
Käyttöohje 

Adsorboiva afereesimonitori

Adamonitor MM6-N 
Versio 4.50 tai aikaisempi

 

 
 

Varoitus

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Säilytä
käyttöohjetta siten, että se on heti tarvittaessa käsillä.

ADAMONITOR MM6-N Käyttöohje
Tunniste: MADME-1-17/fi
Päivämäärä  2009/04/07

0123 



SISÄLTÖ

1 JOHDANTO ......................................................................................................................................1-1

1.1 Tärkeää kuvailevaa tietoa ...........................................................................................................................1-1
 1.1.1 Kliininen menetelmä ...........................................................................................................................1-1
 1.1.2 Käyttötarkoitus / Indikaatiot .............................................................................................................1-2
 1.1.3 Hoito ......................................................................................................................................................1-2
 1.1.4 Kontraindikaatiot .................................................................................................................................1-2
 1.1.5 Varoitukset ............................................................................................................................................1-2
 1.1.6 Haittavaikutukset.................................................................................................................................1-3
 1.1.7 Laitteen tehokkuuden ylläpitäminen ................................................................................................1-3
 1.1.8 Käyttö eri väestöryhmissä ..................................................................................................................1-3
 1.1.9 Turvallisuuden kannalta tärkeää .......................................................................................................1-3
 1.1.10 Kertakäyttötuotteet ............................................................................................................................1-3

1.2 Koko tässä käyttöohjeessa käytettävä symbolit ....................................................................................1-4

1.3 Viitteet ............................................................................................................................................................1-4

2 YLEISKATSAUS ...............................................................................................................................2-1

2.1 Lue tämä käyttöohje ennen kuin otat laitteen käyttöön ......................................................................2-1

2.2 Pakkauksen purkaminen ja laitteen kokoaminen ................................................................................2-1

 2.2.1 Pakkauksen sisällön tarkastaminen pakkausluettelon avulla .......................................................2-1
 2.2.2 Virran syöttö .........................................................................................................................................2-1
 2.2.3 Asennus .................................................................................................................................................2-2
 2.2.4 Akun lataaminen ennen ensimmäistä käynnistystä .......................................................................2-3

2.3 Säilytys, kuljetus ja asennus: varotoimet ................................................................................................2-3
 2.3.1 Suositellut säilytys- ja kuljetusolosuhteet.........................................................................................2-3
 2.3.2 Suositellut ympäristöolosuhteet ........................................................................................................2-4

2.4 Toiminnalliset osat .......................................................................................................................................2-5

2.5 Täydellinen varustus ekstrakorporeaalista verenkiertoa varten ........................................................2-7

2.6 Puhdistustoimenpiteet ................................................................................................................................2-8

2.7 Turvallisuus ...................................................................................................................................................2-8

2.8 Työjärjestys ...................................................................................................................................................2-9
 2.8.1 Ennen käyttöä .......................................................................................................................................2-9
 2.8.2 Itsetestaus virran kytkemisen jälkeen ...............................................................................................2-9
 2.8.3 Valmistelu / esikäsittely: PREP -moodi ............................................................................................2-9
 2.8.4 Ekstrakorporeaalinen verenkierto / afereesi: OPER moodi ..........................................................2-9
 2.8.5 Veren palautus: B.R. moodi ..............................................................................................................2-10
 2.8.6 Toimenpiteen päättäminen ...............................................................................................................2-10

2.9 Kertakäyttötavarat ......................................................................................................................................2-10

2.10 Tässä laitteessa käytetyt kilvet ..............................................................................................................2-11

2.11 Huolto .........................................................................................................................................................2-11

3 KOKOONPANOON JA KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ YKSITYISKOHTIA ...............................................3-1

3.1 Automaattinen itsetestaus ..........................................................................................................................3-1

3.2 Järjestelmän asentaminen ekstrakorporeaalista verenkiertoa varten ...............................................3-3
 3.2.1 ADACOLUMN® ...................................................................................................................................3-3
 3.2.2 ADACIRCUIT .......................................................................................................................................3-4
 3.2.3 Laskimopainemonitorin liittäminen .................................................................................................3-5



3.3 Parametrien määrittäminen .......................................................................................................................3-5
 3.3.1 Yleistä .....................................................................................................................................................3-5
 3.3.2 Laskimopainehälytyksen raja-arvojen määrittäminen ...................................................................3-6
 3.3.3 Verenvirtauksen / pikavirtauksen määrittäminen .........................................................................3-6
 3.3.4 OPER ajan (verenkiertoaika OPER moodissa) määrittäminen......................................................3-6

3.4 Valmistelu / esikäsittely: PREP -moodi ...................................................................................................3-7
 3.4.1 Yleistä tietoa PREP -moodista ............................................................................................................3-7
 3.4.2 Muistilista valmistelua varten (lue ADACOLUMN® pakkauksen ohje) .....................................3-8

3.5 Heparinisoidun keittosuolaliuoksen vaihtaminen vereen ..................................................................3-9

3.6 Afereesi, ekstrakorporeaalinen verenkierto: OPER moodi ...............................................................3-10

3.7 Hoidon pysäyttäminen ja keskeyttäminen OPER moodissa ............................................................3-11

3.8 Veren palauttaminen: B.R. -moodi ..........................................................................................................3-13

3.9 Toimenpiteen päättäminen ......................................................................................................................3-13

3.10 Laitteen virheellinen toiminta ...............................................................................................................3-13

4 ETUPANEELIN PAINIKKEET ...........................................................................................................4-1

4.1 Yleiskuva etupaneelista ..............................................................................................................................4-1

4.2 Hälytysosa .....................................................................................................................................................4-1
 4.2.1 “MUTE” (VAIENNA) -painike ..........................................................................................................4-1
 4.2.2 “RESET” (PALAUTUS) -painike ........................................................................................................4-2

4.3 Tarkkailuosa ..................................................................................................................................................4-3
 4.3.1 “YLÄRAJA” ja “ALARAJA” -painikkeet .........................................................................................4-3
 4.3.2 “5•6” -painikkeet – virtauksen säätäminen ............................................................................4-3
 4.3.3 “F.F.” -painike – pikavirtauksen ohjaus ............................................................................................4-3
 4.3.4 “5•6” -painikkeet – verenkiertoajan säätäminen....................................................................4-3
 4.3.5 “TIME SET” (AIKA-ASETUS) -painike – verenkiertoajan hallinta ..............................................4-4

4.4 Toiminnallinen osa ......................................................................................................................................4-4
 4.4.1 “SET” -painike – parametrien määrittäminen .................................................................................4-4
 4.4.2 “PREP” -painike – valmistelumoodi .................................................................................................4-4
 4.4.3 “OPER” -painike – toimintamoodi ....................................................................................................4-5
 4.4.4 “B.R.” -painike – veren palautusmoodi ............................................................................................4-5
 4.4.5 “B.P. STOP” -painike – hätäpysäytys ................................................................................................4-5

5 HÄLYTYSVIESTIT ............................................................................................................................5-1

5.1 Jos havaitaan vika ........................................................................................................................................5-1

5.2 Virtaa kytkettäessä .......................................................................................................................................5-1

5.3 Ilmakuplahälytys .........................................................................................................................................5-2

5.4 Valtimohälytys ..............................................................................................................................................5-2

5.5 Laskimohälytys ............................................................................................................................................5-3

5.6 Sähkökatkos ..................................................................................................................................................5-3

5.7 Laitevika ........................................................................................................................................................5-4

6 VAROITUKSET JA OHJEET / VAROJÄRJESTELMÄ .....................................................................6-1

6.1 Lisää varoituksia ja ohjeita ........................................................................................................................6-1
 6.1.1 Ohjeet itsetestauksen evaluointiin .....................................................................................................6-1
 6.1.2 OPER moodia koskevat varoitukset ..................................................................................................6-1
 6.1.3 Varoituksia risti-infektiosta ja ohjeita sen välttämiseksi ................................................................6-1
 6.1.4 Kertakäyttökomponenttien käyttöä koskevia varoituksia .............................................................6-1
 6.1.5 Lisävaroituksia .....................................................................................................................................6-2

6.2 Varojärjestelmä .............................................................................................................................................6-3



7 TECHNICAL SPECIFICATION .........................................................................................................7-1

7.1 Specification of performance .....................................................................................................................7-1

7.2 Maintaining Device Effectiveness ........................................................................................................... 7-3
7.2.1 Procedure in case of failure ...................................................................................................................... 7-3
7.2.2 Technical safety check Advice ..................................................................................................................7-3
7.2.3 Technical Maintenance Advice .................................................................................................................7-4
 7.2.3.1 Check of Blood pump Accuracy .....................................................................................................7-4
 7.2.3.2 Check of Air Detector .......................................................................................................................7-4
 7.2.3.3 Check of the Venous Pressure Sensor .............................................................................................7-5
 7.2.3.4 Control of Software Version.............................................................................................................7-6
 7.2.3.5 Control of Battery Charge Level .....................................................................................................7-6
 7.2.3.6 Replacing the Battery ........................................................................................................................7-7
 7.2.3.7 Waste Disposal ...................................................................................................................................7-7
 7.2.3.8 Run-meter function ...........................................................................................................................7-7

8 VIAN KÄSITTELY / TAULUKKO VIKAILMOITUKSISTA .................................................................8-1

8.1 Vian käsittely virtaa kytkettäessä .............................................................................................................8-1

8.2 Vian käsittely PREP moodissa ...................................................................................................................8-1

8.3 Vian käsittely OPER moodissa ..................................................................................................................8-2

8.4 Vian käsittely B.R. moodissa .....................................................................................................................8-2

8.5 Vikakooditaulukko ......................................................................................................................................8-3

9 OSAT JA LISÄOSAT ........................................................................................................................9-1

9.1 Huollettavat osat ..........................................................................................................................................9-1

9.2 Lisäosa ............................................................................................................................................................9-1

10 TAKUU JA VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT ..............................................................................10-1

10.1 Takuu ..........................................................................................................................................................10-1

10.2 Lisätietoja ..................................................................................................................................................10-1

11 SANASTO .....................................................................................................................................11-1

12 INDEX............................................................................................................................................12-1

13 SUPPLEMENT ..............................................................................................................................13-1

13.1 Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic emissions ........................................13-1

13.2 Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity ........................................13-2

13.3 Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity ........................................13-3

13.4 Recommended separation distances between portable and mobile  
  RF communications equipment and the Adamonitor MM6-N ......................................................13-4

14 NOTES ..........................................................................................................................................14-1



Copyright 2009 (MADME-1-17/fi)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

1-1

1 Johdanto
 
1.1 Tärkeää kuvailevaa tietoa

1.1.1 Kliininen menetelmä
Yleensä adsorboiva afereesi viittaa lääketieteessä tiettyjen verikomponenttien adsorptioon
perustuviin lääkintätekniikoihin. Erikoisesti ADAMONITORIA / ADACOLUMNIA®

käytettäessä tarkoituksena on poistaa selektiivisesti granulosyytit ja monosyytit / makrofagit.
Veri pumpataan potilaan kehon ulkopuolella erityisiä, juuri haitallisia partikkeleita soluja 
itseensä sitovia helmiä sisältävän afereesipylvään läpi.

ADAMONITORIA käytetään afereesihoidossa extrakorporaalista verenkiertoa varten (laski-
mosta laskimoon). Siihen kuuluvat veripumppu, tarkkailulaitteet ja erityiset turvamekanismit.

Vaara!

ADAMONITORIN sisäänrakennetut turvamekanismit toimivat aktiivisesti vain
OPER -moodissa.

Jos OPER- moodissa havaitaan jokin vika (ekstrakorporeaalinen verenkierto)
pumppu pysähtyy automaattisesti. sulkija sulkeutuu välittömästi ja letkustossa 
virtaus pysähtyy (turvallisuus asento). Hälytysääni kuuluu ja hälytyslamppu 
palaa. Paina MUTE -painiketta vaimentaaksesi hälytys (max 2 min). Paina RESET 
-painiketta palauttaaksesi toiminnot ennalleen. Huolimatta siitä onko vika korjattu 
vai ei, inaktivoituvat kaikki hälytystoiminnot, mutta ADAMONITOR on edelleen 
turvallisuus asennossa (pumppu on pysähdyksissä ja sulkijat ovat kiinni). Paina 
uudelleen OPER -painiketta aloittaaksesi extrakorporaalisen verenkierrätyksen 
uudelleen. Ellei ongelmaa ole hoidettu, pysähtyy pumppu välittömästi uudelleen, 
sulkijat sulkeutuvat ja hälytysääni kuuluu.

On aivan välttämätöntä vaihtaa takaisin OPER- moodiin mahdollisimman pian,
koska:
•  Verenkierto on käynnistettävä uudelleen välittömästi veren koaguloinnin
 estämiseksi.
•  Hälytystoiminnot voidaan aktivoida uudelleen vain aloittamalla uudelleen
 -OPER moodista.

Sähkökatkon sattuessa verenkiertoa voidaan jatkaa kiertämällä veripumppua
käsin nuolen suuntaan
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1.1.2 Käyttötarkoitus / Indikaatiot
ADAMONITOR -laite on suunniteltu pitämään yllä ja tarkkailemaan ekstrakorporeaalista
verenkiertoa käyttäjän valitsemilla virtauksilla ja sitä käytetään yhdessä adsorboivan
ADACOLUMN® -pylvään kanssa. ADAMONITORIN ja ADACIRCUIT -järjestelmän letkut
on kehittänyt ja valmistanut Japan Immunoresearch Laboratories.

ADACOLUMN® -järjestelmän käyttöindikaatiot ovat
•  Katso ADACOLUMNIN viimeisimmät käyttöohjeet.

