ENLITE SERTERI KASUTUSJUHEND
Enlite sensori süsteem

Serter

Sensor

1. Pese käed
2. Vali sensori sisestuskoht

3. Puhasta piirkond alkoholilahusega. Lase seejärel õhu käes kuivada

4. Ava sensori pakend

Salvesti või saatja

5. Eemalda pjedestaalil sensor pakendist. Aseta pjedestaaliga sensor tasasele pinnale.

6. - 7. Suru Serter alla alusele, kuni serteri põhi asetseb tasasel
alusel.

8. Serteri eemaldamiseks pjedestaalilt aseta kaks sõrme aluse
haaradele ja tõmba Serterit aeglaselt otse üles. Ära eemalda
pjedestaali Serterist õhus, sest see võib sensorit kahjustada.

HOIATUS: Ära kunagi suuna vinnastatud Serterit kehaosa
suunas, kuhu sisestust ei soovita.
9. Aseta Serteri põhi tihedalt vastu keha, kohale kuhu soovid
sensorit sisestada.

HOIATUS: Nupu vabastamisel süstib Serter sensori.
NB: Serteri eemaldamiseks sensorist on vaja teist nupuvajutust.

10a.Vajuta nupp sisse
ja lase seejärel lahti.

10b. Oota 5 sekundit,
10c. Vajuta ja hoia
et lasta plaastril nahale nuppu sees.
kleepuda.

Patsient:
11a. Hoia sensori põhja vastu nahka.
Võta nõelakesta ülaosast kinni ja
tõmba seda aeglaselt otse üles
sensorist eemale.

12. Silu sensori plaaster sirgeks, et see oleks
naha vastas.

10d. Hoia serteri
nuppu sees ja tõsta
samal ajal Serter
nahast eemale.

Meditsiinitöötaja või abi osutaja:
11b. Mähi steriilne marli ümber sensori
(nagu näidatud pildil 11b). Hoia sensori
põhja vastu nahka. Võta nõelakesta ülaosast
kinni ja tõmba seda aeglaselt otse üles
sensorist eemale.

13. Hoia sensor paigal ja tõsta ettevaatlikult
plaaster üles. Eemalda plaastri alt ettevaatlikult
plaastri kaitse. Vajuta plaaster vastu nahka.

14.Enne MiniLik saatja ühendamist lisa sensorile veel üks plaaster.
Ära kata sensori konnektorit (2) ega plaastri sakki (1)
lisaplaastriga.

15-16. Ühenda MiniLink saatja sensoriga.
NB: Ületeipimine ei ole näidatud piltidel 15-16.

17-19. Kata MiniLink saatja läbipaistva plaastriga.

Näidustused
Enlite sensori sisestamise seade (edaspidi Serter) on ette nähtud kui vahend, mille abil saab
sisestada Enlite glükoosisensorit (sensorit).
Vastunäidustus
Ära kasuta Enlite Serterit muul otstarbel kui ainult Enlite sensori sisestamiseks. Medtronic
garanteeri selle toote ohutust või tõhusust kui kasutada teistel toodete puhul.

ei

Hoiatused
Loe kindlasti seda kasutusjuhist enne sensori paigaldama asumist. Kasutusjuhendi eiramine võib
põhjustada valu või vigastuse. Enlite Serter ei tööta samuti nagu teised Medtronicu sisestusseaded.
Serter süstib sensori kui vajutada nuppu ning seejärel see lahti lasta, mitte hoides nuppu all.
Veritsus, paistetus, ärritus või põletik sisestuskohal on võimalikud sensoriga seotud riskid ja võivad
olla põhjustatud valest sisestamisest ja sisestuskoha hooldusest. Sisestuskohta tuleb kontrollida
sageli nende tunnuste suhtes ja tagamaks sensori püsimise õigel kohal. Kui on ilmnenud sellised
sümptomid konsulteeri oma meditsiinitöötajaga.
Seadmel on automaatne nõela tagasitõmbamise mehhanism, mis võib põhjustada minimaalse
veritsuse kui nõel eemaldub sensorist. Kui nõela eemaldab peale teie keegi teine siis tuleb seda teha
käsivarre kauguselt ja suunatuna eemale endast ja teistest. Jälgida seadet pidevalt, et vältida
juhuslikke torkevigastusi.
Jälgi, et sisestuskohal ei tekiks veritsust. Kui veritsus ilmneb ära ühenda saatjat sensoriga.
Avalda veritsuskohale ühtlast survet vähemalt 3 minutit, kasutades steriilset tampooni või

