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1 Innledning

1.1 Kortfattet informasjon til ordinerende lege

1.1.1 Klinisk metode
I medisinsk sammenheng handler adsorptiv aferese generelt om medisinske metoder som
baserer seg på adsorpsjon av visse blodkomponenter. For ADAMONITOR / 
ADACOLUMN®  spesielt er hensikten å fjerne granulocytter og monocytter/makrofager 
selektivt fra pasientens blod. Utenfor kroppen pumpes blodet gjennom en aferesekolonne 
med spesielle adsorberende korn som binder uønskede partikler i blodet.

ADAMONITOR brukes til aferesebehandling med venovenøs teknikk for ekstrakorporal 
sirkulasjon og leveres med blodpumpe, monitorutstyr og spesielle sikkerhetsmekanismer.

1.1.2 Intensjoner / indikasjoner
Apparatet ADAMONITOR er konstruert for å opprettholde og overvåke ekstrakorporal
blodsirkulasjone ved visse utvalgte hastigheter, i forbindelse med bruk av
adsorpsjonsaferesekolonnen ADACOLUMN®, som utvikles og produseres av Japan
Immunoresearch Laboratories, og rørsystemet ADACIRCUIT.

 Advarsel!

De innebygde sikkerhetsmekanismene til ADAMONITOR er aktive bare i OPERfasen.

Hvis det oppdages en feil i OPER-modus (ekstrakorporal sirkulasjon), stopper 
pumpen, klemmen lukkes umiddelbart og blodkretsløpet okkluderes (sikker til-
stand). Alarmen avgir en støtvis tone, og alarmlampen blinker. Trykk på “MUTE”-
knappen for å dempe lydalarmen i maks. to min. Trykk på “RESET” – knappen for 
å stanse alarmen, uansett om problemet er løst eller ikke. Alle alarmfunksjonene 
deaktiveres, men Adamonitor forblir i sikker tilstand (pumpen er av og klemmen 
er lukket). Trykk på “OPER”-knappen én gang til for å starte den ekstrakorpeorale 
sirkulasjonen. Hvis problemet ikke løses, stopper pumpen umiddelbart, klemmen 
lukkes og alarmen vil gå av.
OPER-fasen må settes i gang igjen så snart som mulig, fordi:
•  blodsirkulasjonen må holdes i gang for å unngå koagulering av blodet
•  alarmfunksjonene er fullt aktive bare i OPER-fasen.

Ved strømbrudd kan sirkulasjonen holdes gående ved å rotere blodpumpen
manuelt i pilens retning.
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Indikasjoner for bruk av ADACOLUMN®

• Du finner gjeldende informasjon i bruksanvisningen (pakningsvedlegget) for 
 ADACOLUMN®.

1.1.3 Behandling
Apparatet må ikke brukes av personer uten tilbørlig fagkunnskap. Operatøren av apparatet
må ha praktisk opplæring i bruken av dette.

Apparatet leveres med følgende innstillinger:
•  Varighet av aferesebehandlingen: 60 minutter
•  Pumpehastighet under ekstrakorporal sirkulasjon: 30 ml/min
• Venealarm: Alarmgrensene skal justeres slik at de samsvarer mest mulig med det  
 gjeldende venetrykket når blodpumpen er i bruk. (Det gjeldende venetrykket fastsettes  
 av hvor god strømning det er samt pasientens individuelle parametere).

1.1.4 Kontraindikasjoner
Kontraindikasjoner for ADACOLUMN®: 
Du finner gjeldende informasjon i bruksanvisningen (pakningsvedlegget) for 
ADACOLUMN®. 

Pasienter som får medikamenter som hemmer angiotensinkonverterende enzym 
(ACEhemmere) skal ikke ha aferese med ADACOLUMN®.

1.1.5 Forsiktighetsregler
Når man vurderer afereseterapi må legen alltid evaluere behovet for og virkningen av
ADACOLUMN® mot risikoen for bivirkninger.. Hvis alvorlige reaksjoner oppstår må legens
kliniske vurdering være avgjørende for om aferesen skal fortsettes eller avsluttes.

Pasientens vitale tegn bør overvåkes kontinuerlig under aferesebehandlingen. Hvis det
observeres noe unormalt skal aferesen stoppes og lege tilkalles.

•  Vær forsiktig med pasienter som har lavt antall røde blodlegemer (under
 300x104/mm³), alvorlig dehydrering (med over 600x104 røde blodlegemer pr. mm³, økt
 koagulasjon (fibrinogen over 700 mg/dl). Aferesebehandlingen må ikke startes før
 disse tilstandene er normalisert.
•  Varsomhet må iakttas hos med pasienter med kjent overfølsomhet for heparin
 (antikoagulant).
•  Hos pasienter med lever- eller nyresvikt må potensielle nytte- eller skadevirkninger
 av aferesebehandlingen vurderes nøye av pasientens lege.
•  Hos pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom må nytten eller skaden av
 aferesebehandlingen vurderes nøye av pasientens lege.

1 Innledning
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1.1.6 Bivirkninger
•  Varsomhet må utvises hos pasienter som lider av eller hvor det er mistanke om
 ledsagende infeksjoner ettersom aferesebehandlingen kan forverre symptomene.
•  Hos pasienter med feber (kroppstemperatur over 38 grader Celsius, mistanke om
 infeksjon) kan det være økt fare for bivirkninger av aferese.

1.1.7 Vedlikehold av apparatet
Apparatet bør vedlikeholdes av operatøren én gang i året i samsvar med 7.2.2 i bruksanvis-
ningen. Det anbefales på det sterkeste at apparatet apparatet vedlikeholdes av produsentens 
autoriserte personell annet hvert år, med kalibrering, funksjonskontroll og elektrisk sikkerhet-
skontroll i samsvar med 7.2.3 i bruksanvisningen og den tekniske servicehåndboken.

1.1.8 Bruk i spesifikke pasientgrupper
•  For gravide og ammende kvinner er sikkerheten ved ADACOLUMN® ikke undersøkt.
 Under graviditet skal den derfor bare brukes hvis mulige fordeler rettferdiggjør mulig
 risiko for fosteret. For ammende kvinner må man beslutte om ammingen skal
 avbrytes under behandlingen eller ikke.
•  Aferesebehandling av barn med ADACOLUMN® er ikke tilstrekkelig undersøkt.
•  Aferesebehandling av eldre med ADACOLUMN® er ikke tilstrekkelig undersøkt.

1.1.9 Forholdsregler for sikker anvendelse
Hvis apparatet har stått ubrukt i lengre tid, bør man nøye kontrollere at det fungerer
tilfredstillende før det brukes på nytt.
Batteriet lades helt opp ved at ADAMONITOR® kobles til strøm og i 72 timer.
slange for blodavløp (2.2.4)

Utstyr som avgir elektromagnetisk stråling, som for eksempel mobiltelefoner, må ikke brukes
i nærheten av en ADAMONITOR under drift, siden det ikke kan utelukkes at
elektromagnetiske felt kan forstyrre funksjonene.

Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer ordentlig. Merk det i stedet tilbørlig for å hindre at
det brukes igjen, og ta kontakt med nærmeste Otsuka-representant.

Apparatet må ikke modifiseres på noen måte.

1.1.10 Tilbehør
Apparatet er konstruert for å brukes sammen med aferesekolonnen ADACOLUMN®, som er
utviklet og produseres av Japan Immunoresearch Laboratories, og slangesystemet
ADACIRCUIT.

1 Innledning
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Betydning: Dette symbol betyder, at der er risiko for at tilføje patienten eller
brugeren personskade eller døden.

Dette apparatet skal brukes bare av helsepersonell.
Apparatet kan forårsake radiostøy eller forstyrre bruken av utstyr i nærheten.
Det kan være nødvendig å treffe støyreduserende tiltak, for eksempel omlegging 
eller flytting av Adamonitor MM6-N eller avskjerming av stedet.  

Forsiktighetsregel

Betydning: Forsiktighetsregel indikerer informasjon vedrørende sikker og effektivt
bruk av apparatet.

Bemerk

Betydning: Anvisninger om korrekt bruk av apparatet med tilbehør.

1.3 Referanser
Tillegg B i håndboken inneholder en liste over referanser for medisinsk bruk av
ADACOLUMN®. Du kan få den siste oppdaterte referanselisten, inkludert kliniske studier,
på CD ved å ta kontakt med den lokale Otsuka-representanten.

Advarsel

Advarsel

!

!

1 Innledning

1.2 Symboler som brukes i denne håndboken
I denne håndboken bruker vi følgende symboler for forsiktighetsregler og advarsler, etter
hvor viktige de er for sikkert bruk av apparatet:
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2 Materiell og funksjoner

2.1 Les denne håndboken før du bruker apparatet
Apparatet må ikke brukes av personer uten fagkunnskap. Operatøren av apparatet må ha
praktisk opplæring i bruken av dette.

2.2 Utpakking og montering

2.2.1 Kontroll av innholdet
Etter at du har pakket opp forsendelsen bør du kontrolle at alt som er nevnt nedenfor finnes i
esken. Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis noe mangler eller er skadet.

•  Hoveddel ...................................................................... 1 stk.
•  Reservesikringer (2 A) ................................................ 2 stk.
•  Bruksanvisning ............................................................ 1 bind
•  Støvdeksel .................................................................... 1 stk.
•  Adastand ...................................................................... 1 stk.

Forsiktighetsregel

ADAMONITOR skal være montert på den mobile enheten ADASTAND når den
er i bruk.

2.2.2 Strømtilførsel
Apparatet kan fungere mellom 220 og 240 V vekselstrøm, og spenningen bør reguleres i
området 209 til 252 V. (Spenningen bør ikke fluktuere mer enn ±5 %, men det er fortsatt mulig
å få apparatet til å virke ved fluktuasjoner på ±10 %.)

Tabellen nedenfor viser hvilke krav som stilles til strømforsyningen for at apparatet skal
fungere:

Enhet Spenning Forbruk

ADAMONITOR AC 220-240 (V) 100 (VA)
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2 Materiell og funksjoner

2.2.3 Montering

ADASTAND

ADAMONITOR

Bord

Skrue

Låsemarkeringer
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2.2.4 Oppladning av batteriet før første anvendelse
Når apparatet brukes for første gang skal batteriet lades opp:

•  La apparatet stå koblet til et strømuttak i 72 timer.
•  Slå på strømmen. Batteriet lades opp bare hvis strømbryteren er på.

Hvis apparatet ikke har vært i bruk på en måned eller mer, kan batteriet utlades og det kan
være nødvendig å lade det opp igjen.

Fortsett med den automatiske testen. (3.1)

Ved strømbrudd gir batteriet bare strøm til lyd- og lysalarmene. Det gir ikke nok
strøm til fortsatt drift av ADAMONITOR.

