
INSTALLATIONSVEJLEDNINGAEROSOL FLEKSIBEL ASSISTANT'S ARM MED HVE

ADVARSEL: Når der arbejdes med skydemundstykke 
og/eller beholderafløbs-/udsugningsvæsker, anbefales 
personlige værnemidler ("PPE") for at undgå eksponering 
for muligt farligt affald.

ADVARSEL: Før du begynder, skal du sikre dig, at 
beholderen for faststofbeholdere, hvis den findes, er tom. 
Hvis ikke, iført handsker, skal du fjerne engangssien fra 
beholderen direkte i en tæt pose for at undgå at spilde 
forurenet indhold.

 BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjenings vejled-
ningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres 
efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne 
ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i 
installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation 
eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.
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SKRUESPÆNDING

ADVARSELSSYMBOL-TAST  Sikkerhedsbemærkningerne i 
forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, 
når de optræder i vedlige holdelses-, betjenings- og 
nødprocedurer i vejledningen.

ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller 
teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret 
ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke 
følges, kan det resultere i personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller 
forholdsregler skal følges for at undgå systemuregel-
mæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det 
nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre 
vigtige oplysninger.

HÅNDFRI HVE 

TRIN 1: Skub nakkestøtten op, indtil den er fri af stolen (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt nakkestøttens glidestang gennem 
monteringsåbningen (FIG. 2).

TRIN 3: Placer monteringen i toppen af glideren flugter med 
frigangsåbningen (FIG. 3).

TRIN 4: Placer nakkestøtten som ønsket, og stram 
spændeskruen med hånden for at fastgøre. Fortsæt til side 2.

ADVARSEL: 
Spændeskruen 
skal vende væk fra 
patienten.



TRIN 5: Sæt HVE-dysen fast i holderen; den fleksible 
assistant’s arm falder bag stolen (FIG. 4-4.1).

  BEMÆRK: Hvis eksisterende HVE-type ikke er kompatibel 
med vugge, skal du udskifte HVE-slangesamlingen med 
den medfølgende.

TRIN 6: Fastgør HVE-slangen til HVE-porten (FIG. 5).

  BEMÆRK: Illustrationen af vakuumbeholderen repræsenterer 
muligvis ikke den stil, der er placeret i din betjening. Se din 
betjeningsvejledning for at identificere den korrekte placering 
og tilslutning af slangen. Installation af HVE-slanger kan 
kræve fjernelse af en HVE-hætte eller eksisterende HVE-
slange.
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