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ucha 


WelchAllyn 
 (Patrz  ryc.  4) 


Przygotu]  roztwor  wody  z  mydlem 


(objetosE  ok.  4  szklankl). 
Szczeg6ly  dot.  Instalac]i  znajduja  slew 


Instrukcji  obstugl 
 e 


2.  Odlacz  zblornlk  od  kranu.  Nie  odlaczaj 


1.  Odkrec  perlator  od  koricdwkl  wylewki 
 przewod&w  od  zbiomika.  Wej  %a  szklanki 

kranu 
 roztworu  do  gomego  otworu  zbiorika 


2.  Wkrec  perlator  tqczacy  ze  zblorniklem 
 Pozostalosc  roztworu  zostanie  wykorzystana  w 


systemu  do  plukania  ucha 
 nastepnym  etapie  procesu  czyszczenia 


3.  Podlacz  przewody  systemu  plukania 


odpowlednio  dopasowujac  kolory 
 3.  Umocuj  zblomik  na  wylewce  kranu 

Ryc.  3.  WtaSciwy 


4.  Podlacz  zblornik  do  wylewkl  kranu 
 poczym  umiesc  korcdwke  rekojescl  w 

i  niewtaSciwy  sposdb 


Opuse  w  doN  bialy,  plastikowy  pier$cier  u  gory 
 z  31%  szklankaml  roztworu  wody  z 

plukania  ucha.  Strzalki 


zbiomika  poczym  wepchnij  otworzbiomika  w 
 mydlem. 

wskazuja  przeplyw  wody 


koricdwke  areatora.  Po  wlasciwym 


zamocowaniu  zbiomika  zwolnij  biakly  pier$cier  u 
 4.  OdkreC  kran.  Wcisnlij  spust  w  uchwycle 


Obstuga  systemu  do  plukania 
gory  zbiomika 
 aby  umotllwle  przeplyw  wody.  Mechanizm 


5.  Ustaw  temperature  wody 
 ssacy  zassie  roztwdr.  KontynuuJ  czyszczenie 
ucha 

Najpierw  odkred  calkowicie  zimna  wode  poczym 
 przez  5  mln 


stopniowo  reguluj  temperature  odkrecajacciepla 


UWAGA:  Przed  rozpoczeclem  ptukania 
 5.  Zakrec  wod@  poczym  odlacz  oba 
wode 


upewnij  sle,  czy  pacjent  nie  cierpl  lub  nie 
6.  Wcisnlj  przycisk  spustu  na  rekojescl 
 przewody  od  zbiornika 


Niebieski  czujnik  na  rekojescl  zmieni  kolor 
 cierpiat  na  perforacje  blony  bebenkowe] 


na  bialy,  jeteli  temperatura  przeplywajace 
 chronlczna  Infekc]e  ucha  Srodkowego 
 Aby  usunae  wszelkie  pozostalo&cl  wody 


cukrzyce  lub  uposledzona  odpornose 
wody  osiagnie  -  320C.  Zbyt  niska 
 W  prewodach,  odlacz  je  od  zbiornika 


poczym  umiesc  lch  zakoriczenie  w  zlewie 
temperatura  wody  moze  wywolat  u  pacjenta 


Unies  rekojese  wysoko  ponad  przewodaml  l 
zawroty  glowy  lub  uczucie  dyskomfortu 
 Aby  skrbcic  czas  plukania  ucha  ubyj 


wcisnij  przycisk  na  rekoje$ci.  Woda  splynie  z 
Do  kranu 
 Srodek  zmiekczajacy  woszczyne 


przewodu  do  zlewu 

tacznik 


1.  Zal62  jednorazowa,  koric&wke  douszna 

(jesli  konieczny) 


7.  Odlacz  zbiornik  od  wylewki  kranu,  aby 
na  rekojesci,  jezyczkiem  ku  gdrze 

Aerator 


wysechli.  Umiesc  zbiornik  w  schowku. 
Prowadnica  wewnatrz  konicowki  powinna 

taczacy 


znajdowac  sie  na  wysokosci  rowk&w  po  bokach 

Opuse 
 Szczeg&lowe  wskazdwki  dotyczace 
zakoriczenia  rekojesci.  Sinie  dociSnij  koricdwke 


czyszczenla  systemu  znajdujasiq  w 
do  kofica  prowadnicy  (Ryc  2) 


instrukcji  obslugi. 
2.  Umlesc  koric&wke  rekojesci  w  kanale 


stuchowym.  Rozpocznij  plukanie 


Przeprowadzajac  zabieg  na  dzieciach,  uchwyc 


matzowine  usznai  odchyl  jq  do  tylu,  aby 


wyprostowad  kanat  sluchowy.  W  przypadku 


Demontat  systemu 
doroslych  odchyl  malzowine  do  tytu  i  ku  gorze 


Wyplucz  kanal  uszny  kierujac  strumieri 
3 


Dopasuj 

wody  ku  $cianom  kanatu  stuchowego 
 1.  Zakrec  wodg  I  odfacz  przewody  od 


wg.  Kolorow 

(ruchem  rotacyjnym  rekojescl  dookota  scian 
 zbiorika.  Koricowki  przewodow  umiesc  w 

kanatu  stuchowego  -  ryc  3.  .).  Woda  oraz 
 zlewie 


Ryc  1.  Instalacja  systemu  plukania  ucha 

rozpuszczone  fragmenty  woszczyny  sq 


wyplukiwane  za  pomoca  zamkniqtego  obiegu 
 2.  Odlacz  zblornik  od  kranu.  Przesut  w  do 

wody  (Hydrovac).  Woszczyna  jest  stopniowo 
 bialy  pierscien  na  zlaczu  zbiomika  i  pociagnij  w 


Przygotowanie  do  plukania 
 usuwana  i  osadza  sie  na  podluznych  Sciankach 
 dol  zbiornik  odlaczajac  go  od  kranu 


wewnatrz  koicbwki 
 Pozostalosci  wody  wyciekna  otworami  pod 

4.  Upewnij  sie,  cry  temperatura  I  clsnienie 
 spodem  lub  u  gory  zbiomika 
UWAGA:  Jesii  temperatura  wody  przekroczy 

wody  odpowiadaja  pacjentowl  Utrzymuj 


43%C  doplyw  wody  do  kanatu  stuchowego 

optymalna  temperature  wody 
 3.  Usur  pozostalosci  wody  z  przewod6w 
zostanie  automatycznle  odciety.  Aby 

Jezeli  wskaznik  czujnika  temperatury  przybiera 
 Unies  rekojese  wysoko  ponad  przewodami  i 
wylaczyc  blokade  doplywu  nalety 

kolor  niebieski,  temperatura  wody  jest  zbyt 
 wcisnij  przycisk  na  rekojesci.  Zwin  przewody 
zmniejszyc  temperature  wody  do  wartoscl 

niska,  aby  skutecznie  przeplukac  ucho.  Jesli 
 Woda  splynie  z  przewodu  do  zlewu 
zblionej  do  temperatury  ciala. 

temperatura  wody  jest  zbyt  wysoka,  doplyw 


wody  zostanie  odciety.  W  celu  kontynuacji 

Wlej  %/  szklanki 
UWAGA:  W  przypadku  nadmiernego 


plukania,  obniz  temperature  wody  do 

rozprysku  wody  wyplywaacej  ze  zblornika 
 roztworu  do 


bezpieaznego  poziomu 
mozna  zamocowad  na  dnle  zbiornika 
 zbiornika 


dodatkowy  perlator.  Szczeg6ly  dotyczace 

5.  Aby  zakoriczyc  zabieg  zwolnij  przyclsk 
montatu  znajduja  sie  obslugl 

na  rekojescl  poczym  odczekaj  5  -  -  10  sek.  w 


celu  wyptukanla  pozostaloscl  wody  z  kanatu 


stuchowego 

UWAGA:  Standardowe  plukanie  ucha  trwa  ok. 


30  sek  do  5  min  w  zaleznosci  od  rodzaju 


konsystencji  woszczyny,  a  takte  zaletnie  od 
Prowadnica 

zastosowania  substancji  zmiekczajacej 
Rowki 

woszczyne.  W  przypadku  powaznego  zatkania 


ucha  plukanie  moze  trwae  dluzej 

Umiese  rekojesc 


w  zbiorniku  z  3 

6.  Po  zakoriczenlu  plukania  chwye 
 szklankami 

koricdwke  za  jezyczek  I  zdejmi  Jq  poclagajac 


Rys  2.  Montaz  kofcowki  na  rekojesci  (uwaga 
 roztworu 

jezyczek  koric6wki 


jezyczek  koricbwki  powinien  znajdowae  siq  u 


gory) 

W  przypadku,  konlecznoscl  uzupehnlenia 


apasu  koricowek,  skontaktuj  sie  z 


autoryzowanym  dystrybutorem  Welch  Allyn. 

Ryc  4.  Czyszczenie  systemu  plukania  ucha 
Kod  konicdwek:  29360 



