
DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN
Tænd for applikatoren på bagsiden, og tilslut fodkontakten

2. Overfør 
engangsapplika-
toren + pH-papiret 
til det sterile 
område

3. Fjern 
sprøjteholderen 
fra det sterile 
område

4. Indsæt pH 10 
og Obsidian 
sprøjterne i 
sprøjteholderen 

Obsidian® ASG anvendelsessæt 
Referencekort

5. Drej 
sprøjteholderen 
frem og tilbage 
(x10)

APL 400 Serie Lokale sprogversioner kan downloades fra www.vivostat.com/qrcs
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9. Luk dækslet

6. Når det angives 
på displayet, åbnes 
dækslet 

7. Indsæt 
og placer 
sprøjteholderen 

8. Tryk 
sprøjteholderen 
ind i åbningen
med to fingre

DEL 3 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN

5. Kontrollér den 
korrekte blanding 
på pH-papiret (fra 
flydende til viskøst 
på 10-30 sek.)

1. Tryk på 
knappen for 
at begynde 
isætning af 
sprøjterne

2. Tryk en 
gang på 
fodkontakten 
for at fylde 

4. Den 
automatiske 
fyldning standser 
af sig selv, og ml + 
sprayfunktion vises  

6. Når den er klar til 
anvendelse, følges 
den separate 
anvendelsesan-
visning for 
Obsidian® ASG 

3. Peg mod det 
nederste hjørne 
af pH-papiret, og 
foretag automatisk 
fyldning

STERIL

FORSIGTIG:
1) For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt,
må nålen IKKE skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset i Trin 1

2) Følg Trin 5 omhyggeligt, så trombocytterne ikke lægger sig
på bunden, da de er vigtige for helingsprocessen
3) Hvis der går mere end 30 min. efter trin 5, drejes

sprøjteholderen igen: Tryk på knappen øverst på
applikatorenheden i mere end 4 sek., tag sprøjteholderen ud,
drej den, skub sprøjteholderen ind i åbningen, luk dækslet, og

tryk på knappen i mere end 4 sek.

DEL 2 (VALGFRI) – ANBRING KATETERET I DET STERILISEREDE ENDOSKOPISKE APPLIKATORHÅNDTAG

STERIL

3. Juster det endoskopikateteret til den korrekte 
position. Kan indstilles i alle vinkler

2. Indsæt 
og skub 
endoskopika-
teteret helt 
igennem

1. Placer den 
endoskopikate-
terets spids 
i enden af 
håndtaget

4. For at låse 
positionen skubbes 
kateteret op, til 
det “klikker”

1. Placer 21G 
nålen lige inden i
pH 10 hætteglasset, 
træk væske ind 
i 1 ml sprøjten 

Undgå luftbobler i 
sprøjten

Viskøst stof kan 
variere i farven 

For vejledning i anvendelse følges den separate anvendelsesanvisning for Obsidian® ASG i boksen.


