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2. Tilslut patientslangen

Tilslut drænageslangen til patientens pleuadræn.

kontroller altid inden tilslutning til patient, at 
valgte pleuradræn passer til redax-slangens kon-
nektor.

Ved behov kan medfølgende konnektor afklippes 
for ønske om bedre pasform med egen konnektor.

3. Tilslut sugekilden

Tilslut sugeslange mellem 
redax-boksen og sugekilden i 
væggen.

Sugekilden skal opfylde mini-
mumskrav på -10 kPa for at 
garantere en korrekt funktion 
af trykreguleringen.

5. regulering af 
     sugetrykket

indstil sugetrykket til ønsket 
værdi på drejeknappen. 
Det negative tryk oprettes 
omgående og systemet er klar 
til brug.

4. regulering af luftstrøm for sug

kontroller at den røde indikator 
ligger i det runde vindue.

information
Passiv drænage - Systemet kan anvendes til passiv drænage 

Diagnostik af luftlækage fra patienten ses ved luftbobler i vandlåsen. Luftbobler kan indikere 
lungen ikke er helt udfoldet.

Ved højt negativt tryk i redax-boksen forsvinder vandet i vandlåsen og står i stedet højt i 
vandsøjlen. Sker dette, tryk da på ventilen (se rød pil i billed 3) i toppen af boksen.

reduktion af sugetryk - Drej på drejeknappen mod urets retning indtil ønsket værdi opnåes.

1. Fyld vandlåsen

Fyld den medfølgende sprøjte 
med 50 ml sterilt vand eller 
natriumklorid.

Anbring sprøjten i porten til 
vandlåsen og injicer væsken i 
vandlåsen.

→

6. Skift af drænagesystem

klargør et nyt drænagesystem i henhold til
medfølgende brugsanvisning. 
Sluk for sugekilden og afklem patientens 
pleuradræn under proceduren
kobl det fyldte drænagesystem fra og tilslut
det nye. 
Husk at fjerne afklemningen igen fra patientens 
pleuradræn og tilslut sugekilden påny.



Ved spørgsmål kontakt da venligst din lokale salgsrepræsentant eller ring til Smiths Medical 
Danmark ApS, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm ,Tlf. 7027 2095, Fax 7027 2098

BrugSAnViSning - korT VerSion  
reDAx, MoDeL VAriAnT PLeurADrænAgeSySTeM 

Spørgsmål & svar.

Spørgsmål: Skal man efterfylde vandlåsen?

Svar: Ja, det er vigtigt at der er vand op til stregen i vandlåsen. 
Ved behov for efterfyldning anbefales det at begynde med ca. 10 ml. sterilt vand eller 
natriumklorid 

Spørgsmål:  Hvad kan der ske ved en stor pneumothorax?

Svar: Der kan observeres et meget stort tryk inde i systemet fra en stor pneumothorax. 
Der sker intet ved dette, men vær altid opmærksom på, at der er vand i vandlåsen.
Trykket aftager i systemet i takt med at patienten kommer af med luft i pleura.

Spørgsmål:  Hvordan observeres luft fra patienten i vandlåsen?

Svar: Det kan være svært at se luftbobler når der er sug på. 
Sluk suget, vandet bliver roligt og luft fra patienten vil kunne ses.

Denne korte brugsanvisning 
erstatter ikke eksisterende 
brugsanvisning, der medfølger
det enkelte produkt.