Ved strømbrudd kan sirkulasjonen holdes i gang ved at blodpumpen roteres for
hånd i pilens retning.

2.3 Oppbevaring, transport og installering: forsiktighetsregler

2.3.1 Anbefalinger for oppbevaring og transport
•  Apparatet må installeres på et tørt sted uten risiko for kontakt med vann.
•  Apparatet må installeres slikt d at det ikke influeres av trykk, temperatur,
 luftfuktighet, vind, sollys, støv, salt, svovel, etc.
•  Apparatet må ikke installeres på et sted hvor det kan forstyrres av sterke magnetiske
 bølger eller ustabil strømtilførsel.
•  Apparatet må ikke utsettes for vibrasjoner, støt eller skråstilling under drift.
•  Apparatet må ikke installeres på et sted hvor det lagres kjemikalier eller det kan
 dannes gass.
•  Hold øye med frekvensen, spenningen og den akseptable strømstyrken (eller
 strømforbruket) til strømtilførselen.
•  Apparatet må kobles til jord.

Forsiktighetsregel

2 Materiell og funksjoner
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Apparatet må lagres under forhold hvor det ikke vil bli ugunstig påvirket av temperatur,
luftfuktighet, vind, støv, salt, svovel, vibrasjon, fuktighet, vann, etc. Også skråstilling,
vibrasjon og støt må unngås ved transport av apparatet.
Følgende lagrings- og transportkrav må tilfredsstilles:
•  Temperatur: -20 til +70 ºC
•  Relativ luftfuktighet: 10 til 100 % (ingen kondensering)

2.3.2 Anbefalte miljøforhold
Apparatet må plasseres i et miljø som tilfredsstiller betingelsene nedenfor:
•  Innendørs (ikke i direkte sollys)
•  Temperatur: 15 til 35 °C
•  Relativ luftfuktighet: 30 til 80 %
•  Trykk: 70 til 106 kPa
•  Apparatet må installeres og settes i drift med en høydeforskjell på under 20 cm
 mellom pasienten og apparatet.
• Unngå støv, etsende atmosfære og vibrasjon, sørg for god ventilasjon.

2 Materiell og funksjoner
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1 Strømbryter Slår strømmen av og på
2 Frontpanel Knapper for diverse kommandoer

Indikatorlamper og alarmsignaler
3 Alarmlampe Lampen lyser ved alarmer
4 Tilkoblingspunkt for

venetrykksmåling
Kontaktpunkt for tilkobling av slangen som overvåker
venetrykket
Trykket inne i utgangslinjen fra apparatet måles av
venetrykkmonitoren.

5 Blodpumpe Roterende pumpe for blodsirkulasjonen.
6 Luftdetektor Overvåkning av luftbobler i blodutløpsslangen.
7 Klemme Blodutløpsslangen lukkes med klemmen ved alarm.
8 Arterietrykkmåler Arterietrykkmåleren måler trykket i blodinnløpsslangen

2.4 Oppbygning

Fig. 2-1 Apparatet sett forfra, med funksjonelle felter Alarmlampe

Frontpanel

Luftdetektor

Klemme

Strømbryter

Kontakt for
venetrykk

Blodpumpe

Arterietrykkmåler

2 Materiell og funksjoner
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Midtdeksel Front Cover

1 Arterietrykkmåler Arterietrykkmåleren måler trykket i inngangslinjen til
apparatet.

2 Pumpedeksel Et deksel for å beskytte pumpehjulene.
Hvis pumpedekselet åpnes vil pumpen stoppe.

3 Kabelholder Beskytter mot tilfeldig avbrudd av strømtilførselen.

4 Midtdeksel -

5 Frontdeksel -

Fig. 2-2 Apparatet sett fra siden, med funksjonelle seksjoner

Pumpedeksel

Arterietrykkmåler

Kabelholder

2 Materiell og funksjoner
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2.5 Fullstendig oppsett for ekstrakorporal sirkulasjon

Advarsel!

For å beskytte pasienten mot overføring av forurensninger skal man i delen for
måling av venetrykk bare bruke ADACIRCUIT med hydrofobe 0,2 μm filtre som
ikke slipper gjennom bakterier.

Fig. 2-5 Skjematisk tegning for kobling av ekstrakorporal sirkulasjon montert på en
ADAMONITOR ved hjelp av ADACOLUMN® og ADACIRCUIT.

               Arterietrykkmåler      Blodpumpe

Venetrykksensor Utgangslinje fra apparatet

Venetrykkslange med
filter

Dråpekammer

Infusjonsslange for
heparin

Luftde-
tektor

ADACOLUMN®

Blod

Blodinnløpsslange

2 Materiell og funksjoner
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2.6 Rengjøring
Vask pumpeoverflaten, arterietrykkmåleren, pumpedekselet og kabelen med etanol. Det
anbefales å bruke hansker. Bruk støvdeksel ved lagring av apparatet.

Hvis noen del og/eller sensor kontamineres med saltvannsløsning eller pasientens blod må
man alltid følge lokale sikkerhetsprosedyrer for kontaminasjon og kontaminert
utstyr/materiale ved vasking av utsiden av apparatet.

Advarsel!

Ikke prøv å reparere hvis det kommer blod inn i apparatet. Apparatet skal merkes
for å unngå at det brukes igjen med en ekstra merking med teksten: “Advarsel!
Inneholder blod. Kontamineringsfare!”

Kontakt nærmeste Otsuka-representant.

2.7 Sikkerhet
ADAMONITOR er konstruert med en rekke sikkerhetsmekanismer (se Feilhåndtering,
kapittel 8 for flere detaljer):

Luftalarm:
Luftdetektor

Pumpen stopper så snart det registreres minst 0,1 ml luft og klemmen 
lukkes. Lydalarmen, alarmlampen og indikatorlysmeldingen vil varsle 
operatøren.

Arteriealarm:
Arterietrykkmåler

Så snart trykkmåleren registrerer noe unormalt (f.eks. senkning av 
trykket inne i sensoren på grunn av obstruksjon av blodkaret, noe som 
fører til at den klemmes sammen), stopper blodpumpen og blodsirku-
lasjonen lukkes med en klemme. Lydalarmen, alarmlampen og 
indikatorlysmeldingen varsler operatøren.

Venealarm:
Venetrykkmonitor

Når trykket i dryppkammeret i blodutløpsslangen fra apparatet over-
skrider øvre eller nedre grense, vil blodpumpen stoppe automatisk. 
Lydalarmen, alarmlampen og indikatorlysmeldingen varsler operatøren.

Klemme Avhenig av aktivitetsfasene kan klemmen på blodutløpsslangen stenge 
av sirkulasjonen.

Pumpedeksel Blodpumpen stopper automatisk når dekselet åpnes.
Blod flow vinduet viser c 3

Anvendt tid Når den innstilte tiden har gått vil lydalarmen og alarmlampen varsle
operatøren om at behandlingen er ferdig. For å hindre eventuell 
koagulering holdes blodpumpen i gang.

2 Materiell og funksjoner
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Hvis det oppstår en feil, avhengig av aktivitetsmodus, stopper pumpen, klemmen lukkes, 
alarmen avgir en støtvis tone, alarmlampen lyser og blodkretsløpet okkluderes. 
Unntak: Ved fullført aferesebehandling når SET TIME er nådd.
Alarmen avgir en sammenhengende tone for å varsle operatøren, men blodpumpen fortset-
ter å pumpe for å forebygge koagulering.

2.8 Metoden

2.8.1 Før hver bruk
Se alltid etter synlige skader på apparatet visuelt for å se om det er noe unormalt ved det. Ta
evt. kontakt med nærmeste Otsuka representant.
Følg forløpet av den atomatiske selvtesten (3.1) som starter når strømmen slås på, for å sikre
at apparatet fungerer korrekt.

Vær også oppmerksom på uvanlige lyder når apparatet er i gang.

2.8.2 Automatisk test
Når apparatet slås på vil det teste seg selv automatisk. Apparatet må ikke brukes hvis
strømskjermen viser en feilkode etter selvtesten. Bare meldingene c 3 , c 5 og c 6 kan
håndteres på stedet. Se 5.2 for detaljer.

2.8.3 Forberedelse/klargjøring: PREP-fasen
Klargjøring av systemet må gjøres som beskrevet i pakningsvedlegget til ADACOLUMN®.
Under klargjøringen skal systemet sjekkes for luftbobler og lekkasje. PREP-fasen må ikke
brukes for ekstrakorporal sirkulasjon fordi flere av systemets sikkerhetsmekanismer ikke er
aktivert i PREP-fasen.

Pumpen kan startes for PREP-prosedyren ved å trykke på “PREP”-tasten. Når forberedelsene
er avsluttet trykkes det på “PREP”-tasten igjen for å stoppe pumpen. Pumpehastigheten kan
økes ved å trykke på “F.F.”-tasten i PREP-fasen.

Se 3.4 for detaljer. (I tillegg A finnes det en kopi av klargjøringssjekklisten som kan festes på
ADAMONITOR til hjelp ved forberedelsen).

2.8.4 Ekstrakorporal sirkulasjon / aferese: OPER-fasen
I OPER-fasen er alle alarmsystemene aktive. Pass på følgende når apparatet er i gang:
•  Nødvendig tid og pumpehastighet for behandlingen må innstilles korrekt.
•  Operatøren skal befinne seg i nærheten av pasienten og apparatet under hele
 behandlingen for kontinuerlig å overvåke prosessen.
•  Hvis det oppdages noe avvikende med pasienten eller apparatet, må behandlingen
 straks avbrytes på en måte som er trygg for pasienten.
•  Pumpedekselet må ikke åpnes unødig.

Se 3.6 for detaljer.

2 Materiell og funksjoner
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2.8.5 Blodretur: B.R.-fasen
Når den innstilte sirkulasjonstiden er nådd, kan du trykke på “MUTE”-knappen for å stoppe
alarmsignalet. Når du trykker på “OPER”-knappen slås OPER-fasen av og blodpumpen
stopper. Blodet føres tilbake fra slangen til pasienten ved å koble apparatets
blodinnløpsslange til en posen med fysiologisk saltvann, snu ADACOLUMN® opp ned og
rotere blodpumpen inntil det fysiologiske saltvannet når fram til pasienten. Se kapittel 3.8 for
flere detaljer.

2.8.6 Avslutning av behandlingen
Pass på følgende når apparatet har vært i bruk:
•  Kontroller at pumpen er stanset før du slår av strømmen.
•  Ikke dra i strømkabelen når du trekker ut stikkontakten.

2.9 Tilbehør

Beskrivelse Forhandler

ADACIRCUIT Lokal Otsuka-representant
ADACOLUMN® Lokal Otsuka-representant

Håndbøkene for disse enhetene gir opplysninger om avfallshåndtering etter bruk.

