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Hurtigveiledning for Sippi™

Oppstart av Sippi™ ved 
tilkobling til ny pasient
Bla om for løpende håndtering av Sippi.

1. Heng Sippi opp på sengen 2. Start Sippi

3. Koble en ny urinpose med 
    kassett til baseenheten 
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4. Koble urinposen 
    til kateteret

5. Still inn første time ved å 
    holde synk-knappen inne i 
    minst 3 sekunder
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Husk at ikke all urin vil registreres av 
Sippi ved rask blæretømming. Det 
innledende volumet i blæren er 
vanligvis klinisk irrelevant.

Synking skal bare utføres ved 
oppstart av en ny pasient.



Tenk på!
    Sippi måler bedre når den henger rett

  Sippi deler timediuresen automatisk 
    inn i hele timer
  Melking av slangen anbefales ikke   

  Les bruksanvisningen ved flere spørsmål

Påbegynne et nytt væskedøgn 
Hold papirkurv-knappen inne i minst 3 
sekunder en gang i løpet av den første 
timen ETTER et påbegynt nytt 
væskedøgn.

Avlesning av timediurese  
Les av Sippi via displayet.

Det nye væskedøgnet regnes fra siste 
overgang til hel time etter nulling. Sippi 
husker dette tidspunktet neste 
væskedøgn. 

Historikk – pågående væskedøgn
Trykk på historikk-knappen for å gå trinnvis 
gjennom og få oversikt over pasientens 
diurese hittil i det pågående væskedøgnet.

Hurtigveiledning for Sippi™ 

Løpende håndtering av Sippi™
Bla om for oppstart av Sippi ved tilkobling til ny pasient. 
Sippi holder selv orden på timer og væskedøgn. Avlesning av timediurese og 
nulling av forrige væskedøgn er vanligvis den eneste håndteringen som trengs.
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Timediurese 
for forrige 
time 

Diurese hittil i 
væskedøgnet 

Diurese hittil i 
nåværende time

Tidsindikator for 
nåværende time 
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