1.1.3 Hoito
Henkilöt, joilla ei ole asianmukaista ammatillista koulutusta, eivät saa käyttää laitetta. Tämän
laitteen käyttäjän on saatava kunnollinen koulutus sen käyttöön.

Parametrien tyypilliset asetukset ovat:
•  Afereesihoidon kesto: 60 minuuttia
•  Ekstrakorporeaalisen verenkierron virtausnopeus: 30 ml/min
•  Venoosihälytys: Asetetaan vastaamaan potilaan tämänhetkistä veenapainetta niin
 tarkasti kuin mahdollista.
• Pumpun pyöriessä. (Veenapaine on sen hetkisistä olosuhteista ja potilaan yksilöllisistä  
 parametreistä riippuvainen).

1.1.4 Kontraindikaatiot
ADACOLUMNIN® kontraindikaatiot.

Katso ADACOLUMNIN viimeisimmät käyttöohjeet.

1.1.5 Varoitukset
ADACOLUMNIN® käyttöä suunniteltaessa lääkärin on aina arvioitava afereesihoidon tarve
ja ADACOLUMN in käyttökelpoisuus suhteessa sen aiheuttamien vastareaktioiden riskiin.
Jos afereesi aiheuttaa vakavia reaktioita, afereesia jatketaan tai se keskeytetään lääkärin
tekemän kliinisen arvion mukaan.

Potilaan elintoimintoja on tarkkailtava koko afereesihoidon ajan. Jos tarkkailussa havaitaan
jotakin epänormaalia, afereesi on keskeytettävä ja paikalle on kutsuttava lääkäri.

•  Varovaisuutta on noudatettava sellaisen potilaan kohdalla, jonka veren punasolujen
 määrä on alhainen (RBC lukumäärä alle 300x104/mm3), jolla on vakava dehydraatio
 (RBC lukumäärä yli 600x104/mm3), hyperkoaguloiva veri (fibrinogeeni yli 700mg/dL).
 Afereesihoitoa ei pidä aloittaa, ennen kuin nämä tilat on normalisoitu.
•  Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on esiintynyt yliherkkyyttä hepariinille
 (antikoagulantti).
•  Jos potilaalla on maksa- tai munuaissairaus, potilaan oman lääkärin on huolellisesti
 arvioitava tämän afreesihoidon hyödyllisyys ja haittavaikutukset.
•  Jos potilaalla on vakava kardiovaskulaarinen sairaus, potilaan oman lääkärin on
 huolellisesti arvioitava tämän afereesihoidon hyödyllisyys ja haittavaikutukset.

1 Johdanto
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1.1.6 Haittavaikutukset
•  Varovaisuutta on noudatettava potilailla, jotka sairastavat tai joiden epäillään
 sairastavan samanaikaisia infektioita, koska afereesihoito saattaa pahentaa oireita.
•  Kuumeisella potilaalla (ruumiinlämpö yli 38 celsiusastetta; infektioepäily) saattaa olla
 lisääntynyt sivuvaikutusriski afereesihoidossa.

1.1.7 Laitteen tehokkuuden ylläpitäminen
Käyttäjän on turvatarkastettava laite kerran vuodessa tämän manuaalin kohta 7.2.2 mukaisesti.
On erittäin suositeltavaa, että laite läpikäy kahden vuoden välein perusteellisen teknisen 
tarkastuksen sisältäen kalibroinnin, toimintojen sekä sähköteknisen turvallisuustarkastuksen 
tämän manuaalin kohdan 7.2.3 sekä teknisen huoltomanuaalin mukaisesti.

1.1.8 Käyttö eri väestöryhmissä
•  ADACOLUMNIN® käyttöä raskaana oleville ja imettäville naisille ei ole vielä tutkittu,
 joten ADACOLUMNIA® tulee käyttää raskaana oleville naisille vain, jos potilaalle
 koituva hyöty on suhteessa suurempi kuin sikiölle mahdollisesti aiheutuva haitta.
 Imettävien naisten kohdalla on syytä päättää kannattaako imettämistä jatkaa vai
 kannattaako se lopettaa ADACOLUMN® afereesihoidon ajaksi.
•  ADACOLUMN® afereesihoidon soveltuvuutta pediatriassa ei ole vielä täysin tutkittu.
•  ADACOLUMN® afereesihoidon soveltuvuutta vanhuksille ei ole vielä täysin tutkittu.

1.1.9 Turvallisuuden kannalta tärkeää
Kun laitetta käytetään pitkän tauon jälkeen, varmista ennen käyttöä, että se toimii
moitteettomasti.
Jos akku on ollut käyttämättä kuukauden tai vielä pidemmän ajan, lataustaso saattaa laskea ja
akku pitää kenties ladata uudelleen. Jos akku ladataan kokonaan uudelleen, liitä ADAMONI-
TOR virtalähteeseen 72 tunnin ajaksi virran ollessa päällä. (katso 2.2.4)

Käytössä olevan ADAMONITORIN lähellä ei saa käyttää elektromagneettista säteilyä
lähettäviä laitteita, kuten matkapuhelimia, koska sähkömagneettikentät saattavat aiheuttaa
toiminnallisia häiriöitä.

Jos laite ei toimi kunnolla, sitä ei saa käyttää. Se on varustettava asiamukaisella tarralla, jossa
kielletään sen käyttö. Tällöin on otettava yhteys Otsukan edustajaan.

Laitetta ei saa modifioida.

1.1.10 Kertakäyttötuotteet
Laite on suunniteltu käytettäväksi yhdessä adsorptiivisen afereesipylvään
ADACOLUMNIN®, kanssa. Sekä tämän laitteen että järjestelmän ADACIRCUIT -letkuston
on suunnitellut ja valmistanut Japan Immunoresearch Laboratories.

1 Johdanto
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1.2 Koko tässä käyttöohjeessa käytettävä symbolit
Laatikoihin sijoitettujen varoitusten/huomautusten symbolit on luokiteltu laitteen
käyttöturvallisuuteen liittyvän vakavuuden mukaan:

Vaara -symboli kertoo kuoleman tai vakavan vamman vaarasta potilaalle tai
käyttäjälle

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön. Tämä 
laite saattaa vaikuttaa radioliittymään tai häiritä lähellä olevan laitteen toimintaa.
Lieventävä mittaus voi olla tarpeen, kuten aseman uudelleen määrittäminen tai 
Adamonitor MM6-N:n siirto tai tilan suojaus.

Varoitus

Varoitus –symboli kertoo laitteen käytön turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta
välttämättömästä tiedosta.

Huomautus

Huomautus –symboli ilmoittaa laitteen ja lisävarusteiden oikeanlaista käyttöä
koskevista ohjeista.

1.3 Viitteet
Luettelo ADACOLUMNIN® lääkinnällistä käyttöä koskevista viitteistä on tämän
käyttöohjeen liitteessä B. Viitteiden viimeisin päivitetty luettelo, joka sisältää myös tieteellisiä
artikkeleita, on saatavana CD -levynä erikseen tilattuna paikalliselta edustajalta.

Vaara!

Vaara!

1 Johdanto
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2 Yleiskatsaus   

2.1 Lue tämä käyttöohje ennen kuin otat laitteen käyttöön
Henkilöt, joilla ei ole asianmukaista ammatillista koulutusta, eivät saa käyttää laitetta.
Laitteen käyttäjän on saatava kunnollinen koulutus sen käyttöön.

2.2 Pakkauksen purkaminen ja laitteen kokoaminen

2.2.1 Pakkauksen sisällön tarkastaminen pakkausluettelon avulla
Kun purat laitetta toimituspakkauksesta, tarkasta että alla olevassa luettelossa mainitut
esineet ovat laatikossa. Jos huomaat jotakin puuttuvan tai vaurioituneen, ota yhteys
lähimpään edustajaan.

•  Runko-osa ...................................................................................... 1 sarja
•  Varavarokkeet (2 A)....................................................................... 2 kpl
•  Käyttöohje ....................................................................................... 1 kpl
•  Pölynsuojus..................................................................................... 1 kpl
•  Adastand -teline ............................................................................. 1 sarja

Varoitus

ADAMONITORIN on oltava käytön aikana kiinnitettynä siirrettävään
ADASTAND- telineeseen.

2.2.2 Virran syöttö
Laitteen käyttöjännite on AC 220 - 240V, ja jännite pitää säätää välille AC 209 - AC 252V.
(Jännitteen vaihtelun pitää olla välillä ±5% tai vähemmän, vaikka toiminta on vielä
mahdollista, kun se on välillä ±10%.)

Alla ovat laitteen sähköiset toimintavaatimukset:

Laite Jännite Tehon tarve

ADAMONITOR AC 220-240 (V) 100 (VA)
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2 Yleiskatsaus

2.2.3 Asennus 

ADASTAND

ADAMONITOR

Pöytä

Ruuvi

Lukitus
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2.2.4 Akun lataaminen ennen ensimmäistä käynnistystä
Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä on akut ladattava:

•  Liitä laite virtalähteeseen 72 tunnin ajaksi.
•  Kytke laitteen virta. Lataus jatkuu vain, jos laitteen virtakytkin on asennossa ON
 (päällä).

Jos laite on noin kuukauden tai pidempään käyttämättä, lataustaso saattaa laskea, ja   
siksi akku on ladattava varmuuden vuoksi uudelleen.

Jatkuu automaattisella itsetestauksella. (3.1)

Akkuvirta riittää vain hälytyssignaalien kuulumiseen ja näkymiseen. Jos
virransyöttö katkeaa, akun teho ei riitä ADAMONITORIN jatkuvaan käyttöön.

Sähkökatkon sattuessa verenkiertoa jatketaan pyörittämällä veripumppua käsin.

2.3 Säilytys, kuljetus ja asennus: varotoimet

2.3.1 Suositellut säilytys- ja kuljetusolosuhteet
•  Laite asennetaan kuivaan paikkaan, jossa se ei joudu alttiiksi vedelle.
•  Laite asennetaan paikkaan, jossa se on suojassa paineelta, kuumuudelta, kosteudelta,
 tuulelta, auringonvalolta, pölyltä, suolalta, rikiltä jne.
•  Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa on voimakasta magneettisäteilyä tai
 virransyöttö on epätasaista.
•  Laite ei saa toiminnan aikana kallistua tai täristä eikä sitä saa kolautella.
•  Laitetta ei saa asentaa sellaiseen paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi kemikaaleille tai
 niiden aiheuttamille kaasuille.
•  Teholähteen taajuuteen, jännitteeseen ja sähkövirtaan (tai tehon tarpeeseen) on
 kiinnitettävä huomiota.
•  Laite on maadoitettava.

Laitetta on säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, joissa se ei joudu alttiiksi lämmön, kosteuden,
tuulen, pölyn, suolan, rikin, tärinän, kosteuden veden jne. vaikutuksille. Myös kallistelua,
tärinää ja kolauttelua tulee välttää laitteen kuljetuksen aikana.

Varoitus

2 Yleiskatsaus
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Suositellut säilytys- ja kuljetusolosuhteet:
•  Ympäristön lämpötila: ~20 ~70°C
•  Suhteellinen kosteus: 10~100% (ei kondensaatiota)

2.3.2 Suositellut ympäristöolosuhteet
Laite tulee sijoittaa näiden suositusten mukaan:
•  Paikka: sisällä (ei suoraa auringonvaloa)
•  Ympäristön lämpötila: 15 ~ 35°C
•  Suhteellinen kosteus: 30 ~ 80%
•  Paine: 70 ~106 kPa
•  Laite pitää asentaa ja sitä pitää käyttää siten, että korkeusero laitteen ja potilaan välillä
 on korkeintaan 20 cm.
•  Ei pölyä, ei korroosiota aiheuttavaa ilmaa, ei tärinää, hyvä tuuletus.

2 Yleiskatsaus
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1 Virtakytkin Virta päällä / pois
2 Etupaneeli Näppäimet erilaisille komennoille

Merkkivalot ja hälytysmonitori
3 Hälytyslamppu Lampun syttyminen ilmoittaa hälytystilanteesta
4 Laskimopaineliitin Letkuston laskimopainemonitorin letkun liitin

Paine veren sisällä olevassa ulosvirtausletkussa mitataan
laskimopainemonitorilla.

5 Veripumppu Telapumppu veren pumppaamiseen
6 Ilmadetektori Ilmoittaa kuplista veren ulosvirtausletkussa
7 Puristin Veren ulosvirtausletku puristetaan kiinni hälytyksen sattuessa
8 Painesensorielementti Painesensori mittaa painetta laitteen sisällä sisäänvirtausletkussa

2.4 Toiminnalliset osat

Kuva 2-1 Kuva edestä toiminnalliset osat

2 Yleiskatsaus
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Keskimmäinen kotelon
kansi

Etummainen
kotelon kansi

1 Painesensori
elementti

Painesensori mittaa paineita veren sisällä 
sisäänvirtausletkussa

2 Pumpun kansi Kansi suojaa pumpun telaa
Jos pumpun kansi avataan, pumppu pysähtyy

3 Johdon pidike Suojattu äkillistä virransyötön keskeytymistä vastaan

4 Keskimmäinen kotelo -

5 Etukotelo -

Kuva 2-2 Sivukuva ja toiminnalliset osat

2 Yleiskatsaus
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2.5 Täydellinen varustus ekstrakorporeaalista verenkiertoa varten

Vaara!

Potilaan suojaamiseksi ristikontaminaatiolta, laskimopaineen mittausalueella saa
käyttää vain 0.2 μm hydrofobisella suodattimella varustettua ADACIRCUITIA,
jonka läpi bakteerit eivät pääse.