2 Materiell og funksjoner
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2.10 Symboler på apparatet
Følgende symboler og ikoner finnes på apparatet:

2.11 Vedlikehold
Apparatet skal ha vedlikehold en gang i året. (7.2.2)
Det anbefales å overhale apparatet grundig hvert annet år, med kalibrering (7.2.3ff),
funksjonssjekk og elektrisk sikkerhetssjekk.

Advarsel!

Ikke prøv å reparere hvis det oppstår en feil ved apparatet. Merk det tilbørlig for å
unngå at det brukes igjen og ta kontakt med nærmeste Otsuka-representant.

CE-merket (viser at det følger direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EØF).
Det firesifrede tallet er identifikasjonen av det tekniske kontrollorganet.

Utstyr av type BF.

Produksjon.
MM: Tallet med to sifre er produksjonsmåneden. (Gjelder for  
produksjonen fra 2006.)
ÅÅÅÅ: Tallet med fire sifre er produksjonsåret.

Oppladbart batteri.
Merk: Det kan hende at etiketten sitter inne i apparatet.

Håndtering av kjemisk avfall.
Merk: Det kan hende at etiketten sitter inne i apparatet.

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. 

2 Materiell og funksjoner
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MM/ÅÅÅÅ

Forsiktighetsregel

Materialgjenvinning bidrar til å bevare naturressursene. Mer informasjon om  
gjenvinning av dette produktet fås av lokale myndigheter, tjenesten for håndtering 
av husholdningsavfall eller distributøren produktet ble kjøpt av.
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3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering

3.1 Automatisk test
Kontroller at den elektriske kabelen sitter ordentlig i kontakten før strømmen slås på.

Advarsel!

Hvis apparatet fikk et unormalt avbrudd i OPER-fasen siste gang det ble brukt vil
det ikke bli utført noen automatisk selvstest når strømmen slås på neste gang.
I stedet vises feilmeldingen c 6 . Du kan starte testen igjen ved å trykke på
“RESET”-knappen.

Apparatet må ikke brukes hvis det registreres feil ved klemmen c 1 , pumpen c 4
eller en intern enhet, c 7 , under den automatiske testen.

Hvis det registreres slike feil må apparatet merkes tilbørlig for å unngå at det
brukes igjen og nærmeste Otsuka-representant må kontaktes.

Når apparatet er slått på vil det bli utført en automatisk test i nedenstående rekkefølge:
•  Klemmen lukkes automatisk under testen.
  Kontrollereses ved visuelt inspeksjon.
•  Den automatiske testen skal kontrollere de kritiske enhetenes funksjon.
  Ved uspesifisert feil vises c 7 på skjermen.

Følgende skal sikre at alarmer og indikatorer virker som de skal:
•  De grønne indikatorlysene i venetrykkvinduet vil lyse i noen sekunder. Deretter vil  
 de oransje lyse. Til slutt vil indikatorlampene lyser gult.  (En blanding av grønt og  
 oransje lys kan se ut som gult lys.)
  Kontrolleres ved visuelt inspeksjon
•  Hvis hastighetsvinduet viser c 6 når apparatet slås på, betyr det at apparatet ikke ble
 slått av på korrekt måte sist det var i bruk. Den automatiske testen vil starte hvis du
 trykker på “RESET”-knappen.
•  Pass på at dekselet er lukket.
  Hvis dekselet er åpent, vil hastighetsvinduet vise c 3 .

Forsiktighetsregel
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Advarsel!

Normalt varer den automatiske testen omtrent 15 sekunder.

Hvis testen tar mer enn 1 minutt, bør ikke apparatet brukes. Merk det tilbørlig for
å unngå at det brukes igjen og ta kontakt med nærmeste Otsuka-representant.

Forsiktighetsregel

Før du bruker apparatet må du kontrollere batteriets ladningsnivå. Svakt batteri
vises med feilmeldingen c 5 . Se 7.4 for nærmere opplysninger om hvordan du
kan kontrollere batteristyrken.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering

•  8 8 8    Tallene 0 til 9 vises i blokker på de digitale vinduene (hastighet, tid).
  Kontrolleres ved visuelt inspeksjon.
•  Visning av totaltidsmåler
 Den kumulative totaltiden på pumpen vises i 2 sekunder.
  Kontrollmåte: visuell inspeksjon
Merk: Totaltidsmåleren er tilgjengelig fra programvareversjon 4.50 og instrumenter med  
serienummer 550694 og høyere.

•  Alarmlampen slås på og av.
  Kontrolleres ved visuelt inspeksjon.
•  Alle indikatorlampene for tastene tennes og slukkes.
  Kontrolleres ved visuelt inspeksjon.
•  Alle alarmindikatorene tennes og slukkes.
  Kontrolleres ved visuelt inspeksjon.
•  Det høres alarmsignaler.
  Kontrolleres med hørselen.
•  Klemmen åpner seg automatisk.
  Kontrolleres ved visuelt inspeksjon.
•  Kontroller batteristyrken.
  Hvis batteriet er svakt vises c 5 i hastighetsvinduet.

¬

¬
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3.2 Kobling av systemet for ekstrakorporal sirkulasjon

3.2.1 Kolonnen ADACOLUMN®

Før systemet settes opp for behandling må ADAMONITOR alltid slås av og på igjen for
automatisk test.

Den skjematiske beskrivelsen nedenfor er ment å skulle gjøre det lettere å forstå hvordan
ADAMONITOR skal brukes. Detaljene vedrørende bruken av ADACOLUMN® kan ha blitt
endret . Bruk derfor alltid dokumentasjonen som følger med kolonnen for å sikre oppdatert
informasjon.

ADACOLUMN® inneholder:
220 g kuler av celluloseacetat som adsorberende partikler i fysiologisk saltvann som
adsorberende bærer.

Fig. 3-1 Skjematisk oppsett av ADACOLUMN® og ADACIRCUIT.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering

Luftlås
(dråpekammer)

Venetrykksslange
med filter

Luftdetektor
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ADACOLUMN®

Arterietrykkmåler

Infusjonsslange for
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NaCl-
infusjonslinje

Klemme 1

Blodinnløpslange
RØD

(fra pasienten)

Blodpumpe
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3.2.2 Slangesystemet ADACIRCUIT
Etter den automatiske testen og før slangesystemet monteres må du kontrollere følgende:
•  Pass på at det grønne indikatorlyset i venetrykkvinduet står på 0 mmHg.
•  Trykk på “PREP”-tasten, kontroller manuelt at pumpen roterer normalt og trykk på
 “PREP”-tasten igjen for å stoppe pumpen.

Fig. 3.2 Montering av inn- og utløpsslangene gjennom pumpen og luftdetektoren.

Koble innløpsslangen til pumpen på følgende måte:
•  Åpne pumpedekselet og legg enden av innløpsslangen på styrerennen ved A
 (styresporet). Roter deretter pumpen for hånd i pilens retning og rull slangen rundt
 gjennom sporet. Pass på at slangen ligger godt, spesielt ved inngangssporet og
 utgangssporet.

Koble utløpsslangen til luftdetektoren på følgende måte:
•  Press uløpsslangen med en finger inn i luftdetektoren og press det tett inn i
 ledesporet. Led deretter utløpsslangen langs innsiden av klemmearmen og trykk fast
 slangen i klemmehusutgangen, se B .

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering

Innløpsslange
til ADACOLUMNBlodpumperotorPumpehjulStyrehjul

Luftdetektor

Utløpsslange fra
ADACOLUMN

Låsehake for
pumpedekselet

KlemmeBA

Klemmearm

Uløpsslange
till patient

Innløpsslange
fra pasient til
Adacolumn

Pumpedeksel
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Forsiktighetsregel

Lukk pumpedekselet og kontroller at pumpen roterer uten problemer ( i PREP-fase).

Pass på at innløpsslangen er riktig satt inn rundt pumpen og at utløpsslangen sitter godt inn
i luftdetektoren. Ved feil montering aktiveres alarmen og apparatet vil ikke fungere ordentlig.

3.2.3 Tilkobling av venetrykksensoren

Venetrykksmåleren gir ikke beskyttelse mot blodtap i alle situasjoner (ikke hvis f.
eks. en kanyle løsner).

Bemerk

Pass på at det grønne indikatorlyset står på null når venetrykklinjen ikke er koblet
til venetrykksmåleren.

Koble venetrykksslangen i ADACIRCUIT-settet til venetrykksmåleren før systemet primes.
Pakningsvedlegget til Adacolumn® gir flere opplysninger.

3.3 Parameterinnstillinger

3.3.1 Generelt
ADAMONITOR tillater individualisert behandlingen og overvåkningen ved hjelp av
innstilling og justering av de ulike parametrene:
•  Pumpehastighet (forhåndsinnstilt på 30 ml/min)
•  F.F. – høy pumpehastighet (forhåndsinnstilt på 100 ml/min)
•  Tidsinnstilling – sirkulasjonstid (forhåndsinnstilt på 60 minutter)
•  Øvre alarmgrense for venetrykk (forhåndsinnstilt på +60 mmHg)
•  Nedre alarmgrense for venetrykk (forhåndsinnstilt på -60 mmHg)

Vanligvis innledes parameterinnstillinger som skal lagres til senere bruk (unntatt grensene
for venetrykkalarmen) med å trykke på “SET”-tasten. Deretter justeres den hver parameter
med den respektive tasten. Trykk deretter på “SET”-tasten en gang til for å aktivere og lagre
den justerte innstillingen.

Parameterne kan justeres både under PREP-fasen (unntatt OPER-tiden) og OPER-fasen.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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Hvis strømmen går under OPER-fasen vil de justerte parameterne gå tilbake til de
forhåndsinnstilte verdiene. Bare den anvendte tiden og grensene for
venetrykkalarmen lagres for å fortsette prosessen når strømmen kommer tilbake.

Hastighetsvinduet viser c 6 og det høres et alarmsignal ved den neste
automatiske testen. Trykk på “RESET”-tasten for å få testen til å fortsette.

3.3.2 Innstilling av grensene for venetrykkalarmen
Juster verdien med “ ”-og “  ”-tastene.
Den nye verdien lagres som standard i den innebygde hukommelsen. Hvis det ikke gjøres
noen endringer er det de forhåndsinnstilte verdiene fra fabrikken (-60/+60 mmHg) som 
vises i venetrykkvinduet. 

Uansett hvordan verdiene har vært endret før, under eller etter behandlingen, er det de siste
verdiene som lagres som standardverdier i den innebygde hukommelsen.

