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ALGEMEEN GEBRUIK
CUHG1-INT
Haal de Compass UniversalHg uit de steriele verpakking.
 
Verwijder de proximale luer dop.

Voor drukmeting van het compartiment:
Bevestig het distale uiteinde van het apparaat op een 18 gauge naald.  
Het proximale uiteinde van het apparaat kan aan elke spuit met steriele 
zoutoplossing worden bevestigd.

Flush het apparaat met zoutoplossing. Houd vervolgens het apparaat onder de 
inbrenghoek, druk op de blauwe knop aan de zijkant totdat ‘00 mm’ verschijnt 
(Afbeelding 1). 

Steek de naald in het weefsel totdat het compartiment is bereikt en injecteer 
ruwweg 0,3 CC zoutoplossing om er zeker van te zijn dat er geen subcutaan 
weefsel is dat de punt van de naald blokkeert. Nadat de zoutoplossing is 
toegediend, leest u eenvoudig de druk in het compartiment af.

Voor andere toepassingen:
Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg door ongeveer één seconde op de 
blauwe knop te drukken tot er ‘00 mm’ in het display staat (Afbeelding 1).

Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg voordat deze aan de accessoires 
gekoppeld wordt om een incorrecte basisdruk te voorkomen. Er geldt een 
uitzondering op deze stap voor toepassingen bij compartimentsdruk.

Koppel afhankelijk van de toepassing een accessoire (e.g. doorspoel spuit, 
afsluitdop, extensie of infuusslang) aan de proximale vrouwelijke luer lock poort 
van de Compass UniversalHg (Afbeelding 2).

Koppel afhankelijk van de toepassing, het distale mannelijke luer lock uiteinde  
van de Compass UniversalHg aan een accessoire (e.g. naald, distale lumen van  
een centrale katheter, extensieset of naaldvrije afsluitkraan bij de patiënt)  
(Afbeelding 3).

Druk wordt weergegeven op het LCD scherm van de Compass UniversalHg  
(Afbeelding 4).

Breng, als het nodig is voor de procedure, de voerdraad (tot 0.096cm diameter)  
in de ader door de Compass UniversalHg voerdraad opening (Afbeelding 5).  
Bij dunnere voerdraden kan het nodig zijn de bijbehorende voerdraad-
inbrengaccessoire te gebruiken.

Apparaat Uitschakelen en Herkalibratie:
Druk drie keer op de knop in de volgorde ’INDRUKKEN - INDRUKKEN - 
VASTHOUDEN’ (dat wil zeggen drie keer achter elkaar op de knop drukken en bij 
de derde keer de knop vasthouden tot het apparaat uit gaat). Voor herkalibratie 
van het apparaat naar 0, dient het apparaat blootgesteld te worden aan de 
atmosfeer door op de knop te drukken totdat er ‘00 mm’ in het display verschijnt.

Lees de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd wordt voor volledige 
instructies en waarschuwingen.
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