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Vigtigt - før du starter 

1. Læs venligst hele denne brugervejledning igennem, før systemet PCD-51™ tages i brug. 
Opbevar brugervejledningen på et let tilgængeligt sted, så det er muligt at slå op i den, når 
det er nødvendigt. Noter dig alle kontaktoplysninger til din forhandler, som du købte 
systemet af. 

2. Sørg for at gemme al emballage til eventuel senere transport af kompressionspumpen. 
Emballagen er specielt udviklet til at beskytte systemet mod beskadigelse under 
transport. 

Indikationer 

• Primært lymfødem 

• Sekundært lymfødem 

• Utilstrækkelig venefunktion 

• Venøse stasesår 

• Muskelpumpe dysfunktion 

PCD-51™ er beregnet til anvendelse af patienter hjemme og af autoriserede 
sundhedspersoner på klinikker. 

PCD-51™ er beregnet til anvendelse af patienter, der er over 12 år gamle og vejer mere end 
30 kg. 

Kontraindikationer 

Anvendelse af PCD-51™ systemet anbefales ikke ved en eller flere af følgende tilstande: 

• Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (blodprop i dyb vene i ben eller bækken) eller 
lungeemboli (blodprop i lungerne) 

• Årebetændelse 

• Akut infektion af den ramte ekstremitet 

• Hjertesvigt 

• Alvorlig arteriosklerose (åreforkalkning) eller andre iskæmiske (nedsat blodforsyning) 
karsygdomme 

• Enhver tilstand hvor forøget venøst eller lymfatisk tilbageløb er uhensigtsmæssigt 

På grund af væskebevægelserne i kroppen ved anvendelse af systemet, skal der udvises 
forsigtighed med patienter, der har en hjertesygdom. Det anbefales ikke at benytte højt tryk 
til patienter, som lider af perifer okklusion (venetilstopning). 

 

 

Forsigtig: 

Denne enhed må kun sælges og bruges af eller efter samtykke fra en autoriseret 
sundhedsperson. 
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Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler 

 

Advarsel: Risiko for elektrisk stød 

Sørg for at der ikke trænger væske ind i nogen del af PCD-51™-
kompressionspumpen. Må ikke nedsænkes i vand. Ved rengøring følges 
instruktionerne fra afsnit 8.1 og 8.2 i denne brugervejledning. 

 

 

Advarsel: Risiko for elektrisk stød 

Åbn ikke kompressionspumpen, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke 
selv at servicere kompressionspumpen. Alle vedligeholdelsesopgaver skal 
udelukkende udføres af dertil uddannede, autoriserede personer. Enhver garanti 
bortfalder, hvis service udføres af uautoriserede personer. 

 

 

Advarsel: 

PCD-51™ må ikke anvendes i nærheden af brændbart materiale. 

 

 

Advarsel: Hold tør! 

Læg ikke systemet eller dets komponenter i vand og sørg for, at der ikke 
trænger væske ind i nogen del af PCD-51™-systemet.  

Brug ikke PCD-51™, nogen dele eller tilbehør, hvis de er blevet våde eller udsat 
for væske. 

 

 

Advarsel: 

Undlad at ændre nogen af komponenterne i PCD-51™-systemet. 

 

 

Advarsel: 

Undlad at servicere eller vedligeholde nogen del af PCD-51™-systemet, mens 
det anvendes på en patient. 

 

 

Advarsel: 

Tilslut kun PCD-51™ kompressionspumpen til dele, der hører til PCD-51™-
systemet. 

 

 

Advarsel: 

Stands terapien i tilfælde af forandringer i PCD-51™-systemets funktion. 

!

!

!

!

!

!

!

!
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Advarsel: 

PCD-51™-systemet omfatter små dele. Undgå kvælning ved at undgå at sluge 
delene og holde dem uden for børns rækkevidde. 

 

 

Forsigtig: 

Forebyg skader på PCD-51™-systemet ved at beskytte det mod støv, fnug og 
snavs. Beskyt det mod støv, fnug og snavs. Opbevares beskyttet mod kæledyr. 

 

 

Forsigtig: 

Undlad at bruge PCD-51™ uden for det anførte temperaturområde: 10 til 30 °C. 

 

 

Forsigtig: 

Undlad at bruge PCD-51™ uden for det anførte område for relativ luftfugtighed: 
30 % rH - 85 % rH, ikke-kondenserende. 

 

 

Forsigtig: 

Undlad opbevaring eller transport af PCD-51™-systemet uden for det anførte 
temperaturområde (se afsnit 8.3 - Opbevaring og transport.) 

 

 

Forsigtig: 

Undlad at betjene PCD-51™ under transport. 

 

 

Forsigtig: 

PCD-51™ kan anvendes i højder op til 3.000 m over havets overflade. 

 

 

Forsigtig: 

Undgå skader på udstyret ved kun at bruge tilbehør, løse dele og materialer, 
som er beskrevet i denne brugervejledning.  