3.3.3 Innstilling av pumpehastigheten / hurtigpumping
Endring av standardverdien for hastigheten i den innebygde hukommelsen gjøres som
følger:
• Trykk på “SET”-knappen for å aktivere innstillingen.
• Juster verdien for strømningshastigheten ved hjelp av “ 5” “ 6 ”-knappene på   
 høyre side av strømningsdisplayet.
• Trykk på “F.F.”-knappen for å aktivere innstillingen for rask strømning. Den grønne  
 lampen ved siden av F.F.-knappen begynner å lyse og flytdisplayet viser verdien for  
 rask strømning.
• Juster verdien ved hjelp av “ 5” “ 6 ”-knappene på høyre side av strømningsdis 
 playet.
• Trykk på “SET”-knappen én gang til for å lagre de nye verdiene for strømning og  
 rask strømning.

Den nye verdien lagres som standard i den innebygde hukommelsen.
Den forhåndsinnstilte verdien (30 ml/min) vises som standard hvis det ikke gjøres endringer.

3.3.4 Innstilling av tidsinnstillingen (behandlingstid i aferese-fasen)
•  Trykk på “SET”-tasten.
•  Juster verdien med “ 5”-og “ 6 ”-tastene. (Justering av tiden.)
•  Trykk på “SET”-tasten igjen.

Den nye verdien lagres som standard i den innebygde hukommelsen. Den forhåndsinnstilte
verdien fra fabrikken (60 min) vises som standard hvis det ikke gjøres endringer.

Forsiktighetsregel

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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3.4 Forberedelser / klargjøring: PREP-fasen

3.4.1 Generell beskrivelse av PREP-fasen
Montering av systemet og klargjøring må gjøres slik som det er beskrevet i
pakningsvedlegget til ADACOLUMN®.
Trykk på “PREP”-tasten for å starte pumpen for PREP-prosedyren. Etter klargjøringen 
trykker du på “PREP”-tasten igjen for å stoppe pumpen. Under PREP-fasen kan 
pumpehastigheten økes ved å trykke på “F.F.”-tasten.

Foran hver behandling må det ekstrakorporale systemet kontrolleres for lekkasjer som
beskrevet i det neste avsnittet.

Under PREP-fasen er det viktig å kontrollere om alarmsystemet fungerer riktig ved å holde
øye med hastighetsvinduet og alarmpanelet.

•  Hastighetsvinduet viser c 3 når pumpedekselet er åpent.
•  Den grønne venetrykkindikatoren må stå på 0 mmHg (null) når venetrykmåleren
 kobles fra slangen et øyeblikk.
•  Kontroller at den røde indikatorlampen på alarmpanelet slokker når trykksensoren
 er på plass og slås på når sensoren er koblet fra arterietrykkmåleren.
•  Indikatorlampen på alarmpanelet for registrering av luft skal slukke nårat all luft er
 fjernet fra blodinnløps- og blodutløpsslangen.

Advarsel!

Hvis væske som f. eks. fysiologisk saltvann søles på ADAMONITOR under
klargjøring må denne primingen avbrytes og apparatet slås av.

Væsken på Adamonitor skal tørkes bort umiddelbart.
Slå deretter apparatet på igjen og kontroller at den automatiske testen fullføres
uten feilmelding (se punkt 3.1).

Om den automatiske testen fungerer kan tastenes funksjon testes som vanlig og
forberedelsen av systemet kan fortsette.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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3.4.2 Sjekkliste for forberedelse (sammenhold alltid med pakningsvedlegget til ADACOLUMN®)
           (alle punktene må kunne besvares med ja før man går videre på listen)

  Slå på strømmen. Lyser strømbryteren?
  Følg med på den automatiske testen. Fullføres den uten feilmeldinger?
 Hvis hastighetsvinduet viser c 6 kan du trykke på “RESET”-tasten for å fortsette
 testen.
  Kontroller de forhåndsinnstilte parameterne:
  o FLOW = 30 ml/min
  o F.F. = 100 ml/min
     Juster innstillingene hvis nødvendig. (3.3.3)
  Viser venetrykkvinduet null?
  Lukk pumpedekselet og trykk på “PREP”-tasten. Roterer pumpen ordentlig?
  Åpne pumpedekselet. Stopper pumpen og viser hastighetsvinduet c 3 ?
  Lukk pumpedekselet. Trykk på “RESET”-knappen som svar på feilmeldingen.
  Trykk på “Set”-tasten. Er klemmen åpen?
  Kontroller om hvert trykk på en tast besvares med et pip (for å utelukke feil ved
 tastaturet). Kontroller alltid “B.P.Stop”-tasten. Avslutt denne testen av 
 tastefunksjonen ved å trykke på “Set”-tasten.

***
  Inspiser ADACIRCUIT-pakningen, ADACOLUMN®-pakningen, infusjonsløsningene
 og nålene som skal brukes. Er forpakningene ubrudte, hele og uskadede?
  Er utløpsdatoen for tilbehøret akseptabel?

***
  Følg instruksjonene fra pakningsvedlegget til ADACOLUMN® om “7.3.1 
 Forberedelse av blodinnløpssystemet” inntil pumpen startes.
  Sett innløpsslangen inn i pumpesporet. Roterer pumpen ordentlig når den dreies med
 hånden?
  Trykk på “PREP”-tasten for å fylle den siste delen av innløpsslangen.
  Trykk på “PREP”-tasten for å stoppe pumpen.

***
  Følg instruksjonene fra pakningsvedlegget til ADACOLUMN® om “7.3.4 Tilkopling
 av Adacolumn”.

***
  Fortsett med “7.3.5 Gjennomskylling av Adacolumn og slangene” som beskrevet i
 pakningsvedlegget til ADACOLUMN®. Trykk på “PREP”-tasten for å starte pumpen.
 Trykk på “F.F.”-tasten for å øke pumpehastigheten (100 ml/min).

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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  Åpne arterietrykkmåleren under primingen og kontroller at alarmmeldingen
 ARTERIAL lyser.
  Legg sensoren tilbake og lukk enheten.

***
  Trykk på “PREP”-tasten når saltvannsposen er nesten tom for å stoppe pumpen.
  Bytt den tomme posen som beskrevet i instruksjonene for ADACOLUMN®.
  Trykk på “PREP”-tasten for å starte pumpen. Trykk på “F.F.”-tasten for å øke
 hastigheten.
  Før utløpsslangen fra apparatet gjennom luftdetektoren og inn i klemmen.
  Kontroller at alarmmeldingen AIR slukker når luftdetektoren ikke finner flere
 luftbobler i røret.
  Trykk på “PREP”-tasten for å stoppe pumpen når saltvannsposen er nesten tom.

***
  Sett den øvre grensen for venetrykkalarmen til 240 mmHg for lekkasjetest.
  Lukk klemmen 2 på utløpsslangen fra apparatet.
  Trykk på “PREP”-tasten for å kjøre pumpen (hastighet 30 ml/min) inntil venetrykket
 er omtrent 200 mmHg.
  Trykk på “PREP”-tasten for å stoppe pumpen.
  Holder systemet venetrykket uendret i minst 20 sekunder?

***
  Slipp ut overtrykket forsiktig (åpne klemmen 2).
  Sett den øvre grensen for venetrykket tilbake til en verdi som er egnet for
 behandlingen.

***
Klargjøringen er godkjent hvis alle punktene er positive.

En kopi av denne klargjøringssjekklisten finnes i tillegg A i håndboken. Fest den på
ADAMONITOR som huskeliste for lett tilgjengelighet ved behov. du har bruk for den.

3.5 Å erstatte heparinisert saltvannsløsning med pasientens blod
Vær nøye med å alltid bruke OPER-fasen hvis pasienten er koblet til systemet. Det er bare i
OPER-fasen at alle sikkerhetsmekanismene er fullt aktive.

Trykk på “OPER”-tasten etter at inn- og utgløpsslangene til apparatet er koblet til pasienten.
Pumpen begynner å erstatte den hepariniserte saltløsningen i systemet med pasientens blod.
Gjennom denne prosedyren adderes volumet av av den hepariniserte saltløsningen som er
igjen i systemet til pasientens sirkulasjon. Prosedyren reduserer den effektive netto
aferesetiden med noen minutter, sammenliknet med den anvendte tiden som vises i
tidsvinduet.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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3.6 Aferese ved ekstrakorporal sirkulasjon: OPER-fasen
En pasient som er koblet til ADACIRCUIT må ikke forlates uten tilsyn. Se 1.1.3 vedr. de
forhåndsinnstilte parameterne.

•  Kontoller at venetilgangen for inn- og utløpsslangene er uten anmerkning.
•  Trykk på “OPER”-tasten for å starte behandlingen.
•  Fra nå av er den innstilte tiden under programmert kontroll.

ADAMONITOR overvåker venetrykket for å registrere uventede trykkendringer som f.eks.
kan skyldes frakobling av utløpsslangen fra det ekstrakorporale systemeteller truender
okklusjon i den venøse returen.

Advarsel!

Når den ekstrakorporale sirkulasjonen er påbegynt må den nedre grensen for
venetrykket (alarmverdien) settes så nær pasientens aktuelle trykk som mulig
(faktisk verdi) i henhold til venetrykkmåleren.

Forsiktighetsregel

Hvis strømmen skulle gå under OPER-fasen, vil de justerte parameterne gå tilbake
til de forhåndsinnstilte verdiene. Bare anvendt tid og grensene for
venetrykkalarmen blir lagret for å fortsette i OPER-fasen når strømmen kommer
tilbake.

Strømbrudd mens pumpen roterer regnes som unormalt avbrudd og den
beskyttende avbruddsprosedyren blir aktivert, det høres en lydalarm og
alarmlampen lyser. Når strømmen slås på neste gang vises alarmmeldingen c 6
sammen med en lydalarm, og den automatiske testen stopper. Trykk på “RESET”-
tasten for å få testen til å fortsette.

Ved strømbrudd kan blodsirkulasjonen holdes i gang ved å rotere blodpumpen
manuelt i pilens retning.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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3.7 Avbrudd i og gjenopptagning av behandlingen under OPER-fasen
Hvis det oppdages en feil i noen av aktivitetsfasene kan prosedyren settes i gang igjen etter
utførte korreksjoner.

Forsiktighetsregel

Under PREP-, OPER-, og B.R.-fasen kan verdiene for de nedre og øvre grensene 
for venetrykkalarmen justeres med “ 5” og“ 6 ”-tastene. Den innstilte strømn-
ingsverdien innhentes og vises umiddelbart etter at blodpumpen har stanset. 

Verdiene for den øvre og nedre venetrykkalarmgrensens kan justeres ved hjelp av 
“ ”  “  ”-knappene. Den innstilte strømningsverdien kan innhentes og vises 
umiddelbart etter at blodpumpen har stanset. Det er de sist justerte verdiene for 
øvre og nedre venetrykkalarmgrensesom lagres og vises.

Hvis behandlingen under OPER-fasen har vært avbrutt, kan behandlingen gjenopptas med
tilgang til de senste verdiene for for anvendt tid og de innstilte venetrykkalarmgrensene.
“OPER”-tasten brukes til å gå tilbake til OPER-fasen igjen.

