debritom+

Gebruiksaanwijzing

Zwitserse medische technologie
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Met debritom+ hebt u een hoogwaardig en innovatief
micro-waterstraalapparaat verkregen dat de nieuwe norm stel voor wonddébridement.
debritom+ beschikt over een elektronisch controlesysteem met optische statusindicaties.
De meeste onderdelen die in contact komen met spoelvloeistoffen zijn bedoeld
voor eenmalig gebruik en dienen als afval te worden verwijderd conform de
richtlijnen van de instelling.
Het formaat zorgt dat het apparaat flexibel en mobiel inzetbaar is, en dankzij
de vrijwel geruisloze
werking kan de gebruiker zich volledig op de wond en de patiënt concentreren
ten behoeve van efficiënte en veilige debrisverwijdering. De uitgebreide reeks
accessoires biedt medische professionals voldoende tools voor hun individuele
behoeften.

1 Waarschuwingen en

WAARSCHUWING
Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstig letsel kan leiden als deze niet
wordt vermeden.
LET OP
Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die tot licht of matig letsel zou kunnen leiden als deze niet
wordt vermeden.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
Duidt op nuttige informatie over veilig gebruik van het apparaat.
debritom+ is alleen goedgekeurd voor gebruik zoals dat wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Medaxis kan
alleen garanderen dat het systeem veilig functioneert indien debritom+ wordt gebruikt met de originele debritom+-accessoires (pomp, handstuk, verbindingsslang, netsnoer; zie hoofdstuk 17 Accessoires).
debritom+ is EMC-getest conform de eisen van IEC 60601-1-2:2007 en kan worden gebruikt
in de nabijheid van andere EMC-geteste apparaten die voldoen aan de eisen van de IEC
60601-1-2-standaard. Niet-geteste HF-bronnen, radionetwerken en dergelijke kunnen de werking van het
apparaat verstoren en mogen niet dicht bij het debritom+-systeem worden gebruikt.
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Deze waarschuwings- en veiligheidsinstructies vóór gebruik goed doorlezen en opvolgen.
Deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat bewaren om later eventueel te kunnen raadplegen.
Let op: deze gebruiksaanwijzing biedt slechts een algemene leidraad biedt voor gebruik van het product.
Medische kwesties dienen door een arts behartigd te worden.
Medaxis aanvaardt alleen verantwoordelijkheid voor de BASALE VEILIGHEID, betrouwbaarheid en prestaties
van het debritom+-systeem als het conform de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
WAARSCHUWING
––Deze handleiding moet worden gelezen vóór het gebruik van debritom+
––Het apparaat mag alleen worden gebruikt door medisch, gekwalificeerd personeel.
––Het apparaat vóór reiniging afkoppelen van het lichtnet.
––debritom+ is gevalideerd in combinatie met de accessoires die staan vermeld in hoofdstuk 17. Voor een

goede en veilige werking alleen deze accessoires gebruiken met debritom+.
––debritom+ niet gebruiken in een MRI-omgeving (Magnetic Resonance Imaging).
––Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in een omgeving met explosiegevaar.
––Het gebruik van debritom+ voor een niet-beoogde indicatie is niet wenselijk en niet toegestaan.
––Handschoenen, veiligheidsbril en mondbescherming dragen bij alle verrichtingen.
––Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag deze apparatuur alleen worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
––Service- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat niet uitvoeren tijdens gebruik bij een patiënt.
––Als het apparaat beschadigd is onmiddellijk afkoppelen van het stopcontact en niet meer gebruiken .
––Het is niet toegestaan om het apparaat te wijzigen of te combineren met andere apparaten.
––Bij de behandeling van kinderen dient een tweede medische professional aanwezig te zijn om het betreffende lichaamsdeel goed vast te houden ter voorkoming van plotselinge bewegingen.
––Aan volwassenen dient te worden gevraagd om het betreffende lichaamsdeel goed stil te houden.
––Niet voor gebruik thuis of in voertuigen

LET OP
––Een arts dient het optimale intensiteitsniveau te bepalen voor de specifieke wond van de patiënt.
––Alvorens debritom+ aan het lichtnet te koppelen, eerst controleren of de voedingsspanning overeenkomt

met het voltage op de specificatieplaat van het apparaat.
––Onjuist gebruik van debritom+ kan pijn en letsel veroorzaken bij de patiënt.
––Geen 'steriele accessoires' gebruiken als de verpakking ervan beschadigd is.
––Niet-steriele en herbruikbare accessoires reinigen en desinfecteren zoals beschreven in hoofdstuk 10 Al-

gemene reinigingsrichtlijnen.
––Krachtens de federale wetgeving van de VS mag dit hulpmiddel alleen worden verkocht door of op voor-

schrift van een arts medische beroepsbeoefenaar.
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––VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
––debritom+ is een medisch hulpmiddel dat specifieke EMC-veiligheidsmaatregelen vereist. Het moet

geïnstalleerd en in gebruik genomen worden conform de bijgevoegde EMC-informatie in hoofdstuk 16
Technische documentatie.
––Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan medische apparaten beïnvloeden.
––In elk van de volgende gevallen mag debritom+ niet worden gebruikt en is reparatie door de klantenservice vereist:
––		als het netsnoer of de stekker beschadigd is;
––		als het apparaat niet correct functioneert bij de routinecontrole;
––als het apparaat beschadigd is;
––als het apparaat duidelijke veiligheidsgebreken vertoont;
––als een specifieke fout herhaaldelijk optreedt.
––debritom+ heeft geen onderdelen binnen de omhulling die onderhoud door de gebruiker behoeven. Om
veiligheidsredenen dienen reparaties van debritom+ gedurende zijn gehele levensduur alleen te worden
uitgevoerd door servicecentra die door Medaxis zijn geautoriseerd.
––Contact tussen het netsnoer en hete oppervlakken vermijden.
––De netstekker en de aan/stand-byknop niet blootstellen aan vocht. De stekker nooit aan het netsnoer uit
het stopcontact trekken.
––De stroomvoorziening is alleen gegarandeerd onderbroken wanneer de lichtnetadapter uit het stopcontact wordt gehaald.
––Het apparaat nooit gebruiken bij hoge kamertemperaturen.
––debritom+ nooit in water of andere vloeistoffen plaatsen of onderdompelen.
––Steriele producten voor eenmalig gebruik zijn niet bedoeld om te worden opgewerkt. Hernieuwd gebruik
kan leiden tot verlies van mechanische en chemische eigenschappen en tot vermindering van de biocompatibiliteit.
––Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van de Medaxis-klantenservice als u hulp nodig hebt
bij de bediening van het product.
––Het apparaat kan op elk moment worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.
––Het apparaat nooit in gebruik nemen bij vermoeidheid.
Deze gebruiksaanwijzing bewaren om later eventueel te kunnen raadplegen.
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2 Stroomvoorziening
debritom+ werkt op netstroom. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de
lokale netspanning overeenkomt met het voltage op de specificatieplaat van het apparaat.
WAARSCHUWING
Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag deze apparatuur alleen worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
De debritom+ zodanig positioneren dat het niet moeilijk is om de stekker uit het stopcontact te trekken.
Aankoppeling van het netsnoer
De apparaatstekker van het netsnoer in de invoerpoort steken aan de achterkant van het apparaat. De apparaatstekker wordt automatisch gezekerd in de invoerpoort. De kabellengte is 2,5 meter.
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3 Beschrijving
Inleiding