Kuva. 2-5 Kaavakuva ekstrakorporeaalisesta verenkierrosta; koottu ADAMONITORIIN
ADACOLUMNIN® ja ADACIRCUITIN avulla.

                    Painesensori      Veripumppu

2 Yleiskatsaus

Laskimopainesensori Veren ulosvirtausletku

Laskimopaineletku
& suodatin

Tippakammio
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2.6 Puhdistustoimenpiteet
Puhdista laitteen pinta, painesensori, pumpun kansi ja johto etyylialkoholilla. On
suositeltavaa käyttää käsineitä. Jos laite varastoidaan, käytä pölynsuojusta.

Jos jokin laitteen osa on kontaminoitunut suolaliuoksesta tai potilaan verestä, laitteen
pintojen puhdistuksessa on noudatettava paikallisia kontaminaatioiden ja kontaminoituneen
laitteen/materiaalin käsittelyä koskevia turvaohjeita.

Vaara!

Jos laitteen sisään joutuu verta, laitetta ei saa korjata. Laitteen käyttö on
lopetettava ja laitteeseen on kiinnitettävä tarra, jossa lukee: “Varoitus! Sisällä on
verta. Kontaminaatiovaara!”

Ota yhteys Otsukan edustajaan.

2.7 Turvallisuus
ADAMONITOR on varustettu moniturvamekanismilla (lisää tietoa kohdassa, Vikojen
käsittely, luku 8):

Ilmakuplahälytys:
ilmadetektori

Pumppu pysähtyy heti, kun se havaitsee vähintään 0.1 ml ilmaa
ja puristin sulkeutuu. Hälytyssummeri, hälytysvalo ja
merkkivaloviesti antavat operaattorille hälytysmerkin.

Valtimohälytys:
painesensori

Heti, kun painesensori havaitsee jotakin epänormaalia (esim.
sensorin sisällä verisuonen obstruktiosta johtuvan paineen
laskun, joka aiheuttaa sensorin konstriktion), veripumppu
pysähtyy ja puristin sulkee verenkierron. Hälytyssummeri,
hälytysvalo ja merkkivaloviesti antavat operaattorille
hälytysmerkin.

Laskimohälytys:
laskimopaine-
monitori

Kun paine veren ulosvirtausletkun ilmalukossa saavuttaa
ylemmän tai alemman raja-arvon, veripumppu pysähtyy
automaattisesti. Hälytyssummeri, hälytysvalo ja merkkivaloviesti
antavat operaattorille hälytysmerkin

Puristin Aktiviteettimoodin mukaan puristin sulkeutuu ja verenkierto
pysähtyy.

Pumpun kansi Veripumppu pysähtyy automaattisesti, kun kansi avataan
toiminnan aikana. Virtausnäytöllä näkyy c 3 .

Kulunut aika Kun määritetty aika on kulunut, hälytyssummeri ja hälytysvalo
ilmoittavat operaattorille, että hoito on valmis. Veripumppu ei
kuitenkaan pysähdy mahdollisten koagulaatioiden välttämiseksi.

2 Yleiskatsaus
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Virhetilan esiintyessä pumppu pysähtyy automaattisesti aktiviteettimoodin mukaan, puristin
sulkeutuu, hälytysääni kuuluu, hälytyslamppu vilkkuu ja verenkierto pysähtyy. Poikkeus: 
kun afereesihoito on valmis ja SET TIME (MÄÄRITETTY AIKA) on kulunut loppuun; hä-
lytyssireeni hälyttää operaattorin, mutta veripumppu jatkaa pumppaamista ja estää näin 
mahdollisen koagulaation.

2.8 Työjärjestys

2.8.1 Ennen käyttöä
Varmista silmämääräisesti että laite on kunnossa. Jos havaitset siinä jotakin vikaa, ota yhteys
lähimpään edustajaan.
Tarkkaile itsetestausta (3.1), joka alkaa heti virran kytkemisen jälkeen ja varmistaa, että laite
toimii kunnolla.

Tarkasta, ettei kuulu mitään epänormaalia ääntä, kun laite on toiminnassa.

2.8.2 Itsetestaus virran kytkemisen jälkeen
Kun laitteeseen kytketään virta, itsetestaus alkaa automaattisesti. Laitetta ei saa käyttää, jos
virtausnäyttö ilmoittaa mistä tahansa viasta. Vain viestit c 3 , c 5 ja c 6 voidaan käsitellä
välittömästi. Yksityiskohdat on selostettu kohdassa 5.2.

2.8.3 Valmistelu / esikäsittely: PREP -moodi
Valmistelut suoritetaan ADACOLUMN® pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaan.
Valmistelun aikana tarkastetaan, ettei järjestelmässä ole ilmakuplia eikä vuotoja. PREP
moodia ei saa käyttää ekstrakorporeaaliin verenkiertoon, koska järjestelmän
turvamekanismit ovat pääosin deaktivoituina PREP moodissa.

Kun haluat käynnistää pumpun PREP toimenpidettä varten, paina “PREP” näppäintä. Kun
letkusto on valmisteltu, paina uudelleen “PREP” näppäintä ja pumppu pysähtyy. Virtausta
voidaan lisätä painamalla “FF” näppäintä PREP moodissa.

Yksityiskohdat löydät kohdasta 3.4 (Liitteessä A on kopio kohdasta “Muistilista valmistelua
varten” . Voit laittaa sen ADAMONITORIN päälle ja sinulla on se heti tarvittaessa käsillä.)

2.8.4 Ekstrakorporeaalinen verenkierto / afereesi: OPER moodi
OPER -moodissa kaikki hälytysjärjestelmät ovat aktivoituneina. Laitteen ollessa toiminnassa
on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
•  Hoitoa varten tarvittavien ajan ja virtausnopeuden määritysten on oltava kunnossa.
•  Hoidosta huolehtivan henkilön on oltava potilaan ja laitteen vierellä koko
 toimenpiteen ajan, pystyäkseen jatkuvasti tarkkailemaan hoitotoimenpidettä.
•  Jos potilaassa tai laitteessa havaitaan jotakin epätavallista, hoito on välittömästi
 lopetettava potilaan kannalta turvallisella tavalla.
•  Pumpun pään kantta ei saa avata.

Yksityiskohdat löydät kohdasta 3.6.

2 Yleiskatsaus
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2.8.5 Veren palautus: B.R. moodi
Kun verenkierrolle määritetty aika on saavutettu, paina “MUTE”- näppäintä ja hälytysääni
hiljenee. Kun painetaan “OPER” -näppäintä, laite poistuu OPER moodista, ja veripumppu
pysähtyy. Kun haluat palauttaa veren letkustosta potilaaseen, liitä veren sisäänvirtausletku
fysiologista keittosuolaa sisältävään pussiin, invertoi ADACOLUMN® ja pyöritä
veripumppua, kunnes fysiologinen keittosuolaliuos ulottuu potilaaseen asti. Lisää tietoja
asiasta löydät kohdasta 3.8. 

2.8.6 Toimenpiteen päättäminen
Laitteen käytön jälkeen on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
•  Varmista ennen virran katkaisua, että pumppu ei ole liikkeessä.
•  Älä vedä virtajohtoa väkisin irrottaessasi sitä.

2.9 Kertakäyttötavarat

Kuvaus Myyjä

ADACIRCUIT Paikallinen Otsuka edustaja
ADACOLUMN® Paikallinen Otsuka edustaja

Lisää tietoa kertakäyttötavaroista saat niiden omista käyttöohjeista.

2 Yleiskatsaus
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2.10 Tässä laitteessa käytetyt kilvet
Laitteesta saatat löytää seuraavia symboleja ja ikoneja:

2.11 Huolto
Käyttäjän on turvatarkastettava laite kerran vuodessa tämän manuaalin kohta 7.2.2 mukaisesti.
On erittäin suositeltavaa, että laite läpikäy kahden vuoden välein perusteellisen teknisen 
tarkastuksen sisältäen kalibroinnin, toimintojen sekä sähköteknisen turvallisuustarkastuksen 
tämän manuaalin kohdan 7.2.3 sekä teknisen huoltomanuaalin mukaisesti.

Vaara!

Jos laite lakkaa toimimasta, sitä ei saa yrittää korjata. Varusta laite asianmukaisella
tarralla, jossa kielletään sen käyttö ja ota yhteys omaan Otsukan edustajaasi.

CE merkintä (Ilmoittaa, että laite on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen)

Nelinumeroinen luku on ilmoitetun elimen identifikaatio.

Tyypin BF laite

Valmistaja
KK: kaksinumeroinen luku osoittaa tuotantokuukauden (sovellettavissa 
tuotantoon 2006 lukien)
VVVV: Nelinumeroinen luku osoittaa tuotantovuoden.

Ladattava paristo
Huomaa: kilpi saattaa sijaita laitteen sisällä.

Kemiallisen jätteen hävittäminen
Huomaa: kilpi saattaa sijaita laitteen sisällä.

Elektrisen ja elektronisen laitteen jäte.

2 Yleiskatsaus

0123 

KK/VVVV

Materiaalin kierrätys auttaa säästämään luontoa. Tarkempaa tietoa tämän tuotteen 
kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä kaupunkisi jätehuoltokonttoriin, kotitalou-
tesi jätehuoltopalveluun tai ostamasi tuotteen toimittajaan.

Varoitus
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3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia

3.1 Automaattinen itsetestaus
Varmista ennen virran kytkemistä, että kaikki virtajohdot ovat oikein ja kunnolla
kiinnitettyinä.

Vaara!

Jos laitteen käyttö on edellisellä kerralla keskeytetty epänormaalisti OPER -
moodissa, itsetestaus ei käynnisty kun virta kytketään seuraavan kerran. Sen
sijaan näytöllä näkyy c 6 . Saat itsetestauksen käynnistymään painamalla
“RESET” -näppäintä.

Laitetta ei saa käyttää, jos itsetestauksen aikana havaitaan vikaa puristimessa c 1 ,
pumpussa c 4 tai missä tahansa sisäisessä yksikössä c 7 .

Jos laitteessa havaitaan vikaa, se on varustettava asianmukaisella tarralla, jossa
kielletään sen käyttö ja otetaan yhteys Otsukan edustajaan.

Kun laitteeseen kytketään virta, itsetestaus tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:
•  Puristimet sulkeutuvat automaattisesti itsetestauksen aikana.
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
•  Itsetestauksen tarkoituksena on tarkastaa kaikkien kriittisten yksiköiden toiminta.
  Jos se ei onnistu, virtausnäytöllä näkyy viesti c 7 .

Seuraavien kohtien avulla voidaan varmistaa hälytysten ja näyttöjen toiminta:
•  Vihreä merkkivalo VENOUS PRESSURE (LASKIMOPAINE) näytöllä syttyy
 muutaman sekunnin ajaksi. Sen jälkeen syttyy oranssi merkkivalo. Sen jälkeen syttyy  
 keltainen merkkivalo (Vihreä ja oranssi merkkivalo yhdessä
 saattavat näyttää keltaiselta valolta.)
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
•  Jos virran kytkemisen jälkeen virtausnäytöllä näkyy c 6 , se tarkoittaa, että koneen
 virtaa ei ole katkaistu oikeassa järjestyksessä, kun sitä on käytetty edellisen kerran.
 Silloin itsetestaus saadaan käynnistymään painamalla “RESET” näppäintä.
•  Varmista, että pumpun kansi on suljettu.
  Jos pumpun kansi on auki, virtausnäytöllä näkyy c 3 . 

Varoitus
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•  [8 8 8] merkit 0 - 9 näkyvät sarjoina numeronäytöllä (virtaus, kulunut aika).
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
• Käyttöajan näyttö
              Pumpun kumulatiivinen käyttöaika näkyy 2 sekuntia.
                           Varmistus: silmämääräinen tarkistus
Huom: Käyttöajan näyttö on nähtävissä versio 4.50:sta ylöspäin ja laitteissa joissa on sarjanu-
mero 550694 tai sitä suurempi. 

•  Hälytyslamppu syttyyy ja sammuu.
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
•  Kaikki näppäinten merkkivalot syttyvät ja sammuvat.
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
• Kaikki hälytysmonitorin näytöt syttyvät ja sammuvat.
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
•  Tuotetaan hälytyssignaaleja.
  Varmistus: tarkastetaan kuuntelemalla
•  Puristin aukeaa automaattisesti.
  Varmistus: silmämääräinen tarkastus
•  Tarkista akun lataustaso.
  Jos akun lataustaso on alhainen, virtausnäytöllä näkyy c 5 .

Varoitus

Vaara!
Itsetestaus kestää yleensä 15 sekuntia.

Jos itsetestaus kestää kauemmin kuin yhden (1) minuutin, laitetta ei saa käyttää.
Sen sijaan laite varustetaan asianmukaisella tarralla, jossa kielletään laitteen käyttö
ja otetaan yhteys Otsukan edustajaan.. 

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, varmista akun lataustaso. Jos akun lataustaso on
alhainen, näytöllä näkyy varoituksena viesti c 5 . Lue kohta 7.4 , jossa on selitetty
yksityiskohdat akun lataustason tarkastamisesta.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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3.2 Järjestelmän asentaminen ekstrakorporeaalista verenkiertoa varten

3.2.1 ADACOLUMN®

Katkaise ADAMONITORIN virta ehdottomasti aina ennen kuin asennat järjestelmän hoitoa
varten, kytke virta sitten takaisin itsetestauksen käynnistämiseksi.