 

 

Forsigtig: 

Når kompressionspumpen er i brug, må den kun sættes på et vandret, stabilt 
underlag. Kompressionspumpen må ikke sættes på senge, tæpper, madrasser, 
puder eller polstrede møbler. Kompressionspumpen må ikke tildækkes.  

 

!
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Mærkater 

Følgende mærkater og symboler anvendes på kompressionspumpen, manchetterne og/eller 
emballagen. 

Symbol Beskrivelse Placering 

IP21 Kapslingsklasse mod vandindtrængning 
På undersiden af 
kompressionspumpen 

 

Læs instruktionerne før ibrugtagning 
På undersiden af 
kompressionspumpen 

 
Læs instruktionerne før ibrugtagning 

På manchettens 
mærkat 

 
Beskyttelsesniveau - type BF-udstyr 

På undersiden af 
kompressionspumpen 

 
Dobbelt isolering På strømforsyningen 

 Jævnstrøm 
På undersiden af 
kompressionspumpen 

 

MR-usikker - hold væk fra udstyr til magnetisk 
resonans billeddannelse (MRI) 

På undersiden af 
kompressionspumpen 

 
Producentens navn og adresse 

På manchettens 
mærkat og på 
undersiden af 
kompressionspumpen 

 

Produktionsdato 
På undersiden af 
kompressionspumpen 

 

Separat indsamling af kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr. 

Bemærkning: 

Flere oplysninger om bortskaffelse af udstyr, dets 
komponenter og tilbehør fås hos den lokale 
forhandler. 

På undersiden af 
kompressionspumpen 

 

CE-mærkning, der viser overensstemmelse med 
2007/47/EC, der supplerer EU-direktiv 93/42/EØF 
vedrørende medicinsk udstyr. 

På undersiden af 
kompressionspumpen 

 Serienummer på kompressionspumpen 
På undersiden af 
kompressionspumpen 
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Symbol Beskrivelse Placering 

 

Skrøbelig, håndter forsigtigt På emballage 

 
Holdes tør På emballage 

 
Denne side op På emballage 

 
Opbevares beskyttet mod sollys På emballage 

 

Begrænsning af fugtighed under transport På emballage 

 

Begrænsning af atmosfærisk tryk under transport På emballage 

 
Begrænsning af temperatur under transport På emballage 

 
"ON" (strømafbryder) På hovedkontakt 

 
"OFF" (strømafbryder) På hovedkontakt 

 
Må ikke vaskes 

På manchettens 
tekstilmærkning 

 
Tåler ikke kemisk rens 

På manchettens 
tekstilmærkning 

 
Må ikke tørretumbles 

På manchettens 
tekstilmærkning 

 
Tåler ikke blegning 

På manchettens 
tekstilmærkning 

 
Må ikke stryges 

På manchettens 
tekstilmærkning 
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1. Indledning - PCD-51™ systemet 

PCD-51™-systemet er et sekventielt kompressionssystem til anvendelse ved lymfødem, 
utilstrækkelig venefunktion, venøse stasesår og dysfunktion af "muskelpumpen". 

PCD-51™-systemet består af: 

• Kompressionspumpen (somme tider kaldet "kompressor" eller "pumpe"). Den leverer luft ved 
et forudbestemt tryk til en trykmanchet, der er fastgjort om det område, som skal 
komprimeres. PCD-51™-kompressionspumpen forsynes af en DC strømadapter, som skal 
forbindes til en passende 100-240V stikkontakt.  

• Slangebundter som overfører luften fra kompressionspumpen til hvert enkelt kammer i 
manchetten. 

• Manchet, der er fastgjort om det område, som skal komprimeres. Hver enkelt manchet 
indeholder 4 overlappende kamre. Disse kamre fyldes ét ad gangen med luft fra 
kompressionspumpen, og leverer et tryk. 

Så snart hele området er blevet komprimeret, letter PCD-51™-kompressionspumpen 
trykket, og der er en kort pause. Derefter starter processen igen og gentages, til 
terapiforløbet er afsluttet. 

PCD-51™-systemets tryk- og trykfaldskompressionen stimulerer lymfekarrene i det område, som 
komprimeres, til at opsamle og transportere lymfevæske. Den retningsbestemte kompression 
fremmer transporten af lymfevæske mod torsoen og ud i sunde lymfebaner og dermed tilbage til 
blodbanen. Den retningsbestemte kompression hjælper også med at reducere venøse ødemer og 
stimulerer samtidig det venøse tilbageløb.  
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2. Komponenter på PCD-51™-systemet 

PCD-51™-systemet består af kompressionspumpen, manchetter, og slangebundter. 

2.1. Kompressionspumpe, slangebundter og tilbehør 

Oversigt 1 - Systemkomponenter 

Komponent Illustration 

Kompressionspumpen forsyner trykmanchetterne 
med luft. Der sidder to luftudtag foran på enheden. 
Slangebundtet skal forbindes til disse to udtag. 
Kompressionspumpen kan styre en eller to 
trykmanchetter samtidigt. 

 

Slangebundtet overfører trykluften fra 
kompressionspumpen til manchetten.  