debritom+ is een hoogwaardig micro-waterstraalapparaat voor debrisverwijdering. Het compacte systeem
reguleert de vloeistofdruk voor een constante waterstraal om acute en chronische wonden op een nauwkeurige en weefselsparende manier te reinigen. Deze zeer geconcentreerde micro-waterstraal reinigt
wondoppervlakken van bijvoorbeeld fibrine, necrose of biofilm, verwijdert lichaamsvreemd materiaal uit
acute wonden en is uitstekend geschikt voor effectieve irrigatie van gecontamineerde wonden.
Deze methode omvat mechanische reiniging en stimulering. Tijdens de procedure wordt een steriele oplossing – Ringer-, NaCl- of polyhexanideoplossing – op het wondoppervlak gespoten met een nauwkeurig regelbare druk. De drukinstelling van het apparaat, de afstand tussen de wond en het mondstuk, en de zorgvuldigheid van de veegbewegingen bepalen hoeveel van de wond wordt verwijderd. De gebruiker, de
patiënt en het omringende gebied worden met een tentje beschermd tegen contaminatie.
De wondreiniging wordt voortgezet totdat al het oppervlakkige materiaal is verwijderd. Minimale bloeding
van het wondoppervlak is een gewenst effect. Met deze opzettelijk gegenereerde microbloedingen realiseert de gebruiker hyperemie, die het regeneratieve genezingsproces van de wond versnelt in alle vier fasen (exsudatie, proliferatie, reparatie en epithelialisatie). Behandeling met anticoagulantia is in het algemeen geen probleem. Microbloedingen treden niet alleen op tijdens de reinigingsfase (exsudatie) maar ook
tijdens de granulatiefase (proliferatie). Ze vormen echter maar een van de factoren die de eigen wondgenezingscapaciteit van het lichaam stimuleren en activeren.
debritom+ is bedoeld voor gebruik door een medische professional bij patiënten in een geschikte zorgomgeving (niet thuis of in een voertuig).

Beoogd gebruik

De debritom+ is bedoeld voor reiniging, irrigatie en débridement van wonden en andere huidaandoeningen
met behulp van micro-waterstraaltechnologie.
Indicaties
Chronische en slecht genezende wonden die naar het klinische oordeel van de arts een reinigingsprocedure of débridement vereisen.
Acute wonden die naar het klinische oordeel van de arts een reinigingsprocedure of débridement vereisen.
Andere huidaandoeningen die naar het klinische oordeel van de arts een reinigingsprocedure of débridement vereisen.
Gangbare toepassingen voor gebruik van de debritom+
Geïnfecteerde, necrotische, ischemische, gecontamineerde of andere slecht genezende chronische wonden,
bijv. gerelateerd aan de volgende aandoeningen:
––ulcera door verschillende oorzaken (veneus, arterieel, gemengd);
––ischemie;
––decubitus;
––diabetische voet;
––abcessen en fistels.
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Acute wonden, bijv. door:
––ongevallen;
––huidverbranding;
––operaties (verstoorde wondgenezing).
Verwijdering van biofilm.
Verwijdering van lichaamsvreemd materiaal uit wonden, bijv. zand, textielvezels, metaalsplinters, etc.
Andere geschikte toepassingen naar het klinische oordeel van de arts.

Contra-indicaties

––Maligne tumorsoorten
––Open verwonding naar vaten, onbeschermde blootliggende vaten
––Ogen, oren, neus
––Kwetsbare vaten en structuren, zoals neurovasculaire bundels
––Gecompliceerde of sterk gecontamineerde wonden
––Hiv- of hepatitis C-infecties of andere besmettelijke ziekten

Voor gebruik van dit apparaat bij de volgende condities geldt een waarschuwing, omdat ze samenhangen
met een verhoogd risico:
––patiënten met versterkte bloedingsneiging en arteriële ulcera;
––gecontamineerde wonden.

Als behandeling geïndiceerd is bij de genoemde condities waarvoor een waarschuwing geldt, dan dient de
behandeling door of onder toezicht van een arts te worden uitgevoerd.
Bijwerkingen
Er kunnen bijwerkingen optreden, zoals excessieve bloedingen of pijn. In dergelijke gevallen is het de verantwoordelijkheid van de arts om te besluiten of hij/zij het débridement wil voortzetten en onder welke
omstandigheden (pijnbestrijding, lager intensiteitsniveau), of de behandeling wil afbreken.

Beoogde gebruiker

Het debritom+-systeem is ontwikkeld voor gebruik door gekwalificeerde professionals in de gezondheidszorg.

Belangrijke opmerking

Het is de verantwoordelijkheid van de arts/gebruiker om goede débridementprocedures en -technieken na
te volgen. Elke arts dient de geschiktheid van de behandeling te beoordelen op basis van eigen kennis en
ervaring.
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4 Overzicht van het debritom+-systeem
debritom+, REF 1000.00xx

debritom+ voor meermalig gebruik, voor meerdere patiënten

Stang voor spoelvloeistof

Handgreep
Display/gebruikersinterface

Pompingang

Kartelschroef voor stang

Netstekker/zekering
Specificatieplaat en trolleybevestiging

debritom+ CH, REF 1000.0001
debritom+ EU, REF 1000.0002
debritom+ UK, REF 1000.0003
debritom+ IT,

REF 1000.0004

debritom+ US, REF 1000.0005
Landspecifieke debritom+-systemen bevatten onderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 6.
8
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debritom+-pomp, REF 2000.020x
Verschillende pompversies op basis van gebruiksduur: vervanging na eenmalige of eendaagse toepassing.

Connector voor verbindingsslang –
spoelvloeistof

Luer-connector naar handstuk

Pomp-/aandrijfunit-interface naar

debritom+-pomp

REF 2000.0200
eenmalig gebruik, steriel

debritom+-pomp, eendaags

REF 2000.0201
eendaags gebruik, meerdere patiënten, steriel

Met beschermdop
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debritom+-handstuk, REF 2000.000x

Eenmalig gebruik, steriel, diverse straalvormen, voor details zie hoofdstuk 7 Optimale werkparameters

Luer-connector naar pomp

Handstukslang – 180 cm

Handstuk met mondstuk (diverse straalvormen)

debritom+-handstuk met standaardstraal		

REF 2000.0003

+

REF 2000.0004

+

REF 2000.0005

debritom -handstuk met platte smalle straal
debritom -handstuk met platte brede straal

debritom+-verbindingsslang, REF 2000.0300
Steriel, voor details zie hoofdstuk 8 Spoelvloeistof vervangen
Ontluchtingsspike

Beschermingshuls

Klem

Verbindingsslang – lengte 25 cm

Connector naar pomp
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Aan-uitvoetschakelaar voor debritom+, REF 2000.5020
Voor meermalig gebruik, voor meerdere patiënten

