
Strona 1 - ZSI 375 Dezaktywacja przed wszczepieniem mankietu

ZSI 375 PF DEZAKTYWACJA ZWIERACZA 
PRZED WSZCZEPIENIEM MANKIETU
Jak dezaktywować urządzenie, aby mankiet był opróżniony w trakcie implantacji. 

wersja 1 - marzec 2015

DO

KUMENT

N A
SALĘ OPERACYJNĄ

Mankiet jest opróżniony i musi być pusty w czasie implantacji.

Zwieracz został właściwie napełniony i jest gotowy do dezaktywacji przed wszczepieniem.

NASZYM CELEM 
JEST OPRÓŻNIENIE MANKIETU
 I DEZAKTYWACJA ZSI 375 PF, 

ABY MANKIET POZOSTAŁ PUSTY   

1a

Wypełniony mankiet 
(zwieracz aktywowany)

PRZYGOTOWANIE MANKIETU DO IMPLANTACJI/DEZAKTYWACJI

2

Naciśnij przycisk pompki. 
Roztwór soli �zjologicznej 
przemieści się z przycisku 
pompki do zbiornika.

3

Puść przycisk pompki. 
Roztwór soli �zjologicznej 
przemieści się z mankietu 
do przycisku pompki.

5b

Mankiet jest w pełni 
opróżniony.

7b

Mankiet powinien być 
opróżniony.

1b

Sprężyna rozprężona 
(zwieracz aktywowany)

5a

Kiedy sprężyna jest w pełni 
ściśnięta nie będziesz mógł 
ponownie nacisnąć 
przycisku pompki. 

6

Kiedy sprężyna będzie 
na poziomie znaku minus „-” puść 
przycisk pompki 
i zdecydowanym ruchem naciśnij 
przycisk dezaktywacyjny.

7a

Mankiet jest pusty. 
Sprężyna jest na poziomie 
znaku minus „-”. Odczekaj 
20 sek. i sprawdź czy ZSI 375 PF 
pozostaje dezaktywowany.

Potwórz procedurę 
naciskając ponownie 
przycisk pompki.

4

Rysunki poniżej pokazują jak dezaktywować urządzenie przed implantacją



Strona 2 - ZSI 375 Dezaktywacja przed wszczepieniem mankietu

Mankiet jest wszczepiony, zwieracz został aktywowany do testowania, sprężyna jest we 
właściwej pozycji

Kolejne rysunki pokazują jak dezaktywować zwieracz przed wszczepieniem.

5

Kiedy sprężyna osiągnie 
znak minus „-” puść przycisk 
pompki i zdecydowanie 
naciśnij przycisk 
dezaktywacyjny.

ZWIERACZ JEST 
DEZAKTYWOWANY

6

Sprężyna znajduje się 
poniżej znaku „-”. odczekaj 
20 sek, aby upewnić się, 
że zwieracz jest właściwie 
dezaktywowany. 
ZWIERACZ JEST  WŁAŚCIWIE

DEZAKTYWOWANY

ZSI 375 PF DEZAKTYWACJA ZWIERACZA 
PO WSZCZEPIENIU MANKIETU
Jak dezaktywować urządzenie, aby mankiet był opróżniony po implantacji. 

wersja 1 - marzec 2015

DO

KUMENT

N A
SALĘ OPERACYJNĄ

DEZAKTYWACJA PO WSZCZEPIENIU MANKIETU

1

Mankiet jest wszczepiony 
wokół cewki moczowej. 
Zwieracz jest aktywowany 
i gotowy do testowania.

43

Naciśnij i puść 1 lub 2 razy. Sprężyna powinna być w pełni 
ściśnięta, a mankiet pusty. Musimy opróżnić mankiet 
i dezaktywować ZSI 375 PF, aby mankiet pozostał pusty 
w okresie gojenia po zabiegu.

Sprężyna jest na poziomie linii 
środkowej. W urządzeniu 
panuje właściwe ciśnienie. 
Zwieracz jest gotowy do 
dezaktywacji.

2

MANKIET JEST OPRÓŻNIONY. 
ZWIERACZ JEST WŁAŚCIWIE 

DEZAKTYWOWANY. 
TERAZ MOŻESZ WSZCZEPIĆ POMPKĘ, 

WSZYĆ SKRZYDEŁKA ZWIERACZA 
I ZASZYĆ RANĘ.

To jest prawidłowe, że przycisk pompki jest 
napełniony, kiedy zwieracz jest dezaktywowany. 


