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Produktinformasjon 

Navn: secMAC+ videolaryngoskop (heretter kalt secMAC+) 

Modell: secMAC+ Pediatric / secMAC+ Adult 

SecMAC+ videolaryngoskop er utviklet for å presentere et konsistent, klart, sanntidsbilde av 
pasientens luftveier for leger, og for å hjelpe dem med å få en raskere og tryggere intubasjon. 

Det er to forskjellige modeller av secMAC+ videolaryngoskop (secMAC+ Pediatric / secMAC+ 
Adult) som er tilgjengelig for forskjellige situasjoner og/eller forskjellige leger. secMAC+ Pediatric 
er utviklet for barn, mens secMAC+ Adult er utviklet for voksne. Derfor er deres sterile 
engangsblader også laget i forskjellige størrelser og former. 

secMAC+ videolaryngoskoper er bærbare, håndholdte og brukervennlige medisinske 
apparater. «Kontrollknappen» styrer alle enhetens funksjoner, for eksempel På/Av, bildetaking og 
videoopptak. Skjermen på 3" kan være legges sammen på begge sider av håndtaket og dreies i to 
retninger. Det gir også mulighet for sanntidsvisning, noe som er optimalt for bildetaking og 
analyse under trakeal intubasjon eller undersøkelse av laryngopharynx og behandling. Den 
digitale videoutgangen er ideell for videoopptak. De sterile engangsbladene er tilgjengelige i et 
bredt spekter av konfigurasjoner og størrelser, slik at klinikere kan oppfylle kravene til pasienter 
som varierer i størrelse fra prematur til sykelig overvektig. Enheten har også et oppladbart 
litiumbatteri på18500 AA og anti-dugg-mekanisme. 18500 AA-batteriet er utskiftbart. 
Vanntettheten til håndtaket er IPX7 og IPX4 for 3”-skjermen. 

Modell- og størrelsesforskjell 

Som nevnt ovenfor er secMAC+ Pediatric utviklet for pediatri (se fig. 1) og secMAC+ Adult for 
voksne (se fig. 2). De må brukes med sterilt engangsblad (heretter kalt SEB) for å utføre 
intubasjonen. Det er 8 forskjellige størrelser på SEB tilgjengelig for bruk med secMAC+ 
videolaryngoskop. Detaljer er beskrevet i tabell 1. 

Tabell 1 som samsvarer med secMAC+ med de sterile engangsbladene 

secMAC+-modell Størrelse på sterilt engangsblad 

secMAC+ Pediatric Mac-00, Mac-0, Mac-1 

secMAC+ Adult Mac-2, Mac-3, Mac-4, Mac-3D, Mac-3M 

 Fig. 1 secMAC+ Pediatric Fig. 2 secMAC+ Adult 
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Komponenter og konfigurasjon for secMAC+ videolaryngoskop 

Tabell 2 secMAC+ Pediatric (Pediatrisk) standard konfigurasjon 
Komponenter Ant./enh. Modell & str. Kode Merknader 

secMAC+ videolaryngoskop 1 stk. secMAC+ Pediatric 2101000 For baby og 
spedbarn 

18500 litium-ionbatteri 2 stk. 3,7 VDC 2040 mAh 2100323 Oppladbart 
Datakabel 1 stk. USB 2100328  
Batterilader 1 stk. For 18500 A 2100326  
Ladeadapter 1 stk. EU-standard 2100327  
Emballasjeeske 1 stk. Kartong 2100329  
Sterilt engangsblad - Mac-00 3101304 Bestilles separat 
Sterilt engangsblad - Mac-0 3101305 Bestilles separat 
Sterilt engangsblad - Mac-1 3102301 Bestilles separat 

 
Tabell 3 secMAC+ Adult (Voksen) standard konfigurasjon 

Komponenter Ant./enh. Modell & str. Kode Merknader 

secMAC+ videolaryngoskop 1 stk. secMAC+ Adult 2102000 For voksne 
pasienter 

18500 litium-ionbatteri 2 stk. 3,7 VDC 2040 mAh 2100323 Oppladbart 
Datakabel 1 stk. USB 2100328  
Ladepakke 1 stk. For 18500 A 2100326  
Ladeadapter 1 stk. EU-standard 2100327  
Eske 1 stk. Kartong 2100329  
Sterilt engangsblad - Mac-2 3102302 Bestilles separat 
Sterilt engangsblad - Mac-3 3102303 Bestilles separat 
Sterilt engangsblad - Mac-4 3102304 Bestilles separat 
Sterilt engangsblad - Mac-3D 3102305 Bestilles separat 
Sterilt engangsblad - Mac-3M 3102306 Bestilles separat 
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secMAC+ komponenter 

 

 

 

