
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Hpm™ Tourniquet 
800-20 & 800-40 
 

Svenska 

 



  IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05 art.no. 8003007 

 

  



   IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05, art.no. 8003007 

    

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING 1 
1.1 AVSEDD KLINISK ANVÄNDNING 1 
1.2 BRUKSANVISNING 2 
1.3 TILLVERKARE 2 
1.4 GARANTIVILLKOR 2 
1.5 UPPHOVSRÄTT 3 
1.6 KUNDTJÄNST 3 
1.7 CE-MÄRKNING 3 
1.8 TOURNIQUETENS FRAMSIDA 4 
1.9 TOURNIQUETENS BAKSIDA 4 
1.10 MÄRKNING 5 
1.11 TRANSPORT, FÖRPACKNING OCH FÖRVARING 6 
1.12 ANVÄNDARE 6 

2 START AV TOURNIQUETEN 7 
2.1 FÖRE  IDRIFFTAGANDET 7 
2.2 NÄTANSLUTNING 7 
2.3 ANVÄNDNINGSSÄTT 8 
2.4 START AV ENHETEN 8 
2.5 IKONER 9 
2.6 FRONTPANEL MED UPPBLÅST MANSCHETT 10 
2.7 FRONTPANEL VID ALARM 10 

3 ALTERNATIV 11 
3.1 INSTÄLLNINGAR  11 
3.1.1 INFORMATION   11 
3.1.2 TIMER  11 
3.1.3 SJÄLVTEST  11 
3.1.4 UTSKRIFT  11 
3.1.5 SPRÅK  12 
3.1.6 INSTÄLLNINGAR  12 
3.1.7 SERVICE  12 
3.1.8 DATUM OCH TID  12 
3.1.9 VOLYM  12 
3.2 PSET 13 
3.3 TRYCKETS NOGGRANNHET 13 
3.4 BLÅSA UPP/SLÄPPA UT LUFTEN UR MANSCHETTEN I NORMALLÄGE 13 
3.5 TIMER 14 
3.6 INTRAVENÖS REGIONAL ANESTESI – ÖVERSIKT 14 
3.7 VAL AV IVRA UNDER OPERATION 15 
3.8 ÄNDRA STANDARDTRYCK 15 

4 ALARM 16 
4.1 ALARMSYSTEM 16 
4.2 DEN AUTOMATISKA ALARMSÄKERHETSMEKANISMEN 16 
4.3 ALARMPRIORITET 16 
4.4 ÅTERSTÄLLNING AV ALARM OCH LJUDPAUS 16 
4.5 VANLIGA ALARMMEDDELANDEN 17 
 



   IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05, art.no. 8003007 

    

5 BATTERIFUNKTION 19 

6 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 19 

7 LOGG 20 

8 TEKNISK SPECIFIKATION 20 

9 TILLBEHÖR 21 

10 BILAGA – RIKTLINJER OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 21 



  IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05 art.no. 8003007 

1 

 

1 Inledning 
Hpm™ Tourniquet 800-20 och 800-40 har en mikroprocessor som styr funktionen med 
enkelmanschett eller med dubbelmanschett vid intravenös regional anestesi. Tourniqueten är inte 
beroende av yttre tryckluft och fungerar självständigt med inbyggd pump, batteri och ett 
datorsystem som styrs via pekskärmen. Nätkabel, slang/slangar och bruksanvisning medföljer. 

 

Versioner/modeller: 

 

Samtliga modeller kräver växelström för att starta. 

 

800-20-tourniqueten är avsedd för enkelmanschett. Om nätanslutningen bryts varnas användaren 
om detta. Enheten kan dock användas normalt fram till dess att symbolen för låg batterinivå 
visas. 

 

800-40-tourniqueten är avsedd för enkelmanschett på ena sidan av enheten eller dubbelmanschett 
vid intravenös regional anestesi.  Om nätanslutningen bryts varnas användaren om detta. 
Enheten kan dock användas normalt fram till dess att symbolen för låg batterinivå visas. 

 

1.1 Avsedd klinisk användning 
Instrumentet används som elektronisk tourniquet för kontroll av venös och arteriell 
blodcirkulation till en extremitet under en viss tid, exempelvis för operationer i blodtomt 
fält. Trycket appliceras i en omkrets på huden och de underliggande vävnaderna av en extremitet. 
Trycket överförs till kärlväggarna, vilket gör att blodkärlen tillfälligt blockeras. Instrumentet 
används i allmänhet av personal inom hälso- och sjukvården vid exempelvis kanylering eller för 
att stoppa blödning efter skada. Instrumentet är avsett för klinisk rutinanvändning och ska endast 
användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har fått instruktion i handhavandet av 
instrumentet. Om instrumentet inte används på rätt sätt vid operationen kan det orsaka allvarliga 
skador eller dödsfall. 

 Användarna ska ha uppsikt över instrumentet när det används. 

Kontraindikationer 

Kontraindikationer för användning av instrumentet är rapporterade medicinska tillstånd, 
inkluderande men inte begränsat till infektion i extremiteten, öppen fraktur, distal tumör i 
förhållande till tourniqueten, sickelcellanemi, försämrad cirkulation, tidigare revaskularisering av 
extremiteten, extremiteter med dialysfistel, venös tromboembolism, intrakraniell tryckstegring 
och acidos. 

Vi rekommenderar att du alltid använder Hpm™-manschetter med Tourniquet 800-40 och 800-
20  
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1.2 Bruksanvisning 
Bruksanvisningen innehåller viktig information om användningen av Hpm™ Tourniquet 800-
serien. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan tourniqueten används. Bruksanvisningen är 
en del av utrustningen och ska därför finnas tillgänglig när tourniqueten används. Den fungerar 
som stöd och referensmaterial för hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Om enheten flyttas till en annan operationssal ska bruksanvisningen följa med. 

Illustrationerna i bruksanvisningen ska förenkla och underlätta förståelsen och användningen av 
utrustningen. Illustrationerna är inte alltid skalenliga och kan skilja sig från den faktiska 
utrustningen. 

 eller "Varning" eller en kombination av dessa beteckningar avser instruktioner om 
instrumentsäkerhet. 

1.3 Tillverkare 
Hammarplast Medical AB 
Kartåsgatan 8, SE-531 40 Lidköping 
P.O. Box 2069, SE-531 02 Lidköping 
Sweden 
Webbplats: www.hpm.se 
E-post: info@hpm.se 
Service: service@hpm.se 
Tfn: +46 (0)510 – 618 80 
Fax: +46 (0)510 – 655 80  

1.4 Garantivillkor 
Tack för att du har köpt denna kvalitetsprodukt från Hammarplast Medical AB. Våra produkter 
tas fram för att uppfylla stränga standarder i fråga om både kvalitet och teknik. För att ytterligare 
garantera kvaliteten ger vi dig som slutkund en garanti på våra produkter enligt följande villkor. 