Bluetooth-ontvanger

debritom+-netsnoer, REF 2000.50xx
Voor landspecifiek netsnoer zie hoofdstuk 17

5 Aanvullende informatie
Intensiteitsniveaus/werkingsduur

Het handstuk en de pomp zijn voorzien van een RFID-tag. Deze tags stellen een vooringesteld intensiteitsniveau in op de console, dat past bij het aangesloten handstuk en de bijbehorende waterstraal. Door aankoppeling van het handstuk wordt de intensiteit ingesteld op een standaardniveau per handstuk. Het intensiteitsniveau van de waterstraal wordt hoger door op '+' te drukken, en lager door op '-' te drukken. Zie de
instructies van het betreffende handstuk
voor intensiteitsniveau en werkafstand.
Bovendien dragen de RFID-tags bij aan een maximale bedrijfstijd van de pomp en het handstuk, ter voorkoming van slijtage en blokkering van het systeem.
medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing

11

6 Installatie
Controle bij aflevering

Het afgeleverde debritom+-pakket controleren op volledigheid en algemene toestand

debritom+-basisunit

REF 1000.0000
met typelabel en transportbeveiligingsbout

Stang voor spoelvloeistof
REF

8000.0001

REF

2000.50xx

debritom+

REF

2000.5020

debritom+-gebruiksaanwijzing
REF

9000.5503

Gebrauchsanweisung

swiss medical technology

11

8000.0000

debritom+-aan-uitvoetschakelaar

debritom+-netsnoer
REF

Kartelschroef voor stang
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Eerste opstartprocedure

De transportbeveiligingsbout verwijderen

Het transportbeveiligingsgat met
sticker afdekken

De spoelvloeistofstang monteren
met de kartelschroef

De aan-uitvoetschakelaar activeren, en controleren of het groene indicatielampje knippert.
Let op: de pairing van de aan-uitvoetschakelaar met uw apparaat is al voltooid.
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7 Gebruiksvoorbereiding/gebruiksinstructies
WAARSCHUWING
––Het apparaat mag alleen worden gebruikt door medisch gekwalificeerd personeel.
––Handschoenen, veiligheidsbril en mondbescherming dragen bij alle verrichtingen.
––De intensiteitsniveaus aanpassen bij patiënten met een lage pijndrempel.

LET OP
––Geen 'steriele accessoires' gebruiken als de verpakking ervan beschadigd is.
––Steriele producten direct vóór gebruik openen.
––Niet-steriele en herbruikbare accessoires reinigen en desinfecteren zoals beschreven in hoofdstuk 10 Al-

gemene reinigingsrichtlijnen.
Vaak gebruikte functies
––Pomp monteren.
––Spike van verbindingsslang in fles of zak met spoelvloeistof steken.
––Spoelvloeistof aan pomp koppelen.
––Handstuk aan pomp koppelen.
––Klem en filterpoort openen (verbindingsslang).
––Debris uit wond verwijderen met micro-waterstraal (straal aan/uit met voetpedaal, intensiteitsniveau, afstand en hoek van micro-waterstraal tot wond)
––Handstuk verwijderen.
––Pomp verwijderen.

Controles vóór gebruik
Controleer het debritom+-systeem vóór gebruik op beschadiging van netsnoer of stekker, duidelijke apparaatbeschadiging of veiligheidsgebreken en ga na of het apparaat goed functioneert.

––Controleer of de blauwe afdichting voor de aandrijfunit correct is

geplaatst.
––Controleer vóór gebruik alle accessoires:
––inspecteer handstuk, pomp en verbindingsslang op barsten,

broze plekken of andere beschadigingen en vervang ze indien
noodzakelijk.
––Controleer of het groene lampje gaat branden wanneer de
aan-uitvoetschakelaar wordt geactiveerd. Vervang de batterijen
(batterijtype: 2x LR03/AAA) indien nodig, zoals aangegeven in
hoofdstuk 6 Installatie, Opstartprocedure.
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debritom+ verbinden met het lichtnet

debritom+ inschakelen
Algemene werking van de knoppen
––Druk even op elke knop om het apparaat in te schakelen of om de intensiteitsinstellingen aan te passen

of te wijzigen.
––U kunt het apparaat uitschakelen door drie seconden op de aan/stand-byknop te drukken.
––De aan/stand-byknop wordt ook gebruikt om aan te geven dat fouten zijn opgemerkt; bij foutmeldingen

licht de knop rood op (zie hoofdstuk 9).
Opmerking: Het intensiteitsniveau van de micro-waterstraal wordt automatisch gekozen, afhankelijk van
het soort handstuk (voorgeprogrammeerd).
debritom+-display

Display voor intensiteitsniveaus en informatie

Intensiteitsniveau +
Intensiteitsniveau Aan/stand-byknop

medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing
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Aan-uitvoetschakelaar verbinden met debritom+
1. Op
drukken om debritom+ in te schakelen.
Het apparaat gaat onmiddellijk in de verbindingsmodus voor de aan-uitvoetschakelaar.

2. De aan-uitvoetschakelaar met debritom+ verbinden
door eenmaal op de aan-uitvoetschakelaar te drukken. Het symbool voor verbinding met de aan-uitvoetschakelaar wordt weergegeven en debritom+ is in
stand-bymodus.
Als verbinden niet lukt of als een nieuwe aan-uitvoetschakelaar wordt gebruikt, is pairing met het apparaat nodig. (hoofdstuk 11 Pairing van aan-uitvoetschakelaar met debritom+).
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press

debritom+-pomp monteren

1.a debritom+-pomp: De steriele
blisterverpakking openen en de
pomp eruit halen.

1.b debritom+-pomp, eendaags:
De steriele blisterverpakking openen en de pomp eruit halen. De beschermingsdop achterlaten in de blisterverpakking. De dop wordt later gebruikt zoals beschreven onder 'Verdere stappen bij gebruik van
debritom+-pomp, eendaags REF 2000.0201'.

2. De driehoek op de pomp in lijn brengen met de driehoek op de blauwe ring, en de pomp horizontaal zo
ver mogelijk insteken, zoals weergegeven.

"klik"

3. De pomp met de klok meedraaien totdat de tweede driehoek in lijn ligt met de driehoek op de blauwe
afdichting voor de aandrijfunit. U voelt een klik als de pomp de uiteindelijke werkpositie bereikt.
LET OP
Bij verkeerde montage van de pomp is lekkage van de behandelingsvloeistof mogelijk.
Het apparaat in dat geval niet meer gebruiken en afkoppelen van het lichtnet.
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Spoelvloeistof
De gebruiker beslist welk type spoelvloeistof wordt gebruikt voor debrisverwijdering. Gewoonlijk zijn dit fysiologische zoutoplossingen of vloeistoffen die polyhexanide bevatten.
Het veelzijdige ophanggedeelte van de vloeistofstang is ontworpen voor bevestiging van de meest gangbare vloeistofflessen die zijn voorzien van een beugel en maximaal 2000 ml vloeistof kunnen bevatten.
In hoofdstuk 17 vindt u een lijst met spoelvloeistoffen die zijn getest op compatibiliteit met debritom+.
OPMERKING: Voor 12 minuten fulltime gebruik op een hoog intensiteitsniveau en zonder onderbreking van
de micro-waterstraal is ongeveer 1000 ml spoelvloeistof nodig.

De verbindingsslang bevestigen

1. Steriele zak openen.

2. Controleren of de klem gesloten is.

3. De spike in de spoelvloeistof duwen.

Spoelvloeistof bevestigen

11
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4. De ontluchtingsafdekking openen.

Verbindingsslang aan de pomp koppelen

debritom+-handstuk bevestigen
WAARSCHUWING
Het handstuk alleen in combinatie met de debritom+-pomp gebruiken en niet hergebruiken (eenmalig gebruik).

