
TARVITTAVAT VÄLINEET

HUONEJÄRJESTYS

Sanko

Tuoli

Sänky

Kystoskopianäyttö

Rezūm-generaattori

Tippateline

Steriilin kentän asennustaso

Rezūm-järjestelmän on valmistanut: NxThera, Inc. | 7351 Kirkwood Lane N, Suite 138, Maple Grove, MN 55369 | puhelin: 888-319-9691 tai 763-515-0404 | www.rezum.com

PIKA-ALOITUSOPAS

REZŪM-JÄRJESTELMÄ

Ruiskukotelo

Suolaliuospumppu

• Rezūm-generaattori vankassa vaunussa

• Rezūm-antolaite

• Rezūm-varustepakkaus (valinnainen)

• Erillinen taso/vaunu Rezūm-antolaitteen 
asentamiseksi steriiliin kenttään

• Huoneenlämpöinen normaali suolaliuos 
(1 l, 2 l, 3 l, 4l, 5 l tai 500 ml)

• Tippateline

• Kystoskoopin linssi (30 astetta, 4 mm, 30 cm) Storz 
tai Richard-Wolf 

(30 asteen ja 4 mm:n Olympus-ja ACMI-linssit ovat 28 cm pitkiä, 

minkä vuoksi ne eivät sovellu käytettäviksi Rezūm-laitteessa.)

• Vesiliukoinen liukaste

• Videokamera ja näyttö

• Valo ja johto

• Potilastuoli, jossa jalkatelineet litotomia-asentoa 
varten (lonkat koukistettuina 90 astetta)

• Paikallisesti käytettävä antiseptinen liuos potilaan 
valmistelua varten

• Steriili liina tai liinoja (riittävän suuri potilaan 
alavatsan ja reisien peittämiseksi; mahdollisesti 
reikäliina, jotta penis ei peity)

• Sanko tyhjennysletkua varten

• Kertakäyttöiset alustat lattialle 

• Hemostaatti ja 4x4-sideharsoja (tarvittaessa)

• Istuin/tuoli lääkärille

• Toimenpiteen jälkeen käytettävä katetri 
(tarvittaessa)

Virtapainike

Neulan takaisinvetäminen

Huuhtelun aktivointi

Neulan käyttö

Höyryn aktivointi
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PURA LAITE PAKKAUKSESTA

Ota ruisku ja neulan adapteri antolaitteen 

pakkauksesta puhdasta menetelmää käyttäen 

ja kiinnitä neula ruiskuun.

3

LIITÄ GENERAATTORI

Liitä radiotaajuusjohto generaattoriin. Varmista, 

että valkoinen ja punainen täplä ovat kohdakkain.

8

SULJE TYHJENNYSLETKU

Sulje tyhjennysletku puristimella sen varmistamiseksi, että suolaliuos 

pääsee virtaamaan antolaitteen läpi toimenpiteen aikana.

LIITÄ SUOLALIUOKSEN HUUHTELULETKU

Liitä suolaliuoksen huuhteluletku suolaliuospussiin ja varmista, että 

tiputuskammion puristin ja venttiili ovat auki.

TÄYTÄ RUISKU

Täytä Rezūm-ruisku mukana toimitetulla ampullilla, joka sisältää 50 ml 

steriiliä vettä, ja varmista, ettei ruiskuun jää yhtään ilmakuplia.

4

NEULAN TAKAISINVETÄMINEN

Varmista, että neula on vetäytynyt automaattisesti takaisin.

10

ESITÄYTÄ LAITE

Esitäytä laite painamalla valkoista huuhtelun 

aktivointipainiketta ja harmaata neulankäyttöpainiketta, kunnes neula 

aktivoituu. Pitele laitteen vartta jätenesteastian päällä. Paina sinistä 

höyrynaktivointipainiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes esitäyttöjakso 

on suoritettu loppuun (noin 30 sekuntia). Rezūm-järjestelmä on nyt 

asennettu ja se on käyttövalmis Rezūm-toimenpidettä varten.

9

ASETA KYSTOSKOOPIN LINSSI

Liukasta kystoskoopin linssi ja työnnä sitä antolaitteeseen, kunnes se 

napsahtaa paikalleen. Kystoskoopin linssin on oltava 

ominaisuuksiltaan 30 astetta, 4 mm ja 30 cm.

7

LIITÄ VESILETKU

Aseta täytetty ruisku ruiskukoteloon. Irrota sininen 

suojakorkki steriilistä vesiletkusta ja liitä vesiletku 

ruiskuun siten, että valkoinen paineventtiili osoittaa 

alaspäin.

5

ASEMOI SUOLALIUOKSEN HUUHTELULETKU PUMPPUUN

Aseta suolaliuoksen huuhteluletku suolaliuoksen kiertopumppuun 

värimerkintöjen mukaisesti.

JÄRJESTELMÄN ASENNUS

©2017 NxThera, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Rezūm® on NxThera, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. 
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