Produkten från Hammarplat Medical AB omfattas av garanti mot fel i materialet eller 
fabrikationsfel under tjugofyra (24) månader från ursprungligt inköpsdatum. Om garantiservice 
krävs ska du lämna in produkten till den återförsäljare som sålde produkten. Vid behov finns 
information om lokala återförsäljare på följande webbplats: www.hpm.se. Du kan även kontakta 
servicecentret i Sverige (e-post: service@hpm.se). 

Internationella garantivillkor 

1. Garantin gäller endast om garantikravet, vid behov av garantiservice, åtföljs av faktura, 
inköpskvitto eller bekräftelse i original och serienumret på produkten fortfarande är 
läsbart.  

2. Hammarplast Medical är endast skyldigt att reparera eller efter eget gottfinnande byta ut 
produkten eller den felaktiga delen. Kunden ska skicka in och försäkra produkten. 
Transport och försäkring sker på kundens bekostnad. Hammarplast Medical ska täcka 
kostnaderna för material/reservdelar och arbetskostnad samt returporto till avsändaren.  

3. Garantireparationer ska utföras av återförsäljare som är auktoriserade av Hammarplast 
Medical AB. Reparationer som utförs av icke-auktoriserade representanter ersätts inte. 

http://www.hpm.se/
mailto:info@hpm.se
file://192.168.3.10/gt_shared/Projekt/Hammarplast/Hammarp_180704/%C3%96vers%C3%A4ttning/service@hpm.se
file://192.168.3.10/gt_shared/Projekt/Hammarplast/Hammarp_180704/%C3%96vers%C3%A4ttning/service@hpm.se
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Sådana reparationer och eventuella skador på produkten till följd av sådana reparationer 
täcks inte av garantin.  

4. Produkten anses inte vara behäftad med fel i materialet eller fabrikationsfel på grund av 
att den kräver anpassning för att överensstämma med nationella eller lokala tekniska 
standarder eller säkerhetsstandarder i andra länder än det land för vilket produkten 
ursprungligen konstruerades och tillverkades. Garantin omfattar inte, och ingen ersättning 
utbetalas för, sådan anpassning eller eventuella skador till följd av sådan anpassning. 

5. Garantin omfattar inte följande: 
A. Regelbundna kontroller, underhåll och reparationer eller ersättning av delar på grund av 

normalt slitage (t.ex. stoppning, slangar eller reducerad ackumulatorkapacitet). 
B. Kostnader för transport, avlägsnande eller installation av produkten. 
C. Misskötsel, även fall då produkten inte har använts för avsett syfte eller har installerats på 

felaktigt sätt. 
D. Skador på grund av blixtnedslag, vatten, eld, force majeure, oroligheter, felaktig 

nätspänning eller andra orsaker som Hammarplast Medical AB inte har kontroll över. 
E. Spill av kemikalier eller vätska eller användning av andra farliga eller icke godkända 

ämnen som kan påverka produkten. 
F. Mindre fel eller avvikelser från produktspecifikationen som är oväsentliga eller 

försumbara med avseende på produktens värde eller funktion. 

1.5 Upphovsrätt 
Bruksanvisningen är endast del av utrustningen och får inte överlämnas till eller användas av 
tredje part. Bilder, text, specifikationer och andra illustrationer är upphovsrättsskyddade och får 
inte kopieras utan Hammarplast Medical AB:s medgivande. 

1.6 Kundtjänst 
Kontakta Hammarplast Medicals kundtjänst om du har tekniska frågor. Kontaktuppgifter finns i 
avsnitt 1.3. 

1.7 CE-märkning 
Utrustningen tillverkas i enlighet med EU:s direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. 
CE-märkningen finns på utrustningens baksida.  

Varning: Instrumentet kan i likhet med all bärbar elektrisk utrustning för medicinskt 
bruk påverka annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk och kräver särskilda 
försiktighetsåtgärder avseende elektromagnetisk kompatibilitet samt ska installeras och 
tas i drift enligt informationen i bruksanvisningen. Ytterligare riktlinjer om 
elektromagnetisk kompatibilitet finns i EMC-bilagan. 

Varning: Service eller underhåll av produkten eller dess komponenter får inte utföras 
medan den är ansluten till patienten!  

Varning: Ytterligare grenuttag eller förlängningssladdar ska inte anslutas till Tornique 
eller dess tillbehör. 
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Ansvariga organisationer eller användare påminns om att utföra all justering och rengöring som 
beskrivs i kapitlet ”Skötsel och underhåll” och att tourniqueten med tillbehör under produktens 
faktiska livslängd måste utvärderas mot kraven i IEC/EN 60601-1. 

1.8 Tourniquetens framsida 

 

 

 

 

 

 

1.9 Tourniquetens baksida 
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1. Volymikon. 1–5 nivåer visar 
volymnivå. 

2. Ikon för inställningar. Tryck på 
symbolen för att öppna menyn. 

3. Ikon för intravenös regional 
anestesi. Tryck på symbolen för 
att aktivera. 

4. Timerikon. Standardinställning är 
att timern räknar upp. 

5. Ikon för uppblåsning. Tryck på 
ikonen för att aktivera pumpen. 

6. Pset-tryck. 
7. Aktuellt manschettryck i mm Hg. 
8. Ikon för lufttömning. Tryck på 

ikonen för att släppa ut luften. 
9. Batteriikon. 
10. Ikon för nätanslutning. 

11. Patientansluten del  
12. Dubbla timrar. 

1. Kontakt för skrivare. 
2. Märkning med serienummer 

(se 1.11).  
3. Av/På-knapp. Om knappen 

lyser gul innebär det att 
växelström är ansluten. 

4. Uttag för nätkabel. 
5. Uttag för potentialutjämning. 
6. Fästpunkter för klämma. 
7. Datoruttag för service. 
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7 

12 



   IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05, art.no. 8003007 

   5 

 

1.10 Märkning  

 

 

 

 All märkning på utrustningen ska rengöras med milt rengöringsmedel och vatten. 

Potentialutjämning minimerar jordströmmar. Den kan anslutas till ledningssystemet för att 
utjämna alla befintliga potentialer. Se kraven i  EN 60601-1. 
Följande symboler kan finnas på tillbehören eller förpackningen. 

Symboler: Beskrivning 

 Får ej återanvändas 

 
Utgångsdatum 

 
Steril produkt steriliserad med etylenoxid 

 
Lot- eller tillverkningssatsnummer 

 
Max 80% humidity during transport and storage 

 
80 – 106  hPa tryck under transport och förvaring 

 
Omgivningstemperatur under transport och förvaring- 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

1. Driftspänning i volt (100-240V ~50/60Hz) 
2. Klass 1  
3. Manufactured by 
4. Innehåller elektriska komponenter, 

plastdelar och batteri. Returnera 
instrumentet till tillverkaren eller kassera den 
i enlighet med gällande bestämmelser och 
lokala föreskrifter.  