Alla olevan kaavakuvan tarkoituksena on helpottaa ymmärtämään miten ADAMONITOR
toimii. ADACOLUMNIN® käyttöä koskevat yksityiskohdat saattavat vaihdella. Uusinta ja
päivitettyä tietoa ADACOLUMNIN® käytöstä saat jokaisen ADACOLUMN® sarjan mukana
toimitettavasta kirjallisesta ohjeesta.

ADACOLUMNIN® sisältö: 220g selluloosa-asetaattihelmiä fysiologisessa
keittosuolaliuoksessa pylvään adsorpoivana kantaja-aineena.

Kuva 3-1 Kaavakuva ADACOLUMNIN® ja ADACIRCUITIN asennuksesta.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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3.2.2 ADACIRCUIT
Itsetestauksen jälkeen ennen letkuston asentamista tehdään seuraavat tarkastukset:
•  Varmista, että VENOUS PRESSURE (LASKIMOPAINE) monitorin vihreä  
 merkkivalo on kohdassa 0 mmHg.
•  Paina “PREP” näppäintä, tarkasta käsin, että pumppu pyörii kunnolla ja pysäytä
 pumppu painamalla uudelleen “PREP” näppäintä.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia

Kuva. 3-2 Sisäänvirtaus- ja ulosvirtausletkuston asentaminen pumppuun ja ilmadetektoriin

Noudata alla selostettuja ohjeita liittäessäsi veren sisäänvirtausletkua pumppuun:
•  Avaa pumpun kansi ja laita pumpun letkun sovitin veren sisäänvirtausletkun kohtaan  
 A (ohjainura). Pyöritä pumppua sitten käsin nuolen suuntaan ja kierrä pumppuletku  
 uraa pitkin. Varmista, että letku on asetettu uraan hyvin, erityisesti sisäänmeno- ja  
 ulostuloaukon kohdalla.

Noudata alla selostettuja ohjeita liittäessäsi veren ulosvirtausletkua ilmadetektoriin:
•  Paina laitteen veren ulosvirtauksen letkua sormella ilmadetektoriin ja laita se tiukasti
 ohjausuraan. Johda se sitten puristinvarren sisäpuolitse ja paina se tiukasti 
 puristinvarren ulostuloaukkoon, katso B .

Sisäänvirtausletku
Adacolumniin

Veripumpun
roottoriPumpun telaOhjaintela

Ilmadetektori

Ulosvirtausletku
Adacolumnista

Pumpun kannen  
salpa

SulkijaBA

Sulkijanvarsi

Ulosvirtausletku
Adacolumnista
potilaaseen

Sisäänvirtausletku
potilaasta
Adacolumniin

Pumpun kansi
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Varoitus

Sulje pumpun kansi ja varmista letkun toiminta pyörittämällä pumppua PREP moodissa.

Varmista, että veren sisäänvirtausletku on asianmukaisesti asennettuna pumpun ympärille, 
ja veren ulosvirtausletku on asianmukaisesti asennettuna ilmadetektoriin. Jos ne on asen-
nettu väärin, hälytys aktivoituu ja laite ei toimi kunnolla. 

3.2.3 Laskimopainemonitorin liittäminen

Laskimopainesensori ei suojaa verenhukalta kaikissa tilanteissa (esim. jos neulat
irtoavat potilaasta).

Huomautus

Varmista, että vihreä merkkivalo on nollan kohdalla, kun laskimopaineletku ei ole
kiinnitettynä laskimopainemonitoriin.

Kiinnitä ADACIRCUITIN laskimopaineletku monitorin liittimeen ennen verenkierron
valmistelua. Lisää yksityiskohtia löydät Adacolumnin® mukana toimitetusta tiedotteesta.

3.3 Parametrien määrittäminen

3.3.1 Yleistä
ADAMONITOR -hoito ja -tarkkailu voidaan tehdä yksilöllisesti määrittämällä ja säätämällä
eri parametreja:
•  Virtaus (tehtaan esiasetusarvo 30 ml/min)
•  F.F. – pikavirtaus (tehtaan esiasetusarvo 100 ml/min)
•  Aikamääritys – kiertoaika (tehtaan esiasetusarvo 60 min)
•  Laskimopaineen ylempi hälytysarvo (tehtaan esiasetusarvo 60 mmHg)
•  Laskimopaineen alempi hälytysarvo (tehtaan esiasetusarvo –60 mmHg)

Tavallisesti parametrien asetusarvojen määrittäminen myöhempää esiin ottamista varten
(paitsi laskimopaineen hälytyksen raja-arvot) aloitetaan painamalla “SET” -näppäintä. Sitten
säädetään valittu parametri sille kuuluvalla painikkeella. Kun halutaan aktivoida ja tallentaa 
määritetyt asetusarvot painetaan vielä kerran “SET”- painiketta.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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Parametereja voidaan säätää sekä PREP (paitsi OPER aika) että OPER -moodissa.

Varoitus

Jos OPER- moodissa sattuu sähkökatkos, säädetyt parametrit palaavat takaisin
esiasetusarvoihin. Vain laskimopaineen hälytyksen raja-arvot ja “ELAPSED TIME”
(KULUNUT AIKA) tallentuvat, kun toimenpide jatkuu virran kytkemisen jälkeen.

c 6  näkyy virtausnäytöllä ja samalla kuuluuu hälytysääni seuraavan
itsetestauksen aikana. Kun haluat jatkaa itsetestausta, paina “RESET” -näppäintä.

3.3.2 Laskimopainehälytyksen raja-arvojen määrittäminen
Säädä arvo “ ” “ 4 ” näppäimillä.
Uudet arvot tallentuvat sisäänrakennettuun muistiin uusina oletusarvoina. Näytölle jäävät
näkymään tehtaan oletusarvot (-60/+60mmHg), jos muutoksia ei tehdä.
Riippumatta siitä, onko arvoja aikaisemmin muutettu toimenpiteen aikana tai sen jälkeen,
viimeisimmät arvot tallentuvat oletusarvoina sisäänrakennettuun muistiin.

3.3.3 Verenvirtauksen / pikavirtauksen määrittäminen
Noudata alla olevia ohjeita, kun haluat muuttaa virtauksen oletusarvoa sisäänrakennetussa
muistissa:
•  Paina “SET”- näppäintä.
•  Säädä arvo virtausnäytön oikeassa reunassa sijaitsevilla “ 5” “ 6 ” näppäimillä.
• Paina “FF”-näppäintä, kun haluat muuttaa pikavirtauksen asetuksia.
• Säädä arvo virtausnäytön oikeassa reunassa sijaitsevilla “ 5” “ 6 ” näppäimillä.
•  Paina “SET” -näppäintä uudelleen.
Uusi arvo tallentuu oletusarvona sisäänrakennettuun muistiin.
Tehtaan asettama oletusarvo (30ml/ min) näkyy näytöllä, ellei muutoksia tehdä.

3.3.4 OPER ajan (verenkiertoaika OPER moodissa) määrittäminen
Paina “SET” näppäintä.
•  Säädä arvo “ 5 ” “ 6 ” näppäimillä (säädä aika = adjust time).
•  Paina “SET” näppäintä uudelleen.
•  Uusi arvo tallentuu oletusarvona sisäänrakennettuun muistiin.
Tehtaan asettama oletusarvo (60 min) näkyy näytöllä, ellei muutoksia tehdä.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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3.4 Valmistelu / esikäsittely: PREP -moodi

3.4.1 Yleistä tietoa PREP -moodista
Valmistelu ja esikäsittely tehdään ADACOLUMNIN® pakkauksessa olevan ohjeen mukaan
— Pumppu käynnistetään valmistelutoimenpidettä varten painamalla “PREP”- näppäintä.
Kun valmistelu on valmis, paina uudelleen “PREP”- näppäintä ja pumppu pysähtyy. PREP
moodissa virtausnopeutta voidaan nostaa painamalla “F.F.” -näppäintä.

Ennen jokaista hoitokertaa on tarkastettava alla selostetulla tavalla, ettei
ekstrakorporeaalisessa järjestelmässä ole vuotoa.

PREP moodissa katsotaan virtausnäyttöä ja varmistetaan, että hälytysmonitori toimii
kunnolla.
•  Virtausnäytöllä näkyy viesti c 3 , kun pumpun kansi on auki.
•  LASKIMOPAINEEN (VENOUS PRESSURE) vihreän merkkivalon on oltava
 asennossa 0 mmHg (nolla), kun laskimopaineen liitin ja verenkierto irrotetaan
 hetkeksi.
•  Tarkasta PREP moodissa, että hälytysmonitorin punainen merkkivalo sammuu, kun
 verenkierron painesensori on paikoillaan ja syttyy uudelleen, kun sensori irrotetaan
 painesensorielementistä.
•  Letkuston valmistelun aikana PREP moodissa hälytysmonitorin kupladetektorin
 merkkivalon pitäisi sammua, kun kaikki kuplat on poistettu veren sisäänmeno- ja  
 ulostuloletkusta.

Vaara!

Jos ADAMONITORIN päälle roiskuu keittosuolaliuosta valmistelun aikana,
lopeta käyttö ja katkaise laitteen virta välittömästi.

ADAMONITORIN päälle roiskunut keittosuolaliuos pitää pyyhkiä pois. Kytke 
sen jälkeen ADAMONITORIN virta takaisin ja varmista että itsetestaus suor-
itetaan kunnolla (katso luku 3.1 ).

Kun itsetestaus on suoritettu asianmukaisesti, varmista että kaikki näppäimet
toimivat normaalisti ja jatka valmistelua.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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3.4.2 Muistilista valmistelua varten (lue ADACOLUMN® pakkauksen ohje)
(jokaisen kohdan on oltava varmasti kunnossa ennen kuin listaa jatketaan eteenpäin)

  Kytke laitteeseen päävirta.
  Tarkkaile itsetestausta. Sujuuko itsetestaus ilman minkäänlaisia virheilmoituksia?
 Jos virtausnäytölle tulee viesti c 6 , jatka itsetestausta painamalla “RESET” -näppäintä.
  Tarkasta esiasetetut parametrit:
  o  FLOW (VIRTAUS) = 30 ml/min;
  o  F.F. = 100 ml/min.
   Säädä asetuksia tarpeen mukaan. (3.3.3)

  Lukeeko LASKIMOPAINEMONITORILLA nolla?
  Sulje pumpun kansi ja paina “PREP” -näppäintä. Pyöriikö pumppu kunnolla?
  Avaa pumpun kansi. Pysähtyykö pumppu ja näkyyko virtausnäytöllä viesti c 3 ?
  Sulje pumpun kansi. Paina “RESET”- näppäintä vastauksena virheilmoitukseen.
  Paina “SET”- näppäintä. Onko puristin auki?
  Varmista, että jokaista näppäintä painettaessa kuuluu aina merkkiääni (Lukuunot 
 tamatta näppäimen toimintahäiriötä). Älä koskaan jätä tarkastamatta “B.P.Stop” 
 näppäintä. Päätä tarkastus painamallla “Set” näppäintä.

***
  Tarkasta ADACIRCUIT -pakkaus, ADACOLUMN® -pakkaus, infuusionestepussit ja
 käytettävät neulat. Näyttävätkö pakkaukset ja niiden suojamuovit täysin ehjiltä?
  Ovatko kertakäyttötuotteiden ”käytettävä ennen”- päivämäärät kunnossa?

***
  Noudata ADACOLUMN® -pakkauksen sisällä olevassa “7.3.1. Afereesiyksikön
 valmistelut” -ohjeessa annettuja ohjeita pumpun käynnistykseen asti.
  Työnnä pumpun letku pumpun uraan. Pyöriikö pumppu kunnolla käsin?
  Täytä sisäänvirtausletkun loppuosa painamalla “PREP” näppäintä.
  Pysäytä pumppu painamalla “PREP”- näppäintä uudelleen.

***
  Noudata ADACOLUMN®- pakkauksen sisällä olevassa ohjeessa “7.3.4. Adacolumnin
 yhdistäminen” annettuja ohjeita.

***
  Jatka kohdasta “7.3.5. Adacolumnin ja letkuston pesu” ADACOLUMN® -pakkauksen
 sisällä olevien ohjeiden mukaan. Käynnistä pumppu painamalla “PREP” näppäintä.
 Käynnistä pikavirtaus (100 ml/min.) painamalla “F.F.”- näppäintä.
  Avaa painesensorielementti huuhtelun aikana ja tarkasta, että hälytysviesti ARTERIAL
 syttyy.
  Laita painesensori takaisin ja sulje elementti.

***

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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  Kun keittosuolapussi on melkein tyhjä, pysäytä pumppu painamalla “PREP” 
 -näppäintä.
  Vaihda tyhjentynyt pussi ADACOLUMNIN® käyttöohjeessa annettujen ohjeiden  
 mukaan.
 Käynnistä pumppu painamalla “PREP”. Paina pikavirtausta varten “F.F.”- näppäintä.
 Työnnä veren ulosvirtausletku ilmadetektorin läpi ja sieltä puristimeen.
 Tarkasta, että virheilmoitus AIR sammuu, kun ilmadetektori ei havaitse enää 
 ilmakuplia letkussa.
 Kun suolaliuospussi on melkein tyhjä, pysäytä pumppu painamalla “PREP” 
 -näppäintä.

***
 Säädä laskimopaineen ylempi hälytysraja korkeudelle 240 mmHg vuototestausta  
 varten.
 Sulje veren ulostuloletku puristimella 2.
 Käynnistä pumppu (virtaus 30 ml/min.) painamalla “PREP”- näppäintä, kunnes
 laskimopaine on noin 200 mmHg.
 Pysäytä pumppu painamalla “PREP” -näppäintä.
 Pysyykö laskimopaine samana vähintään 20 sekunnin ajan?