Displaying monitor Skjerm 

USB Port USB-port 

Sterile Single-use Blade Sterilt engangsblad 

Control Key Kontrollknapp 

Battery Compartment Cover Batterideksel 

18500 Li-ion Battery 18500 A litium-ionbatteri 

Curved Camera Rod Buet kamerastang 

  

 

Andre tilbehør 

       
           
 

Fig. 3 secMAC+ KNAPPER OG DELER  

Fig. 5 Batterier Fig. 4 Lader og adapter 
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Kontrollknapp og funksjon 

Tabell 4 «Kontrollknappen» og dens funksjoner 
secMAC+ nåværende status Kontrollknapp Funksjon 
AV Trykk og hold i 2–3 sek Slå på secMAC+ 
PÅ Trykk og hold i 2–3 sek Slå av secMAC+ 
PÅ Trykk én gang Bildetaking 
PÅ Trykk to ganger Videoopptak 
Videoopptak Trykk én gang Stopp videoopptak 

Transport og oppbevaring 

 secMAC+ videolaryngoskopet og dets komponenter må brukes og oppbevares under 
miljøforhold som angitt nedenfor: 
 
Driftsforhold 
Temperatur: ..........................................+5 ℃ ~ +40 ℃ (41 ℉~104 ℉) 
Relativ fuktighet: .................................................................0–80 % 
Atmosfærisk trykk:.......................................................86—106 kPa 
 
Transport- og lagringsforhold 
Temperatur: ....................................... -40 ℃ ~ +55 ℃ (-40 ℉~131 ℉) 
Relativ fuktighet: .................................................................0– 93 %  
Atmosfærisk trykk: .......................................................86–106 kPa 

Generell enhetsspesifikasjon 

Klassifisering: I 
Sikkerhet: Klasse II 
Batteristrøm (18500 A oppladbart litium-ion): 2040 mAh, 3,7 VDC 
Driftstid: ≥240 min per fulladet 18500 A litium-ionbatteri 
Skjerm: 3” 
Videosideforhold: 4:3 
Spenningsinngang: DC 3,7 V 
Strøminngang: 310±10 mA 
Maks. effekt: 2 W 
Belysning: ＞300 lx 
Lademodus adapterinngang: 100–240 VAC 50/60 Hz 0,4 A 
Lademodus adapterutgang: 5 VDC 2,1 A 
Type beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse II for adapter eller batteridrevet utstyr 
Grad av beskyttelse mot elektrisk støt: Type B for anvendte deler 
Utskiftbart batteristrøm: 18500 A oppladbare litium-ionbatterier 
Driftsmodus: Kontinuerlig 
Anvendt del: Sterilt engangsblad 

Advarsler og forsiktighetsregler 

A Denne brukerhåndboken gjelder både secMAC+ Pediatric og secMAC+ Adult. Hver bruker må lese 
denne håndboken nøye før utstyret kan brukes. 

B Ved første gangs bruk av secMAC+, kontroller at alle komponentene er inkludert og i god stand. Hvis 
ikke skal du kontakte produsenten og/eller distributørene så snart som mulig. 

C Før du bruker secMAC+, kontroller at det medfølgende 18500 A litium-ionbatteriet er fulladet. Det 
kan ta opptil 6 timer å lade batteriet den første gangen. Bruk bare den medfølgende batteriladeren. 
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D En indikator på skjermen viser batterinivået. Batterinivået måles med 3 barer. Når batteriet er 
fulladet, vises 3 barer på skjermen. Når det ikke vises noen barer på indikatoren og fargen på 
batterisymbolet blir blinker rødt, bytt ut batteriet med et fulladet batteri umiddelbart. 

E For secMAC+ videolaryngoskoper er det 8 forskjellige størrelser av sterile engangsblader som er 
kompatible med hver av modellene. Før du bruker secMAC+ videolaryngoskop, må du forsikre deg 
om at: 
  a) Det sterile engangsbladet er egnet for pasienten og kompatibelt med secMAC+   
 videolaryngoskop. 
  b) Forpakningen med sterilt engangsblad er i god tilstand. Kast bladet hvis emballasjen  
 er brutt. Kast det brukte sterile engangsbladet som medisinsk avfall. 

F Ikke eksponer secMAC+ videolaryngoskop for fuktighet over 93 %. 
G Ikke eksponer secMAC+ videolaryngoskop for temperaturer over + 55 ℃ (131 ℉). 
H Ikke ekstruder datakabelen. 
I Ikke varm opp eller brenn 18500 A litium-ionbatteriet. 
J Sjekk den ytre overflaten av det sterile engangsbladet for grove overflater, skarpe kanter eller 

utstikkende deler som kan utgjøre en sikkerhetsfare før du bruker det. 
K Ikke desinfiser secMAC+ ved hjelp av enheter som autoklaver, ultralydrens eller pasteurisering. Bruk 

av slike metoder for å desinfisere videolaryngoskopet vil forårsake permanent skade og ugyldiggjøre 
produsentens garanti. Se instruksjonene for desinfisering. 

L Kontakt oss hvis du trenger detaljer om koblingsskjema og komponentinformasjon. 
M Forbruksvarene skal brukes før utløpsdatoen. 
 
Obs: Typiske intubasjoner varer mindre enn 1 minutt. 

Bruksområder 

secMAC+ er det perfekte verktøyet for leger og annet helsepersonell som trenger å operere 
effektivt på vanskelige luftveier. Enheten er enkel å bruke, lære seg og lære bort. Det integreres 
enkelt i standardavdelinger som intensiv, akuttmottak, lunge og anestesi hos enhver medisinsk 
institusjon. Enheten er også ideell for mobile pasienttransportenheter som ambulanser og 
helikoptre. 

secMAC+ gjør intubering enklere og tryggere. Den avanserte dataloggingen hjelper til med å 
bekrefte tubeplassering i klinikker. Flere blader, fra prematur til sykelig overvektig, kan oppfylle 
enhver klinisk krav. I tillegg er det nyttig for verifisering av endotrakeal (ET) posisjon, nasal 
intubasjon, ET-bytte og undervisning. 

 

Tiltenkt bruk 

 secMAC+ videolaryngoskop er beregnet for bruk av kvalifiserte medisinske fagpersoner for å få et 
tydelig sanntidsbilde av pasientens luftvei under medisinske prosedyrer for plassering av røret. 

Obs 

 secMAC+ skal bare brukes av personer som er opplært og autorisert av en lege eller av 
helsepersonell som har fått opplæring og autorisasjon av institusjonen som gir pasientbehandling. 
 Ved allergi mot PC-materiale skal secMAC+ brukes med forsiktighet, da det sterile engangsbladet 
er laget av PC (polykarbonat). 

Merknad til operatører 

Alle operatører bør lese denne brukerhåndboken i sin helhet før enheten tas i bruk. 
Unnlatelse av å gjøre dette kan skade enheten og/eller sette den medisinske prosedyren i fare. 

Lagre brukerhåndboken, og bruk enheten kun i henhold til denne håndboken. 
Ikke overlad 18500 A litium-ionbatteriene. 
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Ingen organisasjoner eller enkeltpersoner kan reparere eller demontere enheten eller dens 
deler uten produsentens tillatelse. Ellers bortfaller produktgarantien umiddelbart. 

18500 A litium-ionbatteriet er oppladbart, gjenbrukbart og resirkulerbart. Ikke demonter, 
gjenbruk eller kast litiumbatteriet vilkårlig. 

Sørg for at batteriet er tilstrekkelig ladet før bruk. 
secMAC+ er et presist instrument og skal håndteres med forsiktighet. 

Prosedyrer 

Normal eller begrenset orofaryngeal visualisering og evaluering av oropharynx 
Traumeluftveier – utmerket når du arbeider med blod og sekresjoner i luftveiene 
Luftveishåndtering hos sykelig overvektige pasienter 
Intubasjon hos premature og nyfødte 
Reintubasjon i på intensivavdeling (ICU)  
Laryngoskopisk fjerning av fremmedlegemer 
Våken intubasjon ved vanskelig luftveishåndtering 
Undervisning i anatomien til luftveiene i medisinstudiet 

Kliniske brukstips 

Intubasjonsprosedyren kan variere fra pasient til pasient, avhengig av brukerens ferdigheter, 
erfaring og preferanser. Det anbefales sterkt å trene bruk av secMAC+ videolaryngoskop på en 
dukke før klinisk bruk. Den samme teknikken er kanskje ikke egnet ved bruk av secMAC+ Pediatric 
til å utføre intubasjon på barn. 

Slik bruker du secMAC+ 

Viktig: Intubasjon med secMAC+ videolaryngoskop skal bare utføres av eller under direkte tilsyn 
av opplært medisinsk helsepersonell. Følgende punkter kun til referanse for å få optimal bruk av 
secMAC+: 
a) Hvis mulig, plasser pasientens hode og nakke i en optimal posisjon for den valgte 

intubasjonsteknikken. Et passende sterilt engangsblad bør velges i samsvar med pasientens 
vekt og form og den valgte teknikken. 

b) Se inn i pasientens munn, hold secMAC+ videolaryngoskopet i din venstre hånd, og sett 
bladet til secMAC+ inn i pasientens munn i henhold til den anvendte teknikken. 

c) Beveg bladet på secMAC+ sakte for å skyve pasientens tunge mot venstre. Før bladet 
forsiktig ned til sentral posisjon. 