5. ON/Stand-by. Den gula lampan lyser när 
växelström är ansluten och batteriet laddas. 

6. 1/0. 1 visar att batteriet laddas och att 
enheten är aktiv och redo att användas. 0 
visar att enheten är i stand-by-läge och att 
batteriet laddas. 

7. CE-märkning. 
8. Potentialutjämning. 
9. Läs bruksanvisning före användning. 
10. Certifierad för standarder i USA och 

Kanada. 
11. Tillverkningsår. 
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1.11 Transport, förpackning och förvaring 

Inspektion efter transport: 

Kontrollera direkt om leveransen är komplett och om den har skadats under transporten. 
Gå till väga på följande sätt vid uppenbara transportskador: 

• Ta inte emot leveransen eller godta den endast under vissa förutsättningar. 
• Notera skadornas omfattning på leveransdokumenten eller på följesedeln. 
• Lämna in ett klagomål. 

Använd originalförpackningen för att så långt som möjligt förhindra transportskador när 
produkten skickas tillbaka till Hammarplast Medical eller en lokal representant. Ange följande: 
Ägarens namn och adress, serienummer (se märkplåten) och beskrivning av skadan. 
  
Förpackning: 
Förpackningen ska stå i proportion till förväntade transportförhållanden. Endast miljövänliga 
material används för förpackning.  
Förpackningen ska skydda enskilda komponenter mot transportskador fram till dess att 
installationen är avslutad. Förstör därför inte förpackningen. Avlägsna den först i omedelbar 
anslutning till installationen. 

Hantering av förpackningsmaterial: 
Förpackningsmaterial ska avfallshanteras i enlighet med rättsliga bestämmelser och lokala 
föreskrifter. 

- Avfallshantera förpackningen på ett miljövänligt sätt. 
- Följ lokala avfallshanteringsföreskrifter. Anlita vid behov ett avfallshanteringsföretag. 

 
Förvaring av förpackningar: 
- Förvara inte utomhus. 
- Håll torrt och dammfritt. 
- Utsätt inte för frätmedel. 
- Skydda mot solljus. 
- Undvik mekaniska vibrationer. 
- Förvaringstemperatur –10 till +50 °C. 
- Relativ luftfuktighet: max. 80 %, icke-kondenserande. 
- Kontrollera med jämna mellanrum samtliga komponenters och förpackningens allmänna 

skick vid längre tids förvaring. 

1.12 Användare 
Om bruksanvisningen används på felaktigt sätt eller tolkas fel kan det leda till allvarliga skador 
eller olyckor. Det är därför viktigt att du läser och förstår informationen i bruksanvisningen.  
För att användningen och skötseln av utrustningen ska vara säker måste användarna (t.ex. 
operationspersonal, anestesipersonal) ha medicinsk utbildning, erfarenhet och kompetens och 
kunskap om utrustningen. 
Utbildad personal kan använda utrustningen på ett säkert sätt och i god tid förutse risker och 
brister, vilket skyddar dem själva och patienten.Den utbildade personalen ska ha kunskap om 
regler och riktlinjer för operationer i blodtomt fält.. Utbildad personal har teknisk och praktisk 
kunskap om hur manschetten anbringas och hur rätt ocklusionstryck för lemmen ställs in.  
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2 Start av tourniqueten 

2.1 Före  idrifftagandet 

Slå på huvudströmbrytaren, före användning. Obs.: Skärmen släcks om batteriet är helt tomt. 
Anslut utrustningen till vägguttaget, bekräfta en eventuell varning om låg batterinivå och ladda 
batteriet till dess att skärmen visar att batteriet är fulladdat (normalt upp till 3 timmar om batteriet 
är helt tomt). 

Skydda instrumentet mot vätskor eller blod. Använd originalspiralslangen Hpm™ för 
att hålla instrumentet utom räckhåll för patienten. 

Se till att utrustningen inte kan falla i golvet. 

Den medföljande spiralluftslangen har en CPC-snabbkoppling i båda ändarna. Hankopplingen 
passar i hon-CPC-kopplingen i produktens luftuttag och honkopplingen i andra änden passar i 
manschettens hankoppling.  

Luftuttag, spiralslangar och manschetter är färgmärkta. Blå färg markerar distal sida och röd färg 
anger proximal sida. 

Manschetten är en patientansluten del.  Se till att utrustningen står utom räckhåll för 
patienten. 

Tryck endast på en punkt på pekskärmen. Om du trycker på flera punkter kan det leda 
till oönskade kommandon. Tryck endast med ett finger.  

Se till att alla kopplingar sitter fast ordentligt och gör ett diagnostiskt test av enheten 
för att se till att allting fungerar som det ska, om enheten har flyttats och startats på nytt. 

                 

2.2 Nätanslutning 
Nätkabeln ansluts till kontakten på tourniquetens baksida (bild 1.10, pil 4) och till vägguttaget. 
Sätt på tourniqueten genom att slå om huvudströmbrytaren till I (bild 1.10, pil 3). Använd endast 
medföljande nätkabel (för sjukhusbruk). 
Vid starten utförs automatiskt ett självtest. 

 För att undvika elstöt får utrustningen endast anslutas till ett jordat eluttag. 

Handtag 

Distal sida 

Proximal sida 

Pekskärm 



   IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05, art.no. 8003007 

   8 

 

För att bryta strömmen måste stickproppen dras ur. Vägguttaget ska finnas i närheten 
av utrustningen och vara lättillgängligt. 

2.3 Användningssätt 
Hpm™ Tourniquet har två användningssätt, enkelmanschett eller dubbelmanschett vid 
intravenös regional anestesi (IVRA). Vid användning av enkelmanschett kan användaren blåsa 
upp eller släppa ut luften ur manschetten på antingen armen eller benet. Vid intravenös regional 
anestesi är den proximala och distala sidan synkroniserade när det gäller inställt tryck och tid, för 
att man ska kunna utföra säkra operationer. IVRA-ikonen aktiveras före operationen och lyser 
grönt.  

2.4 Start av enheten 
• Kontrollera att manschetterna är frånkopplade.  
• Tryck på ON/OFF-knappen på Tourniquets baksida för ayy slå på tourniqueten. 
• Tourniqueten utför ett självtest av system, pumpfunktion och slangläckage. 
• En sensorkalibrering utförs mot atmosfärtrycket.  
• Därefter uppmanas du att trycka på den gräna OK-ikonen. Om du trycker utanför den 

gröna OK-ikonen, kommer du att uppmanas att kalibrera skärmen. Utför kalibreringen 
genom att följa anvisningarna på skärmen. 