Advarsel!
De innebygde sikkerhetsmekanismene til ADAMONITOR er fullt aktive bare
under OPER-fasen.

Hvis det oppdages en feil i OPER-modus (ekstrakorporal sirkulasjon), stopper 
pumpen, klemmen lukkes umiddelbart og blodkretsløpet okkluderes (sikker til-
stand). Alarmen avgir en støtvis tone, og alarmlampen blinker. Trykk på “MUTE”-
knappen for å dempe lydalarmen i maks. to min. Trykk på “RESET” – knappen for 
å stanse alarmen, uansett om problemet er løst eller ikke. Alle alarmfunksjonene 
deaktiveres, men Adamonitor forblir i sikker tilstand (pumpen er av og klemmen 
er lukket). Trykk på “OPER”-knappen én gang til for å starte den ekstrakorpeorale 
sirkulasjonen. Hvis problemet ikke løses, stopper pumpen umiddelbart, klemmen 
lukkes og alarmen vil gå av. 

Det er viktig å komme i gang med OPER-fasen igjen så snart som mulig, fordi:
•  Sirkulasjonen må holdes i gang for å unngå koagulering.
•  Sikkerhetsmekanismene reaktiveres fullt ut bare når en går tilbake til
 OPER-fasen.

Ved strømbrudd kan du holde sirkulasjonen i gang ved å rotere blodpumpen
manuelt i pilens retning.

Se kapittel 5 for feilhåndtering.

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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3.8 Blodretur: B.R.-fasen
Det høres et lydsignal når den innstilte tiden for sirkulasjon er nådd.
•  Trykk på “MUTE”-tasten for å stanse lydsignalet.
•  Trykk på “OPER”-tasten for å stoppe blodpumpen.
 (Alarmsignalet og blodpumpen kan stoppes ved å bare trykke på “OPER”-tasten. Når
 alarmsignalet stanses uten at “OPER” slås av vil alarmsignalet bli slått på igjen etter 2
 minutter. I så fall fortsetter pumpen å opprettholde sirkulasjonen.)
•  Koble innløpsslangen fra pasienten.
•  Koble innløpsslangen til en pose med fysiologisk saltvann.
•  Snu ADACOLUMN® opp ned.
•  Trykk på “B.R.”-tasten for å rotere blodpumpen. Anvendt tid nullstilles automatisk.  
 Displayet ELAPSED TIME viser ingen verdi.
•  Når det meste av blodet er returnert til pasienten stoppes pumpen ved å trykke på
 “B.R.”-tasten.
•  Koble pasienten fri fra systemet og ta ut nålene.

3.9 Avslutning
•  Slå av strømmen.
•  Alle slanger skal fjernes fra systemet.
•  Dersom utstyret behøver teknisk vedlikehold, skal dette utføres før neste behandling.
•  Kontroller at pumpen roterer normalt i PREP-fasen.

3.10 Feil ved apparatet
Dersom utstyret ikke fungerer som normalt skal det ikke benyttes. Utstyret skal merkes
tilbørlig for å hindre at det brukes igjen. Ta kontakt med nærmeste Otsuka-representant.
Utstyret må ikke modifiseres eller endres.

Utstyr med feil skal ikke repareres. Apparatet skal merkes tilbørlig for å hindre at
det brukes igjen. Ta kontakt med nærmeste Otsuka-representant.

Advarsel!

3 Utførlig anvisning for oppkobling og håndtering
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4 Tastene på frontpanelet

4.1 Oversikt
I dette avsnittet beskrives funksjonen til kontrolltastene på frontpanelet. Tast bare en tast om
gangen. Alle tastetrykk bekreftes med en pipelyd. Illustrasjonen nedenfor viser utseendet av
frontpanelet og posisjonen av tastene.

Fig. 4-1 Informasjonsvinduer og taster på kontrollpanelet.

4.2 Alarmfeltet

4.2.1 “MUTE”-tasten
Stanser akustisk alarmsignalet i 2 minutter. Ved alarm høres lydalarmen. Denne tasten 
brukes til å stoppe lyden. Hvis du trykker på “MUTE”-tasten, lyser den gule indikatorlam-
pen til venstre for den. Indikatorlampen slukkes hvis du trykker på “RESET”-tasten etter å 
ha løst alarmproblemet. Hvis apparatet står i mer enn 2 minutter etter at du har trykket på 
“Mute”-tasten, starter lydalarmen igjen.

B.P. 
STOP 

INN-
STILLINGER PREP OPER B.R. STOPP B.P.

JUSTERE  
PUMPE-
HASTIGHETEN 

HURTIG-
PUMPING 

TIDSJUSTERING
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INNSTILLING 

NEDRE 
GRENSE 

ØVRE GRENSE

SLÅ AV 
LYDALARMEN 

OMSTART AV 
ALARMEN 

Alarmfelt 

Kontrollfelt 

Kommando-
felt
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4.2.2 “RESET”-tasten
Denne tasten er bare aktiv ved en alarmsituasjon og brukes når problemet er løst. ”Reset”-
tasten må trykkes på før Adamonitor kan anvendes igjen. Apparatet starter da på nytt med
parameteverdier slik de er innstilt med “SET”-tasten. Øvre og nedre armgrenser for
venetrykket aer lagret for å kunne fortsette en påbegynt behandling.

Advarsel!

De innebygde sikkerhetsmekanismene til ADAMONITOR er fullt aktive bare i
OPER-fasen.

Hvis det oppdages en feil i OPER-modus (ekstrakorporal sirkulasjon), stopper 
pumpen, klemmen lukkes umiddelbart og blodkretsløpet okkluderes (sikker 
tilstand). Alarmen avgir en støtvis tone, og alarmlampen blinker. Trykk på 
“MUTE”-knappen for å dempe lydalarmen i maks. to min. Trykk på “RESET” 
– knappen for å stanse alarmen, uansett om problemet er løst eller ikke. Alle 
alarmfunksjonene deaktiveres, men Adamonitor forblir i sikker tilstand (pumpen 
er av og klemmen er lukket). Trykk på “OPER”-knappen én gang til for å starte 
den ekstrakorpeorale sirkulasjonen. Hvis problemet ikke løses, stopper pumpen 
umiddelbart, klemmen lukkes og alarmen vil gå av. 

Det er nødvendig å gjenoppta OPER-fasen igjen så snart som mulig, fordi:
•  Sirkulasjonen må holdes i gang for å unngå koagulering
•  Alarmfunksjonene vil bli fullt aktivert igjen bare i OPER-fasen.

Ved strømbrudd kan sirkulasjonen holdes i gang ved å rotere blodpumpen
manuelt i pilens retning.

4 Tastene på frontpanelet
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4.3 Kontrollfeltet

4.3.1 “UPPER LIMIT”- og “LOWER LIMIT”-knappene

Bemerk

Det anbefales å stille grensene for venetrykksalarm i nærheten av det faktiske
trykket under behandlingen.

Tastene ”Upper limit” og ”Lower limit” anvendes for å stille alarmgrensene for trykket i
dråpekammeret, også under pågående aferesebehandling.

I motsetning til andre innstilte parameterne, som kan lagres i minnet bare ved hjelp av 
“SET”- tasten, vil de justerte øvre og nedreensene for venetrykksalarmen bli lagret direkte i 
minnet og dermed komme frem igjen neste gang strømmen slås på.

4.3.2 “▲“ og “ ▼ ” -tastene – justering av pumpehastigheten
Disse tastene brukes til å justere blodstrømmens hastighet. “▲“-tasten brukes til å øke
hastigheten og “ ▼ ”-tasten brukes til å senke den.

Under drift kan tastene brukes til å justere pumpehastigheten midlertidig og overstyre den
innstilte verdien. Den innstilte strømningsverdien innhentes og vises umiddelbart etter at 
blodpumpen har stanset.

4.3.3 “F.F.”-tasten – kontroll av hurtigpumping
Denne tasten brukes til å kjøre pumpen med høyere hastighet. Den kan brukes bare i 
“PREP”- eller “B.R.”-fasen. Når du trykker på denne tasten lyser en indikatorlampe for å vise 
at apparatet står i F.F.-fase. Hvis du trykker på tasten igjen vil pumpehastigheten gå tilbake 
til det normale.

4.3.4  “▲“ og “ ▼ ” -tastene – justering av sirkulasjonstiden
Disse tastene brukes til å forhåndsinnstille tiden for ekstrakorporal sirkulasjon. Tastene
fungerer bare etter at det er trykket “SET”-tasten (i SET-fasen) eller “TIME SET”-tasten (i 
OPER-fasen). Lydalarmen høres når den innstilte tiden har gått. For å forebygge koagulasjon
i systemet stopper ikke blodpumpen automatisk.

4 Tastene på frontpanelet
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4.3.5 “TIME SET”-tasten – kontroll av sirkulasjonstiden
Med denne tasten kan operatøren mens apparatet er i drift kontrollere tidsinnstillingen som
var satt opp for OPER-fasen. Den innstilte tiden vil blinke i tidsvinduet. Mens den blinker
kan den innstilte tiden endres med “tidsjusterings”-tastene.

4.4 Kommandofeltet

4.4.1 “SET”-tasten – parameterinnstilling
Verdiene som innstilles med denne tasten lagres som standarder og vil vises på frontpanelet
når den automatiske testen er ferdig.
•  Innstilling av vanlig hastighet og hurtigpumping.
•  Innstilling av behandlingstiden (varigheten av OPER-fasen).
 Se 3.3 for detaljer om parameterinnstillingen.

4.4.2 “PREP”-tasten – klargjøringsfasen
Denne tasten brukes til å starte og stoppe pumpen for å klargjøre slangesystemet med
fysiologisk saltvann og heparinisert saltløsning, og også for eliminasjon av luft fra
slangsesystemet før behandlingen (gjennom sirkulasjon).

Advarsel!

PREP-funksjonen må ikke brukes under aferesebehandling.

I PREP-fasen vil venetrykksalarmen bare aktiveres hvis trykket synker til under
-100 mmHg. (Alarmen aktiveres også hvis den innstilte øvre venetrykkgrensen
overskrides.)

Under PREP-fasen er også sikkerhetsmekanismen til luftsensoren stort sett
inaktivert.

I PREP-fasen er alltid alarmlampen tent. Hvis “PREP”-tasten holdes nede i 3 sekunder eller
mer, blir det ikke gjort noen tidsbasert overvåkning. Hvis den holdes nede i mindre enn 3 
sekunder, vil det bli gjort tidsbasert overvåkning i 20 minutter, og anvendt tid vises i
tidsvinduet. Når de 20 minuttene har gått blir lydalarmen og alarmlampen aktivert, mens
pumpen fortsetter å rotere.

4 Tastene på frontpanelet
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4.4.3 “OPER”-tasten – driftsfasen
Denne tasten skal brukes til å starte og stanse blodsirkulasjonen i OPER-fasen. Alle sensorer 
og monitorer fungerer som de skal.