***
 Vähennä painetta varovasti (avaa puristinta 2).
 Säädä ylemmän laskimopaineen hälytysraja hoidon kannalta sopivalle tasolle ja 
 tallenna se muistiin.

***
Valmistelu on suoritettu, kun kaikki kohdat on varmistettu.

Tästä muistilistasta “Muistilista valmistelua varten”, on kopio tämän käyttöohjeen liitteessä
A. Listan voi laittaa ADAMONITORIN päälle, jolloin muistilista on tarvittaessa käsillä.

3.5 Heparinisoidun keittosuolaliuoksen vaihtaminen vereen
Kun potilas on liitettynä järjestelmään on käytettävä ehdottamasti vain OPER -moodia, sillä
ainoastaan OPER -moodissa kaikki turvamekanismit ovat kokonaan aktivoituina.

Kun veren sisäänvirtaus- ja ulosvirtausletkut on liitetty potilaaseen, paina “OPER”-
näppäintä. Pumppu alkaa vaihtaa heparinisoitua keittosuolaliuosta järjestelmässä potilaan
vereen. Tämän toimenpiteen aikana heparinisoidun keittosuolaliuoksen volyymi siirretään
potilaan verenkiertoon. Vaihtotoimenpide vähentää tehokasta verkkoafereesiaikaa
muutamilla minuuteilla verrattuna näytöllä näkyvään kuluneeseen aikaan (ELAPSED 
TIME).

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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3.6 Afereesi, ekstrakorporeaalinen verenkierto: OPER moodi
ADACIRCUITIN kiinnittämisessä potilaaseen on oltava erittäin huolellinen. Tavalliset
asetusparamaetrit löydät kohdasta 1.1.3. 
•  Varmista, että veren sisäänvirtaus- ja ulosvirtausletkuilla on kunnollinen 
 venoosisisäänpääsy.
•  Aloita hoito painamalla “OPER” näppäintä.
•  Siitä lähtien tietokoneohjelma laskee määritettyä aikaa.

ADAMONITOR tarkkailee laskimopainetta, jotta se pystyisi tunnistamaan odottamattomat
paineen muutokset, jotka saattavat aiheutua esim. ekstrakorporeaalisen järjestelmän
ulosvirtausletkun irtoamisesta tai haittaavasta tukoksesta venoosissa sisäänpääsyssä.

Vaara!

Ekstrakorporeaalisen verenkierron aloittamisen jälkeen laskimopainemonitorin
laskimopaineen alempi hälytysraja (alarm value - hälytysarvo) pitää asettaa niin
lähelle potilaan omaa tämänhetkistä painealuetta (actual value - tämänhetkinen
arvo) kuin mahdollista.

Varoitus

Jos OPER moodin aikana sattuu sähkökatkos, säädetyt parametrit palaavat
takaisin esiasetusarvoiksi. Vain laskimopaineen hälytysrajat ja KULUNUT AIKA
(TIME ELAPSED) tallentuvat ja niistä jatketaan OPER moodissa, kun virta 
saadaan takaisin.

Virran katkeaminen pumpun pyörimisen aikana luetaan epänormaaliksi
keskeytykseksi ja se aktivoi varotoimenpiteet, kuuluu hälytyssignaali ja
hälytyslamppu syttyy. Seuraavan itsetestauksen aikana näytöllä näkyy
hälytysviesti c 6 . Itsetestauksen käynnistämiseksi on painettava “Reset” -
näppäintä.

Sähkökatkon aikana verenkiertoa voidaan jatkaa kiertämällä pumppua käsin
nuolen osoittamaan suuntaan.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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3.7 Hoidon pysäyttäminen ja keskeyttäminen OPER moodissa
Jos laitteessa havaitaan vika, toimintaa voidaan jatkaa missä tahansa moodissa, kun
korjaustoimenpiteet on suoritettu.

Jos hoito on keskeytynyt OPER -moodissa, hoitoa voidaan jatkaa ottamalla uudelleen esiin
tallennetut ELAPSED TIME (KULUNUT AIKA) ja VENOUS PRESSURE (LASKIMOPAINE)
hälytyksen raja-arvot. OPER -moodiin päästään painamalla uudelleen “OPER” -näppäintä.

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia

Varoitus

PREP, OPER ja B.R.- moodeissa l voidaan veren virtausnopeutta säätää seuraavil-
la painikkeilla: tai
 ”5”, ”6” Veren virtauksen esiasetusarvot näkyvät näytöllä heti kun pumppu 
pysähtyy. Kun kysymyksessä ovat laskimopaineen alempi ja ylempi hälytysraja-
arvo, näytöllä näkyvät viimeisimmät säädetyt arvot. Laskimopaineen alempaa ja 
ylempää hälytysraja-arvoa voidaan säätää seuraavilla painikkeilla: “ ”  “ 4 ”. 
Veren virtauksen esiasetusarvot näkyvät näytöllä heti kun pumppu pysähtyy.  
Viimeisimmät asetetut ylemmän ja alemman veenapaineen hälytysrajat ovat 
koneen muistissa.
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3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia

Vaara!

ADAMONITORIIN sisään rakennetut turvamekanismit ovat kokonaan aktiiveja
vain OPER -moodissa.

Jos OPER –moodissa havaitaan jokin vika (ekstrakorporeaalinen verenkierto), 
pumppu pysähtyy , sulkijat sulkeutuvat välittömästi ja veren virtaus pysähtyy 
(turvallisuus tila) Katkonainen hälytysääni kuuluu ja hälytyslamppu syttyy. Paina 
“MUTE” -painiketta vaimentaaksesi hälytysääni max. 2 min. Paina “RESET” –
painiketta palauttaaksesi asetukset ennalleen, olipa ongelma korjattu tai ei, inak-
tivoidaksesi kaikki hälytystoiminnot, Adamonitorin pysyessä turvallisuustilassa 
(pumppu pysähdyksissä ja sulkija kiinni). Paina uudelleen “OPER” –painiketta 
aloittaaksesi ekstrakorporeaalinen verenkierrätys.. Mikäli ongelmaa ei ole kor-
jattu, pumppu pysähtyy välittömästi, sulkija sulkeutuu ja hälytys kuuluu.

On elintärkeää aktivoida OPER moodi niin pian kuin mahdollista, koska:
•  Veren kierrättäminen on aloitettava välittömästi uudelleen veren
 koaguloitumisen estämiseksi.
•  Hälytystoiminnot voidaan saada kokonaan aktiivisiksi vain aloittamalla
 uudelleen OPER moodissa.

Sähkökatkon aikana veren kierrätystä voidaan jatkaa kiertämällä veripumppua
käsin nuolen suuntaan.

Toimenpiteet virheen havaitsemiseksi löydät luvusta 5.
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3.8 Veren palauttaminen: B.R. -moodi
Kun verenkiertoa varten määritetty aika on saavutettu, kuuluu hälytyssignaali.
•  Vaienna hälytys “MUTE” -painiketta painamalla.
•  Pysäytä veripumppu “OPER” -painiketta painamalla.
 (Hälytyssignaali voidaan vaientaa ja veripumppu pysäyttää vain painamalla “OPER”-
 painiketta. Jos hälytyssignaali vaiennetaan, mutta OPER -moodia ei kytketä pois,
 hälytyssignaali käynnistyy uudelleen 2 minuutin kuluttua. Silloin pumppu toimii
 edelleen ja jatkaa verenkiertoa.)
•  Irrota veren sisäänvirtausletku potilaasta.
•  Liitä veren sisäänvirtausletku keittosuolaliuospussiin.
•  Käännä ADACOLUMN® ylösalaisin.
•  Paina “B.R.” -painiketta kiertääksesi veripumppua. ELAPSED TIME (KULUNUT
 AIKA) asetus muuttuu nollaksi.
•  Kun suurin osa verestä on valunut potilaaseen, pysäytä pumppu uudelleen “B.R.”
 painiketta painamalla.
•  Irrota potilas järjestelmästä ja poista neulat potilaasta.

3.9 Toimenpiteen päättäminen
•  Katkaise virta.
•  Kaikki letkut on irrotettava järjestelmästä.
•  Ennen seuraavaa käyttöä on tehtävä kaikki tarpeelliset huollot.
•  Tarkasta, että pumppu pyörii kunnolla PREP moodissa.

3.10 Laitteen virheellinen toiminta
Jos laite ei toimi kunnolla, sitä ei saa käyttää, vaan se on varustettava asianmukaisella
tarralla, jossa kielletään sen käyttö. Ota yhteys lähimpään Otsukan edustajaan. Laitetta ei saa
modifioida.

Jos laitteeseen tulee jokin vika, sitä ei saa korjata eikä sitä saa käyttää, vaan siihen
on kiinnitettävä viasta ilmoittava tarra, joka estää sen käytön. Ota yhteys
lähimpään Otsukan edustajaan.

Vaara!

3 Kokoonpanoon ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia
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4 Etupaneelin painikkeet

4.1 Yleiskuva etupaneelista
Alla selostetaan etupaneelin painikkeiden toiminnot. Painikkeita painetaan aina yksi
kerrallaan. Kukin syöttökerta vahvistetaan piippausäänellä. Alla olevasta kuvasta näkyvät
etupaneelin järjestys ja painikkeiden paikat.

Kuva 4-1 Näyttö ja ohjauspaneelin painikkeet.

4.2 Hälytysosa

4.2.1 “MUTE” (VAIENNA) -painike
Estää hälytysääntä kuulumasta 2 minuutin ajan. Hälytyksen sattuessa kuuluu
hälytyssummerin ääni. Tätä painiketta käytetään summeriäänen hiljentämiseen. Kun
“MUTE” (VAIENNA) -painiketta painetaan, sen keltainen merkkivalo syttyy. Merkkivalo
sammuu, kun “RESET” (PALAUTUS) -painiketta painetaan sen jälkeen kun kysymyksessä 
oleva ongelma on ratkaistu. Jos laitteelle ei tehdä mitään, hälytyssummeri soi uudelleen 2
minuutin kuluttua “MUTE” (VAIENNA) -painikkeen painamisesta.

B.P.
STOP

VAIENNA HÄLYIYSIlma, valtimoon liittyvä, laskimoon 
liittyvä PALAUTA

MONITOROINTI

Laskimopaine

YLÄRAJA

AIKA-ASETUS

AIKA-ASETUSB.R.
(veren 
palautus)

OPER
(toiminta)

PREP
(valmistelu)

SET
(määritä)

Toiminnallinen
osa

Tarkkailuosa

Häytysosa

ALARJA

PIKAVIRTAUS

SÄÄDÄ
VIRTAUS

Virtausnopeus 
(ml/min)

Kulunut aika
(min)
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4.2.2 “RESET” (PALAUTUS) -painike
Tämä painike toimii vain silloin, kun on havaittu virhe. Sitä käytetään, kun ongelma on
selvitetty. Tätä painiketta on painettava ennen kuin aktivoidaan aikaisempi tai jokin muu
ADAMONITORIN moodi. Laite käynnistyy silloin uudelleen SET moodissa määritetyin
parametrein. Ylempi ja alempi paineen hälytyksen raja-arvoista ja afereesin “ELAPSED
TIME” (KULUNUT AIKA) otetaan uudelleen esiin toiminnan jatkamiseksi.

Vaara!

ADAMONITORIN sisäänrakennettu turvamekanismi on kokonaan aktivoituna
vain OPER-moodissa.

Jos OPER -moodissa havaitaan mikä tahansa vika (ekstrakorporeaalinen
verenkierto) pumppu pysähtyy välittömästi. sulkija sulkeutuu välittömästi ja 
letkustossa virtaus pysähtyy (turvallisuus asento). Hälytysääni kuuluu ja hälytys-
lamppu palaa. Paina MUTE -painiketta vaimentaaksesi hälytys (max 2 min). Pai-
na RESET -painiketta palauttaaksesi toiminnot ennalleen. Huolimatta siitä onko 
vika korjattu vai ei, inaktivoituvat kaikki hälytystoiminnot, mutta ADAMONI-
TOR on edelleen turvallisuus asennossa (pumppu on pysähdyksissä ja sulkijat 
ovat kiinni). Paina uudelleen OPER -painiketta aloittaaksesi extrakorporaalisen 
verenkierrätyksen uudelleen. Ellei ongelmaa ole hoidettu, pysähtyy pumppu 
välittömästi uudelleen, sulkijat sulkeutuvat ja hälytysääni kuuluu.
On välttämätöntä vaihtaa takaisin OPER -moodiin niin pian kuin mahdollista,
koska:
•  Verenkierto on käynnistettävä uudelleen välittömästi veren koaguloinnin
 estämiseksi.
•  Hälytystoiminnot voidaan aktivoida uudelleen vain aloittamalla uudelleen
 OPER -moodista.

Sähkökatkon sattuessa verenkiertoa voidaan jatkaa kiertämällä veripumppua
käsin nuolen suuntaan.

4 Etupaneelin painikkeet



Copyright 2009 (MADME-1-17/fi)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

4-3

4.3 Tarkkailuosa

4.3.1 “YLÄRAJA” ja “ALARAJA” -painikkeet

Huomautus

On suositeltavaa asettaa paineen raja-arvot lähelle todellisia hoidon aikana
vallitsevia paineita.

Paineen säädettävät ylä- tai alarajat veren ulosvirtausletkun tippakammiossa voidaan
säätää näillä painikkeilla.

Toiminnan aikana painikkeilla säädetään hälytyksen ylempää ja alempaa raja-arvoa.

Päinvastoin kuin muut säädettävät parametrit, jotka voidaan tallentaa muistiin vain
painamalla “SET”- painiketta, paineen ylä- ja alaraja tallentuvat muistiin suoraan ja ne
voidaan ottaa esiin, kun virta kytketään laitteeseen seuraavan kerran.