1. Steriele zak openen. Advies: het 2. De luer-connector aan de pomp bevestigen. Controleer of de
handstuk om hygiënische redenen connector goed vast zit.
in de zak bewaren tot de behandeling begint.

3. De klem openen vóór het begin van de behandeling.
medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing
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Plaatsing van aangekoppeld handstuk

Het handstuk kan korte tijd in de opening van de vloeistofstang worden gestoken tijdens behandelingsonderbrekingen.
Steek het handstuk erin zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING
Na elke patiënt is grondige desinfectie van de vloeistofstang
nodig, vooral van de opening voor het handstuk.

Compleet samengesteld apparaat
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Wondbehandeling met debritom+
Hoe werkt het?
Wanneer u de aan-uitvoetschakelaar activeert, gaat het apparaat werken, respectievelijk spoelvloeistof
pompen via het handstuk op de wond van de patiënt.
De pomp levert de druk die nodig is om de micro-waterstraal te genereren. De spoelvloeistof wordt door
het mondstuk aan het handstuk gedrukt, waardoor de micro-waterstraal ontstaat.
Het intensiteitsniveau van de micro-waterstraal wordt geregeld met de rotatiefrequentie van de motor.
Mocht de gebruiker een onbedoelde stijging van het intensiteitsniveau waarnemen, zonder wijziging via de
bedieningselementen op het apparaat, dan dient hij/zij niet meer op de aan-uitvoetschakelaar te drukken
en het handstuk op een veilige plek te leggen, weg van de patiënt en zichzelf. De straal kan ook worden
onderbroken door op een willekeurige knop van het debritom+-apparaat te drukken. Daarna de debritom+
volledig uitschakelen door drie seconden op de aan/stand-byknop te drukken. Als de gebruiker het
apparaat niet uit kan schakelen, dient de spoelvloeistof- of elektriciteitsvoorziening te worden afgekoppeld.
Alle vloeistoftransporterende onderdelen (handstuk, pomp, verbindingsslang) zijn steriel en dienen te
worden weggegooid conform de richtlijnen van de instelling. Dit voorkomt kruisbesmetting.

Wondbehandelingsstappen
OPMERKING: Tijdens de behandeling altijd beschermende uitrusting dragen conform de interne richtlijnen.
Handschoenen, oogbescherming en mondbescherming zijn raadzaam.
1. Voor chronische en pijnlijke wonden wordt lokale verdoving aanbevolen (volg de instructies van de fabrikant).

2. De patiënt in een comfortabele houding brengen.

3. Absorberend materiaal onder de wondplek leggen en ervoor zorgen dat de spoelvloeistof gemakkelijk
kan afvloeien uit het wondgebied.

4. De vorm van de micro-waterstraal visueel beoordelen (standaard, plat smal of plat breed) en de straalintensiteit bepalen door op uw handpalm te spuiten vanaf circa 20 cm.
Indien in orde, doorgaan naar stap 5.
Indien niet in orde, het handstuk vervangen en stap 4 herhalen.

5. Als een patiënt voor het eerst een debritom+-behandeling ondergaat, de micro-waterstraal demonstreren
door op de hand van de patiënt te spuiten vanaf minimaal 20 cm. Hierdoor zal het vertrouwen van de patiënt in het nieuwe débridement toenemen.

medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing
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6. Voor meer bescherming tegen aerosolen, adviseert Medaxis het gebruik van
AeroQuard Jellyfish, als volgt:
De AeroGuard uitvouwen en gebruiken
conform de producthandleiding.

7. De behandeling beginnen met het vooringestelde intensiteitsniveau voor het gekozen handstuk of met
uw gewenste, handmatig ingestelde intensiteitsniveau.

8. De aan-uitvoetschakelaar indrukken en de procedure beginnen met de micro-waterstraal schuin op de
wond gericht, met een werkafstand tussen het mondstuk en de wond zoals hieronder beschreven. Beginnen met de straal gericht op de wondrand en iets heen en terug bewegen.

9. De optimale werkhoek van de straal ten opzichte
van het wondoppervlak ligt tussen 3 en 45 graden.

Optimale werkparameters
Intensiteitsniveaus bij START van elk handstuk:
debritom+-handstuk met standaardstraal
Aanbevolen werkafstand

niveau 4 (niveau 1–5/zacht–hard)

REF 2000.0003
15–20 cm

debritom+-handstuk met platte smalle straal REF 2000.0004
Aanbevolen werkafstand
4–10 cm
debritom+-handstuk met platte brede straal
Aanbevolen werkafstand

REF 2000.0005
3–8 cm

Opmerking bij platte straal: De platte straal dient als een spatel op de wond te worden aangebracht. (afbeelding).
22
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Aanpassing van de waterstraalintensiteit
Het intensiteitsniveau aanpassen tijdens de behandeling
––Vergroting van de afstand tussen handstuk en wond => verhoogt het intensiteitsniveau.
––Verkleining van de afstand tussen handstuk en wond => verlaagt van het intensiteitsniveau.

Het intensiteitsniveau aanpassen op het apparaat zelf
LET OP
Vóór aanpassing van het intensiteitsniveau MOET de behandeling tijdelijk worden gestopt.
Doorgaan met de behandeling conform hoofdstuk 7 na aanpassing van het intensiteitsniveau met '+' of '-'.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
Steriel gaas gebruiken om spoelvloeistof te absorberen.

Om de waterstraalintensiteit te verhogen
=> op '+' drukken.

Om de waterstraalintensiteit te verlagen => op '-'
drukken.

LET OP
––Het apparaat kan op elk moment worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.

medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing
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Na voltooiing van het débridement
Zodra het débridement is voltooid, doorgaan met de volgende stappen:
1. Drie seconden op
drukken om de
debritom+ in stand-bymodus te zetten.
Vervolgens de verbindingsslang afklemmen.

>3s
2. Verzorg de patiënt conform het protocol in uw
instelling.

Stappen na gebruik van debritom+-pomp REF 2000.0200
3a. Alle bij één patiënt te gebruiken onderdelen verwijderen in de
volgende volgorde:
––De spike van de ontluchtingsslang verwijderen.

––De bij één patiënt te gebruiken

pomp 30 graden met de klok
meedraaien en verwijderen uit
het apparaat. (Het is niet nodig
om het handstuk en de verbindingsslang van de pomp te
verwijderen voor het weggooien.)

22
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4a. De complete unit (pomp, handstuk en verbindingsslang) weggooien conform de afvalrichtlijnen
van uw instelling. De interne richtlijnen van het ziekenhuis opvolgen
betreffende de gebruiksperiode
van de spoelvloeistof.

5a. De debritom+ afkoppelen van het lichtnet als u niet van plan bent het apparaat spoedig opnieuw te gebruiken. (stekker uit het stopcontact).
Stappen na gebruik van debritom+-pomp, eendaags REF
2000.0201
debritom+-pomp, eendaags, te gebruiken bij meerdere patiënten binnen één dag. Daarom adviseren wij om alle pompverbindingen (spoelvloeistof en verbindingsslang) te laten zitten totdat u de pomp of de
spoelvloeistof vervangt. Het is raadzaam om bij vervanging van de spoelvloeistof ook de verbindingsslang te vervangen.
3b. De verbindingsslang afklemmen en vervolgens het handstuk
verwijderen en weggooien.