 

När du har tryckt på OK-ikonen kommer du att höra två (2) pip, ett från högtalaren och ett från 
backup-larmet. 

Tryck på OK för att bekräfta att du hör dessa två (2) pip. Om användaren svarar "AVBRYT" två 
(2) gånger går instrumentet in i felläge (kod 20) och måste startas om. 

 

Tourniqueten är nu klar att användas. 

 
Huvudmenyskärm när tourniqueten är klar att användas. 

Tourniqueten kan nu användas med det tryck (se 3.2) och den tid (se 3.1.2) som har ställts in av 
användaren. Manschetten blåses upp genom att du trycker på "Blaas upp"-ikonen.  

För att utföra ett manuellt självtest går du in i undermenyn genom att trycka på   (ikonen för 

undermenyn) och sedan trycka på   (ikonen för självtest) (se 3.1.3). 
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2.5 Ikoner 
Pset visar valt tryck 
Blaas upp pumpar upp manschetten 
mmHg visar trycket i manschetten 
Deflate tömmer manschetten på luft 
IVRA Grå betyder ingen intravenös regional anestesi 
IVRA Grön betyder intravenös regional anestesi 
min 000 visar den tid som har gått 
000 visar tiden på vardera sidan 
 

 Batterisymboler: 

 Batteriet fullt laddat 
 Ungefär 75 % batterinivå  
 Ungefär 50% batterinivå  
 Mindre än 25 % batterinivå. 

Symboler: 

 Ansluten växelström 

 Ingen ström 

 Undermeny 

 
Information 

 
Timer 

 
Självtest 

 Inställningar 

 Språk 

 
Skriv ut 

 Alarmvolym 

 Ljudpaus (pausar ljudet i max. 60 sekunder) 

 

 

Service 

 

Datum och tid 

 Säkert läge, utför självtest för att gå ur läget 

 Kritiskt alarm (tekniskt fel). Försök starta om eller kontakta service. 
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2.6 Frontpanel med uppblåst manschett 

 
 

En vit ram visar om manschetten är uppblåst och en grön pil anger aktuell sida. 

"Blaas upp"-ikonen ersätts av ikoner med "–5" respektive "+5". 

 Tryck på ikonen "+5" för att öka trycket och på ikonen "-5" för att minska trycket.  

2.7  Frontpanel vid alarm 

 
 

Vid fel visas ett felmeddelande och en alarmikon samtidigt med en ljudsignal. Vidta åtgärder 
enligt instruktionerna i bruksanvisningen (se kapitel 4). 

Återställ alarmet genom att trycka på ikonen "Alarm". 
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3 Alternativ 

3.1 Inställningar  

Du går in i undermenyn genom att trycka på  (ikonen för undermenyn). Om ingen ikon 
väljs inom 30 sekunder visas huvudmenyn automatiskt igen.  

3.1.1 Information   

Genom att trycka på   (informationsikonen) visas uppgifter om enheten (tillverkare, modell, 
serienummer och programvaruversion). Tryck på ikonen Tillbaka för att återvända till 
undermenyn eller vänta i 30 sekunder, varefter huvudmenyn visas automatiskt igen. 

3.1.2 Timer  

Genom att trycka på  (timerikonen) kan du ställa in räkning eller nedräkning av tiden. 
Larmtiden kan ställas in med hjälp av den numeriska skärmen. ! Timern kan inte ställas in under 
pågående procedur. 
När du har ställt in timern trycker du på "OK" för att gå tillbaka till undermenyn. Om de nya 
inställningarna inte bekräftas inom 30 sekunder visas huvudmenyn automatiskt igen utan att 
inställningarna sparas.  
Genom att trycka på "Cancel data" behåller du de tidigare inställningarna och går tillbaka till 
undermenyn. 

3.1.3 Självtest  

Genom att trycka på  (ikonen för självtest) utförs automatiskt ett självtest. När självtestet är 
färdigt visas en ny meny med texten "Bekraefta Sjaelvtest OK".  Bekräfta genom att trycka på 
ikonen "OK". Huvudmenyn visas på nytt. Om en manschett är uppblåst måste användaren som 
en säkerhetsåtgärd bekräfta varje steg av självtestet genom att trycka på skärmen. Självtestet 
avbryts om det stöter på fel. Instrumentet går tillbaka till huvudmenyn och visar felen. (Se avsnitt 
2.4) 

3.1.4 Utskrift  

Om du trycker på   (utskriftsikonen) utan att en skrivare är ansluten visas meddelandet 
"Skrivare ej ansluten!". Tryck på "Avbryt" för att återvända till undermenyn eller vänta i 
30 sekunder, varefter huvudmenyn visas automatiskt igen.  
Om en skrivare är ansluten och påslagen visas meddelandet "Skrivaren klar" tillsammans med en 
utskriftsikon. Tryck på ikonen "Skriv ut" för att skriva ut detaljerna från den senaste 
användningen. 
Om det uppstår ett fel vid kommunikationen mellan skrivare och tourniquet visas meddelandet 
"Fel, Anslut skrivaren igen".  

Ingen skrivare får anslutas och användas med tourniqueten under proceduren! 

Under operation får USB-porten och patienten inte vidröras på samma gång. 
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3.1.5 Språk  

Genom att trycka på  (språkikonen) visas en meny med samtliga förinställda språk på 
skärmen. Välj språk. Undermenyn visas automatiskt igen. Det valda språket är nu standard.   
 

 

3.1.6 Inställningar  

Genom att trycka på  (ikonen för inställningar) går du in i menyn för standardinställningar. 

• Förvald Timer. Tryck för att ställa in standardvärde för timern. 
• Förvald Pset. Tryck för att ställa in standardtryck (mm Hg) i steg om 5 mm Hg eller 

använd skjutkontrollen. Bekräfta med "OK". 
• Fabriksinställningar. Tryck för att återställa fabriksinställningarna och bekräfta genom att 

trycka på "Spara". 

Använd "Spara"-ikonen för att bekräfta nya standardinställningar. Använd "Avbryt"-ikonen för 
att avbryta och gå tillbaka till undermenyn.  

3.1.7 Service  

Genom att trycka på  (serviceikonen) går du in i servicemenyn. Mata in servicekoden (endast 
för behörig personal).  
Tryck på "Avbryt" för att återvända till undermenyn eller vänta i 30 sekunder, varefter 
huvudmenyn visas automatiskt igen. 

3.1.8 Datum och tid  

Genom att trycka  (datum- och tid-ikon) hämtas en sida där du kan programmera 
tourniquetens inbyggda klocka.  
Datum anges i formatet ÅÅ-MM-DD och tiden i formatet TT:MM:SS. 
Använd den numeriska skärmen och börja med ÅÅ (år) tills du har avslutat med SS (sekunder). 
Tryck på OK. 

