
takılmamış
Video Görüntüleyici doğru
yerleştirilmemiş

Şarj cihazı ve/veya güç kaynağı
ile bağlantıyı kontrol edin
Cihazlar arasındaki bağlantının
sağlam olduğunu kontrol edin

Koruyucu bakım

Batarya değişikliği amacıyla 2 yılda bir Video Görüntüleyici servis merkezi tarafından
incelenmelidir.

6.2

Video Görüntüleyiciyi servise gönderirken orijinal ürün kutusuna koyun ya da koruma
amacıyla cihazı dikkatlice ambalajlayın. Cihaz yerel distribütörün önerdiği yetkili servis
merkezine götürülmelidir.

Kamera Modülü aydınlanmazsa, bataryanın doğru yönde yerleştirildiğini kontrol
edin ya da yeni bir alkalin ya da lityum AA 1,5 V batarya ile değiştirin.

6.
22

Görüntü yok
(i) Bağlantıdan kısa süre
sonra ekran kapanıyor
(ii) cihazlar
bağlandığında

Muhtemel neden
Konnektörde toz veya sıvı
kalmış
Video laringoskop ile doğru
şekilde bağlanmamış

Bir laringoskop olarak

Aydınlanma yine çalışmazsa servis için yerel distribütör ile iletişim kurun, bkz.
Bölüm 5.

Sorun giderme
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7.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

7.1 Posterior laringeal duvarda basınç travmasının teorik riskinden kaçınmak için,
video laringoskop birleşik ağırlığı Sapla desteklenmelidir. Video Görüntüleyici
ağırlığının diğer bileşenleri yerinden çıkarmasına izin vermemek için dikkatli
olun.
7.2 Video laringoskop yoğun manyetik alanlarda (örn, manyetik rezonans
görüntüleme (MRG)) kullanım için uygun değildir. Hassas elektronik ekipman
yakınında tutmayın veya kullanmayın.
7.3 Çapraz enfeksiyona neden olabileceğinden, ürün güvenilirliğini ve
fonksiyonunu azaltabileceğinden, tek kullanımlık cihazları tekrar kullanmayın.

8.

GARANTİ

AAM Healthcare donanım ürünlerinin normal kullanım ve servis koşullarında
materyal ve işçilik açışından kusur içermediğini garanti eder. AAM Healthcare’in işbu
garanti kapsamındaki yükümlülüğü, garanti süresi boyunca materyal veya işçilik
açısından ürünün herhangi bir parçasındaki kusurun giderilmesiyle sınırlıdır.
Söz konusu parçaların geçerli spesifikasyonlara uygun olmadığı ve doğrudan AAM
Healthcare veya AAM Healthcare yetkili satıcısından alındığı durumlarda, APA™
ürünleriyle kullanım için ve Alıcının veya Müşterinin AAM Healthcare tarafından
belirtilen kullanım, saklama ve raf ömrü gerekliliklerine uymuş olması koşuluyla AAM
Healthcare tarafından değişim yapılacaktır. Herhangi bir şekilde değiştirmeye veya
açmaya çalışmak cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır. AAM
Healthcare başka herhangi bir kaynaktan satın alınan sarf malzemeleri için herhangi
bir sorumluluk taşımayacaktır.
YUKARIDAKİ GARANTİ YASAL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILI YA DA SÖZLÜ, AÇIK
VEYA ZIMNİ BAŞKA BİR GARANTİ SUNMAZ. ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VEYA
TİCARİ ELVERİŞLİLİK KONUSUNDA İMA YOLUYLA BAŞKA BİR YASAL GARANTİ
GEÇERLİ DEĞİLDİR. AAM HEALTHCARE SÖZ KONUSU GARANTİ KAPSAMINDAKİ
ÜRÜNLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA ONARIMINDAKİ GECİKME NEDENİYLE ALICIDA
OLUŞAN HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
Önceden bildirimde bulunulmadan hükümler ve koşullar değişebilir. Aksi
belirtilmedikçe, 1 yıllık garanti döneminden sonra APA™ ürünü için farklı ücretler
geçerli olabilir.
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9.

ETİKETTE KULLANILAN SEMBOLLER

Aşağıdaki semboller cihazda ve ambalaj materyallerinde görülmektedir.
Kullanma Talimatına (KT) Bakınız: www.AAMHealthcare.com/IFU

Tekrar kullanmayın (APA™ bıçaklar ve IP Koruma)

Steril değildir
Dikkat: Federal (ABD) yasa bu cihazı satışını bir hekim tarafından ya
da bir hekim talebiyle yapılacak şekilde sınırlandırır. (APA Oxy Blade™
ve Stile)
Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir

Fitalat içermez
Tip B: Standart IEC60601-1’de belirtilen şekilde elektronik şokuna
karşı temel düzeyde koruma sağlar. Temas eden parçalar doğrudan
topraklama bağlantısına sahiptir.
Direkt akım
≥ 2.5 mm çapındaki katı yabancı nesnelerin girişine karşı korumaya
sahiptir. Bir alet, kalın kablo vb. ile tehlikeli parçalara erişime
karşı korumalıdır. Yatay düzlemden 60°’ye kadar herhangi bir
açıda spreylenerek düşen suya karşı koruma sayesinde zararlı etki
olmayacaktır.
Toz girişine karşı koruma ekipman tam önleme sağlamaz ancak
ekipmanın doğru çalışmasını etkileyecek kadar çok miktarda toz
girmemelidir; temasa karşı tam koruma sağlar. Ekipman 15°’ye
eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma.
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WEEE tekerlekli kutu. Ürün, genel atık olarak atıldığında çevreye
zararlı olabilecek materyaller içeren elektrik ve elektronik bileşenler
içerir. Avrupa Birliği’nde yaşayan kişiler bu ürün için spesifik atma
veya geri dönüştürme talimatlarına uymalıdır. Avrupa Birliği dışında
yaşayan kişiler geçerli yerel yasalara veya yönetmeliklere göre bu
ürünü atmalı veya geri dönüşüme dahil etmelidir.

Cihaz +4ºC ve +40ºC arasında saklanmalı ve kullanılmalıdır

Kuru tutun

Güneş ışığından koruyun

Üretim tarihi

Yasal üretici (AB) ve Üretim Yapılan Firma (ABD)

Avrupa Topluluğundaki Yetkili Temsilci

Avrupa Uygunluk işareti: 93/42/EEC sayılı Direktife göre sınıf 1 tıbbi
cihaz

Cihaz seri numarası

Seri kodu
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