4b. De beschermdop gebruiken om de luer-connector van de pomp af te sluiten. (de dop bevindt zich in de
blisterverpakking van de pomp).
5b. Alvorens het volgende handstuk uit te pakken, eerst de beschermdop verwijderen en op een schone
plek bewaren (met de opening omlaag).
6. De klem op de verbindingsslang ontgrendelen en beginnen met de behandeling zoals beschreven onder
Wondbehandeling met debritom+.
De stappen 3b–5b herhalen tot uw laatste behandeling van de dag. Dan doorgaan met de stappen 3a–5a.

LET OP
––Na verwijdering van het handstuk, de luer-connector van de pomp onmiddellijk afdekken met de dop.
medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing
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8 Spoelvloeistof vervangen
Als u de spoelvloeistof moet vervangen tijdens een behandeling, de volgende stappen uitvoeren. Er altijd
voor zorgen dat het handstuk in een steriele omgeving wordt bewaard, in een veilige positie voor patiënt
en gebruiker.

1. Drie seconden op
drukken om
de debritom+ in stand-bymodus te
zetten.

>3s

2. De nieuwe spoelvloeistoffles gereed maken om de
vervangingstijd zo kort mogelijk te maken.

22

medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing

3. De spike van de verbindingsslang uit de lege fles trekken en
onmiddellijk in de nieuwe fles
steken. Verontreiniging of contaminatie van de spike vermijden.
De lege fles afhaken en de nieuwe fles bevestigen.

LET OP
––De spike van de verbindingsslang onmiddellijk in de nieuwe fles spoelvloeistof steken.

4. Op
drukken om debritom+ in te schakelen en
de behandeling voort te zetten.
Als de aan-uitvoetschakelaar niet meer is verbonden, de instructies voor koppeling van de aan-uitvoetschakelaar in hoofdstuk 7 opvolgen.
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9 Foutmeldingen
OPMERKING: De aan/stand-byknop licht rood op wanneer zich een foutmelding voordoet. Met deze knop
kan het foutmelding worden bevestigd na correctie.

Batterij van aan-uitvoetschakelaar bijna leeg
Probleemoplossing: Batterijen vervangen (batterijtype 2x LR03/AAA, hoofdstuk 11)

Pomp te lang in gebruik
Probleemoplossing: Pomp vervangen.

Handstuk te lang in gebruik of poging het te gebruiken met een andere pomp voor
eenmalig gebruik
Probleemoplossing: Handstuk vervangen.

Handstuk ontbreekt of wordt niet herkend
Probleemoplossing: Handstuk vervangen. Onmiddellijk contact opnemen met de serviceafdeling van Medaxis als het probleem niet kan worden verholpen.

Geblokkeerd mondstuk of oververhitte motor
Probleemoplossing: Het handstuk vervangen, en de pomp indien nodig. Onmiddellijk contact
opnemen met de serviceafdeling van Medaxis als het probleem niet kan worden verholpen.

Pomp niet correct gemonteerd
Probleemoplossing: Pomp uitnemen en correct monteren of pomp vervangen.

Algemene systeemfout
Probleemoplossing: Onmiddellijk contact opnemen met de serviceafdeling van Medaxis.

Geen aan-uitvoetschakelaar gedetecteerd
Probleemoplossing: Op de aan-uitvoetschakelaar drukken. Opnieuw pairen als de aan-uitvoetschakelaar niet detecteerbaar is (zie hoofdstuk 11).
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10 Algemene reinigingsrichtlijnen
WAARSCHUWING
De onderdelen die in contact zijn geweest met
geaspireerd secreet, dienen na elk gebruik te worden gereinigd en gedesinfecteerd of te worden
weggegooid.
Vóór reiniging van het apparaat, de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekken.

Algemene aanwijzingen
––Elektrische apparaten nooit in water of andere

vloeistoffen plaatsen.
––Geen vloeistof direct op debritom+ sprayen of

gieten.
––debritom+(-accessoires) mogen niet gesterilise-

erd worden.
––Spoelen van debritom+(-accessoires) in een was-

machine is niet toegestaan.
––Dompeldesinfectie, thermische desinfectie en ult-

rasone reiniging van debritom+(-accessoires) zijn
niet toegestaan.
––Temperaturen hoger dan 45 °C (113 °F) kunnen
eiwitcoagulatie veroorzaken, wat tot problemen
verder in het proces kan leiden.
––Alle oppervlakken na gebruik onmiddellijk reinigen om opgedroogde residuen en de groei van
micro-organismen te vermijden.
––Geen reinigingsmiddel/detergens op basis van
fenol gebruiken.
––Geen staalborstel of staalwol gebruiken voor reiniging.
––Medische producten droog en stofvrij opslaan.

medaxis debritom+ gebruiksaanwijzing
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Verbruiksproducten
Dit symbool duidt op een product voor eenmalig gebruik. Dit product is niet bedoeld voor opwerking.
Hernieuwd gebruik kan leiden tot verlies van mechanische en chemische eigenschappen en tot vermindering van
de biocompatibiliteit.
Uitzondering – debritom+-pomp, eendaags
De debritom+-pomp, eendaags, is bedoeld voor gebruik bij meerdere patiënten binnen één dag. De steriele verpakking voor de pomp bevat een luer-dop die is bedoeld om de luer-connector van het handstuk af te dekken tijdens het wisselen van patiënten.
Na één dag dient de debritom+-pomp, eendaags, te worden weggegooid; het product is niet bedoeld voor herverwerking.
Herbruikbare onderdelen – debritom+-aan-uitvoetschakelaar
1. Grondige reiniging
Grondige reiniging is mogelijk op de gebruiksplek met steriel koud water of in speciale zorginstellingen met aanvullend gebruik van enzymatische reinigingsmiddelen (conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
LET OP
Controleren of de poetsdoek niet te nat is, om druppelen op het apparaat te voorkomen.
1.1 De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
1.2 Uw handen desinfecteren en wegwerphandschoenen en goede beschermende uitrusting dragen.
1.3 A
 lle afzonderlijke onderdelen van elkaar scheiden. Producten voor eenmalig gebruik weggooien conform de interne ziekenhuisrichtlijnen.
1.4 Zichtbaar vuil verwijderen met pluisvrije non-woven doekjes die zijn bevochtigd met steriel koud water
(< 40 °C, 104 °F)
1.5 A
 lle oppervlakken goed bevochtigen, de vloeistof minimaal 5 minuten laten inwerken en dan deze stap herhalen met een ander doekje.
1.6 Beschermingshandschoenen weggooien en de handen desinfecteren.
2. Gemiddeld desinfectieniveau
2.1 Uw handen desinfecteren en wegwerphandschoenen en geschikte beschermende uitrusting dragen.
2.2 Desinfectiedoekjes* gebruiken conform de gebruiksinstructies van de fabrikant.
2.3 Het product vijf minuten laten inwerken en daarna afvegen met een ander desinfectiedoekje*.
2.4 Het oppervlak minimaal vijf minuten laten drogen.
2.5 Beschermingshandschoenen weggooien en de handen desinfecteren.
*Aanbevolen middel voor gemiddeld desinfectieniveau:
CaviWipes® Metrex® Research
Adres: 1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867, VS
Homepage: http://www.metrex.com
Telefoon: +1 800 841 1428
E-mail: metrexcustcare@sybrondental.com