 

3.1.9 Volym  

Genom att trycka på  (volymikonen) visas volymmenyn. Ändra volymnivå genom att trycka 
på "+" eller "–". Du kan ställa in och spara fem olika volymnivåer. Vid omstart är volymnivån 
minimum medium. 1–5 staplar bredvid högtalarikonen anger volymnivå. Tryck på "Bekraefta" för 
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att spara vald nivå och gå tillbaka till huvudmenyn. Tryck på "Avbryt" för att avbryta och gå 
tillbaka till huvudmenyn. Ljudvolymen testas under det diagnostiska testet i samband med starten. 
Ljudinställningarna kan ändras före eller under proceduren. 
Det finns också en ljudpausfunktion som tystar ljudet vid alarm. Tryck “-“ till Ljudpaus-

symbolen  visas. Avsluta ljudpaus genom att trycka på ”+” -knappen i volymmenyn. 
Ljudpaus avslutas automatiskt och föregående nivå återställs efter 60 minuter eller vid omstart av 
instrumentet. ! Trycknivåer för ljudalarmssignal som är lägre än omgivande trycknivåer kan 
påverka igenkänningen av alarm. 

3.2 Pset 

Siffrorna i Pset-rutan anger förvalt värde för trycket (t.ex. 200 mm Hg) i uppblåsta manschetter. 
Uppblåsta manschetter kan justeras i steg om plus (+) eller minus (–) 5 mm Hg genom att du 
trycker på "+" eller "–". Efter att luften har släppts ut återgår Pset automatiskt till förvalt värde 
(t.ex. 200 mm Hg). Det förvalda värdet kan justeras i inställningarna (3.1.6). 

3.3 Tryckets noggrannhet 

Hpm™ Tourniquet är konstruerad för att bibehålla det uppblåsta manschettrycket under hela 
proceduren.   
När manschetten är uppblåst kan du ändra Pset-trycket i steg om + eller – 5 mm Hg, eller trycka 
på "Pset"-ikonen och använda menyn (se avsnitt 3.2). Om du ändrar Pset-trycket justeras de 
uppblåsta manschetterna.  
Om det inträffar en oväntad tryckförändring visas ett varningsmeddelande, följt av en ljudsignal. 
Återställ alarmet genom att trycka på "Alarm"-knappen. Hitta orsaken och vidta åtgärder (se 
kapitel 4). 

 

 

3.4 Blåsa upp/släppa ut luften ur manschetten i normalläge 
Tryck på ikonen "Blaas upp" för att blåsa upp manschetten. Trycket uppnås inom några 
sekunder. Samtidigt utförs ett läckagetest. Om inget läckage registreras blåser pumpen upp 
manschetten fram till dess arr det önskade trycket uppnås. En vit ram och grön pil visar vilken 
manschett som är uppblåst och aktiv. Om ett läckage eller en knut registreras under 
uppblåsningen försöker pumpen blåsa upp manschetten. Om uppblåsningen misslyckas visas ett 
felmeddelande, följt av en ljudsignal (se kapitel 4). Uppblåsningen kan när som helst avbrytas 
med ikonen "Slaepp ut luft". Om du trycker på ikonen "Slaepp ut luft" måste du bekräfta valet 
genom att besvara frågan "Slaepp ut luft i distal/proximal manschett?" med "Bekraefta". Detta 
släpper ut luft ur manschetten i ungefär 15 sekunder. 

Varning för knut 
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3.5 Timer 
Tourniqueten har inbyggd timer. Timern aktiveras automatiskt varje gång en manschett blåses 
upp. Tiden visas på skärmen tillsammans med manschettrycket. Tiden visas på skärmen i 
formatet YYY min (minuter).  Timern räknar varje minut som trycket bibehålls i manschetterna. 
Ett pip varnar användaren efter att sextio (60) minuter har gått. Efter ytterligare 30 minuter 
varnas användaren genom ett nytt pip. Efter detta pip varnas användaren var femtonde (15:e) 
minut genom ett pip.  

Efter etthundraåttio (180) minuter övergår alarmet till alarm av medelhög prioritet vilket innebär 
att tre (3) pip upprepas var tjugonde (20) sekund.  Timern stoppas automatiskt när luften släpps 
ut ur manschetterna. Den sammanlagda uppblåsningstiden för manschetten visas på skärmen 
fram till nästa procedur. Vid intravenös regional anestesi är den angivna tiden den sammanlagda 
uppblåsningstiden för proximal och distal manschett. Varje sida har en egen timer. 

Timern har alternativen "Timer raekning" eller "Timer nedraekning". För att byta alternativ går 
du in i undermenyn (avsnitt 3.1), timer (avsnitt 3.1.2). 

Fabriksinställningen (090 minuter) kan återställas genom att du går in i undermenyn (avsnitt 3.1), 
trycker på ikonen "Instaellningar" och därefter på "Fabriksinstaellningar" (avsnitt 3.1.6).  

 

 

3.6  Intravenös regional anestesi – översikt 
Intravenös regional anestesi (IVRA), även känt som blockad enligt Bier, används för att 
bedövningen först ska verka på den distala delen av en extremitet. Efter en viss tid appliceras 
manschettrycket på den redan bedövade delen av extremiteten och luften släpps ut ur 
manschetten på den mer proximala delen av lemmen. För att förhindra att bedövningsmedlet 
lämnar extremiteten innan det absorberas av vävnaden är det viktigt att manschetterna blåses upp 
och töms i rätt ordningsföljd.  

Inprogrammerade säkerhetsanordningar för IVRA-procedurer är bland annat följande: 

• En särskild ikon märkt "IVRA" är placerad i mitten av skärmen. Den används för att 
programmera kommunikationen mellan den proximala och distala sidan under IVRA-
proceduren. När "IVRA"-ikonen är aktiverad ändrar den färg från grått till grönt som en 
bekräftelse på att enheten är redo för IVRA-proceduren. 

• IVRA-funktionen kan kopplas in även om en sida har blåsts upp, genom att du trycker på 
"IVRA"-ikonen och sedan bekräftar valet. 

• När båda sidor av tourniqueten blåses upp men ena sidan ännu inte har nått det inställda 
trycket, kan bara den sida som ännu inte har nått det inställda trycket tömmas på luft. 
Användaren kan tömma valfri sida endast när båda sidor är uppblåsta till det inställda 
trycket.  

• Tidtagningen stoppas när båda sidor har tömts på luft (se 3.5). 

