
Kortfattad	  för	  instruktion	  för	  användning	  av	  body-‐jet®	  

	  
1. Starta	  body-‐jet®	  med	  huvudströmbrytaren	  på	  utrustningens	  baksida.	  

	  
2. Kontrollera	  vakuum	  i	  båda	  sugpåsarna.	  Aktivera	  vakuumpumpen	  med	  

ON/OFF	  knappen	  mitt	  på	  kontrollpanelen.	  Vakuumet	  i	  båda	  påsarna	  skall	  
nå	  cirka	  -‐850	  mbar.	  Vrid	  vakuumomkopplaren	  mot	  den	  sugbehållare	  som	  
ska	  användas	  och	  reglera	  vakuumet	  med	  vredet	  ovanför	  omkopplaren.	  
	  

3. Anslut	  slangsetet	  (WAL	  applicator)	  till	  utrustningen.	  	  
Häng	  upp	  vätskepåsarna	  och	  installera	  infiltrationspumpen.	  Anslut	  
slangarna	  till	  vätskepåsarna	  och	  avlufta	  samtidigt	  överföringsslangar	  och	  
infiltrationspump.	  
	  

4. Aktivera	  infiltrationspumpen	  med	  ON/OFF-‐knappen	  på	  kontrollpanelen	  
under	  FLOW.	  Tryck	  på	  en	  av	  pedalerna	  och	  håll	  den	  nedtryckt	  tills	  
infiltrationsvätskan	  sprutar	  ut	  genom	  handenhetens	  kapillärrör.	  
	  	  

5. Inställningar	  för	  vattenassisterad	  fettsugning.	  
Infiltration	  RANGE	  1-‐5.	  	  	  Läge	  1	  är	  lägsta	  tryck	  och	  flöde,	  läge	  5	  är	  högsta.	  
Vid	  infiltration	  ställ	  i	  normalfallet	  in	  RANGE	  i	  läge	  3.	  	  
Vid	  fettsugningen	  används	  vanligtvis	  läge	  1.	  Om	  fettvävnaden	  är	  hård	  
kan	  RANGE	  inställas	  på	  högre	  värden	  än	  1.	  	  
Ställ	  in	  önskat	  vakuum	  med	  vredet	  på	  utrustningens	  framsida.	  Om	  fettet	  
skördas	  för	  transplantation	  ställ	  in	  vakuum	  på	  -‐500	  mbar.	  Vid	  vanlig	  
fettsugning	  används	  normalt	  maximalt	  vakuum.	  	  	  	  	  	  
	  

6. Sektion	  VOLUME	  visar	  den	  vätskevolym	  som	  förbrukas	  ur	  vätskepåsarna.	  
Övre	  värdet	  visar	  total	  förbrukning	  och	  det	  undre	  aktuell	  förbrukning.	  
Aktivera	  displayen	  före	  operationen	  genom	  att	  trycka	  på	  knappen	  
”MEM”.	  När	  vätska	  därefter	  förbrukas	  registreras	  detta	  i	  den	  undre	  
displayen.	  	  Genom	  ett	  kort	  tryck	  på	  knappen	  ”MEM”	  flyttas	  värdet	  från	  
den	  undre	  till	  den	  övre	  displayen	  och	  den	  undre	  nollställs.	  Denna	  
procedur	  kan	  upprepas	  flera	  gånger	  och	  den	  övre	  displayen	  kommer	  då	  
att	  visa	  den	  totala	  vätskeförbrukningen	  efter	  operationen.	  	  
	  



	  
	  

7. Anslut	  lämplig	  infiltrationskanyl	  till	  slangsetet	  och	  ställ	  in	  önskat	  värde	  på	  
”RANGE”.	  Starta	  infiltration	  av	  det	  område	  som	  skall	  fettsugas.	  	  Efter	  
avslutad	  infiltration	  ändras	  ”RANGE”	  till	  för	  fettsugningen	  lämpligt	  värde.	  
Lämpligt	  vakuum	  ställs	  in	  och	  infiltrationskanylen	  byts	  ut	  mot	  en	  
infiltrations/sugkanyl.	  Sugpumpen	  startas	  med	  ON/OFF-‐knappen	  
”VACUUM”.	  Fettsugning	  kan	  därefter	  påbörjas.	  
	  	  	  

8. När	  fettsugningen	  är	  avslutad	  tryck	  på	  ON/OFF-‐knapparna	  för	  att	  stänga	  
av	  infiltration	  och	  vakuum.	  	  
	  

9. Ta	  bort	  infiltrationspumpen.	  Börja	  med	  att	  ta	  av	  förslutningslocket	  från	  
pumpfästet.	  Tryck	  sedan	  kort	  på	  knappen	  ”EJECT”	  för	  borttagning.	  
Infiltrationspumpen	  matas	  då	  ut	  ur	  pumpfästet	  och	  pumpen	  kan	  
avlägsnas.	  Sätt	  tillbaka	  förslutningslocket	  på	  pumpfästet.	  	  Slangsystemet	  
inklusive	  infiltrationspump	  är	  avsett	  för	  engångsbruk	  och	  skall	  kasseras	  
enligt	  gällande	  hygienbestämmelser	  
	  

10. 	  Stäng	  av	  huvudströmbrytaren	  på	  utrustningens	  baksida	  och	  dra	  ur	  
nätkontakten.	  
	  

11. 	  Desinficera	  utrustningen	  inför	  nästa	  användning.	  
	  

För	  mer	  detaljerad	  instruktion	  hänvisas	  till	  den	  kompletta	  bruksanvisningen	  för	  
body-‐jet®	  
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