Mikrozid® AF Wipes, Schülke & Mayr GmbH
Adres: Robert-Koch-Str. 2,
22851 Norderstedt, DUITSLAND
Homepage: http://www.schuelke.com
Telefoon: +49 40 521 00 0
E-mail: info@schuelke.com

3. Opslag
3.1 Na goede reiniging en desinfectie het apparaat controleren vóór hergebruik.
3.2 Producten droog en stofvrij bewaren volgens de opslagcondities (zie hoofdstuk 14 Technische specificaties).
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11 Garantie, onderhoud en controles
Garantie
Medaxis AG biedt garantie bij gebreken van materialen en vakmanschap voor de duur van twee jaar vanaf de leveringsdatum af fabriek. Gebrekkig materiaal wordt kosteloos vervangen tijdens deze periode, indien de gebreken
niet het gevolg van wangebruik of verkeerde toepassing zijn. Dit geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn
aan slijtage
door gebruik. Om nakoming van deze garantie en optimale dienstverlening door Medaxis te waarborgen,
adviseren wij om onze producten uitsluitend te combineren met Medaxis-accessoires.
Medaxis AG is in geen geval aansprakelijk voor claims die de omvang van de beschreven garantie overschrijden,
inclusief aansprakelijkheid voor gevolgschade, etc. Het recht op vervanging van gebrekkige onderdelen wordt niet
erkend door Medaxis als er werkzaamheden aan debritom+ zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
Deze garantie heeft betrekking op producten die worden geretourneerd naar een servicecentrum van Medaxis.

Onderhoud
Onderhoud conform EN/IEC 62353
Medaxis adviseert een jaarlijkse inspectie van de debritom+. De inspectie dient te worden uitgevoerd conform
EN/IEC 62353 en dient de volgende procedures te omvatten:
––Visueel onderzoek van het apparaat, in het bijzonder van de siliconen afdichtring.
––Meting van de aardgeleider conform EN/IEC 62353; de meting uitvoeren aan het metalen deel dat zichtbaar
wordt na verwijdering van de pomp. (NB: niet meten aan de twee plunjers!)
––Meting van de isolatieweerstand conform EN/IEC 62353; de stang voor spoelvloeistoffen is bijvoorbeeld een
blootgesteld geleidend onderdeel (meting uitvoeren aan de schroefdraad van de kartelschroef).
––Meting van lekstroom conform EN/IEC 62353 is niet toepasbaar. Als alternatief kan de aardlekstroom worden
gemeten conform IEC 60601-1:2005.
––Functiecontrole: het stroomverbruik mag de waarde op het typelabel niet overschrijden – gemeten met lopende
motor op het hoogste intensiteitsniveau. Als u de pomp verwijdert terwijl deze loopt (NB: dit kan de pomp beschadigen), moet er een foutmelding worden weergegeven en zal het apparaat onmiddellijk uitschakelen.
Voor geen enkele van bovengenoemde tests is het nodig om de behuizing van het apparaat te openen.
Het complete apparaat aan de buitenkant controleren op barsten in de behuizing, en de siliconen afdichtring vervangen als deze slijtage of broosheid vertoont.

Vervanging door nieuwe siliconen afdichtring

Alleen in geval van een kapotte afdichtring
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Batterijen vervangen
Indien de batterijen van de aan-uitvoetschakelaar vervangen moeten worden, de debritom+ inschakelen
door op de AAN-knop te drukken en vervolgens de onderstaande instructies opvolgen:

1. De beschermkap van de aan-uitvoetschakelaar verwijderen zoals afgebeeld (kruiskopschroevendraaier

2. De batterijklep openen (schroevendraaier). De batterijen vervangen en het batterijklep weer sluiten. Controleren of het blauwe LED-lampje gaat branden wanneer u de aan-uitvoetschakelaar activeert. Batterijtype – alkali AAA (LR03) 1,5 V. Geen lithium- of oplaadbare batterijen gebruiken.
De beschermkap weer monteren in omgekeerde volgorde.
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Pairing van aan-uitvoetschakelaar met debritom+
Pairing van de aan-uitvoetschakelaar is alleen nodig na vervanging. debritom+ inschakelen door op de
aan/stand-byknop te drukken, en de onderstaande instructies opvolgen:

1. De beschermkap van de aan-uitvoetschakelaar verwijderen zoals afgebeeld (kruiskopschroevendraaier
vereist).
2. Tegelijkertijd op de knop aan/stand-by en de knop + drukken gedurende > 1 s totdat het symbool
verschijnt.
press

4. Zodra het apparaat de aan-uitvoetschakelaar herkent,
knop drukken om pairing te bevestigen.
5. Als dit succesvol is, wordt

confirm

, opnieuw op de gele

weergegeven. Zo niet, dan de stappen 2–4 herhalen.

6. De beschermkap monteren.
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Veiligheidscontrole

Er hoeven geen verplichte of raadzame veiligheidscontroles te worden uitgevoerd.
Het apparaat voert tijdens elke opstartprocedure een zelftest uit, waarbij de interne functies van debritom+
worden gecontroleerd.
Vanwege de toegepaste constructiemethode verwacht Medaxis geen problemen met de elektrische veiligheid tijdens de levensduur van het product – vooropgesteld dat reparaties van debritom+ altijd uitsluitend
en alleen worden uitgevoerd door servicecentra die door Medaxis zijn geautoriseerd, en dat het product ordentelijk en conform de beoogde toepassing wordt gebruikt.
De veiligheidsinstructies dienen in acht genomen te worden.

12 Afvalverwijdering
debritom+ bevat metalen en kunststoffen en dient als afval te worden verwijderd conform de Europese
richtlijnen 2002/95/EC en 2002/96/EC. Aanvullende lokale richtlijnen dienen ook te worden nageleefd.
De elektronische onderdelen en de oplaadbare batterij dienen als afzonderlijk afval te worden verwijderd,
conform de lokale regelgeving.
U dient ervoor te zorgen dat debritom+ en bijbehorende accessoires als afval worden verwijderd conform
de
afvalverwijderingsrichtlijnen van het ziekenhuis.
Gebruikersinformatie voor de afvalverwijdering van elektrische en elektronische uitrusting.
Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Correcte afvalverwijdering van dit product beschermt het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer informatie over de afvalverwijdering kunt u contact opnemen met de fabrikant of uw lokale leverancier van zorgproducten.
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. U dient de relevante wet- en regelgeving
voor afvalverwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in uw land na te leven.

13 Accessoires
WAARSCHUWINGEN
debritom+ is gevalideerd in combinatie met de accessoires die staan vermeld in hoofdstuk 17. Voor een goede en veilige werking alleen deze accessoires gebruiken met debritom+. De afzonderlijke accessoires zijn
voorzien van meer informatie.
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14 Technische specificaties
5,3 kg/11,7 lbs

[VAC] 100–240
[Hz] 50/60
[VA] 200

hxbxd
44 x 25 x 24 cm

Vervoer/opslag
Vochtigheid 15–93%
Temperatuur 5–40 °C

Gebruik
Vochtigheid 15–93%
Temperatuur 5–37 °C

Zekering: Schurter AG 0034.3125 FST 5 x 20 6,3 A T 250 VAC uitschakelvermogen 63 A bij 250 V
Gebruik beneden 2000 m (t.o.v. zeeniveau)
Classificatie volgens 60601-1
––Medische apparatuur van klasse I, externe stroomvoorziening
––Continugebruik
––Beschermingsklasse IP20
––Het handstuk is een toegepast onderdeel van type B omdat een mogelijk geleidende waterstraal

de patiënt raakt.
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15 Signaalwoorden en symbolen
0123

Dit symbool duidt op naleving van de essentiële
vereisten van richtlijn
93/42/EEG van 14 juni
1993 voor medische hulpmiddelen.