Advarsel!

Bruk alltid “OPER”-tasten ved ekstrakorporal sirkulasjon. Kontroller at det ikke er
finnes luftbobler i slangesystemet før den ekstrakorporale sirkulasjonen startes.

Bare i OPER-fasen er alle sikkerhetsmekanismene fullstendig aktivert.

4.4.4 “B.R.”-tasten – blodreturfasen
B.R-knappen aktiveres modus for blodretur. Denne modusen brukes ved reinfusjon av blodet 
fra det ekstrakorporale kretsløpet til pasienten. 
Denne tasten brukes til å starte og stoppe pumpen når blodet i sytemet erstattes med
fysiologisk saltvann etter at aferesen er ferdig.
Når du trykker på “B.R.”-tasten nullstilles displayet for anvendt tid.

Arterietrykkalarmen (puteenhet) er ikke aktiv i B.R.-modus. 

4.4.5 “B.P. STOP”-tasten – nødstopp
Denne tasten brukes for nødstopp under OPER-fasen. Når man trykker på denne tasten
stopper blodpumpen og klemmen lukkes. Lydalarmen og alarmlampen vil varsle 
peratøren.

Advarsel!

4 Tastene på frontpanelet



Copyright 2009 (MADME-1-17/no)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

5-1

5 Feilmeldinger

5.1 Hvis det oppdages en feil
Hvis det oppdages en feil i noen av aktivitetsfasene til apparatet kan funksjonen opptas igjen
etter at feilen er korrigert.
•  Pumpen stopper når lydalarmen lyder. Trykk på “MUTE”-tasten for å stoppe 
 alarmen.
•  Rett feilen.
•  Trykk på “RESET”-knappen.
•  Trykk på den relevante tasten for å fortsette med den avbrutte funksjonen.
 Hvis feilen ikke korrigeres, blir apparatet stående med samme status som det hadde  
 da feilen ble registrert.

5.2 Når strømmen slås på

Sensor Feil Alarm-
lampe

Lydalarm Feilmelding Klemme Pumpe

Klemme Funksjonsfeil På På c1 - Stopper
Pumpe-
deksel

Åpent På På c3 Lukket Stopper

Batteri Svakt På På c5 Åpen Stopper
Unormalt
avbrudd

Unormalt 
avbrudd ved
siste kjøring

På På c6 Lukket Stopper

Maskin Andre 
maskinfeil

På På c7 Lukket Stopper

Hvis det oppdages en feil under den automatiske testen, blir det vist en feilmelding i
hastighetsvinduet. Apparatet må ikke brukes hvis det oppdages en feil.

Meldingen c 3 betyr at pumpedekselet er åpent. Lukk pumpedekselet.

Meldingen c 5 betyr at batteriet er svakt. Lad opp batteriet som beskrevet i 2.2.4.

Meldingen c 6 betyr unormalt avbrudd ved siste kjøring. Den automatiske testen kan
fortsette etter at brukeren har trykket på “RESET”-tasten.
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5.3 Luftalarm
Luftalarmen viser at det er luftbobler inne i apparatets utløpsslange. Ved siden at det avgis
alarmsignaler vil ADAMONITOR generere ulike sikkerhetstiltak, avhengig av 
aktivitetsfasen.
Se tabellen nedenfor for detaljer:

Sensor Luftboble Alarm-
lampe

Lydalarm Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Under PREP-fasen:
Luft-

detektor
Registrert - - LED På Åpen Roterer

Under OPER-fasen / sirkulasjon:
Luft-

detektor
Registrert På På LED På Lukket Stopper

Under B.R.-fasen:
Luft-

detektor
Registrert På På LED På Lukket Stopper

5.4 Arteriealarm
Arterietrykket overvåkes med arterietrykkmåleren for å øke sikkerheten på innløpssiden.
Arterietrykkmonitoren (puteenhet) oppdager vanligvis en okklusjon i slangen for 
blodinnløp, inkludert pasienttilgangen (nål).

5 Feilmeldinger

Sensor Tap av
arterietrykk

Alarm-
lampe

Lyd-
alarm

Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Under PREP-fasen:
Trykksensor Registrert - - LED På Åpen Roterer

Under OPER-fasen / sirkulasjon:
Trykksensor Registrert På På LED På Lukket Stopper

Under B.R.-fasen:
Trykksensor Registrert På På LED På Åpen Roterer
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5.5 Venetrykksalarm
Overvåking av trykket ved hjelp av venetrykksmåleren øker sikkerhetene på
blodutløpssiden.. Årsaken til fall i venetrykk er vanligvis at utløpsslangen har løsnet. Høyt
venetrykk kan skyldes at venetilgangen for utløpsslangen er i ferd med å bli okkludert.

5.6 Strømbrudd
Hvis det registreres strømbrudd mens pumpen roterer, varsles det som følger i 1 minutt eller
mer.
•  Lydalarmen varsler intermitterende.
•  Alarmlampen lyser.

Disse varslene slås av når strømmen kommer på igjen.

•  Ved strømbrudd kan sirkulasjonen holdes i gang ved å rotere blodpumpen manuelt i
 pilens retning.

Sensor Venetrykk Alarm-
lampe

Lydalarm Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Under PREP-fasen:
Venetrykk Utenfor 

øvre alarm-
grense el.
≤ -100 

mmHg

På På LED På Lukket Stopper

Under OPER-fasen / sirkulasjon:
Venetrykk Utenfor

alarm-
grensene

På På LED På Lukket Stopper

Under B.R.-fasen:
Venetrykk Utenfor

alarm-
grensene

På På LED På Lukket Stopper

5 Feilmeldinger
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5.7 Feilmeldinger/koder
Registrerte feil meldes med en kode i hastighetsvinduet.

Feilmelding Feil Tiltak
c1 Klemmen Grunnleggende maskinfeil*1)

c2 Klemmen
c3 Pumpedekselet Lukk pumpedekselet
c4 Blodpumpen Grunnleggende maskinfeil*1)

c5 Batteriet Batteriet er svakt. Se 7.4 i
håndboken.

c6 Unormalt avbrudd 
ved siste kjøring

Trykk på ”RESET”-tasten.

c7 Annen maskinsvikt Grunnleggende maskinfeil*1)

*1) Kontroll av feilmeldingen: Slå strømmen av og deretter på igjen etter 10 sekunder. Dersom
det fortsatt vises en feilmelding når strømmen slås på må nærmeste Otsuka-representant
kontaktes.

Advarsel!

Dersom en grunnleggende maskinfeil angis skal det ikke gjøres forsøk på å
reparere apparatet. Merk det tydelig slik at det ikke brukes igjen og ta kontakt
med nærmeste Otsuka-representant.

5 Feilmeldinger
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6 Advarsler og instruksjoner / beredskap ved uhell

6.1 Andre advarsler og instruksjoner

6.1.1 Evaluering av den automatiske testen
ADAMONITOR kan ikke brukes hvis den viser en av de følgende feilmeldingene under den
automatiske testen etter oppstart:
•  c 1 (veneklemme),
•  c 5 (batteri),
•  c 4 (blodpumpe) eller
•  c 7 (intern feil).

Hvis meldingen er c 5 , må batteriet lades opp før bruk. c 6 betyr at prosessen ble avbrutt
unormalt siste gang apparatet var i bruk. Trykk på “RESET”-knappen for å fortsette den
automatiske testen.

6.1.2 Advarsler vedrørende OPER-fasen
•  Ekstrakorporal sirkulasjon må utføres bare i OPER-fasen, hvor alle alarmfunksjoner  
 er aktive. Varigheten av den ekstrakorporale sirkulasjonen overvåkes av
 ADAMONITOR.
•  Hvis brukeren omgår et sikkerhetssystem, er brukeren selv ansvarlig for å
 overvåke de undertrykte parameterne.

6.1.3 Advarsler og instruksjoner for å forebygge smitte
•  For å beskytte pasienten mot overføring av forurensninger skal man i seksjonen for
 måling av venetrykk bare bruke ADACIRCUIT med hydrofobe 0,2 μm filtre som ikke
 slipper gjennom bakterier.
•  Hvis det kommer blod inn i apparatet til tross for alle forholdsregler, må man ikke
 prøve å reparere det. Det må merkes tilbørlig for at ingen skal bruke det igjen og med
 en ekstra merking: “Advarsel! Blod i apparatet. Kontamineringsfare!” Ta kontakt med
 nærmeste Otsuka-representant.

6.1.4 Advarsler vedrørende bruk av engangsutstyr
Kontroller alltid at
•  pakningene og de beskyttende plastfoliene er fullstendige og uskadde,
•  utløpsdato er akseptabel.
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6 Advarsler og instruksjoner / beredskap ved uhell

6.1.5 Andre advarsler
•  Brukeren må ta hensyn til alarmer og korrigere årsaken til disse. Opplysninger om
 respons på alarmer finnes i 5.1.

•  Produsenten er bare ansvarlig for sikkerheten, påliteligheten og ytelsen til systemet,
 hvis:
 o Ο montering, oppgradering, tilbakestilling, modifikasjon eller reparasjoner er
    gjort av produsentens representanter, og
 o Ο de elektriske installasjonene i rommet tilfredsstiller normale krav og
 o Ο systemet brukes i samsvar med bruksanvisningen.

•  Infusjonsløsninger som brukes til skylling må være registrert og i samsvar med
 European Pharmacopoeia

•  ADAMONITOR-systemet må bare brukes med jordede, forskriftsmessig installerte
 kontakter.

•  De elektriske installasjonene i rommet hvor ADAMONITOR brukes må være i
 henhold til forskiftene..

•  Ikke bruk ADAMONITOR samtidig som hjertenære inngrep/undersøkelser 
 gjennomføres skal spenningsutjevningen med øvrig utstyr skje i henhold til forskrift  
 (f.eks. samtidig betjening.)

•  Ikke bruk noe utstyr som avgir elektromagnetisk stråling, som for eksempel
 mobiltelefoner, i nærheten av en ADAMONITOR i drift, siden funksjonsforstyrrelser
 på grunn av de elektromagnetiske feltene ikke kan utelukkes.

•  ADAMONITOR kan ikke brukes på pasienter samtidig med høyfrekvent kirurgisk
 utstyr (f.eks. diatermi).

•  ADAMONITOR skal gjennomgå forebyggende vedlikehold en gang i året. Denne
 tekniske servicen skal utføres av utdannet personell, i henhold til protokollen i “Råd
 om teknisk vedlikehold” (7.2.2).

•  ADAMONITOR skal vedlikeholdes regelmessig hvert annet år. Vedlikeholdet må  
 utføres av produsentens autoriserte personell. Vedlikeholdet omfatter teknisk  
 sikkerhetskontroll, justering, kalibrering, funksjonstest og sikkerhetstest, herunder  
 elektrisk sikkerhetstest. 

