Stress-BT

Veiledning for riktig plassering av Orbit-KTM-mansjetten

Trinn 1

Trinn 2

Palper brakialarterien mellom triceps og biceps.

Velg mansjett med riktig størrelse. Mansjetten har skalamarkeringer både på
innsiden og utsiden for å sikre bruk av riktig størrelse.

Trinn 3

Trinn 4

Plasser mansjetten på armen. Pass på at arteriemerket peker nedover armen og at
mikrofonen er plassert over brakialarterien, 3–5 cm fra albuen.

Pakk mansjetten fast rundt armen. Bruk håndleddstroppene som følger med
Tango M2-systemet, til å feste både pasientkabelen og mikrofonkabelen godt til
pasientens håndledd som vist nedenfor.

Veiledning for riktig plassering av mansjett til bruk for én pasient

Stress-BT

Trinn 1
Plasser mikrofonen i mikrofonputen
som vist. Den heftende overflaten vil
holde mikrofonen inne i mikrofonputen.

Trinn 2
Riv av den beskyttende filmen på
mikrofonputen som vist nedenfor.

Trinn 3
Mikrofonplasseringen er avgjørende
for ytelsen til Tango M2. Plasser
mikrofonen over brakialarterien,
mellom biceps- og tricepsmusklene
(omtrent 2 fingerbredder over
albuegropen).

Trinn 4
Velg engangsmansjetten fra SunTech
som har omtrent riktig størrelse.
Mansjetten har skalamarkeringer både
på innsiden og utsiden for å sikre bruk
av riktig størrelse.

Trinn 5
Pakk mansjetten fast rundt armen.
Arteriemerkene skal være over
brakialarterien som vist nedenfor.

Trinn 6
Sett mikrofonkabelen inn i kontakten
som vist nedenfor. Kontaktene kan
settes inn begge veier. Du vil høre et
klikk når du har fått sikker tilkobling.

Trinn 7
Koble mansjettslangen til
pasientkabelkontakten på Tango M2s
pasientkabel som vist nedenfor.

Trinn 8
Bruk håndleddstroppene som
følger med Tango M2-systemet,
til å feste både pasientkabelen og
mikrofonkabelen godt til pasientens
håndledd som vist nedenfor.
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