Dit symbool duidt op de
wettelijke specificaties van
het systeem.
De symbool geeft aan dat u
de gebruiksaanwijzing
moet volgen.
Dit symbool geeft aan om
de gebruiksaanwijzing te
raadplegen.

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel alleen op
recept verkrijgbaar is. Krachtens de federale wetgeving
van de VS is verkoop van dit
apparaat uitsluitend toegestaan aan of op voorschrift
van een gekwalificeerde
Dit symbool duidt op onveiligheid in een MRI-omgeving.

Dit symbool geeft aan dat
storing kan optreden in de
nabijheid van apparatuur
met dit symbool.

Dit symbool duidt op de fabrikant.
Dit symbool geeft aan dat
het apparaat uw ATTENTIE
vereist.
Dit symbool duidt op een
tip.
Dit symbool duidt op een
waarschuwing.

IP20 Dit symbool duidt op

beveiliging tegen
toegang van vast vreemd
materiaal en tegen
schadelijke effecten van
binnendringend water.
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Dit symbool duidt op de
productiedatum (vier cijfers
voor het jaar en twee cijfers
voor de maand).

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel niet na de
aangegeven termijn (maand/jaar) mag worden gebruikt.
Dit symbool duidt op een
hulpmiddel voor eenmalig
gebruik. Het hulpmiddel
niet hergebruiken.
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Dit symbool duidt op het
catalogusnummer van een
fabrikant.
Dit symbool duidt op het
serienummer van een fabrikant.
Dit symbool duidt op de
partijcode van een fabrikant.
Dit symbool geeft aan
dat het hulpmiddel is
gesteriliseerd met
ethyleenoxide.
Dit symbool duidt op
de temperatuurlimieten
voor gebruik, transport
en opslag.

Dit symbool duidt op de
vochtigheidslimieten
voor gebruik, transport
en opslag.

Dit symbool geeft aan dat u
het hulpmiddel niet mag
gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Dit symbool duidt op het
aantal items n waarvoor de
inhoud voldoende is.

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel niet met
ongesorteerd huishoudelijk
afval mag worden afgevoerd (alleen voor de EU).

Dit symbool geeft aan dat
het materiaal deel uitmaakt
van een recyclings- of terugwinningsproces.

Dit symbool duidt op een
kartonnen verpakking.

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel niet aan
zonlicht mag worden blootgesteld.

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel voorzichtig
moet worden gehanteerd.

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel droog moet
blijven.

AC

Dit symbool duidt op de
elektrische specificaties van
het systeem.

Dit symbool duidt op de afmetingen (h x b x d) van de
debritom+-basisunit.

Dit symbool duidt op het
aantal items.

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel geen DEHP/
PHT bevat.

Dit symbool geeft aan
dat het hulpmiddel
geen latex bevat.

Dit symbool duidt op wisselstroom.

Dit symbool duidt op het gewicht van het systeem.

Dit symbool duidt op een
toegepast onderdeel van
type B.

Symbolen op debritom+-display
Symbolen voor de foutmeldingen staan beschreven in hoofdstuk 9 Foutmeldingen.

press

confirm

Zoeken naar bluetooth-apparaat voor pairing
Door tegelijkertijd > 1 s op de knop aan/stand-by en de knop + te drukken, wordt het symbool 'Zoeken naar bluetooth-apparaat' weergegeven voor pairing van een nieuwe of opniBluetooth-signaal van aan-uitvoetschakelaar gedetecteerd – bevestigen
Zodra het bluetooth-signaal van de aan-uitvoetschakelaar door debritom+ is gedetecteerd,
zal dit symbool op de display verschijnen.
debritom+ verbonden met aan-uitvoetschakelaar
Dit symbool verschijnt op de display bij succesvolle verbinding van de aan-uitvoetschakelaar
met debritom+.

4

Intensiteitsniveaus
Het intensiteitsniveau is instelbaar van 1 tot 5. (1 is het zwakste/5 is het sterkst)
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16 Technische documentatie
EMC

debritom+ is EMC-getest conform de eisen van IEC 60601-1-2:2007 en kan worden gebruikt in de nabijheid
van andere EMC-geteste apparaten die voldoen aan de eisen van de betreffende IEC 60601-1-2-standaard.
Niet-geteste HF-bronnen (High Frequency), radionetwerken en dergelijke kunnen de werking van het apparaat verstoren en mogen niet in combinatie met het systeem worden gebruikt. debritom+ is een medisch
hulpmiddel dat speciale veiligheidsmaatregelen vereist en conform de bijgevoegde EMC-informatie moet
worden geplaatst en geïnstalleerd. Draagbare/mobiele RF-communicatieapparaten (mobiele telefoons)
kunnen debritom+ beïnvloeden.
De debritom+ is getest in de gebruiksmodus Voetschakelaar aan. De acceptatiecriteria voor de EMC-tests
waren:
geen foutmelding toegestaan en geen pompstop toegestaan.
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC, IEC 60601-1-2:2007, tabel 1)

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies
De debritom+ is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de debritom+ dient ervoor te zorgen dat het systeem in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.
Emissietest

Naleving

Elektromagnetische omgeving – richtlijnen

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

De debritom+ gebruikt RF-energie uitsluitend voor interne
functies.
De RF-emissies zijn daarom zeer laag en het is onwaarschijnlijk dat deze tot interferentie met nabije elektronische apparatuur zullen leiden.

WAARSCHUWING
debritom+ mag niet boven, onder of naast andere apparatuur worden gebruikt. Als aangrenzend of gestapeld gebruik noodzakelijk is, moet u voortdurend opletten of de debritom+ in de gebruikte configuratie normaal werkt.
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC, IEC 60601-1-2:2007, tabel 2)

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De debritom+ is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de debritom+ dient ervoor te zorgen dat het systeem in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.
Immuniteitstest

IEC 60601
Testniveau

Nalevingsniveau

Elektromagnetische
omgeving – richtlijnen

Elektrostatische ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV lucht

±6 kV contact
±8 kV lucht

Vloeren dienen te bestaan uit
hout, beton of keramische tegels.
Als vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve luchtvochtigheid minstens
30% bedragen.

Snelle elektrische transiënt/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV voor netsnoeren ±2 kV voor netsnoeren
±1 kV voor input-/out- Niet van toepassing
putleidingen

De kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk moet geschikt zijn voor
commerciële of ziekenhuisomgevingen.

Pieken
IEC 61000-4-5

±1 kV leiding tot leiding
±2 kV leiding tot aarde

±1 kV leiding tot leiding
±2 kV leiding tot aarde

De kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk moet geschikt zijn voor
commerciële of ziekenhuisomgevingen.