puhast sidet.
Sensor on steriilne ja mitte-pürogeenne, kui pakend on suletud ja vigastamata. Enne kasutamist
tuleb alati pakendit kontrollida. Ära kasutage glükoosisensorit, kui selle steriilne pakend on
eelnevalt avatud või vigastatud.
Kui veritsus peatub, ühenda saatja sensoriga. Kui veritsus EI peatu, ÄRA ühenda saatjat sensoriga.
1.Eemalda sensor ja viska minema.
2. Kontrolli, kas sisestuskohal esineb punetus, veritsus, ärritus, valu, tundlikkus või põletik ja
hoolda vastavalt olukorrale.
3. Sisesta uus sensor teise kohta.
Kui sensor ei ole paigaldatud Serterisse korrektselt võib sisestamisel ilmneda valu valu või
vigastuse.
Seadeldis koosneb väikestest osadest ja võib ohustada väikelapsi.
Ettevaatusabinõud
Alati pese käed seebi ja veega enne sensori paki avamist ja sensori käsitlemist. Meditsiinitöötajad
peaksid järgima universaalseid ettevaatusabinõusid sensori ja Serteri käsitlemisel.
Ära sisesta sensorit läbi teibi ning kasuta ainult alkoholi lahuseid, et puhastada sensori sisestuskoht.
Ära kasuta teisi nahapreparaate enne sensori sisestamist.
Koosta endale rotatsiooniplaan sisestuskohtade valikuks.
Iga kasutamise järel viska sensor ja sisestusnõel torkavate/lõikavate jäätmete konteinerisse. Ära
puhasta ja resteriliseeri ja ära püüa nõela nõelakaitsmest eemaldada.
Kuhu paigaldada sensor
ETTEVAATUST: Ole kindel, et sensori sisestuskoht on vähemalt 7,5 cm insuliinipumba
infusioonikohast või süstekohast. Sensori asendamisel vali uus sisestuskoht vähemalt 5 cm
kaugusele eelmisest kohast.
Sisesta sensor kohta, kus on piisavalt naha-alust rasvkudet. Enlite sensor on ette nähtud kasutuseks
kõhul ja tuharatel. (Vaata pilt 2)
Ära sisesta sensorit musklisse või kohta, mis puutuvad kokku riietega, aksessuaaridega, sportimisel
aktiivselt liigutatavaid ja armkoega kaetud kohti kehal. Samuti väldi piirkonda ümber vöö või talje
ja 5 cm ümber naba.
Säilitamine ja käsitlemine
Hoiusta Serterit mitte vinnastatult, et säiliks Serteri eluiga.
Serteri hooldus
Kasutades ühel patsiendil
1. Niisuta puhas lapp õrna vedelseebi lahusega. Pühi Serterit.
2. Loputa Serter sooja kraaniveega.
3. Pühi Serterit 70% isopropüülalkoholiga.
4. Aseta Serter puhtale, kuivale riidele ja lase kuivada õhu käes.
Mitmel patsiendil kasutamise korral
Hoiatus: Kui verd on sattunud Serterile, tuleb see hävitada. Laadija hävitada vastavalt kohalikele
seadusandlustele ohtlike jäätmete käitlemise kohta.
Järgi järgmisi protseduurireegleid puhastamaks Serterit pärast iga patsiendi kasutust:
1. Kasutades kindaid, niisuta puhas lapp sooja vee ja õrna vedelseebi lahusega. Pühi Serterit
seebilahusega.
2. Loputa Serter sooja kraaniveega vähemalt 1 min. jooksul. Loputamise ajal aktiveeri Serter ja
vajuta nuppu.

3. Valmista ensümaatiline puhastuslahus juhindudes tehasepoolsetest juhistest.
4. Leota Serterit lahuses, hoides Serterit üleni selles vähemalt 10 minutit.
5. Harja Serterit õrna harjasega harjaga, puhasta kõik raskesti ligipääsetavad kohad. Harjamise
ajal aktiveeri serter. Võid kasutada Serteri puhastamiseks seestpoolt süstalt.
6. Loputa Serter voolava kraaniveega, et eemaldada puhastuslahuse jäägid. Aktiveeri
loputamise ajal Serterit.
7. Kuivata Serter rätikuga.
8. Kontrolli, et ei jääks jääkaineid Serterile. Vajadusel korda protseduuri.
9. Pihusta kogu Serterile des.vahendit, nii et Serter jääks märgunuks vähemalt 5 minutiks
10. Loputa Serter voolava kraaniveega. Aktiveeri Serterit loputamise ajal.
11. Asetage Serter puhtale kuivale riidele ja lase õhukäes kuivada.
12. Kui on täiesti kuiv, asetage see suletud kotti, mis on sildistatud puhastamise
kuupäevaga (vaadake näidet sildist).
Järgi kasutusjuhendit
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