Skrócona instrukcja obsługi Sippi™

Uruchamianie Sippi™ przy
podłączeniu kolejnego pacjenta
do urządzenia
Instrukcja bieżącej obsługi Sippi – patrz na odwrocie.
1. Zawiesić urządzenie Sippi na łóżku.

2. Włączyć urządzenie.
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3. Podłączyć nowy worek
na mocz z kasetką do
jednostki podstawowej.

5. W celu ustawienia pierwszej godziny
należy przytrzymać przycisk
synchronizacji przez co najmniej
3 sekundy.
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Należy pamiętać, że podczas szybkiego
opróżniania pęcherza moczowego Sippi nie
wykryje całego moczu. Z klinicznego punktu
widzenia ta początkowa zawartość moczu
w pęcherzu jest zazwyczaj nieistotna.
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Synchronizację należy przeprowadzać
wyłącznie przy podłączaniu kolejnego pacjenta.
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4. Podłączyć złącze worka na
mocz do cewnika.

Skrócona instrukcja obsługi Sippi™

Bieżąca obsługa Sippi™
Uruchamianie Sippi przy podłączeniu kolejnego pacjenta do
urządzenia – patrz na odwrocie.
Sippi samodzielnie odmierza godziny i doby zbiórki moczu. Odczytywanie diurezy godzinowej i wyzerowanie
poprzedniej doby zbiórki moczu to zazwyczaj jedyne czynności niezbędne do obsługi urządzenia.

Odczytywanie diurezy godzinowej
Odczytywanie danych z wyświetlacza.
Diureza
godzinowa
w poprzedniej
godzinie.
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Wskaźnik czasowy
bieżącej godziny.

Przytrzymać przycisk z symbolem kosza na
śmieci co najmniej 3 sekundy w dowolnym
momencie w ciągu pierwszej godziny PO
rozpoczęciu nowej doby zbiórki moczu.
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Dotychczasowa
diureza
w ciągu doby
zbiórki moczu.

Rozpoczynanie nowej doby zbiórki moczu

Dotychczasowa
diureza
w bieżącej
godzinie.

Nowa doba zbiórki moczu będzie liczona od
ostatniej zmiany na pełną godzinę po
wyzerowaniu. Sippi zapamięta ten moment
w kolejnej dobie.

Historia – bieżąca doba zbiórki moczu

Uwaga!
Sippi dokonuje dokładniejszych pomiarów,
jeżeli jest zawieszony prosto.
Sippi automatycznie dzieli diurezę

Nacisnąć przycisk historii, aby zapoznać się
z dotychczasową diurezą pacjenta w bieżącej
dobie zbiórki moczu.

godzinową na pełne godziny.
Nie zaleca się wyciskania drenu.
Aby uzyskać więcej informacji, należy
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zapoznać się z instrukcją obsługi.

