Monidrop®W-infusionsmonitor – Snabbguide
Monidrop-infusionsmonitor är avsedd att användas för att mäta mängden administrerade IV-vätskor vid
infusionsbehandling. På monitorn visas infusionshastighet, total administrerad vätskemängd och behandlingstid.
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Monidrop KAN INTE ANVÄNDAS FÖR ATT ÄNDRA infusionshastigheten. Använd ALLTID rullklämman för
att ändra infusionshastigheten.
Öppna aldrig rullklämman helt.

1. Starta och använda Monidrop-enheten
a) Starta monitorn genom att trycka på strömknappen.
b) Anslut Monidrop till droppkammaren (se instruktionerna i avsnitt 2). Justera till önskad infusionshastighet med rullklämman.
i tre (3) sekunder. När moniStäng av monitorn genom att hålla strömknappen nedtryckt
torn stängs av raderas alla tidigare angivna data och inställningar.
Den valda infusionstiden och infusionshastigheten (ml/h) samt den administrerade vätskemängden under behandlingen (ml) visas på Monidrop.

2. Ansluta Monidrop till droppkammaren
a. Öppna låsbygeln som håller fast
monitorn genom att trycka på spärren
och dra upp bygeln.

b. Placera droppkammaren i rätt
läge. Observera att olika typer av
droppkammare måste placeras på olika
sätt.

c. Tryck tillbaka låsbygeln till
ursprungsläget så att den klickar på
plats.
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3. Justera infusionshastigheten och övervaka behandlingen
Justera infusionshastigheten med rullklämman på infusionssetet med rätt mätnoggrannhet. En
grön LED-indikator och en droppikon på skärmen visar att IV-administrering pågår.

4. Hantera notifieringar med ljud

5. Skärmvisning

a. Notifieringsljud kan tystas och aktiveras med notifieringsknapLjudavstängningsikonen visas högst upp på skärmen när
pen.
infusionshastigheten mindre än 6 ml / h är avstängd.
Notifieringar om infusionshastighet under 6 ml / h visas alltid utan ljud
som standard när monitorn är på.

Under behandlingen visas infusionshastigheten och
den totala infusionsvolymen på monitorskärmen. Funktionerna beskrivs nedan.

b. Om du trycker på knappen aktiveras ljudsignaler för notifieringar
för infusionshastighet under 6 ml/h.

Behandlingstid i timmar och minuter (h, min)
Aktuell infusionshastighet (ml/h)

Administrerad vätskemängd (ml)

Mer information om monitorns funktioner och hur den används finns i användarhandboken för Monidrop® W som kan hämtas från www.monidor.com
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FI Lue lisätietoja laitteen käytöstä ja ominaisuuksista lataamalla Monidrop® W käyttöohje osoitteesta www.monidor.com
EN For additional information on the use and features of the device, the Monidrop® W user manual can be downloaded from www.
monidor.com
SV Mer information om mätarens funktioner och hur den används, Monidrop® användarhandboken kan hämtas från www.monidor.
com
DE Für weitere Informationen über die Verwendung und Funktionen des Geräts kann die Monidrop®-Bedienungsanleitung von www.
monidor.com heruntergeladen werden
NL Download de handleiding van de Monidrop® voor meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van het apparaat. De
handleiding vindt u op www.monidor.com
DA Yderligere oplysninger om brugen af enheden og dennes funktioner fremgår af brugervejledningen, der kan downloades fra www.
monidor.com
FR Pour plus d’informations sur l’utilisation et les fonctionnalités de l’appareil, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de Monidrop® sur www.monidor.com
Viktiga säkerhetsanvisningar för laddaren:
Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk. När du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa grundläggande säkerhetsanvisningar, till exempel följande: Läs alla instruktioner innan du ansluter strömförsörjningsenheter.
FARA - Minska risken för elchock genom att följa dessa instruktioner: En strömförsörjningsenhet ska aldrig lämnas utan tillsyn när den är
ansluten. Koppla alltid ur strömförsörjningsenheten från eluttaget omedelbart efter användning.
VARNING - Minska risken för brännskador, brand, elchock eller personskador genom att följa dessa instruktioner:
1. Enheten får inte användas som leksak. Var alltid uppmärksam när strömförsörjningsenheten används av eller i närheten av barn.
2. Använd endast den här strömförsörjningsenheten för dess avsedda syfte, enligt den här guiden. Använd endast de tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren i den här guiden.
3. Använd aldrig strömförsörjningsenheten om kabeln eller kontakten är skadad, om enheten inte fungerar som den ska, om den har
tappats eller skadats eller hamnat i vatten. I sådana fall ska apparaten lämnas tillbaka till närmaste auktoriserade återförsäljare
eller servicecenter för att undersökas, repareras eller justeras av elektriker eller tekniker.
4. Se till att inga föremål kommer/förs in i öppningarna.
5. Får inte användas utomhus.
6. Laddaren får inte användas i miljöer där aerosoler (sprayer) används eller där syrgas administreras.
7. Använd alltid ett eluttag som finns i närheten och är lätt att komma åt.
8. Dra inte i kabeln när enheten ska kopplas ur. Dra i kontakten, inte i kabeln, för att koppla ur enheten.
9. Enheter utan nivå V-klassificering för effekt får inte längre användas för elektronisk utrustning för hushålls- och kontorsbruk.
10. Kontaktinformation för tillverkaren: Sinpro Electornics Co.,Ltd. No.5, Yanxi St. P.E.P.Z. Pingtung City, Pingtung County 90093,
Taiwan