4.3.2 “5.6” -painikkeet – virtauksen säätäminen
Näillä painikkeilla määritetään virtausnopeus. “5” - painikkeella nostetaan virtausnopeutta
ja “6” -painikkeella lasketaan sitä.

Käytön aikana näillä painikkeilla voidaan säätää pumpun virtausta väliaikaisesti 
määritetystä arvosta riippumatta. Määritetty virtausarvo otetaan esiin, ja se näkyy näytöllä 
heti kun pumppu pysähtyy.

4.3.3 “F.F.” -painike – pikavirtauksen ohjaus
Tätä painiketta painamalla saadaan pumppu toimimaan korkeammalla virtauksella. Tätä
painiketta voidaan käyttää ainoastaa “PREP” tai “B.R.” moodissa. Kun tätä painiketta
painetaan, syttyy merkkivalo, joka ilmoittaa laitteen olevan F.F. moodissa. Jos painiketta
painetaan uudelleen, virtaus palaa takaisin normaaliarvoon.

4.3.4 “5.6” -painikkeet – verenkiertoajan säätäminen
Näillä painikkeilla määritetään aika ekstrakorporeaaliselle verenkierrolle. Ne toimivat vasta,
kun joko “SET”-painiketta (SET -moodissa) tai “TIME SET” (AIKA-ASETUS) -painiketta
(OPER -moodissa) on painettu. Kun määritetty aika on kulunut, hälytyssummeri soi. 
Veripumppu ei kuitenkaan pysähdy automaattisesti millä ehkäistään veren koaguloituminen
verenkierrossa.

4 Etupaneelin painikkeet



Copyright 2009 (MADME-1-17/fi)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

4-4

4.3.5 “TIME SET” (AIKA-ASETUS) -painike – verenkiertoajan hallinta
Tällä painikkeella operaattori kykenee toimenpiteen aikana varmistamaan OPER moodissa
etukäteen määritetyn aikarajan. Määritetty aika vilkkuu “ELAPSED TIME” (KULUNUT
AIKA) näytöllä. Kun se vilkkuu, sitä voi muuttaa “Time Adjustment” (ajan säätäminen) -
painikkeilla.

4.4 Toiminnallinen osa

4.4.1 “SET” -painike – parametrien määrittäminen
Tällä painikkeella määritetyt arvot tallentuvat oletusarvoiksi, ja ne voidaan ottaa esiin ja
näyttää näytöllä itsetestauksen päättymisen jälkeen.
•  Standardivirtauksen ja pikavirtauksen (FF) määrittäminen
•  Afereesihoidon keston määrittäminen (OPER moodin kesto)

Yksityiskohdat parametrien määrittämisestä löytyvät kohdasta 3.3.

4.4.2 “PREP” -painike – valmistelumoodi
Tällä painikkeella käynnistetään / pysäytetään pumppu fysiologisella keittosuolaliuoksella ja
heparinisoidulla keittosuolaliuoksella tapahtuvaa verenkierron valmistelua varten. Tällä
painikkeella myös eliminoidaan letkuun jäänyt ilma ennen hoitoa.

Vaara!

PREP moodia ei saa käyttää afereesihoitoon. PREP -moodin aikana
laskimopainehälytys aktivoituu vain, jos paine laskee alle–100 mmHg. (Hälytys
kytkeytyy myös päälle, jos todellinen ylempi laskimopaineraja saavutetaan.)

PREP -moodissa myös ilmasensorin turvamekanismi on pääasiassa poissa
käytöstä.

Hälytyslamppu syttyy, kun tämä moodi on valittuna. Kun “PREP” painiketta painetaan
vähintään 3 sekunnin ajan, aikaan perustuva valvonta on poissa käytöstä. Jos sitä painetaan
alle 3 sekuntia, aikaanperustuva valvonta on käytössä 20 minuutin ajan ja näytöllä näkyy 
ELAPSED TIME (KULUNUT AIKA). Kun 20 minuuttia on kulunut, hälytyssummeri ja
lamppu aktivoituvat, kun taas pumppu kiertää edelleen.

4 Etupaneelin painikkeet
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4.4.3 “OPER” -painike – toimintamoodi
Tällä painikkeella käynnistetään / pysäytetään verenkierto OPER moodissa.
Kaikki sensorit ja toiminnot toimivat asianmukaisesti.

Vaara!
Käytä ekstrakorporeaaliseen verenkiertoon ainoastaan “OPER” -painiketta.
Varmista, ettei letkussa ole ilmakuplia ennen kuin aloitat ekstrakorporeaalisen
verenkierron.

Vain OPER -moodissa kaikki turvamekanismit ovat kokonaan aktivoituina.

4.4.4 “B.R.” -painike – veren palautusmoodi
“B.R.” -painiketta käytetään aktivoitaessa veren palautusmoodi. Tätä moodia käytetään pa
lautettaessa veri takaisin potilaaseen. Tällä painikkeella käynnistetään / pysäytetään pump-
pu, kun veri systeemissä korvataan fysiologisella keittosuolaliuoksella afereesin päättymisen 
jälkeen. “B.R.” -painiketta painamalla ELAPSED TIME (KULUNUT AIKA) palaa nolla-arvoon.

Painesensorihälytys ei ole aktivoituna B.R. -moodissa. 

4.4.5 "B.P.STOP" -painike -hätäpysäytys
Tätä painiketta käytetään hätäpysäytykseen, kun laite toimii OPER moodissa. Kun tätä
painiketta painetaan, veripumppu pysähtyy ja puristin sulkeutuu. Hälytyssummeri ja
hälytyslamppu varoittavat operaattoria.

Vaara!

4 Etupaneelin painikkeet
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5 Hälytysviestit

5.1 Jos havaitaan vika
Jos laitteessa havaitaan jokin vika, toimintaa voidaan jatkaa, kun korjaustoimenpide on
suoritettu, siitä riippumatta, missä moodissa vika on havaittu.
•  Pumppu pysähtyy, kun hälytyssummerin ääni kuuluu. Paina “MUTE” (VAIENNA) -
 painiketta, kun haluat pysäyttää summeriäänen.
•  Korjaa vika.
•  Paina “RESET” (PALAUTUS) -painiketta.
•  Paina asiaankuuluvaa painiketta jatkaaksesi edellistä toimintaa.

Jos vikaa ei korjata, laite jää siihen tilaan, missä se oli, kun vika havaittiin.

5.2 Virtaa kytkettäessä

Sensori Vika Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkiviesti

Puristin Pumppu

Puristin Toimintahäiriö PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c1 - Pysäytetty
Pumpun

kansi
Auki PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c3 Kiinni Pysäytetty

Akku Akussa virta
heikko

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c5 Auki Pysäytetty

Epänormaali
keskeytys

Epänormaali
keskeytys
edellisellä

käyttökerralla

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c6 Kiinni Pysäytetty

Laite Muu laitevika PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c7 Kiinni Pysäytetty

Jos virran kytkemisen hetkellä itsetestauksen aikana havaitaan jokin vika, virtausnäytöllä
näkyy viesti. Laitetta ei saa käyttää, jos siinä näkyy vikaviesti.

Viesti c 3 tarkoittaa, että pumpun kansi on auki. Sulje pumpun kansi.

Viesti c 5 tarkoittaa, että akun latausvirta on heikko. Lataa akku kohdassa 2.2.4. annettujen
ohjeiden mukaan.

Viesti c 6 tarkoittaa, että edellinen käyttökerta keskeytyi epänormaalisti. Itsetestausta
voidaan jatkaa, kun käyttäjä on painanut “RESET” (PALAUTUS) -painiketta.
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5.3 Ilmakuplahälytys
Ilmakuplahälytys ilmoittaa, että veren ulostuloletkun sisällä on ilmakuplia.
Hälytyssignaalien tuottamisen lisäksi ADAMONITORILLA on erilaisia turvatehtäviä
aktiviteettimoodista riippuen. Yksityiskohtia löydät alla olevasta taulukosta:

Sensori Ilmakupla Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

PREP moodissa
Ilma-

detektori
Havaittu - - PALAA Auki Pyörii

OPER moodissa/verenkierto
Ilma-

detektori
Havaittu PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä

B.R. moodissa
Ilma-

detektori
Havaittu PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä

5.4 Valtimohälytys
Valtimopaineen tarkkailu painesensorilla kasvattaa veren sisäänvirtausletkun
turvallisuutta. Yleisesti voi valtimopaineen lasku johtua veren sisäänvirtausletkussa olevasta 
esteestä  mukaan lukien veren sisäänpääsy (neula).

5 Hälytysviestit

Sensori Valtimo- 
paineen

lasku

Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

PREP moodissa
Painesensori Havaittu - - PALAA Auki Pyörii
OPER moodissa/verenkierto
Painesensori Havaittu PALAA SOI PALAA Kiinni Pysäytettynä

B.R. moodissa
Painesensori Havaittu - - PALAA Auki Pyörii
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5.5 Laskimohälytys
Laskimopainetta tarkkaillaan laskimopainesensorilla laitteen ulosvirtausletkun
turvallisuuden lisäämiseksi. Yleensä laskimopaine laskee, kun laitteen ulosvirtausletkussa on
murtunut liitos. Korkea laskimopaine saattaa johtua venoosin sisäänpääsyn okkluusiosta
ulosvirtausletkussa.

5.6 Sähkökatkos
Jos pumpun kierron aikana havaitaan sähkökatkos, vähintään 1 minuutin kestävä varoitus
annetaan seuraavalla tavalla.
•  Hälytyssummeri soi jaksottaisesti.
•  Hälytyslamppu syttyy.

Nämä hälytykset peruuntuvat, kun pumppuun tulee virta takaisin.
•  Sähkökatkon aikana verenkiertoa voidaan jatkaa uudelleen kiertämällä veripumppua
 käsin nuolen suuntaan.

5 Hälytysviestit

Sensori Laskimo-paine Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

PREP moodissa
Laskimo-

paine
Laskimopaine 

saavuttaa 
ylemmän  

hälytysrajan.
≤ 100mmHg

PALAA SOI PALAA Kiinni Pysäytettynä

OPER moodissa/verenkierto
Laskimo-

paine
Laskimopaine 

saavuttaa  
hälytysrajat.

PALAA SOI PALAA Kiinni Pysäytettynä

B.R. moodissa
Laskimo-

paine
Laskimopaine 

saavuttaa  
hälytysrajat.

PALAA SOI PALAA Kiinni Pysäytettynä
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5.7 Laitevika
Aina, kun havaitaan vika, virtausnäytölle tulee näkyviin viesti.

Vikaviesti Vika Vian korjaus
c1 Puristin Vakava vika*1)

c2 Puristin
c3 Pumpun kansi Sulje pumpun kansi
c4 Veripumppu Vakava vika*1)

c5 Akku Akun lataustaso on alhainen, lue tämän 
käyttöohjeen kohta 7.4.

c6 Epänormaali keskeytys
edellisellä käyttökerralla

Paina RESET (PALAUTUS) painiketta.

c7 Muu laitevika Vakava vika*1)

*1)Vikatilan testaus: Katkaise virta ja kytke se takaisin 10 sekunnin kuluttua. Jos vikailmoitus
näkyy edelleen näytöllä virran katkaisun jälkeen, ota yhteys lähimpään Otsukan edustajaan.

Vaara!

Jos laitteessa on vakava vika, sitä ei saa yrittää korjata. Laitteen käyttö on
lopetettava ja laite on varustettava asianmukaisella tarralla, jossa kielletään laitteen
käyttö ja otettava yhteys Otsukan edustajaan.

5 Hälytysviestit
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6 Varoitukset ja ohjeet / varojärjestelmä

6.1 Lisää varoituksia ja ohjeita

6.1.1 Ohjeet itsetestauksen evaluointiin
ADAMONITORIA ei saa käyttää, jos jokin seuraavista vikaviesteistä näkyy näytöllä virran
kytkennän jälkeen alkavan itsetestauksen jälkeen:
•  c 1 (laskimopuristin),
•  c 5 (akku),
•  c 4 (veripumppu) tai
•  c 7 (sisäinen vika).
Kun näytöllä näkyy c 5 , akku on ladattava ennen käyttöä. Jos näytöllä näkyy c 6 , edellinen
käyttökerta keskeytyi epänormaalisti. Paina “RESET” painiketta aloittaaksesi itsetestauksen.

6.1.2 OPER moodia koskevat varoitukset
•  Ekstrakorporeaalista verenkiertoa voidaan käyttää ainoastaan OPER -moodissa, 
 koska silloin kaikki hälytysmonitorit toimivat ja ekstrakorporeaalisen verenkierron  
 kestoa voidaan tarkkailla ADAMONITORILLA.

•  Jos käyttäjä ohittaa turvajärjestelmän hän on vastuussa kaikkien estettyjen
 parametrien tarkkailusta.

6.1.3 Varoituksia risti-infektiosta ja ohjeita sen välttämiseksi
•  Potilaiden suojaamiseksi infektioilta, laskimopaineen mittauksessa saa käyttää vain
 ADACIRCUIT letkustoja, joissa on bakteereja läpäisemättömät 0.2 μm suodattimet.

•  Jos näistä varotoimista huolimatta laitteen sisään joutuu verta, laitetta ei saa korjata.
 Laitteen käyttö on lopetettava ja laitteeseen on kiinnitettävä tarra, jossa lukee:
 “Varoitus! Sisällä on verta. Kontaminaatiovaara!” Ota yhteys lähimpään Otsukan
 edustajaan.

