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BEKNOPTE HANDLEIDING
ERBEJET® 2

De beknopte handleiding vormt geen vervanging voor instructie, gebruiksaanwijzingen en gebruiksinstructies. De beknopte handleiding
bevat geen veiligheidsinstructies. Maakt u zich vertrouwd met de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzingen en gebruiksinstructies.

Bij alle instrumenten:

 Schakel de ERBEJET 2 in.

1. Kies met de keuzetoetsen  een pro-
gramma voor uw toepassing. 

2. Bevestig met de keuzetoets OK.

 Verbind de stekker van de vloeistofslang
en de pompeenheid met elkaar. De stekker
moet hoorbaar vastklikken.

Opmerking: Bij steriele ingrepen moet de ver-
binding in het steriele gebied tot stand worden
gebracht.

1. Wacht tot op de ERBEJET 2 Please insert
new cartridge! (Nu nieuwe pomp plaat-
sen!) wordt weergegeven.

2. Schuif de pompeenheid in de pompscha-
cht. De pompeenheid moet hoorbaar
inklikken.

Alleen bij HybridKnife, HybridAPC-
sonde en monopolaire applicator:

1. Schakel de VIO in.

2. Kies een programma voor uw toepassing.

 Sluit de neutrale elektrode aan op de VIO.

 Steek de HF-stekker in een geschikte bus
(zie boven).

 Steek de FiAPC-stekker in de APC-bus.

Bij alle instrumenten:

1. Sluit een infusiebestek aan op een fles of
zak met scheidingsmedium. Het schei-
dingsmedium is steriele, fysiologische
zoutoplossing.

2. Hang de fles of zak op. 

Opmerking: Hang de fles of zak maximaal 1 m
boven de standaardrail op. Het laagst moge-
lijke ophangpunt ligt ter hoogte van de stan-
daardrail.

3. Open de rolklem.

4. Vul de infusieslang tot deze volledig ont-
lucht is.

5. Verwijder de beschermkap van de pom-
peenheid.

6. Verbind pompeenheid en infusieslang met
elkaar.

!

1 ERBEJET 2 inschakelen

2 Programma kiezen

3 Stekker vloeistofslang en 
pompeenheid met elkaar 
verbinden

4 Pompeenheid plaatsen

5 Op de VIO programma kiezen

6 Neutrale elektrode aansluiten

7 HybridKnife of monopolaire 
applicator op VIO aansluiten

8 HybridAPC-sonde op APC 
aansluiten

MO /
MONOPOLAR

MF-U

APC

9 Scheidingsmedium op 
pompeenheid aansluiten



1. Wacht tot op de ERBEJET 2 Prime (Vullen)
wordt weergegeven.

2. Druk op de keuzetoets START.

3. Controleer of de aanzuigslang van de
pompeenheid zich vult met scheidingsme-
dium. Het vullen duurt tot 20 seconden.

4. Functietest: Activeer de voetschakelaar tot
er scheidingsmedium uit de punt van het
instrument stroomt.

Voorwaarde: De optie is ingeschakeld (uit te
voeren door medewerker van Erbe).

1. Druk op de keuzetoets naast het menu-
punt Program/Setup (Programma/Setup).

2. Druk op de keuzetoets naast het menu-
punt Info (Info).

Opmerking: Als u de ERBEJET 2 vaak activeert,
kunt u mogelijke verstoppingen van het
instrument reduceren (bijv. bij de HybridKnife).

De pompeenheid is bestemd voor de behande-
ling van één patiënt. Bij de behandeling van
deze ene patiënt kunt u het instrument zo vaak
als u wilt verwisselen. 

 Druk op de ontgrendeling om het instru-
ment los te maken.

Opmerking: Gebruik aseptische technieken
wanneer u het instrument verwisselt.

Voordat u het apparaat uitschakelt: 

1. Druk op EJECT om de pompeenheid te
verwijderen. Neem de aanwijzingen op
het display in acht. 

2. Verwijder de pompeenheid. 

Bedieningsstappen voor ESM 2, 
alleen bij applicator en monopo-
laire applicator:

 Schakel de ESM 2 in.

 Verbind de vacuümslang met het mem-
braanfilter.

Opmerking: Gebruik in de volgende gevallen
een nieuw membraanfilter: Voor ieder nieuw
gebruik. Wanneer het membraanfilter langer
dan 7 dagen uitgepakt is geweest. Wanneer
het membraanfilter vocht heeft opgenomen.

1. Steek de adapter op de aansluiting voor
de afzuigslang.

2. Steek de afzuigslang van de applicator op
de adapter. 

10 Pompeenheid vullen

11 Verbruikt scheidingsmedium 
weergeven

12 Verstoppingen reduceren

13 Instrument verwisselen

14 Pompeenheid verwijderen

15 ESM 2 inschakelen

16 Membraanfilter met vacuümslang 
verbinden

17 Vacuümslang aansluiten

18 Afzuigzak inzetten

19 Afzuigslang op afzuigreservoir 
steken

20 Afzuigmodus wijzigen
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