Ikon för 
undermeny 

Grön pil betyder 
att tiden räknas 

upp från noll (0). 
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3.7 Val av IVRA under operation 
Om den proximala (distala) sidan har blåsts upp och IVRA ännu inte har aktiverats är det ändå 
möjligt att välja IVRA-funktionen.  

1. Tryck på "IVRA"-ikonen. Frågan "Aktivera IVRA?"  visas.   
2. Tryck på "Bekraefta" för att aktivera IVRA-funktionen.  IVRA har nu aktiverats och 

huvudmenyn visas på nytt, med grön "IVRA"-ikon.  
3. Tryck på "Avbryt" om du inte vill använda IVRA-funktionen. Huvudmenyn visas utan 

IVRA-funktion och "IVRA"-ikonen förblir grå.  
 

 

3.8 Ändra standardtryck 
Hpm™ Tourniquet gör det möjligt för användaren att ändra det fabriksinställda trycket 
200 mm Hg (se avsnitt 3.1.6). I avsnitt 3.1.6 beskrivs hur du återställer fabriksinställningarna.  
 

 

Grön "IVRA"-ikon. 
Visar att IVRA är aktivt. 

Grön pil som anger 
aktiv sida. 

Bekräfta IVRA 

Avbryt IVRA 
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4 Alarm 
Instrumentet är konstruerat så att det testar och övervakar sig självt vid starten, för att 
uppmärksamma användaren på eventuella brister eller fel som kan orsaka problem vid 
användningen. 

Starttesterna utförs varje gång enheten aktiveras, för att kontrollera både programvaran och 
maskinvaran i detta mikroprocessorstyrda instrument. Om testerna registrerar några fel visas ett 
meddelande på skärmen. Möjliga felmeddelanden anges nedan. 

4.1 Alarmsystem 
Om något som användaren måste känna till inträffar i systemet visas ett tydligt meddelande på 
skärmen, samtidigt med en ljudsignal. Detta är ett alarm. Om en manschett har orsakat alarmet 
visar även en röd eller gul ram vilken manschett det är och vilken prioritet alarmet har.  
Alarmen delas in i följande kategorier: 

Prioritet Signalfärg Signalljud 

Hög Röd 10 pip som upprepas var tionde sekund  

Medelhög Gul 3 pip som upprepas var tjugonde sekund  

Låg Gul 1 pip 

Obs.: Samtliga alarm har samma ljudnivå. 

Utöver det kombinerade ljus- och ljudalarm finns ett teknisk alarm i form av ett summerljud. 
Detta alarm består av en hög, entonig signal från en summer, som indikerar den osannolika 
händelsen att både nätfel och batterifel inträffar samtidigt. 
 

4.2 Den automatiska alarmsäkerhetsmekanismen 
Vid ett alarm med hög eller medelhög prioritet (eller till och med vissa alarm med låg prioritet) 
stänger en automatisk säkerhetsmekanism alla ventiler och stänger av pumpen. 
Användaren har sedan tre (3) alternativ: 

1. Utföra ett självtest (se avsnitt 3.1.3). Självtestet öppnar inte blockventilen (dvs. trycket i 
manschetterna påverkas inte), men det kontrollerar att instrumentets inre komponenter 
fungerar på ett säkert sätt. Det går inte att blåsa upp manschetten eller öka trycket i detta 
läge. 

2. Bekräfta alarmet genom att trycka på ikonen "Alarm". 
3. Orsaken till alarmet rättas till.  

4.3 Alarmprioritet  
Om ett alarm med högre prioritet inträffar efter ett alarm med lägre prioritet får alarmet med 
högre prioritet företräde och visas på skärmen. Alarm med lägre prioritet som inträffar efter ett 
alarm med högre prioritet ställs i kö, men visas inte förrän användaren bekräftar alarmet med 
högre prioritet.  

4.4 Återställning av alarm och ljudpaus 
Genom att trycka på ikonen ”Alarm” bekräftar du, stänger av och återställer endast det visade 
alarmet. Andra alarm påverkas inte. Om fler än ett alarm har aktiverats måste användaren 
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återställa varje alarm separat. Vissa alarm, t.ex. för nätfel, återställs automatiskt när orsaken som 
gav upphov till alarmet har bortfallit. Ljudpausfunktionen tystar ljudet vid alarm. 
Tryck på ”-” i volymmenyn tills ljudpaussymbolen visas. Avsluta ljudpaus genom 
att trycka på ”+” -knappen i volymmenyn. Ljudpaus avslutas automatiskt och föregående nivå 
återställs efter 60 minuter eller vid omstart av instrumentet. 

4.5 Vanliga alarmmeddelanden 

Signaldefinition  
Ikon för säkert 

instrumentfel  

Blockventilen, tömningsventilen och pumpen stängs av, vilket 
förhindrar att manschettrycket ökar eller minskar. Övervakningen av 
tryckventilerna fortsätter. 

Utför självtest för att gå ur läget 

Instrumentfel 

instrumentfel  

Try to restart or contact service. 

Kritisk batterinivå Batterikapaciteten räcker inte för signalering med hög prioritet och 
omställning av systemet till säkert läge efter att ett allvarligt fel 
registreras. 

Låg batterinivå Batteriet räcker för övervakning och ventilkontroll under mindre än 
10 minuter, men inte för pumpkontroll (tryckkontroll). 

Fel i tryck  Det uppmätta trycket är ogiltigt.  

Högt tryck Trycket är mer än 30 mm Hg över det inställda Pset-värdet. 

Lågt tryck Trycket är mer än 15 mm Hg under Pset-värdet. 

Kritiskt lågt tryck Trycket är mer än 75 mm Hg under Pset-värdet. 

Kritiskt högt tryck Trycket är mer än 100 mm Hg över Pset-värdet. 

Läckage (blås upp) Det valda trycket har inte nåtts inom 20 sekunder. 

Läckage Pumpen kan inte hålla det inställda trycket i manschetten 

 

Alarm vid starttestet: 
Följande alarm vid starttestet innebär att instrumentet inte är funktionsdugligt (instrumentfel).  
Starta om instrumentet eller ring service! 
Alarmmeddelande  
Instrumentfel 
Fel i systemtryck 
Pumpfel 
Pumpläckage. 
Fel i tömningsventil 
Fel i manschettsensor 
Fel i manschettsensor 
Fel i distal blockventil 
Fel i proximal blockventil 
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Alarm vid samtidigt nätfel och batterifel. 
I den osannolika händelsen att både nätfel och batterifel inträffar samtidigt, fungerar inte det 
vanliga ljud- och ljusalarmet. Istället avges ett summeralarm i form av en hög entonig signal under 
en tid. Anslut nätkabeln och ladda batteriet! 