 

Blindprop 

Hvis der kun skal anvendes en enkelt manchet, skal 
det ubenyttede luftudtag foran på 
kompressionspumpen afblændes for at forhindre, at 
der slipper luft ud. 

Anvend Blindproppen til at afblænde det 
ubenyttede luftudtag foran på 
kompressionspumpen. 

 

Strømforsyning 

Strømforsyningen modtager 100-240 VAC, 50-60 Hz 
og leverer 12 VDC 3A til kompressionspumpen. 

 

 

 

Forsigtig: 

• Kun til indendørs brug. 

• Brug kun strømforsyningen, der 
leveres med PCD-51™. 
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2.2. Manchetter 

Din forhandler vil vælge den rigtige manchet for dig i henhold til anvisninger fra autoriserede 
sundhedspersoner.  

 

Foto 1: Armmanchet 

 

Foto 2: Benmanchet 

 

Foto 3: Kile 
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3. Opsætning af systemet 

Før PCD-51™-systemet tages i brug for første gang, skal det sted, hvor anvendelsen skal foregå, 
indrettes således, at patienten altid kan nå kompressionspumpen. 

3.1. Opsætning af kompressionspumpen 

1. Anbring kompressionspumpen på en flad, stabil overflade, som den ikke kan skride på 
eller falde ned fra. Forsiden af kompressionspumpen skal være ca. 15 cm fra kanten af 
overfladen. 

2. Anbring kompressionspumpen, så patienten let kan nå dens betjeningselementer under 
anvendelsen. 

3. Vælg det stik, som passer til din stikkontakt. Sæt det på DC strømadapterens bagside.  

(Se foto nedenfor) 

 

   Foto 4: DC Strømadapter 

For at udskifte stikket skal du trykke på Åbn knappen under stikket, mens du trækker stikket ud. 
(Se foto nedenfor). 

      

Foto 5: DC Strømadapter 
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4. Sæt jævnstrømsadapterkablet I DC-stikket på konsollen. Sæt derefter DC-adapteren i en 
passende 100 – 240V stikkontakt. 

 

 

Bemærk: 

Kompressionspumpen har “multispænding” og kan anvendes ved rejser.  

Et passende stik skal anvendes i lande med inkompatible stikkontakter. 

 

3.2. Tilslutning af slangebundt til manchetterne 

1. Anbring manchetten på en flad overfalde, så luftindtagene vender opad. 

Bemærk de farvede og nummererede slanger. (Se foto 6). Hver slange fylder luft i et 
luftkammer. Bemærk de farvede og nummererede luftindtag på manchetten. 

2. Forbind luftslangerne til manchetten ved at indsætte hver slange til dens tilhørende 
luftindtag så tal og farver på slangernes ender og manchettens luftindtag passer sammen. 

Slangerne skal forbindes i den rigtige rækkefølge, så luftkamrene oppustes i den rigtige 
sekvens. 

3. Når de er forbundet korrekt, er det bedst at efterlade individuelle slanger forbundet til 
manchetten til fremtidigt brug. 

 

 

Bemærk: 

Slanger skal forbindes i den rigtige nummerorden, med slange 1 over hånden 
eller foden, og de resterende slanger i stigende nummerorden mod kroppen, så 
luftkamrene oppustes i den rigtige sekvens. 

 

4. Afmontering af slanger: Følg denne procedure, hvis du vil afmontere en slange fra 
luftindtaget: 

a) Grib fat i enden af luftslangen. 

b) Hold luftindtaget nede med den anden hånd, og drej og træk forsigtigt i slangen for 
at tage den af. Træk ikke i luftindtaget! 
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 Foto 6: Slangebundt med farvede og nummererede ender 

3.3. Anvend tøj der dækker det komprimerede område 

Bær let, løst og absorberende tøj over de områder af din krop, som vil blive dække af 
manchetten. Dette er for at forhindre, at der opstår irritation ved kontakt med manchettens 
nylonmateriale, til at absorbere sved og til at holde manchetten ren. Bær tøj uden lynlåse, 
knapper og udsmykning, der kan gnide mod huden.  

3.4. Kompressionsstillinger 

Forhør dig med de autoriserede sundhedspersoner for specifikke anbefalinger til 
kompressionsstilling. Sørg altid for, at kompressionspumpen og slangerne er let tilgængelige 
fra kompressionsstillingen. 

□ Benmanchetter kan anvendes i siddende eller liggende stilling. Hvis der anvendes 
benmanchetter i siddende stilling, er det bedst at løfte fødderne ved at understøtte dem 
med en puf eller bruge en stol med indstilleligt ryglæn.   

□ Armmanchetter kan anvendes i siddende stilling eller liggende behageligt på en seng eller 
sofa med armen hævet eller vandret. 
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3.5. Anbringelse af manchetten 

Forhandleren vil vælge en manchet, der passer dine mål og i henhold til anvisninger. Find den 
manchet, som skal anvendes, ud fra nedenstående beskrivelser, og følg anvisningerne. 