6.1.4 Kertakäyttökomponenttien käyttöä koskevia varoituksia
Jos käytetään kertakäyttötuotteita, varmista että
•  pakkaukset ja niiden suojamuovit näyttävät täysin ehjiltä,
•  ”käytettävä ennen” -päivämäärä ei ole mennyt umpeen.
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6 Varoitukset ja ohjeet / varojärjestelmä

6.1.5 Lisävaroituksia
•  Käyttäjän on tunnistettava hälytykset ja niiden syy on korjattava. Tietoa hälytyksiin
 reagoimisesta löytyy kohdasta 5.1.

•  Valmistaja on vastuussa laitteen turvallisuudesta, luotettavuudesta ja toiminnasta
 ainoastaan jos:
  o Asennuksen, parannukset, uudet asetukset, modifioinnit ja korjaukset on
     tehnyt valmistajan edustaja ja
  o sähköasennukset käyttötiloissa pidetään normaalien vaatimuksten 
     mukaisina ja
  o järjestelmää käytetään käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.

•  Huuhtelussa käytettävien infuusioliuosten on oltava eurooppalaisen farmakopean
 mukaisia ja rekisteröityjä.

•  ADAMONITOR -järjestelmää saa käyttää vain tiivistetyissä pistorasioissa, jotka on
 asennettu säädösten mukaan.

•  Tiloissa, joissa ADAMONITORIA käytetään on oltava kansallisten standardien
 mukaiset sähköasennukset.

•  Älä käytä ADAMONITORIA mikäli samanaikaisesti suoritetaan sydäntä lähellä
 olevia toimenpiteitä ja tutkimuksia (esim. leikkaus).

•  Sähkömagneettista säteilyä aiheuttavia laitteita, kuten matkapuhelimia, ei saa käyttää
 toiminnassa olevan ADAMONITORIN läheisyydessä, koska niiden
 sähkömagneettisesta kentästä johtuvaa toiminnallista häiriötä ei voida poissulkea.

•  ADAMONITORIA ei saa käyttää potilaalla samanaikaisesti korkeataajuisen
 kirurgisen laitteen kanssa (esim. diatermialaite).

•  ADAMONITOR on huollettava säännöllisesti kerran vuodessa: tekninen huolto on
 tehtävä 12 kuukauden välein valtuutetussa huoltoliikkeessä luvussa “Tekniset huol 
 toohjeet” annettujen ohjeiden mukaan. (7.2.2)

•  On erittäin suositeltavaa, että ADAMONITOR läpikäy kahden vuoden välein perus 
 teellisen teknisen tarkastuksen sisältäen kalibroinnin, toimintojen sekä sähköteknisen  
 turvallisuustarkastuksen tämän manuaalin kohdan 7.2.3 sekä teknisen huoltomanu 
 aalin mukaisesti.

•  Ennen laitten käyttöä tarkastetaan akun lataustaso. Jos akun lataustaso on matala,
 näytöllä näkyy varoituksena c 5 viesti. Lue kohta 7.4, jossa on tarkempaa tietoa akun
 lataustason tarkastamisesta.
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6.2 Varojärjestelmä
Jos potilas tai käyttäjä saa vakavia vammoja ADAMONITORIA käytettäessä, laite on jätettävä
siihen kuntoon jossa se on, jos mahdollista. Lisälaitteisiin ja kertakäyttötuotteisiin
(Adacolumn®, ADACIRCUIT ) jne. ei pidä myöskään koskea, mikäli mahdollista. Laite
varustetaan asianmukaisella tarralla, jossa kielletään laitteen käyttö, ja otetaan yhteys
Otsukan edustajaan.

Otsukan edustaja ilmoittaa sitten tapauksesta valmistajalle, jota on informoitava neuvoston
lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY liitteen IV(3) mukaan:

“Valmistajan sitoumus perustaa ja pitää ajan tasalla järjestelmällinen menettely laitteista ja
tarvikkeista tuotannon jälkeen saatujen tietojen tutkimiseksi ja toteuttaa aiheelliset keinot
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämä sitoumus velvoittaa valmistajan
ilmoittamaan lääkelaitokselle seuraavista tapauksista heti saatuaan niistä tiedon:
laitteen ja tarvikkeen ominaisuuksien ja/tai suorituskyvyn häiriöt tai muutokset sekä
riittämättömät merkinnät tai käyttöohjeet, jotka saattavaisivat johtaa tai olisivat saattaneet
johtaa potilaan tai käyttäjän kuolemaan tai terveydentilan vakavaan heikkenemiseen…”

6 Varoitukset ja ohjeet / varojärjestelmä
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7 Technical Specification

7.1 Specification of performance
Classification
Protection against harmful ingress of water  IPX0
Protection type against electrical shock  Class I
Level of protection BF

Main body
Power       AC 220-240 V, 50/60 Hz
Power consumption     100 VA
Dimensions      191(W) × 335(D) × 358(H) mm
Weight      Approx. 7.5 Kg

Blood pump
Pump type      3-roller pump
Range of flow      20 ~150 mL/min (digital display)
      with ADACIRCUIT , cf. Diameter. 6.36    
      mm ± 0.1 mm (inner)×9.54 mm (outer) at 25°C

Default values     Two different values can be set up:
       Flow
       Fast flow (F.F.)
Safety mechanism     The blood pump stops automatically    
      when the cover is opened during circulation.
Flow (accuracy)     ±10% or less with a pressure difference of
      maximum ±20 mmHg.

Pressure Inside the Device Outflow Line (Venous Pressure)
Measurement point     Pressure in the air trap of the device outflow line
Range of measurement    ~100 ~400 mmHg
      Measurement value is shown by the green indicator
      light. One indicator light represents 20 mmHg in the
      pressure level. For instance, if the indicator light for
      0 mmHg is turned on, it means that pressure in the
      air trap is in a range of 0±10 mmHg.
Alarm level setup     ~100 ~400 mmHg
      The upper and lower pressure limits are indicated
      by the orange indicator lights, respectively.
      Safety mechanism When the pressure in the air trap  
                  of the device outflow line exceeds the upper or 
      lower limits stops automatically. The alarm buzzer,   
      the alarm lamp, and the indicator light message will  
      alert the operator.
Accuracy      ±5 mmHg



Copyright 2009 (MADME-1-17/fi)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

7-2

Clamper
Clamping force     > 1.0 Kg/cm2
Type       Normal/Open
Function      On error, the clamper will close and the blood   
      circuit will be occluded.

Elapsed time
Time range      0 ~ 300 minutes. Time monitoring works only   
      when in the OPER mode.
      Pressing the “B.R.” key sets the time display to   
      zero. One value can be set.
Set-up time      While the device is in OPER mode, if the 
      operator wishes to see the set time, the “TIME   
      SET” key should be pressed. The display 
      indicates the preset time for about 5 seconds.
Display of elapsed time    If the safety mechanism gets activated while in   
      the OPER mode, the elapsed time will still be   
      displayed when OPER mode is resumed. When  
      set time has elapsed or when the “B.R.” key is 
      pressed, the elapsed time disappears.
Safety       When the set time has elapsed, the sounding of the
      alarm buzzer and alarm lamp will alert the operator
      that the treatment has been completed. In this case,
      however, the blood pump doesn’t stop, in order to
      prevent possible coagulation.
Accuracy      ±10 sec. in 60 min.

Air Detector
Detection method     Ultrasound
Sensitivity      Air bubble of at least 0.1 mL in volume:
      cf. tube Dia 3.5 (inner) × 5.5 mm (outer)
Safety       The pump stops the moment air of 0.1 mL in volume
      or more is detected, and the clamper is closed. The
      alarm buzzer, alarm lamp, and the indicator light
      message will alert the operator.

Pillow Unit (Device Inflow Line)
Detection mode     Mechanical switch

7 Technical Specification



Copyright 2009 (MADME-1-17/fi)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

7-3

Safety mechanism     As soon as the pillow unit detects an 
      abnormality (e.g. decrease of pressure inside the  
      pillow due to obstruction of the blood vessel, l 
      eading to constriction of the pillow), the blood  
      pump stops and the blood circulation is closed  
      by a clamper. The sounding of the alarm buzzer,  
      alarm lamp, and the indicator light message will  
      alert the operator.
Detection range     ~410 ~ −210 mmHg

Warning!

7 Technical Specification

In case of failure with the device, no repair should be attempted. The device
should be labelled accordingly to avoid any further use, and the nearest Otsuka
representative contacted.

Please contact the distributor if any failure with the device is detected or if the device needs
repairs, or maintenance of parts/consumables.
•  Please make an ocular inspection as to whether there are any abnormalities with the
 device. If found, please contact the nearest distributor.
•  Please check whether or not any abnormal sound is produced when the device is in
 motion.

7.2.2 Technical safety check Advice
The device should be checked once a year according to the instructions given below:
•  Self-diagnosis should be performed by turning the power on to check if indicator
 lights and the alarm lamp are lit up, and if the clamper moves normally.
•  Make sure that the green indicator light is indicated at the zero-point when the
 venous pressure monitor line is not connected to the venous pressure monitor.
•  Make sure that the switch for the pump cover functions properly. (3.4)
•  In order to check if the power shut down path for safety can be activated, shut down
 the power on purpose while the pump is still in motion. If working properly, please
 stop operation according to the ordinary procedures.

7.2 Maintaining Device Effectiveness

7.2.1 Procedure in case of failure
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7.2.3 Technical Maintenance Advice

The device should be maintained by manufacturer authorized service organization every 2 years, 
including calibration, function and electrical safety checks in accordance with chapter 7.2.2., the 
following subchapter and the technical service manual.

7.2.3.1 Check of Blood pump Accuracy

Materials needed
•  Device inflow line contained in the ADACIRCUIT .
•  Graduated cylinders (50 mL, 100 mL and 200 mL)
•  Distilled water
•  Beaker
•  Stop watch

Procedure
1.  Follow the procedure as specified in chapter 3.2.2  A  of this manual to mount the
 device inflow line.
2.  Put the end of tube into the beaker and prime the tube.
3.  Set the flow at 20 mL/min.
4.  Put the end of tube into graduated cylinder (50 mL).
5.  Press the PREP key, and start counting time by a stopwatch.
6.  Press the B.P. Stop key after 60 seconds.
7.  Check the amount of distilled water in the cylinder.
8.  Repeat the process with the flow at 85 mL and 150 mL following the same procedures
 using the 100 mL flask and the 200 mL cylinder, respectively.

Accuracy should be within the range as specified below, if not, please contact the nearest
distributor from which the device was purchased.

Flow Acceptable accuracy Cylinder to be used
20 mL/min 20 mL +/- 10% or less 50 mL
85 mL/min 85 mL +/- 10% or less 100 mL
150 mL/min 150 mL +/- 10% or less 200 mL

7 Technical Specification

7.2.3.2 Check of Air Detector

Materials needed
•  Device inflow line contained in the ADACIRCUIT (this test can be
 performed using only the device inflow line)
•  Syringe which allows to inject 100 μL air
•  Distilled water
•  Beaker
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7 Technical Specification

Procedure
1.  Please follow the procedure as specified 3.2.2 A  of this manual to mount
 the device inflow line. Then, the device inflow line (instead of the outflow
 line, which is used under normal conditions) should be mounted so as to
 pass the air detector as specified in 3.2.2 B  of this manual.
2.  Put the end of tube into the beaker and prime the tube. At this time, please
 make sure that no air is contained within the tube.
3.  Aspirate 100 μL air into the syringe.
4.  Set the flow at 150 mL/min. and then press the B.R. key.
5.  If the air detector functions correctly, the air injected will be detected at
 the moment it reaches the detector, followed by stopped pump rotation,
 closed clamper, lit alarm lamp, lit air alarm monitor and audible alarm.

7.2.3.3 Check of the Venous Pressure Sensor
Please note that pressure fluctuations in the following procedure should be done in the range
between –100 mmHg and 400 mmHg.

Procedure:
•  Please connect the syringe to the venous pressure connector and increase/decrease  
 the pressure.
•  In OPER mode the venous pressure indicator light in the alarm monitor is supposed
 to light up if the venous pressure should be out of the set alarm pressure limits.

Materials needed
•  Syringe 5 mL
•  Tube 3.0 mm (inner dia.) × 5.0 mm (outer dia.) × 5 cm (length), i.e. a 5 cm section of
 the ADACIRCUIT

Procedure
1.  Aspirate 4mL air into the syringe.
2.  Connect the tube with the venous pressure connector.
3.  Pull the syringe up to 4.7±0.2 mL, and confirm that the venous pressure
 indicator light moves to –80 mmHg at that time.
4.  Push the syringe down to 3.2±0.1 mL, and confirm that the venous
 pressure indicator light moves to 100 mmHg.
5.  Push the syringe down to 2.0±0.1 mL, and confirm that the venous
 pressure moves to 300 mmHg.

Note: A reference manometer may be placed in the tubing circuit.
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7.2.3.4 Control of Software Version
•  Please make sure that the device was stopped normally.
•  Please press “SET” key and then press “TIME SET” key.
•  Software version will flash on the elapsed time display unit for 2 seconds.
 Note that no decimal dot is displayed.
 (E.g. 4 5 0 means software version 4.50 )

7.2.3.5 Control of Battery Charge Level
•  Please make sure that the device was stopped normally.
•  Press “SET” key and then press “TIME SET” key.
•  If the battery level should be found low, c 5 is displayed in the flow display.
•  Nothing is displayed if the battery is sufficiently charged.
•  If c 5 is displayed, the battery has to be charged properly before the ADAMONITOR
 can be used.

For details as to how to charge the battery, see 2.2.4.