Övriga alarm: 

Alarmmeddela 
nde Beskrivning Prioritet Kommentar 
Tiden slut! Timern räknar ned Medelhög  
Tid > 60 60 minuter har gått Låg  

Tid > 90 
Ytterligare 30 minuter har 
gått Låg  

Tid > 90+n*15 
Timern signalerar var 
femtonde minut Låg  

Tidsgräns 180 minuter har gått Medelhög Risk för att patienten skadas 

Allvarligt fel i CPU Instrumentet testar oavbrutet Hög 
Instrumentfel: 
Starta om instrumentet eller ring service 

Allvarligt fel i 
tryck Instrumentet testar oavbrutet Hög 

Instrumentfel: 
Starta om instrumentet eller ring service 

Nätfel 
Nätfel i viloläge (manschetten 
är utan tryck) Låg 

Säkert läge till dess att nätanslutningen har 
återställts 

Instrumentfel Instrumentet testar oavbrutet Medelhög 
Instrumentfel: 
Starta om instrumentet eller ring service 

Nätfel 

För 800-x0-modellen: Nätfel 
när manschetten är under 
tryck Låg 

Meddelandet försvinner när 
nätanslutningen återställs 

Kritisk batterinivå Batterinivå < 25 % Låg 

Säkert läge: 
Anslut strömmen för att ladda upp 
batteriet 

Kritisk batterinivå Under starten Låg 

Anslut till vägguttag i 0–2 timmar för att 
ladda batteriet, till dess att indikatorn visar 
att batteriet är fulladdat. 

Låg batterinivå Batterinivå < 50% Låg 
Anslut strömmen för att ladda upp 
batteriet 

Fel i systemtryck 
(blås upp) Instrumentet testar oavbrutet Medelhög 

Instrumentfel:  
Starta om instrumentet eller ring service 

Pumpfel (blås upp) Instrumentet testar oavbrutet Medelhög 
Instrumentfel: 
Starta om instrumentet eller ring service 

Läckage (blås upp) Läckage vid uppblåsning Låg Kontrollera slang och manschett 

Knut (blås upp) Knut vid uppblåsning Låg 

Säkert läge:  
Bekräfta alarmet eller utför självtest  
för att gå tillbaka till normal drift 

Kritiskt tryck 
Trycket < 100 mm Hg under 
Pset vid IVRA Hög 

Säkert läge:  
Bekräfta alarmet eller utför självtest  
för att gå tillbaka till normal drift 

Kritiskt tryck 
Trycket < 100 mm Hg under 
Pset utan IVRA Medelhög 

Säkert läge:  
Bekräfta alarmet eller utför självtest  
för att gå tillbaka till normal drift 

Lågt tryck 
Trycket < 15 mm Hg under 
Pset Låg 

Meddelandet försvinner när trycket 
återställs 
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5 Batterifunktion 
Laddningskapaciteten varierar betydligt mellan enskilda enheter och över tid. 
Obs:  
1) Batteriet får endast används som tillfällig strömförsörjningsreserv om nätanslutningen bryts. 
2) Batterikapaciteten kan plötsligt minska snabbt på ett olinjärt sätt.  
3) Följande uppgifter är endast ungefärliga och får inte användas som absoluta mått på 
kvarvarande kapacitet: 
 

             :   Batteriet fullt laddat. 

            :   Ungefär 75 % kvarvarande kapacitet. 

            :   Ungefär 50% kvarvarande kapacitet.  

            :   Mindre än 25 % kvarvarande kapacitet.  
 
Om strömmen ansluts börjar batterierna omedelbart laddas upp. 
Manschetterna bibehåller trycket när instrumentet ansluts till elnätet. Proceduren kan fortsätta 
utan avbrott. Batterierna laddas upp automatiskt. 

6 Skötsel och underhåll  
Service och reparation ska utföras av Hammarplast Medicals serviceavdelning eller av en 
auktoriserad servicepartner.. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Använd 
originalförpackningen och dess frigolit när instrumentet skickas tillbaka till Hammarplast Medical.  
 
Rengöring 
Tourniqueten ska inte steriliseras. Rengör instrumentet med en fuktig mjuk trasa. Använd milt 
rengöringsmedel (etanol 30 procent). 

Varning! Tryck inte för hårt när pekskärmen rengörs! 
Tourniqueten ska inte steriliseras. 
Använd endast medföljande nätkabel (för sjukhusbruk). 
 
Av säkerhetsskäl bör batteriet och slangarna ofta kontrolleras enligt följande: 
 

Slangar 

– Spiralslangen ska inspekteras visuellt före varje ny procedur: 

Högt tryck 
Trycket > 30 mm Hg över 
Pset Låg 

Meddelandet försvinner när trycket 
återställs 

Kritiskt högt tryck 
Trycket > 100 mm Hg över 
Pset Medelhög 

Säkert läge:  
Bekräfta alarmet eller utför självtest  
för att gå tillbaka till normal drift 

Läckage Läckage i uppblåst läge Medelhög  

Batterifel 
Batteriet kan inte laddas upp 
ordentligt Hög 

Instrumentfel: 
Starta om instrumentet eller ring service 

Sensorfel Fel i trycksensor registrerat Hög 
Instrumentfel: Starta om instrumentet eller 
ring service 

Manschett ej 
ansluten? En manschett är inte ansluten Låg Anslut manschetten 



   IFU SE T800, Rev 22/2019-03-05, art.no. 8003007 

   20 

 

Sprickor i slangen. 
Missfärgning av slangen. 
Anslutning till slangkopplingarna. 

 
– Byt ut spiralslangen efter femtiofyra (54) månader. 
 
– Spiralslangen betraktas som förbrukningsartikel. 
 
OBS! Spiralslangen får inte ändras eller förkortas! Om spiralslangen skadas ska den 
ersättas med en ny originalspiralslang! 
 
Kalibrering 
Utför ett trycktest för internt läckage och en tryckkalibrering av systemet var tolfte (12) månad 
eller efter byta av någon viktig del i enheten. t.ex. interna slangar, pumpar eller ventiler.  
Kontakta din lokala återförsäljare för att få mer information om läckagetest. 
 
Batteri 
Batteriet ska kontrolleras en gång om året. Kontrollera att ett urladdat batteri kan laddas upp 
inom tre timmar. Om inte måste batteriet bytas ut (batteriet betraktas som en 
förbrukningsartikel). Vi rekommenderar att batteriet byts ut var tjugofjärde (24) månad. 

7 Logg 
Följande data registreras för varje operation: startdatum och starttid, inställt tryck, faktisk 
operationstid, beskrivning av nät-/IVRA-/manschettstatus och felbeskrivning. 
 
Loggen för den senaste operationen kan endast skrivas ut efter proceduren. 

Obs.: Loggen finns kvar även om strömmen bryts eller instrumentet stängs av. 