•  Før apparatet benyttes må batteriets ladningsnivå kontrolleres. Svakt batteri vises
 med en feilmelding c 5 . Se 7.4 for detaljer om kontroll av batteriets ladningsnivå.
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6.2 Beredskap ved uhell
Hvis en pasient eller bruker skades alvorlig i forbindelse med bruk av ADAMONITOR, må
apparatet holdes i samme tilstand som da ulykken inntraff så langt det er mulig. Også
tilbehør (Adacolumn, ADACIRCUIT) m.m. må holdes så urørt som mulig. Merk apparatet
tilbørlig for å unngå videre bruk. Ta kontakt med nærmeste Otsuka-representant.

Otsuka-representanten må deretter varsle berørte myndigheter og produsenten om det
inntrufne, i samsvar med rådsdirektivet 93/42/EØF om medisinsk utstyr i tillegg IV(3):

“Produsenten må påta seg å innføre og holde oppdatert en systematisk prosedyre for å
gjennomgå erfaringer som er gjort med utstyr etter produksjonsfasen og å implementere
tilbørlige midler for å sette i verk eventuelle nødvendige korrigeringstiltak. Dette må også
innebære en forpliktelse for produsenten til å varsle kompetente myndigheter om følgende
episoder straks de får vite om dem:
alle funksjonsfeil eller forringelse av egenskapene og/eller ytelsen til en utstyrsenhet, samt all
utilstrekkelighet i merkingen eller bruksanvisningen som kan føre til eller kan ha ført til en
pasients eller en brukers død eller til alvorlig forringelse av helsetilstanden deres...”

6 Advarsler og instruksjoner / beredskap ved uhell
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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
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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
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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



Copyright 2009 (MADME-1-17/no)
Otsuka Electronics Co., Ltd.

7-5

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 Feilhåndtering / tabeller med feilmeldinger

8.1 Feilhåndtering når strømmen slås på

Sensor Problem Alarm-
lampe

Lyd-
alarm

Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Klemme Fungerer ikke På På c1 - Stopper
Pumpe-
deksel

Åpent På På c3 Lukkes Stopper

Batteri Svakt På På c5 Åpen Stopper
Unormalt
avbrudd

Unormalt avbrudd
ved siste kjøring

På På c6 Lukkes Stopper

Apparatet Annen feil På På c7 Lukkes Stopper

Hvis hastighetsvinduet viser c 6 etter at apparatet er slått på, har apparatet ikke blitt slått av
på korrekt måte sist det ble brukt. I så fall vil den automatiske testen fortsette etter et trykk 
på “RESET”-tasten.

8.2 Fejlafhjælpning i tilstanden PREP

Sensor Problem Alarm-
lampe

Lyd-
alarm

Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Klemme Fungerer ikke På På c2 - Stopper
Pumpe-
deksel

Åpent På På c3 Lukkes Stopper

Blodpumpe Beveger seg feil På På c4 Lukkes Stopper
Apparatet Annen apparatfeil På På c7 Lukkes Stopper
Arteriell Registrert - - LED På Åpen Roterer
Luft på 
venøs
side

Registrert - - LED På Åpen Roterer

Unormalt
venetrykk

Overskrider
alarmgrensene 

<-100
mmHg

På På LED På Lukkes Stopper
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8.3 Feilhåndtering i OPER-fasen

8.4 Feilhåndtering i B.R.-fasen

8 Feilhåndtering / tabeller med feilmeldinger

Sensor Problem Alarm-
lampe

Lyd-
alarm

Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Klemme Fungerer ikke På På c2 - Stopper
Pumpe-
deksel

Åpent På På c3 Lukkes Stopper

Blodpumpe Beveger seg feil På På c4 Lukkes Stopper
Apparatet Annen apparatfeil På På c7 Lukkes Stopper
Arteriell Registrert På På LED På Lukkes Stopper
Luft på 
venøs
side

Registrert På På LED På Lukkes Stopper

Unormalt
venetrykk

Overskrider
alarmgrensene

På På LED På Lukkes Stopper

Sensor Problem Alarm-
lampe

Lyd-
alarm

Alarm-
indikator

Klemme Pumpe

Klemme Fungerer ikke På På c2 - Stopper
Pumpe-
deksel

Åpent På På c3 Lukkes Stopper

Blodpumpe Beveger seg feil På På c4 Lukkes Stopper
Apparatet Annen apparatfeil På På c7 Lukkes Stopper
Arteriell Registrert - - LED På Åpen Roterer
Luft på 
venøs
side

Registrert På På LED På Lukkes Stopper

Unormalt
venetrykk

Overskrider
alarmgrensene

På På LED På Lukkes Stopper
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8.5 Feilkodetabell

Feilmelding Feil Behandling

c1 Klemmen
Grunnleggende maskinfeil *1)

c2 Klemmen
c3 Pumpedekselet Lukk pumpedekselet
c4 Blodpumpen

Grunnleggende maskinfeil *1)

c5 Batteriet Batteriet er svakt.
Se 7.4 i håndboken.

c6 Unormalt avbrudd ved 
siste kjøring

Trykk på ”RESET”-tasten.

c7 Annen maskinsvikt
Grunnleggende maskinfeil *1)

*1) Test på feilmelding: Slå strømmen av og deretter på igjen etter 10 sekunder. Dersom
samme feilmelding vises når strømmen slås på, kontakt nærmeste Otsuka-representant.

8 Feilhåndtering / tabeller med feilmeldinger
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9 Reservedeler og ekstrautstyr

9.1 Reservedeler
Listen nedenfor viser forventet levetid for komponentene som inngår i apparatet. Brukerne
bør ikke bytte ut disse komponentene selv, ta i stedet kontakt med nærmeste Otsukarepre-
sentant.

Det anbefales å overhale apparatet annethvert år, med kalibrering, kontroll av funksjonene 
og elektrisk sikkerhetskontroll.

Beskrivelse Forventet levetid
Tannhjulmotor 5000 timer

Pumperotor 3000 timer
Luftdetektor 3000 timer

Batteri 5 år (ved 23° C)

9.2 Ekstraudstyr

Beskrivelse Del nr.
ADASTAND ODT-001
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10 Garanti og produsentkontakt

10.1 Garanti
Garantikortet må fylles ut av den lokale forhandleren før det overleveres til brukeren, og
brukeren må oppbevare det på et trygt sted.
•  Garantiperioden er ett år fra kjøpsdato.
•  Ta kontakt med den lokale forhandleren for spørsmål om tjenester, deriblant
 reparasjoner, under garantiperioden.
•  Ta kontakt med den lokale forhandleren for spørsmål om reparasjoner etter
 garantiperioden.
•  Brukeren er ansvarlig for alt forbruksmateriell i garantiperioden.

Nedenstående omfattes ikke av garantien:
1.  Feil som skyldes feilaktig bruk.
2.  Feil som skyldes bruk av apparatet i uegnede omgivelser.
3.  Feil som skyldes at apparatet er modifisert eller tatt fra hverandre.
4.  Feil på grunn av jordskjelv, katastrofer og liknende.

10.2 Kontakt for opplysninger
Ta kontakt med den lokale forhandleren for informasjon.
Ved tekniske spørsmål kontaktes den nærmeste Otsuka-representanten.
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11 Ordliste

Uttrykk som bru-
kes i håndboken

Forklaring

ADACIRCUIT Slangesystem for bruk ved ekstrakorporal sirkulasjon.
ADACOLUMN®  ADACOLUMN® inneholder adsorberende celluloseacetatkuler

badet i fysiologisk saltvann.
ADAMONITOR Overvåker og støtter aferesebehandling med ADACIRCUIT og

ADACOLUMN®. Figur 2-1 viser hovedkomponentene.
luftalarm
 

ADAMONITOR: Aktiveres ved deteksjon av luftbobler.
Under OPER-fasen og B.R.-fasen vil blodpumpen stoppe og
klemmen stenges.

luftdetektor Sikkerhetsmekanisme for deteksjon av luftbobler.
arterielt Relatert til innløpsslangen til apparatet.
arteriealarm ADAMONITOR: Reaksjon på deteksjon av feil i innløpsslangen

til apparatet.
Blodpumpen vil stoppe og klemmen vil stenges – bare i OPERfasen.

klemme Sikkerhetsmekanisme, vanligvis åpen. Ved feil, avhengig av
aktivitetsfasen, vil klemmen stenges og okkludere slangekretsen.

tilbehør Komponenter som forbrukes, f.eks. ADACOLUMN® eller
ADACIRCUIT.

hurtigpumping Akselerert pumpehastighet i PREP-fase og B.R.-fase.
pumping
 

Standard pumpehastighet i PREP-fase, OPER-fase og B.R.-fase.
Pumpehastigheten innstilles i SET-fasen.

Systemets 
innløpsslange

Del av slangesystemet for den ekstrakorporale sirkulasjonen, som
fører blod fra pasienten til pumpen.

Systemets ut-
løpsslange

Del av slangesystemet for den ekstrakorporale sirkulasjonen, som
fører blod fra pumpen tilbake til pasienten.

arterietrykksensor
 

Del av innløpsslangen til apparatet som er inkludert i
sikkerhetsmekanismen til arterietrykkmåleren.

arterietrykkmåler Sikkerhetsmekanisme for registrering av feil i området for
innløpsslangen til apparatet.

slangesystem Slangesystem for bruk i ekstrakorporal sirkulasjon. Del av
ADACIRCUIT.

venøs Som gjelder utløpsslangenfra apparatet.
venøsalarm ADAMONITOR: Alarm som følge av deteksjon av feil i utløpsslangen 

fra apparatet.
I PREP-fasen, OPER-fasen og B.R.-fasen vil blodpumpen stoppe og 
klemmen vil stenges.

venetrykk Trykk målt i utløpsslangen fra apparatet.
Brukes som sikkerhetsmekanisme for å registrere feil i området
for utløpsslangen fra apparatet.
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12 Stikkordliste

A
ADACIRCUIT .........1-1, 1-4, 2-7, 2-10, 3-3, 3-4, 

3-5, 3-9, 3-11, 6-1, 6-3, 7-1, 7-3, 7-4, 7-5,  
7-7, 11-1

ADASTAND ...........................................2-1, 9-1
advarsel ............................................1-5, 2-8, 6-1
aferese .......................1-1, 1-2, 1-3, 2-9, 3-7, 3-11
alarm ....... 1-1, 2-3, 2-5, 2-8, 2-9, 3-1, 3-11, 3-12,

4-1, 4-2, 4-4, 4-5, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 
7-2, 7-4, 8-1, 8-2, 11-1

arterie .......................................................2-8, 5-2
felt .................................................................... 4-1
funksjon .................................. 1-1, 3-12, 4-2, 6-1
luft ...................................................2-8, 5-2, 11-1
panel .........................................................3-8, 7-5
signal ............... 2-5, 2-10, 3-2, 3-6, 3-13, 4-1, 5-2
system ......................................................2-9, 3-8
vene ...............1-2, 2-8, 3-6, 3-10, 3-11, 3-12, 4-3,

