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Skrócona instrukcja nie zastępuje przeszkolenia, instrukcji obsługi ani wskazówek dotyczących stosowania. Skrócona instrukcja nie za-
wiera wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi
w instrukcjach obsługi i wskazówkach dotyczących stosowania.

W przypadku wszystkich instru-
mentów:

 Włączyć urządzenie ERBEJET 2.

1. Wybrać klawiszami wyboru  program
do danego zastosowania. 

2. Potwierdzić klawiszem wyboru OK.

 Połączyć wtyczkę węża płynowego i pompę.
Wtyczka musi się słyszalnie zatrzasnąć.

Wskazówka: W przypadku zabiegów sterylnych
połączenie należy przeprowadzać w obszarze
sterylnym.

1. Poczekać, aż na urządzeniu ERBEJET 2
pojawi się komunikat Włóż nową pompę!.

2. Wsunąć pompę w komorę na pompę.
Pompa musi się słyszalnie zatrzasnąć.

Tylko w przypadku HybridKnife,
sondy HybridAPC i aplikatora
monopolarnego:

1. Włączyć urządzenie VIO.

2. Wybrać program do danego zastosowania.

 Podłączyć elektrodę neutralną do urzą-
dzenia VIO.

 Włożyć wtyczkę w.cz. do odpowiedniego
gniazda (patrz powyżej).

 Włożyć wtyczkę FiAPC do gniazda APC.

W przypadku wszystkich instru-
mentów:

1. Podłączyć zestaw do infuzji do butelki lub
worka z medium rozdzielającym. Medium
rozdzielające to sterylny roztwór soli fizjo-
logicznej.

2. Zawiesić butelkę lub worek. 

Wskazówka: Butelkę lub worek zawiesić mak-
symalnie 1 m nad szyną znormalizowaną. Naj-
niższy możliwy punkt zawieszenia znajduje się
na wysokości szyny znormalizowanej.

3. Otworzyć zacisk rolkowy.

4. Napełniać wąż infuzyjny aż do jego całko-
witego odpowietrzenia.

5. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z pompy.

6. Połączyć pompę i wąż infuzyjny.

!

1 Włączanie ERBEJET 2

2 Wybór programu

3 Połączenie wtyczki węża 
płynowego i pompy

4 Wkładanie pompy

5 Wybór programu na VIO

6 Podłączanie elektrody neutralnej

7 Podłączanie HybridKnife lub 
aplikatora monopolarnego do 
urządzenia VIO

8 Podłączanie sondy HybridAPC do 
urządzenia APC

MO /
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9 Podłączanie medium 
rozdzielającego do pompy



1. Poczekać, aż na urządzeniu ERBEJET 2
pojawi się komunikat Napełnij.

2. Nacisnąć klawisz wyboru START.

3. Skontrolować, czy wąż zasysający pompy
napełnia się medium rozdzielającym. Pro-
ces napełniania trwa do 20 sekund.

4. Test działania: Aktywować przełącznik
nożny, aż medium rozdzielające będzie
wypływać z końcówki instrumentu.

Warunek: Opcja jest włączona (możliwość
wykonania przez pracownika firmy Erbe).

1. Nacisnąć klawisz wyboru obok punktu
menu Program/Konfiguracja.

2. Nacisnąć klawisz wyboru obok punktu
menu Info.

Wskazówka: W przypadku częstej aktywacji
urządzenia ERBEJET 2 możliwa jest redukcja
możliwych blokad instrumentu (np.
w przypadku HybridKnife).

Pompa jest przeznaczona do leczenia jednego
pacjenta. Podczas leczenia tego jednego
pacjenta instrument można wymieniać
dowolną ilość razy. 

 W celu zwolnienia instrumentu należy na-
cisnąć przycisk do odblokowania.

Wskazówka: Podczas wymiany instrumentu
należy stosować techniki aseptyczne.

Przed wyłączeniem urządzenia: 

1. Nacisnąć EJECT, aby usunąć pompę. Prze-
strzegać poleceń na wyświetlaczu. 

2. Wyjąć pompę. 

Kroki obsługi dla urządzenia
ESM 2, tylko w przypadku apli-
katora i aplikatora monopolar-
nego:

 Włączyć urządzenie ESM 2.

 Połączyć wąż próżniowy z filtrem bakteryj-
nym.

Wskazówka: W następujących przypadkach
stosować nowy filtr bakteryjny: Do każdego
nowego zastosowania. Jebvśli filtr bakteryjny
był rozpakowany przez okres dłuższy niż 7 dni.
Jeśli filtr bakteryjny wchłonął wilgoć.

1. Adapter włożyć na złącze węża odsysają-
cego.

2. Nałożyć wąż odsysający aplikatora na
adapter. 

10 Napełnianie pompy

11 Wyświetlanie zużytego medium 
rozdzielającego

12 Redukcja blokad

13 Wymiana instrumentu

14 Wyjmowanie pompy

15 Włączanie ESM 2

16 Połączenie filtra bakteryjnego 
z wężem próżniowym

17 Podłączanie węża próżniowego

18 Wkładanie worka do odsysania

19 Nałożenie węża odsysającego na 
zbiornik do odsysania

20 Zmiana trybu odsysania
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