8 Teknisk specifikation 
Ineffekt: 100–240 VAC, 50–60 Hz 
Kontakt för nätkabel: IEC-typ med CEE22V (för sjukhusbruk) 
Temperaturintervall:  drifttemperatur +5 till +40 °C  
Temperaturintervall: transport och förvaring –10 till +50 °C 
Relativ luftfuktighet: 20–80 % icke-kondenserande (drift, transport, förvaring) 
Atmosfärtryck: 80 till 106 kPa 
Tryck, maximal nivå:  600 mm Hg (nödstopp vid tekniskt fel) 
Tryck, driftintervall: 50 mm Hg till 550 mm Hg 
Vikt:  2,5 kg  
Mått:  200 mm (bred) x 195 mm (hög) x 145 mm (djup) 
Tryckutgång: CPC-koppling 
Noggrannhet: ±5 mm Hg eller 2 % full skala 
Uppblåsningstid:  ~5 sekunder 
Klass och typ: Klass 1, typ B 
Skrivargränssnitt: USB 
Reservbatteri: NiMh, 7,2 V 4500 mAh 
Alarmets ljudnivå: 69-80 dBA  
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9 Tillbehör 
Skrivare: Artikelnr 800-10 Model EPSON TM-T88V med skärmad kabel. 

Hpm™ återanvändbara och autoklaverbara enkel- och dubbelmanschetter, Hpm™ enkel- och 
dubbelmanschetter för engångsbruk.  Hpm™ engångsmanschetter är steriliserade och får endast 
användas enligt sjukhusets rutiner och föreskrifter.  

Varning: Använd inte en steriliserad manschett om förpackningen är öppnad eller skadad och 
den inte kan resteriliseras. 
 

Följande koder avser Hpm™ engångsmanschetter; 

Hpm™ enkelmanschetter för engångsbruk: 15-100, 15-110, 15-120, 15-130, 15-140, 15-150, 
15-160, 15-170 och 15-180. 

Hpm™ koniska enkelmanschetter för engångsbruk: 75-140, 75-150, 75-160, 75-170 

Hpm™ dubbelmanschetter för engångsbruk: 25-100, 25-150, 25-150, 25-140 och 25-160. 

Hpm™ Tourniquet 800-serien får endast användas med CE-märkta manschetter. 

Vi rekommenderar att du endast använder CE-märkta Hpm™-manschetter med Hpm™ 
Tourniquet 800-20 och 800-40.  

10 Bilaga – riktlinjer om elektromagnetisk kompatibilitet 
Följande information krävs enligt EN 60601-1-2 (2007): 

 Varning 
Tourniqueten bör inte användas i omedelbar närhet av eller staplad med annan 
utrustning. 

 Varning 
Användning av en annan skrivare än den som anges i kapitel 9 kan leda till ökade 
emissioner eller minskad immunitet hos tourniqueten. 

 Varning 
Bärbar RF-kommunikationsutrustning. inklusive antenner, kan påverka produkten och 
ska inte placeras närmare än 100 cm fr¨n någon del av produkten, inklusive kablar enligt 
tillverkarens specifikation. 
 
Väsentliga prestanda (enligt definitionen i EN60601-1-2) 

• Ett alarmsystem ska avge signal om tourniquetens tryck i uppblåst tillstånd är 30 mm Hg 
högre eller 15 mm Hg lägre än det inställda trycket. 

• Vid enkelfel ska manschetterna vara isolerade genom en blockventil med ett maximalt 
läckage på 1 mm Hg/min. 

• Tourniquetens tryck i uppblåst tillstånd får inte påverkas av störningar (med undantag av 
yttre tryckförändringar) på mer än +30 till –15 mm Hg. 

• Den uppblåsta tourniqueten ska inom några sekunder kompensera yttre tryckförändringar 
som påverkar manschetten. 
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Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet 

Tourniqueten är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. 
Användaren bör garantera att den används i sådan miljö. 

Immunitetstest IEC 601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektroskmagnetisk 
immunitet - riktlinjer 

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 

IEC 61000-4-2 

 ±2 kV, ±4 kV och ±6 kV 
ledningsburen 

±2 kV, ±4 kV och ±8 kV 
luftburen 

 ±2 kV, ±4 kV och ±6 kV 
ledningsburen 

±2 kV, ±4 kV och ±8 kV 
luftburen 

Golven bör vara av trä, betong eller 
keramiska plattor. Om golven är 
täckta med syntetiskt material bör 
den relativa fuktigheten vara minst 
30 %. 

Utstrålade fält 
EN 61 000-4-3 

3 V/m 10 V/m Nätledningskvalitet som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Elektrisk snabb 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

 ±2 kV  ±2 kV Nätledningskvalitet som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Surge (stötpuls) 
IEC 61000-4-5 

±2 kV ±2 kV Nätledningskvalitet som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Ledningsburna 
störningar 

IEC 61000-4-6 

3 V med 80 % AM @ 1 
kHz 

3 V med 80 % AM @ 1 
kHz 

Nätledningskvalitet som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Nätfrekvens  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Nätfrekvensens magnetiska fält bör 
vara på de nivåer som 
kännetecknar en normal 
användningsplats i typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningssänkningar 
och avbrott  

IEC 61000-4-11 

Sänkning: 
 > 95 % i 10 ms  
60 % i 100 ms3 
0 % i 500 ms 
> 95 % i 5 s 

Sänkning: 
 > 95 % i 10 ms  
60 % i 100 ms3 
0 % i 500 ms 
> 95 % i 5 s 

Nätledningskvalitet som för typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om användaren av 
tourniqueten kräver kontinuerlig 
användning av enheten under 
strömavbrott, rekommenderar vi 
att tourniqueten drivs från en 
avbrottsfri strömkälla eller batteri. 

 

Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner 

Tourniqueten är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. 
Användaren bör garantera att den används i sådan miljö. 

Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö – riktlinjer 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Grupp 1 Produkten använder RF-energi endast för intern 
funktion. Produktens RF-emissioner är av denna 

anledning mycket låga och kommer sannolikt inte att ge 
upphov till störningar i närbelägen elektronisk 

utrustning. 
RF-emissioner 

CISPR 11 
Klass B Tourniqueten lämpar sig för användning i alla 

anläggningar, inkl. i hemmet eller i anläggningar som är 
direkt anslutna till allmänna lågspänningsnät som 
försörjer byggnader använda för bostadsändamål. 

Övertoner 
IEC61000-3-2 

Ej tillämpligt 

Spänningsvariationer 
IEC 61000-3-3 

Ej tillämpligt 
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Artikelnummer Artikel 

800-20 Hpm™ Tourniquet 800-20, enkel 

800-40 Hpm™ Tourniquet 800-40, dubbel 

800-10 Skrivare för Hpm™ Tourniquet 800-serien 

800-11 Etikettrulle till skrivare 
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