4-4, 5-3, 11-1
melding ................................................ 3-10, 3-11
alarmgrenser .........................................3-6, 3-12
alarmlampe ..... 2-5, 2-8, 3-11, 4-4, 4-5, 7-1, 7-2,

7-3, 7-4
anvendt tid ...........2-8, 3-11, 3-12, 3-13, 4-5, 7-2
arterietrykket ................................................. 5-2
arterietrykkmåler .......... 2-5, 2-6, 2-8, 3-8, 3-10,

4-5, 5-2, 7-6, 11-1
Arterietrykksensor ........................................ 7-2
automatisk test ........................ 2-9, 3-1, 3-3, 3-9
avfallshåndtering .................................2-10, 7-7

B
batteri .......... 1-3, 2-3, 3-2, 5-1, 5-4, 6-1, 6-3, 7-5,

7-6, 7-7, 8-3
behandling ..............1-1, 1-2, 1-3, 2-8, 2-9, 2-10,

3-3, 3-6, 3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 4-2,  
4-3, 4-4, 7-2, 8-3, 11-1

behandlingstid ............................................... 3-7
beredskap ................................................6-1, 6-3
blodlegemer ................................................... 1-2

blodpumpe .....1-1, 2-3, 2-5, 2-8, 2-9, 2-10, 3-11,
3-12, 3-13, 4-2, 4-4, 4-5, 5-3, 5-4, 6-1,  

7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 11-1
blodretur ............................. 2-10, 3-11, 3-13, 4-5
bruk ....1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 2-1, 2-3, 2-8, 2-9, 2-10, 

3-1, 3-3, 3-6, 3-10, 4-5, 6-1, 6-2, 6-3,  
7-3, 7-5, 10-1, 11-1

E
ekstrakorporal ........ 1-1, 1-2, 2-7, 2-9, 3-3, 3-11, 

3-12, 4-2, 4-3, 4-5, 6-1, 11-1
episod .............................................................. 6-3

F
fabrikkinnstilling ....................................3-6, 3-7
feber ................................................................. 1-3
feil .......... 1-1, 2-9, 2-11, 3-1, 3-5, 3-9, 3-12, 3-13,

4-2, 5-1, 5-4, 6-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3,  
10-1, 11-1

apparat ...............................5-1, 5-4, 8-1, 8-2, 8-3
funksjon ...................................................5-1, 6-3
melding ....................2-9, 3-1, 3-2, 3-8, 3-9, 3-10, 

3-11, 5-1, 5-4, 6-3, 8-1, 8-3
feilhåndtering ........................ 2-8, 3-12, 8-1, 8-2
fibrinogen ....................................................... 1-2
forhandler .....................................2-1, 2-10, 10-1
forhold ............................................................ 2-4
forholdsregel .................................................. 1-3
forsiktighetsregel ............. 1-5, 2-1, 2-3, 3-1, 3-2, 

3-5, 3-6, 3-11, 3-12
frontpanel ....................................................... 2-5
funksjon ............1-3, 2-1, 2-11, 3-1, 3-8, 3-9, 4-1,

4-4, 5-1, 6-2, 6-3, 9-1

G
garanti ........................................................... 10-1
graviditet ........................................................ 1-3
grenser .................................. 3-6, 3-11, 3-12, 4-3
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H
heparin ............................................1-2, 3-10, 4-4
hurtigpumping ............... 3-7, 4-3, 4-4, 7-1, 11-1

I
indikasjon ................................................1-1, 1-2
indikatorlys ......................................3-1, 7-1, 7-3
indikatorlysmelding .......................2-8, 7-1, 7-2
infeksjon ......................................................... 1-3
inngangslinje .................................................. 2-6
inngangsspor ................................................. 3-4
innhold ............................................................ 2-1
innløp .............................................................. 2-5
innløpsslange ........2-10, 3-4, 3-5, 3-8, 3-9, 3-13,

5-2, 7-3, 7-4, 11-1
intensjon ......................................................... 1-1

K
klargjøring .............................. 2-9, 3-8, 3-10, 4-4
klemme ..... 2-5, 2-8, 2-9, 3-1, 3-2, 3-4, 3-9, 3-10,

4-5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 7-2, 7-3, 7-4,  
8-1, 8-2, 8-3, 11-1

klemmehusutgang ........................................ 3-4
klinisk ................................................1-1, 1-2, 1-5
kontakt ...... 1-3, 1-5, 2-1, 2-3, 2-5, 2-8, 2-9, 2-10,

2-11, 3-1, 3-2, 3-13, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3,  
7-3,7-4, 7-5, 8-3, 9-1, 10-1

kontaminering ........................................2-8, 6-1
kontraindikasjon ........................................... 1-2

L
ladning ...............................1-3, 2-3, 3-2, 6-3, 7-5
lagring ......................................................2-4, 2-8
luft ......2-5, 2-8, 3-4, 3-5, 3-8, 3-10, 4-4, 5-2, 7-2, 

7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 9-1
luftalarm ..................2-5, 2-8, 2-9, 3-10, 4-5, 5-2, 

7-4,11-1
luftfuktighet ............................................2-3, 2-4

M
metode ..............................................1-1, 2-9, 7-2
montering ...................2-1, 2-2, 3-4, 3-5, 3-8, 6-2

N
nødstopp ......................................................... 4-5
nøyaktighet ......................................7-1, 7-2, 7-4

O
OPER
fase ....... 1-1, 2-9, 2-10, 3-1, 3-6, 3-10, 3-11, 3-12, 

4-2, 4-4, 4-5, 5-2, 5-3, 6-1, 7-2, 7-3, 7-5,  
8-2, 11-1

oppsett .....................................................2-7, 3-3
overfølsomhet ................................................ 1-2

P
parameter ........................ 3-6, 3-9, 3-11, 4-3, 6-1
parameterinnstilling ..............................3-6, 4-4
PREP
fase .................... 2-9, 3-4, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 

3-12, 3-13, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 7-4, 8-1, 11-1
pumpe ....... 1-1, 2-3, 2-5, 2-6, 2-8, 2-9, 2-10, 3-1, 

3-4, 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13,  
4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1,  

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 11-1
deksel ............... 2-6, 2-8, 2-10, 3-1, 3-4, 3-5, 3-8, 

3-9, 5-1, 5-4, 7-1, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3
rotasjon ........................................................... 7-4
rotor ................................................................. 9-1
pumpehastighet ............... 1-1, 1-2, 2-9, 3-2, 3-6, 

3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 7-1, 7-4, 11-1

R
referans ........................................................... 1-5
reservedeler .................................................... 9-1
reservesikring ................................................ 2-1
rørsystem ........................................................ 1-1
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S
saltvann ...............2-8, 2-10, 3-3, 3-8, 3-10, 3-13, 

4-4, 4-5, 11-1
seksjon ...............................................2-6, 6-1, 7-5
sensor ............... 2-8, 3-8, 3-10, 4-5, 5-1, 5-2, 5-3, 

7-2, 8-1, 8-2
arterietrykk............................................ 7-2, 11-1
luft ............................................................2-8, 4-4
venetrykk .................................................3-5, 7-5
sikkerhetskontroll............................1-3, 6-3, 9-1
sirkulasjon .................1-1, 1-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 

2-10, 3-3, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 4-2, 4-3, 4-4, 
4-5, 5-2, 5-3, 6-1, 7-1, 11-1

sirkulasjonstid ........................ 2-10, 3-6, 4-3, 4-4
strøm ................ 2-1, 2-3, 2-5, 2-9, 2-10, 3-1, 3-6, 

3-9, 3-11, 3-13, 4-3, 5-1, 5-3, 5-4, 7-1, 7-3,  
8-1, 8-3

brudd .............. 1-1, 2-3, 3-11, 3-12, 4-2, 5-3, 7-3
bryter .................................................2-3, 2-5, 3-9
strømforsyning ................................1-3, 2-1, 2-3
svikt ...................................................1-2, 5-4, 8-3
symbol.................................................... 1-5, 2-11

T
tast ......1-1, 2-9, 3-2, 3-4, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 

3-11, 3-12, 3-13, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4,  
4-5, 5-1, 5-4, 6-1, 7-2, 7-4, 7-5, 8-1, 8-3

F.F. ............................................ 3-7, 4-3, 4-4, 11-1
funksjon ...................................................3-8, 3-9
SET .......2-9, 3-6, 3-7, 4-2, 4-3, 4-4, 7-2, 7-5, 11-1
tastefunksjonen .............................................. 3-9
tilbehør ..... 1-4, 1-5, 2-10, 3-9, 6-3, 7-3, 7-7, 11-1
transport ..................................................2-3, 2-4
trykk ............ 2-5, 2-6, 2-8, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-3,

7-1, 7-2, 7-5
alarmgrenser ............... 3-6, 3-10, 3-11, 3-12, 4-3
arterietrykk..............2-5, 2-6, 2-8, 3-8, 3-10, 4-5, 

5-2, 7-2, 7-6, 11-1
overvåkning ................... 1-2, 3-5, 3-8, 3-12, 4-3, 

5-3, 7-5

vene ......... 1-2, 2-5, 2-7, 2-8, 3-6, 3-10, 3-11, 4-2,
5-3, 6-1, 7-1, 7-3, 7-5, 8-1, 8-2, 11-1

totaltidsmåler ................................................. 3-2
trykkmålere .............................................2-8, 7-2
trykkvariasjon ................................................ 7-1

U
utgangslinje ........... 2-5, 3-4, 3-5, 3-10, 3-11, 5-3,

7-1, 7-4, 11-1

V,W
vedlikehold ................... 1-3, 2-11, 3-13, 6-2, 7-3
venetrykk ............... 2-5, 2-8, 3-10, 3-11, 4-2, 5-3, 

7-3, 7-5
venetrykkalarmgrense ................................ 3-12
Venetrykkindikatorlys .................................. 7-5
venetrykklinje ................................................ 3-5
venetrykkontakt ............................................ 7-5
venetrykksalarm ..............................1-2, 4-3, 5-3
venetrykksensoren ..........................3-5, 3-8, 7-5
venetrykksmåling ......................................... 2-5
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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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Forsiktighetsregel

Opphavsretten til programvaren og merkingen av apparatet tilhører Otsuka
Electronics Co., Ltd. Ingen kopi av håndboken eller programvaren må lages
uten tillatelse fra Otsuka Electronics Co., Ltd.

Adamonitor MM6-N operatørhåndbok
Identifikasjon MADME-1-17/no

Otsuka Electronics Co., Ltd er sertifisert
for ISO9001 og EN46001.

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

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

Lokal representant:


