
WAL body-jet, rasvansiirto, pikaohje: 

 

1. Nestepussin valmistelu (valmistusohje kääntöpuolella) 

2. Rasvansiirtokannun kokoaminen (erillinen ohje) 

3. Cytorin kokoaminen (erillinen ohje) 

4. Koneen virta päälle (koneen takaa) 

5. Nestepussin lisääminen puntariin: paina MEM- nappulaa, lisää nestepussi, paina uudelleen MEM-nappulaa 
(laskee käytetyn nesteen määrän 100ml tarkkuudella) 

6. Letkusto steriilistä pakkauksesta 

7. Letkuston ruskea pää rasvansiirtokannun Patient – kärkeen 

8. Letkuston valkoinen anturi ja tippaletkut passarille  

9. Valkoinen anturi paikalleen; korkki irti – anturi paikalleen niin että ohut letku ylöspäin, kaksoisletku ”jalat” 
alaspäin –  anturi painetaan voimakkaasti paikalleen sokkelin pohjaan asti – korkki takaisin (punainen merkki 
sokkelin yläreunaan, ja käännä oikealle) 

10. Tippaletkujen liittimet kiinni; toinen pussiin, toinen pidikkeeseen. Pussittoman letku kiinni.  

11. Erillisen imuletkun liittäminen rasvansiirtokannun Suction – kärjestä laitteen imukannuun 

12. Imukannun valinta laitteen etuosasta (Left / Right)  

13. Kultainen infiltrointicanyyli (kärjessä yksi reikä) kiinni letkustoon (napsauta pohjaan asti) 

14. Aseta suihkutehon voimakkuus, Range 2-3 

15. Suihkutus päälle ON/OFF – nappulasta 

16. Letkuston täyttö ennen toimenpiteen aloitusta; paina polkimesta kunnes canyylista tulee nestettä 

17. Hopeinen canyyli (kärjessä monta reikää) : imukärki 

18. Imun aikana Range 1 

19. Imutehon säätö niin että painemittari klo. 12 (0,4 bar) 

20. Rasvan keräily kannusta;  

a. joko rasvansiirtokannun pitkällä tikulla: korkki irti kannesta - liitä imuletku tikkuun ja ime pienellä 
teholla ylimääräiset nesteet pois kannusta pohjan kautta.  

b. tai räkäimuletkulla: korkki irti kannusta - liitä letku isoon recon-ruiskuun ja ime pohjan kautta 
ylimääräiset nesteet pois 

21. Vedä rasvat kannusta isoihin recon-ruiskuihin ja anna levätä muutaman minuutin ruisku ylösalaisin (kärki 
alaspäin) jotta ylimääräiset nesteet erottuu rasvasta. Paina nesteet pois ruiskusta. 

22. Liitä recon-ruisku Cytorin ruiskuun ja täytä rullaamalla Cytorin puolasta. 

23. Liitä rasvansiirtokanyyli Cytorin ruiskuun 

24. Letkuston valkoisen anturin irrotus laitteesta: irroita korkki – paina Eject-nappulaa – odota että anturi 
ponnahtaa itsestään sokkelista. 

 



Nestepussin liuos:  
(nämä on yleisimmin käytetyt liuos-seokset, varmista operatööriltä vielä hänen käyttämänsä seos) 

 

Paikallispuudutuksessa: 

1000ml  0,9 % NaCl pussi (lämpökaapista) 

50ml 1% Lidocain 

1ml  Adrenalin 1 mg/ml 

20ml  7,5% NaHCO3 Natriumbikarbonaatti 

 

Yleisanestesiassa: 

1000ml  0,9 % NaCl pussi (lämpökaapista) 

1ml Adrenalin 1 mg/ml  

20ml  1% Lidocain (yleisanestesiassa ei välttämätön) 

 

 

 

 