7 Technical Specification
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7 Technical Specification

7.2.3.6 Replacing the Battery
This procedure should be performed by the manufacturer’s representative only.

7.2.3.7 Waste Disposal
The device should be disposed in accordance with the local laws of each country.

The battery
Ni-Cd battery is used in the device, which should be disposed in accordance with the local
laws of each country.

The packaging material
Packaging material should be disposed in accordance with the local laws of each country.

7.2.3.8 Run-meter function
•  Please make sure that the device was stopped normally.
•  Please press “SET” key and then puch “MUTE” key for 3 times continuously.
•  Running time on the pump shows for nearly two seconds on the both blocks of 
“FLOW RATE” and “ELAPSED TIME”. Within 999 hours use of running time displays on the 
ELAPSED TIME, Thousands number of running time shows on the ones block of the FLOW 
RATE. along with the accumulated number of time displays on the hundred  block, if it ex-
ceeds 9999 houres use on the pump.

In case of 1,234 hours use on the pump
On the running meter, “1” displays on the ones block in the FLOW RATE, “234” appears 
on the ELAPSED.

Note: The run time meter is available from software 4.50 and instruments with serial number 
550694 and higher.
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8 Vian käsittely / taulukko vikailmoituksista

8.1 Vian käsittely virtaa kytkettäessä

Sensori Ongelma Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

Puristin Toimintahäiriö PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c1 - Pysäytettynä
Pumpun 

kansi
Auki PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c3 Kiinni Pysäytettynä

Akku Akussa vähän
virtaa

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c5 Auki Pysäytettynä

Epänormaali
keskeytys

Epänormaali
keskeytys
edellisellä

käyttökerralla

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c6 Kiinni Pysäytettynä

Laite Muu laitevika PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c7 Kiinni Pysäytettynä

Jos virtausnäytöllä näkyy viesti c 6 sen jälkeen, kun laitteeseen on kytketty virta, se
merkitsee sitä, että koneen virtaa ei katkaistu oikealla tavalla edellisellä käyttökerralla. Silloin
itsetestaus käynnistyy “RESET” painiketta painamalla.

8.2 Vian käsittely PREP moodissa

Sensori Ongelma Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

Puristin Toimintahäiriö PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c2 - Pysäytettynä
Pumpun 

kansi
Auki PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c3 Kiinni Pysäytettynä

Veripumppu Väärä liike c4 Kiinni
Laite Muu laitevika PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c7 Kiinni Pysäytettynä

Valtimoon
liittyvä

Havaittu - - PALAA Auki Pyörii

Epänormaali
laskimopaine

Laskimopaine 
saavuttaa 
ylemmän  

hälytysrajan.
< -100mmHg

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä
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8.3 Vian käsittely OPER moodissa

8.4 Vian käsittely B.R. moodissa

8 Vian käsittely / taulukko vikailmoituksista

Sensori Ongelma Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

Puristin Toimintahäiriö PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c2 - Pysäytettynä
Pumpun kansi Auki PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c3 Kiinni Pysäytettynä
Veripumppu Väärä liike c4 Kiinni

Laite Muu laitevika PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c7 Kiinni Pysäytettynä
Valtimoon

liittyvä
Havaittu PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä

Laskimokupla Havaittu PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä

Epänormaali
laskimopaine

Hälytysrajojen
ulkopuolella

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä

Sensori Ongelma Hälytys-
lamppu

Hälytys-
summeri

Monitorin
merkkivalo

Puristin Pumppu

Puristin Toimintahäiriö PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c2 - Pysäytettynä
Pumpun kansi Auki PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c3 Kiinni Pysäytettynä
Veripumppu Väärä liike c4 Kiinni

Laite Muu laitevika PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ c7 Kiinni Pysäytettynä
Valtimoon

liittyvä
Havaittu - - PALAA Auki Pyörii

Laskimokupla Havaittu PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä

Epänormaali
laskimopaine

Hälytysrajojen
ulkopuolella

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PALAA Kiinni Pysäytettynä



Copyright 2009 (MADME-1-17/fi)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

8-3

8.5 Vikakooditaulukko

Havaittu vika Vian käsittely

c1 Puristin
Vakava vika*1)

c2 Puristin
c3 Pumpun kansi Sulje pumpun kansi
c4 Veripumppu

Vakava vika*1)

c5 Akku Akussa vähän virtaa. Lue tämän
käyttöohjeen kohta 7.4.

c6 Epänormaali keskeytys
edellisellä

käyttökerralla

Paina RESET painiketta

c7 Muu laitevika
Vakava vika*1)

*1) Vikatilan testaus: Katkaise laitteen virta ja kytke takaisin päälle 10 sekunnin kuluttua. Jos
vikailmoitus näkyy edelleen virran kytkemisen jälkeen, ota yhteys lähimpään Otsukan
edustajaan.

8 Vian käsittely / taulukko vikailmoituksista
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9 Osat ja lisäosat

9.1 Huollettavat osat
Luettelossa näkyy tässä laitteessa tarvittavien osien oletettu käyttöikä. Käyttäjä ei saa vaihtaa
näitä komponentteja. Ota tarvittaessa yhteys lähimpään Otsukan edustajaan osien vaihtoa
varten.

On erittäin suositeltavaa, että laite huolletaan kokonaan kahden vuoden välein,
tarkastukseen sisällytetään kalibrointi sekä toiminnallinen ja sähköinen turvallisuustarkastus.

Kuvaus Todennäköinen käyttöaika
Hammaspyörämoottori 5000 tuntia

Pumpun roottori 3000 tuntia
Ilmadetektori 3000 tuntia

Akku 5 vuotta (23° C lämpötilassa)

9.2 Lisävarusteet 

Kuvaus Osanro
ADASTAND teline ODT-001
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10 Takuu ja valmistajan yhteystiedot

10.1 Takuu
Paikallisen myyjän on täytettävä takuukortti ennen kuin laite luovutetaan käyttäjälle ja
käyttäjän on pidettävä kortti tallessa.
•  Takuuaika on vuosi toimituspäivästä.
•  Takuuaikana tapahtuvaa asiakaspalvelua, huoltoa ja korjauksia koskevissa
 kysymyksissä on otettava yhteys paikalliseen myyjään.
•  Takuuajan jälkeen tapahtuvia korjauksia koskevissa kysymyksissä on otettava yhteys
 paikalliseen myyjään.
•  Kaikkia kuluvia osia on saatavana käyttäjän laskuun takuuaikana.

Alla luetellut asiat eivät kuulu takuun piiriin:
1)  vääränlaisesta käytöstä johtuvat viat
2)  viat, jotka johtuvat siitä, että laitetta on käytetty vääränlaisissa ympäristöolosuhteissa
3)  laitteen purkamisesta tai modifioinnista johtuvat viat
4)  yleisistä onnettomuuksista, maanjäristyksistä jne. johtuvat viat

10.2 Lisätietoja
Paikallinen myyjä vastaa kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin.
Teknisissä kysymyksissä otetaan yhteys Otsukan edustajaan.
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11 Sanasto

 Tässä käyttöohjeessa Selitys
 käytetty ilmaisu
 ADACIRCUIT Letkusto, joka on tarkoitettu käytettäväksi ekstrakorporeaaliseen 

verenkiertoon.
 ADACOLUMN® ADACOLUMN® sisältää selluloosa-asetaattihelmiä fysiologisessa 

keittosuolassa pylvään adsopoivana kantaja-aineena.
 ADAMONITOR Monitoroi ja helpottaa afereesihoitoa ADACIRCUITIA ja  

ADACOLUMNIA® käyttämällä. Katso kuva 2-1, jossa on esitetty 
pääosat. 

 ilmakuplahälytys ADAMONITOR : Vastauksena ilmakuplan havaitsemiselle.
Veripumppu pysähtyy ja puristin sulkee verenkierron OPER 
moodissa ja B.R. moodissa.

 ilmadetektori Turvamekanismi ilmakuplan havaitsemiseksi. 
 valtimoon liittyvä Viittaa laitteen sisäänvirtausletkuun
 valtimohälytys ADAMONITOR : Vastauksena laitteen sisäänvirtausletkussa 

havaitulle vialle.Veripumppu pysähtyy ja puristin sulkee  
verenkierron vain OPER moodissa.

 puristin Turvamekanismi, tavallisesti auki. Vian sattuessa, riippuen 
toimintamoodista, puristin sulkeutuu ja estää samalla verenkierron.

 virtaus Oletusvirtaus PREP -moodissa, OPER -moodissa, ja B.R. -moodissa. 
Virtaus määritetään SET -moodissa.

 pikavirtaus Nopeutettu virtaus PREP -moodissa ja B.R. -moodissa.
 laitteen Osa ekstrakorporeaalisen verenkierron letkustoa, joka johtaa 
 sisäänvirtausletku verta potilaasta pumppuun.
 laitteen Osa ekstrakorporeaalisen verenkierron letkustoa, joka johtaa 
 ulosvirtausletku verta pumpusta takaisin potilaaseen.
 kertakäyttöosat Kertakäyttöisiä, poisheitettäviä osia, esim. ADACOLUMN® tai 

ADACIRCUIT
 painesensori Osa laitteen sisäänvirtausletkua; kuuluu osana  

painesensorielementin turvamekanismiin.
 painesensorielementti Turvamekanismi, joka on tarkoitettu vikojen havaitsemiseen 

laitteen sisäänvirtausletkun alueella.
 letkusto Letkusto, joka on tarkoitettu käytettäväksi ekstrakorporeaaliseen 

verenkiertoon; ADACIRCUITIN osa.
 laskimoon liittyvä Viittaa laitteen ulosvirtausletkuun.
 laskimoon liittyvä hälytys ADAMONITOR : Vastauksena laitteen sisäänvirtausletkussa 

havaitulle vialle. Veripumppu pysähtyy ja puristin sulkee  
verenkierron OPERmoodissa. PREP -moodissa ja B.R. -moodissa.

 laskimopaine Laitteen ulosvirtausletkussa mitattu paine; käytetään  
turvamekanismina vikojen havaitsemiseen laitteen  
ulosvirtausletkun alueella.
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13 Supplement

[ EMC test method ] EMC test requirement of IEC 60601-1-2
✓ EMISSION

 ° TEST REGULATIONS : EN60601-1-2 / 2001
  CISPR Pub.11 / 2003 Group 1 class B

 ° TEST DATA : Conducted emissions
  Radiated emissions (magnetic field)
  Radiated emissions (electric field)
  Interference power
  Equivalent radiated emikssion
✓ IMMUNITY

 ° TEST REGULATIONS : EN60601-1-2 / 2001
  IEC 61000-4-2 / 2001
  IEC 61000-4-3 / 2002
  IEC 61000-4-4 / 1995
  IEC 61000-4-4 : A1 / 2000 to IEC 61000-4-4 / 1995
  IEC 61000-4-4 : A2 / 2001 to IEC 61000-4-4 / 1995
  IEC 61000-4-5 / 2001
  IEC 61000-4-6 / 2001
  IEC 61000-4-8 / 2001
  IEC 61000-4-11 / 2001

 ° TEST DATA : Electrostatic discharge
  Radiated fields
  Fast transients
  Surgre transients
  Conducted disturbances
  Magnetic field
  AC variation

13.1 Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions
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13 Supplement 

【 EMC test method 】EMC test requirement of IEC 60601-1-2  
✓EMISSION 
○TEST REGULATIONS : EN60601-1-2 / 2001 

                      CISPR Pub.11 / 2003  Group 1  class B 
○TEST DATA  : Conducted emissions 

                      Radiated emissions (magnetic field) 
                      Radiated emissions (electric field) 
                      Interference power 
                      Equivalent radiated emikssion 

✓IMMUNITY 
○TEST REGULATIONS  : EN60601-1-2 / 2001 

                      IEC 61000-4-2      / 2001 
                      IEC 61000-4-3      / 2002 
                      IEC 61000-4-4      / 1995 
                      IEC 61000-4-4 : A1 / 2000 to IEC 61000-4-4 / 1995 
                      IEC 61000-4-4 : A2 / 2001 to IEC 61000-4-4 / 1995 
                      IEC 61000-4-5      / 2001 
                      IEC 61000-4-6      / 2001 
                      IEC 61000-4-8      / 2001 
                      IEC 61000-4-11     / 2001 

○TEST DATA  : Electrostatic discharge 
                      Radiated fields 
                      Fast transients 
                      Surgre transients 
                      Conducted disturbances 
                      Magnetic field 
                      AC variation 

13.1 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions 
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13.2 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity
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13.2 Guidance and manufacturer's declaration－electromagnetic immunity 
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13.3 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity
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13.3 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity 
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13.4 Recommended separation distances between portable and mobile RF
communications equipment and the Adamonitor MM6-N
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13.4 Recommended separation distances between portable and mobile RF 
communications equipment and the Adamonitor MM6-N 
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14 Notes
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Varoitus

Tietokoneohjelman ja tuotemerkin tekijänoikeudet omistaa Otsuka Electronics 
Co., Ltd. Käyttöohjeen ja tietokoneohjelman kopiointi on kielletty ilman 
erityissopimusta omistajan Otsuka Electronics Co., Ltd. kanssa.

Adamonitor MM6-N käyttöohje
Tunnistus: MADME-1-17/fi 

Otsuka Electronics Co., Ltd is certified
for ISO9001 and EN46001.

Valtuutettu edustaja:
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.  URL: www.otsuka-europe.com 
Hunton House, Highbridge Business Park    
Oxford Road, Uxbridge, Middelsex, UB8 1 HU 

Valmistaja:
Otsuka Electronics Co., Ltd. 
3-26-3, Shodai-Tajika, Hirakata, Osaka 573-1132, Japan 

Paikallinen edustaja:


