
debritom+ Verkorte instructie
1. Inschakelen debritom+ 

debritom+ AAN Druk 1x op het 
voetpedaal om 
verbinding te maken met 
de debritom+ unit.

2. Instaleren van de debritom+ 

2a

„klik“

2b

2c 2d 2e

Plaats de pomp volgens de afbeelding tot deze niet verder kan   en  draai 
deze vervolgens met klok mee tot deze vastklikt.

Draai de connector van het handstuk  op de pomp 
en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

Bevestig vloeistof aan hanger, sluit de connectieslang aan op de pomp

Connectie slang: sluit de klem, plaats de spike in de vloeistof en open ontluchting

Open de klem 

3. Testen van de vloeistofstroom
Gebruik het voetpedaal om de vloeistofstroom te activeren;

• Test de straal visueel (vlak of punt)
• U kunt de intensiteit van de straal op 

uw hand testen – begin met een 
afstand van 25 cm (ongeveer 2x de 
lengte van het handstuk). Beweeg de 
straal vanaf de wondrand iets heen 
en weer.

• Als iets niet werkt, vervang dan het 
handstuk

4. Optimale toepassing
Intensiteitsniveau bij START is voor elk handstuk : 
Level 4  (Level 1-5/laag/ hoog)

      REF 2000.0003 
8 - 15cm 

      REF 2000.0004 
      4 - 10cm 

      REF 2000.0005 

debritom+ handpiece standard jet  
Aanbevolen werkafstand

debritom+ handpiece flat jet narrow  
Aanbevolen werkafstand

debritom+ handpiece flat jet wide 
Aanbevolen werkafstand 3 - 8cm 

Behandelingshoek: 3 – 45 graden t.o.v. het wondoppervlak 
TIP flat jet: de flat jet kan het beste als een spatel over de wond 
worden toegepast.

5. Intensiteits-
niveau

Intensiteit

Intensiteit

6. Nieuwe patiënt / einde behandeling

6a Nieuwe patiënt - One day (eendaagse) pomp

6b Einde behandeling (One day pomp en single use pomp)

Sluit klem Verwijder handstuk en gooi weg Bevestig Luer dopje

Voor nieuwe 
patiënten   

Volg stappen 
vanaf 2d

Verwijder connectieslang,  pomp en handstuk en gooi gezamenlijk weg

Schakel debritom+ UIT

Contra-indicaties 
• Maligne tumoren
• Blootliggende bloedvaten, onbeschermde vaatstructuren
• Ogen, neus en oren
• Blootliggende zenuwen/neurovasculaire bundels
• Complexe en/ of zwaar gecontamineerde wonden
• Patiënten met HIV, hepatitis C of andere overdraagbare ziektes/infecties

Waarschuwing: in de onderstaande situaties is er een verhoogd risico bij gebruik van het systeem: 

• Patiënten met hoge(re) bloedingsneiging en arteriele ulcera
• Patiënten met geïnfecteerde wonden

In deze situaties moet de arts beslissen of en op welke manier de behandeling moet 
worden gegeven.



debritom+ Verkorte instructie
7. Foutmeldingen

NB: De aan/standby-knop op de unkit licht rood op als er een foutmelding optreedt. Met deze knop kan de storing na herstel worden bevestigd.

Batterij voetpedaal bijna leeg
Oplossing: Vervang batterijen (Batterij type 2 x LR03 / AAA, hoofdstuk 11)

Pomp te lang in gebruik
Oplossing: vervang pomp (one day of single use)

Handstuk te lang in gebruik of wordt gebruikt met andere single use pomp 
Oplossing: vervang handstuk

Handstuk niet gevonden of  handstuk wordt niet herkend
Oplossing: Vervang handstuk. Als het probleem niet kan worden verholpen, neem dan gelijk contact op met GD Medical.

Spuitmond geblokkeerd of motor oververhit
Oplossing: Vervang zo nodig het handstuk of pomp. Als het probleem niet kan worden verholpen, neem dan gelijk 
contact op met GD Medical.

Pomp niet goed aangesloten
Oplossing: Verwijder de pomp en plaats opnieuw, of vervang de pomp. 

Systeemfout
Oplossing: Neem contact op met GD Medical.

Geen voetpedaal gedetecteerd
Oplossing: Druk het voetpedaal in. Als deze niet kan worden gedetecteerd, onderhoud/ reparatie. (zie hoofdstuk 11)

8. Symbolen op de debritom+ display

press

confirm

4

Bluetooth-apparaat zoeken om te koppelen 
Als u bij debritom+ de aan/standby- en ‚+‘-knoppen > 1 s ingedrukt houdt, wordt het symbool "Zoeken naar 
Bluetooth-apparaat" weergegeven voor het koppelen van een nieuwe of vervanging van het aan/uit voetpedaal.

Bluetooth-signaal van aan/uit-voetpedaal gedetecteerd - bevestigen
Zodra debritom+ het Bluetooth-signaal van het aan/uit voetpedaal heeft gedetecteerd, verschijnt dit symbool op 
het display.

debritom+ verbonden met aan/uit voetpedaal
Dit symbool verschijnt op het display als het aan/uit voetpedaal is verbonden met de debritom+.

Intensiteitsniveaus
De intensiteitsniveaus kunnen worden aangepast tussen 1 - 5. (1 = laagste/ 5 hoogste)

   Deze verkorte instructie vervangt niet de Gebruikershandleiding REF  9000.5503

Medaxis AG  

www.medaxis.ch 
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