3.5.1. Benmanchet 

a. Åbn lynlåsen delvist og stik foden ned i manchetstøvlen, træk derefter manchetten op 
omkring benet i dens fulde længde.  

b. Luk lynlåsen. 

3.5.2. Armmanchet 

 

Bemærk: 

Fjern alle smykker eller armbåndsure før du tager armmanchetten på. 

a. Lyn manchetten helt med lynlåsen. Indfør din arm gennem skulderåbningen. Træk 
manchetten op over din skulder, så udskæringen er placeret under din armhule. 

b. Støt armen mod armlænet eller en pude under anvendelsen. Hvis manchetten glider 
ned, anvendes den rem, der leveres som ekstraudstyr. Remmen bruges ved at fastgøre 
dens ene ende til manchettens kliklås på bagsiden. Træk derefter manchetten på og 
træk remmen rundt om kroppen under den arm, der ikke komprimeres og fastgør den 
til den anden kliklås på forsiden. Hvis remmen er korrekt fastgjort, skal den krydse fra 
skulderen på den arm, der komprimeres, hen over brystet og under den modsatte arm. 
Stram remmen for at opnå en behagelig pasform.   

Manchettens lynlås skal være lukket under anvendelse. Brug ikke manchetten, hvis 
lynlåsen er helt eller delvist åbnet.  

Ved afslutningen udtømmes luften af manchetten, og gør det let at fjerne den. Patienten 
burde kunne lade manchetten glide af og trække den på igen uden at lyne manchetten op 
hver gang.  
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3.6. Tilslutningen af slangebundtet til kompressionspumpen 

 

Bemærk: 

Hold kompressionspumpens håndtag med en hånd, mens du tilslutter eller 
afbryder slangebundtet med din anden hånd. 

1. Find slangestudsen på den anden ende af slangebundtet. Bemærk også, at der sidder to 
luftudtag foran på kompressionspumpen. 

2. Indsæt slangestudsen på et af de to luftudtag foran på kompressionspumpen, mens du 
kontrollerer, at logoet trykt på studsen vender OPAD. 

Slangestudsen "klikker" på plads. Hvis du ikke hører et klik, skal du bevæge den forsigtigt, 
for at kontrollere at den sidder fast.  

a) For at fjerne slangestudsen, skal frigivelsesknapperne på hver side af studsen 
klemmes sammen og studsen trækkes ud.  

b) Hvis du kun bruger en manchet, skal du afblænde det ubrugte luftudtag foran på 
kompressionspumpen med blindproppen (du finder blindproppen i den medfølgende 
taske med lynlås).  Det er vigtigt at afblænde dette udtag. Hvis det efterlades åbent 
slipper luften ud, kompressionspumpen stopper, statuslampen lyser orange og 
alarmen bipper. 

 

Bemærk: 

Når der kun bruges en manchet, skal det andet udtag afblændes. Ellers stopper 
kompressionspumpen, statuslampen lyser orange og alarmen bipper. 

 

 

Bemærk: 

Når det er nødvendigt at tømme manchetten omgående, frakobles 
slangebundtet fra kompressionspumpen for straks at fjerne lufttrykket i 
manchetten.  
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4. Betjening PCD-51™  

Nedenfor ses en beskrivelse af kompressionspumpens betjeningspanel. Læs dette afsnit før du 
kompressionspumpen tages i brug for første gang. 

 

 

Foto 7: Kompressionspumpens betjeningspanel 

 

Oversigt 2 - Kompressionspumpens taster 

Tast Funktion 

 

Reguleringsknap til tid i minutter: Bruges til at indstille tid for 
anvendelsen af kompressionspumpen.  (15-90 min.). 

 

Reguleringsknap til tryk: Bruges til at indstille kompressionstrykket  

(20-80 mmHg). 

Låseknap: Deaktiver reguleringsknappen til tryk for at forhindre 
uønskede ændringer til den valgte indstilling. 

Reguleringsknap til 

tryk. 

Reguleringsknap til 

tid i minutter. 

Start/stop-knap 

Låseknap 

             Status  

      lampe  
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Tast Funktion 

 

Start/stop-knap: Bruges til at starte eller stoppe kompressionen. 

Statuslampe: 

• Hvid - strømmen er tændt. Terapien er ikke startet 

• Grøn - kompressionen er i gang 

• Orange - angiver en funktionsfejl (Se kapitel 9 -Fejlfinding). 

 

Hovedkontakt: Bruges til at tænde for kompressionspumpen. (Findes på 
bagsiden af kompressionspumpen, nederst til højre)  

 

Strømforsyningsstik: Bruges til at tilslutte strømforsyningen. (Findes 
under hovedkontakten) 

5. Indstilling af tryk og tid 

1. Drej låseknappen mod uret for at frigøre reguleringsknappen til tryk. 

2. Indstil reguleringsknappen til tryg i henhold til anvisninger. Minimum trykindstilling er 20 
mmHg. Maksimum trykindstilling er 80 mmHg. 

3. Drej låseknappen med uret for at låse reguleringsknappen til tryk. 

4. Indstil reguleringsknappen til tid i minutter i henhold til anvisninger. Minimum tid for 
anvendelse er 15 minutter. Maksimum tid for anvendelse er 90 minutter. 

 

 

Forsigtig: 

Anvend kun PCD-51™-systemet, som foreskrevet af en autoriseret 
sundhedsperson. 
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6. Sådan startes kompressionsforløbet 

Nu er kompressionspumpen klar til betjening, og anvendelsen kan begynde. 

 

Bemærk: 

Hold kompressionspumpens håndtag med en hånd, mens du tænder eller slukker 
på hovedkontakten med din anden hånd. 

1. Kontroller, at alle slanger er korrekt forbundet til manchetten, og at slangebundtet er sikkert 
tilsluttet til kompressionspumpen. 

2. Kontroller, at hovedkontakten bag på kompressionspumpen står i stillingen OFF. 

3. Forbind strømkablet til strømforsyningsstikket (Findes under hovedkontakten). 

4. Tilslut DC-strømadapterkablet til stikkontakten. 

5. Find en behagelig siddende, tilbagelænet eller liggende stilling, hvor du har let ved at nå 
kompressionspumpens betjeningspanel. Anbring manchetten ved at følge instruktionerne i 
afsnit 3.5 ovenfor. 

6. Drej hovedkontakten til ON. 

7. Tryk på Start/Stop-knappen. 

Kompressionen begynder. 

 

Bemærk: 

Ved starten af kompressionen kan det tage adskillige opfyldningscykler, før 
manchetten er helt oppustet, da manchetten skal oppustes fra helt tom tilstand. 

7. Sådan afsluttes forløbet 

1. Når den fastsatte tid for anvendelse er udløbet, stopper kompressionspumpen. Hvis du har 
behov for at stoppe kompressionsterapien halvvejs, skal du trykke på Start/stop-knappen. 
Ved afslutning af anvendelsen skal du slukke for kompressionspumpen på hovedkontakten. 

2. Når kompressionsterapien stopper, skal du vente op til 30 sekunder for at tillade manchetten 
at blive helt tømt, før du fjerner den. 

 

Bemærk: 

Når det er nødvendigt at tømme manchetten omgående, frakobles 
slangebundtet fra kompressionspumpen for straks at fjerne lufttrykket i 
manchetten. 
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8. Vedligeholdelse og opbevaring 

8.1. Rengøring af kompressionspumpen 

 

Forsigtig: 

Tag kompressionspumpens stik ud af stikkontakten, før den rengøres. Lad den 
tørre helt, før den igen sættes til stikkontakten. 

1. Sørg for, at DC-strømadapterkablet er trukket ud af stikkontakten, før 
kompressionspumpen rengøres. 

2. Tør den af med en let fugtig klud.  

3. Sørg for, at fugt eller væsker ikke trænger ind i kompressionspumpen! 

8.2. Rengøring af trykmanchetten 

1. Sænk aldrig manchetter ned i væske. De kan kun rengøres ved at tørre overfladen af. 

2. Tør forsigtigt udvendige og indvendige overflader af trykmanchetten med en blød klud 
med varmt vand, der ikke overstiger 40 °C og et mildt rengøringsmiddel. Sænk ikke ned i 
væske! Sørg for, at der ikke trænger væske ind i manchettens luftindtag! Tør efter med 
rent vand for at fjerne resterende rengøringsmiddel, og vær igen forsigtig for at undgå, at 
der trænger vand ind i manchettens luftindtag. 

3. Tør kun med et blødt håndklæde. 

4. Når den er tør, kan kompressionspumpens udvendige og indvendige overflader aftørres 
med alkohol. Når der bruges alkohol, skal der bæres handsker og arbejdes i et område 
med god ventilation.  

5. Lad manchetten lufttørre helt før brug.  

 

Forsigtig: 

• Må ikke hånd- eller maskinvaskes. Aftør kun overfladen! 

• Lad ikke væske trænge ind i luftindtagene. 

• Må ikke udsættes for blegemiddel. 

• Må ikke renses. 

• Må ikke vrides, stryges, tumbles, eller tvungen varmetørre. 
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8.3. Opbevaring og transport 

1. Opbevar kompressionspumpen, slanger og manchetter væk fra direkte sollys. 

2. Opbevares på et tørt, skyggefuldt sted (Se forsigtighedsreglen nedenfor). 

3. Undgå at vride og folde slangebundtet. 

4. Opbevar DC-strømadapterkablet let indpakket og sikret. 

 

Forsigtig: 

Kompressionspumpen kan transporteres eller opbevares i korte perioder under 
følgende forhold: 

• Temperatur mellem -20 °C til 70 °C 

• Luftfugtighed på 10 % rH til 93 % rH ikke-kondenserende 

• Atmosfærisk tryk på 190 hPa til 1060 hPa. 

Lad systemet akklimatisere sig til et rimeligt stuetemperaturområde på 10 °C til 
30 °C, før det betjenes. 
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9. Fejlfinding 

Oversigt 3 - Fejlfinding 

Symptom Mulig årsag Afhjælpning 

Kompressionspumpen 
fungerer ikke. 

Ingen elektricitet. Kontroller stikkontakten. 

 Strømforsyning. Kontroller, at AC adapteren er tilsluttet til 
strømforsyningsstikket på 
kompressionspumpen, og at strømkablet er 
tilsluttet til 100-240 Volt stikkontakt.  

 Strømkabel. Efterse strømkablet for defekter. 

Orange statuslampe er 
tændt 

Funktionsfejl Kontakt forhandleren. 

Kompressionspumpen 
fungerer ved start og men 
stopper omgående. 

Luften kan ikke passere 
gennem 
slangebundtet. 

Efterse slangebundterne for knæk og 
vridninger. 

Den ene manchet pumpes 
op, men den anden gør 
ikke. 

Den anden manchet 
modtager ikke luft. 

Efterse slangebundterne for knæk og 
vridninger. 

Kompressionspumpen 
stopper, statuslampen 
lyser orange og alarmen 
bipper. 

Slangebundtet er ikke 
korrekt tilsluttet til 
manchet eller 
kompressionspumpe, 
eller blindprop er ikke 
indsat i ubrugt 
luftudtag. 

Kontroller og fastgør alle lufttilslutninger. Når 
der kun behandles en ekstremitet, skal du 
altid afblænde det ubrugte luftudtag med 
blindproppen, der leveres med 
kompressionspumpen. Hvis alle forbindelser 
er i orden og problem fortsætter, skal du 
kontakte forhandleren. 

Kompressionspumpen 
kører med et meget lavt 
tryk uanset det tryk, der 
indstilles af brugeren. 

Defekt manchet. Udskift manchetten og prøv igen. 

Et indvendigt problem. Kontakt forhandleren. 

En usædvanlig lyd. Forplantning af 
vibrationer til bordet. 

Sørg for, at kompressionspumpen står fast på 
alle fire fødder. 

 Et indvendigt problem. Kontakt forhandleren. 
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9.1 Garanti og kontaktoplysninger 

9.11 Autoriseret repræsentant i Europa 

MedNet GmbH 
 

Borkstraße 10 

48163 Münster 

Tyskland 

Tlf.: +49 251 32266-60 

Fax: +49 251 32266-22 

Websted: http://www.medneteurope.com 

 

9.12    Producentens navn og adresse 

Mego Afek AC Ltd. 

Kibbutz Afek, 3004200 

Israel 

Tlf.: 972-77-9084277 

Fax: 972-4-8784148 

E-mail: info@megoafek.com 

Websted: www.megoafek.com 

 

9.2 Producentgaranti 

Mego Afek AC Ltd. garanterer, at PCD-51™ og trykmanchetterne er fri for fejl på materialer og 
i forarbejdning. 

Denne garanti dækker følgende: 

□ Apparater: I en periode på to år fra købsdatoen. 

□ Manchetter: To år fra købsdatoen. 

Denne garanti omfatter og dækker ikke funktionsfejl, der er forårsaget af ufornuftigt brug, 
manglende overholdelse af anvisninger for betjening og vedligeholdelse eller skader 
forårsaget af uautoriserede eller ukvalificerede reparationer. 
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Bilag I - Manchetter til brug med PCD-51™-systemet 

PCD-51™ er beregnet til brug med Lympha Press® manchetter med 4 overlappende luftkamre, og 
Petite Basic System™ manchetter, fremstillet af Mego Afek AC Ltd. Oversigten herunder viser en 
liste over tilgængelige manchetter, der kan bruges med PCD-51™ pumpen. 
 

A

D

F

L L

E

1
/2F

C

B

1
/3L

2
/3L

A

D

 

Mål gives i centimeter (cm). 

Type Mål Stør
-

rels
e 

Mål med kile 

Kat. nr. Størrelse A B C D E F L A B C D E 

Lympha Press® manchetter med 4 overlappende luftkamre 

L41F22
50 

Ben 2-50
 S 

57 54 46 43 48 26 50 AT 67 64 55 48 48 

L41F22
75 

Ben 2-75
 S+ 

66 56 46 43 48 26 73 BT 76 66 55 48 48 

L41F22
85 

Ben 2-85
 M 

70 60 47 43 48 26 84 CT 80 70 56 48 48 

L41F22
95 

Ben 2-95
 M+ 

80 72 50 44 48 26 95 ET 90 82 59 49 53 

L41F23
65 

Ben 3-65
 L 

81 73 60 56 54 37 65 BT 91 83 69 61 59 

L41F23
75 

Ben 3-75
 L+ 

85 76 61 56 54 37 75 CT 95 86 70 61 59 

L41F23
85 

Ben 3-85
 L++ 

90 80 63 56 54 37 85 DT 100 90 72 61 59 

L41F24
75 

Ben 4-75
 WL+ 

95 82 68 64 61 37 75 CT 105 92 77 67 65 

L41F12
90 

Arm 2-90
 M 

58 -- -- 29 -- -- 88 
C 

68 -- -- 39 -- 

Kile Ben Arm 
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Petite Basic System™ manchetter med 4 overlappende luftkamre 

L41M22
50 

Ben 2-50
 S 

57 54 46 43 48 26 50 AT 67 64 55 48 48 

L41M22
75 

Ben 2-75
 S+ 

66 56 46 43 48 26 73 BT 76 66 55 48 48 

L41M22
85 

Ben 2-85
 M 

70 60 47 43 48 26 84 CT 80 70 56 48 48 

L41M22
95 

Ben 2-95
 M+ 

80 72 50 44 48 26 95 ET 90 82 59 49 53 

L41M23
65 

Ben 3-65
 L 

81 73 60 56 54 37 65 BT 91 83 69 61 59 

L41M23
75 

Ben 3-75
 L+ 

85 76 61 56 54 37 75 CT 95 86 70 61 59 

L41M23
85 

Ben 3-85
 L++ 

90 80 63 56 54 37 85 DT 100 90 72 61 59 

L41M24
75 

Ben 4-75
 WL+ 

95 82 68 64 61 37 75 CT 105 92 77 67 65 

L41M12
90 

Arm 2-90
 M 

58 -- -- 29 -- -- 88 
C 

68 -- -- 39 -- 
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Bilag II - Specifikationer 

Sekventiel terapienhed Model: 731A, apparat koblingsanordning, transportabel,  
nominel udgangseffekt: 100-240 VAC, 50-60 Hz 

Type af beskyttelse mod elektrisk stød Klasse II 

Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød Type BF 

Kapslingsklasse mod vandindtrængning IP21 

Apparatets sikkerhedsgrad ved tilstedeværelse af 
brandfarlige anæstesigasser blandet med luft, ilt 
eller lattergas  

Udstyret er ikke egnet til brug ved 
tilstedeværelse af brandfarlige anæstesigasser 
blandet med luft, ilt eller lattergas 

Betjeningstype Kontinuerlig 

Miljøforhold Normal: 10-30 °C, 30-75 % rH, 700-1060 hPa 

Trykområde 20 mmHg til 80 mmHg 

Størrelse 22 cm × 17 cm × 13 cm 

Vægt 1,5 kg 
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Bilag II - EMC Producentens erklæringer 

Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for sundhedsplejesystemer i hjemmet 

PCD-51™-systemet er evalueret til international standard IEC 60601-1-2 “Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og ydeevne - Yderligere standard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og 
prøvninger". 

1. Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal installeres 
og sættes i drift i henhold til de EMC-oplysninger, der er givet her med ledsagende 
dokumentation. 

2. Bærbar og mobil RF-kommunikation kan påvirke det medicinske elektriske udstyr. Se 
nedenstående anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og 
PCD-51™-systemet. 

3. Trådløst kommunikationsudstyr, såsom trådløse netværksapparater i hjemmet, 
mobiltelefoner, walkie-talkies, trådløse telefoner og deres baser, kan påvirke dette udstyr og 
bør opbevares på en afstand på mindst 3,3 meter fra systemet. 

Normeret maksimal udgangseffekt 
på sender (W) 

Afstand i henhold til senderens frekvens 
(m) 

0,01 0,23 

0,1 0,73 

1 2,3 

10 7,3 

100 23 

*Bemærkning: Afstand beregnet fra 800 MHz til 2,5 GHz 

 

Forsigtig: 

Undlad at bruge mobiltelefoner eller andre enheder, der udsender 
elektromagnetiske felter, nær enheden. Dette kan medføre funktionsfejl på 
enheden.  

 

 

Forsigtig: 

Dette system på ikke bruges nær ved, eller oven på andet udstyr. Hvis det er 
nødvendigt at bruge det nær ved eller oven på andet udstyr, skal enhedens 
funktion kontrolleres, for at bekræfte at den fungerer normalt på dens aktuelle 
placering 
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Model 731A - elektromagnetiske emissioner - producenterklæring 

Model 731A er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret i det 

følgende. Kunden eller brugeren af Model 731A skal sikre, at den bruges i et sådant 

miljø. 

Emissionsprøve Overholdels

e 

Elektromagnetisk miljø - vejledning 

RF-emissioner 

CISPR 11 

Gruppe 1 Model 731A  bruger kun RF-energi til dens interne funktion. 

Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis 

ikke forårsage forstyrrelser på elektronisk udstyr i 

nærheden. 

RF-emissioner 

CISPR 11 

Klasse B 

Model 731A er egnet til brug i alle omgivelser, herunder 

husstande og andre, der er direkte forbundet til den 

offentlige elforsyning der forsyner almindelige husstande. 

Harmoniske 

emissioner 

IEC 61000-3-2 

Overholder 

Spændingsudsving/fl

uktuerende 

emissioner 

IEC 61000-3-3 

Overholder 

 

Model 731A - elektromagnetisk immunitet - producenterklæring 

Model 731A er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret i det 

følgende. Kunden eller brugeren af Model 731A skal sikre, at den bruges i et sådant 

miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 

testniveau 

Overholdelses

grad 

Elektromagnetisk miljø - vejledning 

Elektrostatisk 

udladning 

IEC 61000-4-2 

±6 kV 

kontakt 

±8 kV luft 

Overholder  

Hurtige elektriske 

transienter/spidser 

IEC 61000-4-4 

±2 kV for 

elforsyning

sledninger 

Overholder Lysnettets forsyningskvalitet skal svare til 

den, der kræves i et typisk husstands- eller 

hospitalsmiljø. 
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Spidser  

IEC 61000-4-5 

±1 kV 

ledning til 

ledning 

Overholder Lysnettets forsyningskvalitet skal svare til 

den, der kræves i et typisk husstands- eller 

hospitalsmiljø. 

Spændingsfald, korte 

afbrydelser og 

spændingsafvigelser 

på indgående 

elforsyningsledninger 

IEC 61000-4-11 

>95 % fald 

i UT i 0,5 

cyklus 

>60 % fald 

i UT i 5 

cykler 

>30 % fald 

i UT i 25 

cykler 

>95 % fald 

i UT i 5 

cykler  

Overholder Lysnettets forsyningskvalitet skal svare til 

den, der kræves i et typisk husstands- eller 

hospitalsmiljø.  

Vekselstrømsfrekvens

en (50/60 Hz) 

magnetfelt 

IEC 61000-4-8 

3 A/m Overholder Magnetfelterne fra vekselstrømsfrekvensen 

skal være i niveauer, der er karakteristiske 

for et typisk husstands- eller hospitalsmiljø. 

NOTE: UT er AC-lysnetspændingen før anvendelsen af testniveauet. 
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Model 731A - elektromagnetisk immunitet - producenterklæring 

Model 731A er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret i det 

følgende. Kunden eller brugeren af Model 731A skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.  

Immunitetste

st 

IEC 60601 

testniveau 

Overholdelses

grad 
Elektromagnetisk miljø - vejledning 

   Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må 

ikke anvendes nærmere på nogen del af Model 

731A, inklusive kabler, end den anbefalede 

afstand, der er beregnet med den ligning, der 

gælder for senderens frekvens. 

   Anbefalet afstand 

Ledet RF 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz til 80 

MHz 

3 Vrms d = 1,2 P  

    

Udstrålet RF 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz til 2,5 

GHz 

3 V/m d = 1,2 P   80 MHz til 800 MHz 

   d = 2,3 P   800 MHz til 2,5 GHz 

   Hvor P er den maksimale normerede udgangseffekt 

på senderen i Watt (W) i henhold til senderens 

producent, og d er den anbefalede afstand i meter 

(m). 

Feltstyrken fra faste RF-sendere som bestemt af en 

undersøgelse af elektromagnetiske felter,a skal 

være mindre end overholdelsesniveauet i hvert 

frekvensområde. B 

Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr 

mærket med følgende symbol: 

 

NOTE 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. 

NOTE 2: Disse retningslinjer gælder måske ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske spredning 

påvirkes af absorption og refleksioner fra bygninger, genstande og mennesker. 



Side 28  Brugervejledning: PCD 51 Model 731A 
 

 
 

a Feltstyrker fra faste sendere som for eksempel basestationer for radio (mobile/trådløse) 

telefoner og mobile landbaserede radioer, amatørradioer, AM og FM radioudsendelser og TV 

udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at kunne vurdere det 

elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-sendere skal en elektromagnetisk undersøgelse af 

stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på stedet, i hvilket Model 701E&A anvendes, overstiger 

det ovennævnte gældende RF-overholdelsesniveau, skal Model 731A holdes observeret for at 

kunne bekræfte normal drift. Hvis der konstateres normal ydeevne, kan yderligere målinger være 

nødvendige med Model 731A, der for eksempel er vendt eller flyttet. 

b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 

 

Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF -kommunikationsudstyr og Model 

731A 

Model 731A er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor de udstrålede RF forstyrrelser er 

kontrolleret. Kunden eller brugeren af Model 731A kan selv bidrage til at forhindre 

elektromagnetisk interferens ved at holde en minimumsafstand fra bærbart og mobilt RF-

kommunikationsudstyr (sendere) og Model 731A som anbefalet nedenfor i forhold til den 

maksimale udgangseffekt på kommunikationsudstyr. 

Normeret maksimal 

udgangseffekt på 

sender 

W 

Afstand i henhold til senderens frekvens 

M 

150 kHz til 80 MHz 

d = 1,2 P  

80 MHz til 800 MHz 

d = 1,2 P  

800 MHz til 2,5 GHz 

d = 2,3 P  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

For sendere, der er normeret til en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den 

anbefalede afstand d i meter (m) vurderes med den ligning, der er relevant for frekvensen på 

senderen, hvor P er senderens maksimale normale udgangseffekt i Watt (W) ifølge producenten af 

senderen. 

NOTE 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. 

NOTE 2: Disse retningslinjer gælder måske ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske spredning 

påvirkes af absorption og refleksioner fra bygninger, genstande og mennesker. 

 
 


