BRUKSANVISNING
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Detta dokument är inte avsett att ersätta bruksanvisningen till Nanoscope-systemet. Användaren måste läsa bruksanvisningen till Nanoscope innan produkten används. Användarhandboken innehåller information
om indikationer och kontraindikationer, varningar, symboldefinitioner samt fullständiga anvisningar för produkterna. Detta dokument återfinns på Arthrex.com och medföljer även Nanoscope-systemet.
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Placera NanoScope-konsolen på en
lämplig plan, stabil och halkfri yta.
Justera den till bästa möjliga position
för användaren.
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Placera konsolen nära
patientkontaktområdet, utanför det
avsedda sterila fältet.
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Säkerställ att kalibreringslocket sitter
på plats.

Anslut den till en nätadapter eller
säkerställ att batteriladdningen är
tillräcklig för ingreppets förväntade
varaktighet.
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Sätt i handstyckets
kontaktdonsände ordentligt i
NanoScope-konsolen.

(Upprätthåll det sterila fältet under
efterföljande steg.)
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Slå på konsolen och bekräfta att den
gröna strömlampan lyser. Logga in
med dina inloggningsuppgifter, skriv in
patientens demografiska uppgifter eller
koppla in NanoScope-kameran för en
snabbstart.
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Utför kalibrering med hjälp av
valfri knapp på handstycket när du
uppmanas att göra detta. Säkerställ
att locket är insatt.

(Anm: Konsolen är inte steril.)

Förbered det sterila fältet
och öppna NanoScopehandstyckssatsen.
(Ta på operationshandskar.)
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Ta av locket från kameran och lägg
det i det sterila fältet.

För in troakaren/obturatorn i
kanylen och gå in i leden/ledhålan.

(Anm: Kasta inte bort locket innan
ingreppet är över. Locket kan
användas för omkalibrering.)

FRÄMRE

BAKRE
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Avlägsna trokaren/obturatorn och
lämna kvar kanylen på plats. Anslut
vätskesystem (om så önskas).
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För in NanoScope-handstyckets
tunnväggiga rör i kanylen och lås
det på plats.

Manipulera NanoScope-handstycket
för att visualisera anatomin i leden/
ledhålan. Spruta in vätska efter
behov för att underlätta visualisering.
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Använd knapparna på NanoScopehandstycket för att ta bilder och
spela in videor.
(Standardinställning: Främre =
bildtagning, Bakre = videoinspelning)
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Efter avslutat ingrepp, aspirera
ledutrymmet/ledhålan och använd
en eller flera sprutor för att avlägsna
den insprutade vätskan.

Artroskopisystem
HANDSTYCKE

13 TUMS HD-MONITOR
All patient-/fallinformation
på demoskärmarna är fiktiv.

STRÖMINGÅNG
STRÖMBRYTARE
KALIBRERINGSLOCK
HANDSTYCKSANSLUTNING
HDMI-PORT
MIKROFON

USB-PORT
ETHERNET-PORT
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Efter avslutat ingrepp, kasta NanoScope-handstyckssatsen och tillbehören i en
behållare för smittförande, stickande och skärande avfall.

SNABBGUIDE
Med NanoScope™-lösningen för artroskopisk avbildning kan
läkaren utföra en diagnostisk artroskopi med hjälp av en
engångskamera som ansluts till en HD-surfplatta.
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