Spanningsdips,
korte onderbrekingen en
spanningsfluctuaties op
stroomaanvoerleidingen
IEC 61000-411

< 5% UT(> 95%
UT-dip) gedurende 0,5
cyclus

< 5% UT(> 95% UT-dip)
gedurende 0,5 cyclus

De kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk moet geschikt zijn voor
commerciële of ziekenhuisomgevingen. Als de gebruiker de debritom+ moet kunnen blijven gebruiken tijdens stroomuitval, is het
raadzaam om de debritom+ op
onderbrekingsvrije stroomvoorziening of accu's te laten werken.

40% UT (60% UT-dip)
gedurende 5 cycli
70 % UT (30 % UTdip) gedurende 25 cycli

40% UT (60% UT-dip)
gedurende 5 cycli
70 % UT (30 % UT-dip)
gedurende 25 cycli
< 5% UT (95% UT-dip)
gedurende 5 sec.

< 5% UT (95% UTdip) gedurende 5 sec.
Voedingsfrequentie
(50/60 Hz)
magnetisch
veld
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

De magnetische velden van de
voedingsfrequentie mogen het
niveau van een gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving
niet overschrijden.

OPMERKING: UT is de wisselspanning van het elektriciteitsnet vóór toepassing van het testniveau.
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC, IEC 60601-1-2:2007, tabel 4)

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De debritom+ is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de debritom+ dient ervoor te zorgen dat het systeem in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.
Immuniteitstest

IEC 60601
Testniveau

Nalevingsniveau

Elektromagnetische
omgeving – richtlijnen

Geleide RF

3 Vrms

3V
3 V/m

IEC 61000-4-6

150 kHz tot
80 MHz

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
mag niet dichter bij onderdelen van de debritom+, inclusief kabels, worden gebruikt dan op de aanbevolen
afstand die is berekend met de vergelijking die geldt
voor de frequentie van de zender.
Aanbevolen afstanden
d = (1,17)√P
d = (1,17)√P 80 tot 800 MHz
d = (2,33)√P 800 MHz tot 2,5 GHz
Waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de
zender in watt (W) is volgens de zenderspecificaties
van de fabrikant en d de aanbevolen afstand in meters
(m) is.
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals vastgesteld
tijdens een elektromagnetisch locatieonderzoek (a),
moeten zwakker zijn dan de nalevingslimiet in elk frequentiegebied (b).
Interferentie kan optreden dicht bij apparatuur
die gemarkeerd is met het volgende symbool:

Uitgestraalde RF
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz tot
2,5 GHz

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiegebied van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in elke situatie. Voortplanting van elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en personen.
a Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos), landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radiozenders, en tv-zenders, kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving bij aanwezigheid van vaste RF-zenders te
beoordelen, dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de debritom+ wordt gebruikt de betreffende, hierboven vermelde RF-nalevingslimiet overschrijdt, moet u erop letten of de debritom+ naar behoren functioneert. Als afwijkende prestaties worden waargenomen, kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals verplaatsing of andere
oriëntatie van de debritom+. b In het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz dienen de veldsterktes
lager te zijn dan 3 V/m.
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC, IEC 60601-1-2:2007, tabel 6)

Aanbevolen minimale afstand tussen draagbare/mobiele
RF-communicatieapparatuur en de debritom+.
De debritom+ is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waar radiofrequente (RF)
storingen beheerst worden. De klant of gebruiker van de debritom+ kan elektromagnetische interferentie
helpen voorkomen door een minimum afstand aan te houden tussen draagbare/mobiele RF-communicatieapparatuur en de debritom+ zoals hieronder wordt aanbevolen op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal
uitgangsvermogen
van de zender (W)

Minimale afstand per frequentie van de zender (m)
150 kHz tot 80 MHz
d = (1,17)√P

80 MHz tot 800 MHz
d = (1,17)√P

800 MHz tot 2,5 GHz
d = (2,33)√P

0,01

0,117

0,117

0,233

0,1

0,369

0,369

0,738

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,38

100

11,7

11,7

23,3

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt vermeld, kan de aanbevolen minimale afstand d in meters (m) worden geschat met de vergelijking die geldt voor de frequentie
van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiegebied van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in elke situatie. Voortplanting van elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en personen.

Gebruikte RF zender/ontvanger in de apparatuur
Bluetooth 4.0 (single mode/bluetooth smart): max. RF-uitgangsvermogen 3,2 mW 2,402–2,480 GHz, ISMband.
RFID 13,56 MHz

Service:

Vereisten voor servicemedewerkers: De servicemedewerkers moeten door Medaxis AG zijn geschoold in het
onderhoud van debritom+ en de accessoires ervan.
Medaxis AG stelt op verzoek circuitdiagrammen, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of
andere informatie ter beschikking aan door Medaxis geautoriseerde servicecentra.
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17 Vereiste en optionele accessoires
Vereiste accessoires
Pompen
debritom+-pomp		

REF 2000.0200

debritom+-pomp, eendaags
(bevat pomp en luer-dop)

REF 2000.0201

Handstuk
debritom+-handstuk met standaardstraal

REF 2000.0003

debritom+-handstuk met platte smalle straal

REF 2000.0004

debritom+-handstuk met platte brede straal

REF 2000.0005

Verbindingsslang
debritom+-verbindingsslang

Optionele accessoires
AeroGuard Jellyfish 2000.2000
AeroGuard Jellyfish

44

REF 2000.2000
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REF 2000.0300

Trolley 1000.0500

Verbinding debritom+/trolley
Rail

Opbergruimte voor accessoires

Antistatische zwenkwielen met rem

Volg onderstaande stappen voor montage van debritom+

Gereedschap voor bevestiging: 6mm-inbussleutel
medaxis debritom+-gebruiksaanwijzing
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Reserveonderdelen
debritom+-netsnoer (CH)

L = 2,5 m

REF 2000.5000

+

L = 2,5 m

REF 2000.5001

+

L = 2,5 m

REF 2000.5002

+

L = 2,5 m

REF 2000.5003

+

L = 2,5 m

REF 2000.5004

debritom -netsnoer (DE)
debritom -netsnoer (UK)
debritom -netsnoer (USA)
debritom -netsnoer (IT)

Kartelschroef voor spoelvloeistofstang

REF 8000.0000

Spoelvloeistofstang

REF 8000.0001

Afdichting aandrijfunit

REF 8000.0002

Transportveiligheidsbout

REF 8000.0005

Aan-uitvoetschakelaar

REF 2000.5020

Spoelvloeistof
Het debritom+-systeem is geverifieerd met de onderstaande spoelvloeistoffen:
Steriel water voor spoeldoeleinden Dr. G. Bichsel

REF 1000248

NaCI 0,9% 		

REF 1000220

Dr. G. Bichsel

			

REF 1000256

Er zijn andere vloeistoffen getest – neem contact met ons op
voor meer informatie.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
Met het testen van diverse spoelvloeistoffen wil Medaxis zeker stellen dat deze vloeistoffen goed werken
met debritom+, en het systeem niet beschadigen.
Als u zeker wilt weten of de spoelvloeistoffen die u wenst te gebruiken, geen letsel toebrengen aan de patiënt, dient u contact op te nemen met de fabrikant van de spoelvloeistof.
Voor vragen over de medische toepassing van de spoelvloeistof dient u contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.
Het debritom+-systeem is getest met flessen en zakken tot 1000 ml.
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