d) Før bladets spiss forsiktig inn i vallecula. 
e) Når epiglottis vises på skjermen, løft anatomien litt fremover og oppover for å få et direkte 

eller indirekte bilde av glottis. Hvis secMAC+ plasseres i en optimal posisjon, bør bildet av 
glottis vises på den øvre sentrale delen av skjermen. 

f) Før røret sakte og forsiktig gjennom stemmebåndene. Plasseringen av rør kan enkelt utføres 
ved å se på skjermen på secMAC+. 

g) Se intubasjonen gjennom stemmebåndene indirekte fra secMAC+. Hvis intubasjonen utføres 
riktig, vil røret komme inn fra høyre side av skjermen og sakte nærme seg stemmebåndene. 

h) Ved å bruke secMAC+ kan brukeren enkelt og raskt få et klart bilde av pasientens glottis på 
grunn av den ergonomisk utformede kurven til det sterile engangsbladet. For å utføre en 
raskere og sikrere intubasjon, anbefales det sterkt å bruke en mandreng til å forme den 
distale delen av røret med en vinkel på 120 ° eller enda mindre. Ved å bruke Mac-3M til å 
utføre en intubasjon, kan intubasjonen imidlertid fullføres uten en mandreng. 
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VIKTIG!  

★ Ikke før inn bladet til secMAC+ for dypt inn i pasientens munn helt i begynnelsen. Ellers er det 
lett å ikke få øye på epiglottis. 

★ secMAC+ videolaryngoskop er utviklet for å føres ned midtlinjen av tungen til epiglottis. Det 
kan brukes til å løfte epiglottis, eksponere glottis og veilede medisinsk intubasjon riktig. 

Kom i gang 

Innledende inspeksjon 

 Ved mottak av enheten og pakkelisten, skal komponentene i secMAC+ videolaryngoskop inspiseres 
for synlige fysiske skader som kan ha oppstått under transport. Vi anbefaler at inspeksjonen utføres av 
en kvalifisert fagperson som er kjent med elektronisk medisinsk utstyr. For å bekrefte at du har mottatt 
de aktuelle komponentene, se pakkelisten som fulgte med enheten. Hvis noen av komponentene er 
savnet eller skadet, varsle speditøren og kontakt oss umiddelbart på 086-316-3081859, 3081860, eller 
kontakt din lokale distributør umiddelbart.  

Klargjøring for første gangs bruk 

Gjennomfør følgende steg før secMAC+ videolaryngoskop brukes for første gang: 

Lad batteriet 
Det er en batteriholder inne i secMAC+ videolaryngoskopets håndtak, hvor et 18500 A oppladbart 
litium-ionbatteri kan plasseres for å gi strøm til secMAC+ videolaryngoskopet og skjermen. 
18500 A-batteriet bør lades separat med den medfølgende batteriladeren. Videolaryngoskopet 
kan ikke brukes mens batteriet lades, med mindre et annet fulladet batteri er plassert inne i 
kammeret. For å lade 18500 A-batteriet må laderen være koblet til en stikkontakt. 
VIKTIG! 18500 A-batteriet må være fulladet før det brukes første gang.  

For optimalt batterilevetid 
En indikator for batterinivå vises på skjermen i form av «barer»; når det bare er én bar igjen på 
indikatoren og baren blinker rødt, skal batteriet byttes ut med et fulladet batteri. Lad det tomme 
batteriet umiddelbart. Batteriet skal bare lades med den medfølgende laderen i romtemperatur, 
mellom 5 ℃~40 ℃ (41 ° F~104 ° F). 

Riktig ladeprosedyre 
(1) Bruk bare laderen som ble levert med secMAC+ videolaryngoskopet for å lade 18500 A-

batteriet. 
(2) Det er to lademoduser tilgjengelig: lad ett batteri eller lad to batterier samtidig. 
(3) Sørg for at batteriets poler er i riktig retning når du plasserer batteriet eller batteriene 

laderen. 
(4) Koble laderen til en adapter (utgang 5 VDC, 1000 mA), og koble transformatoren til en 

stikkontakt (100~240 V, 50~60 Hz). 
(5) Indikatoren for ladestatus vil lyse rødt, noe som indikerer at ladesyklusen har startet. Når 

batteriet er fulladet, vil indikatoren lyse grønt. 
 
 
 
 
 

VIKTIG! Den magnetiske USB-porten på skjermen og medfølgende USB-kabelen skal kun brukes til 
datakommunikasjon, ikke til lading. Et 18500 A-batteri kan lades 300 ganger ved riktig lading. 

Det er to lademoduser tilgjengelig. Denne lader ett enkelt 18500 A-batteri（se fig. 6). Plasser et 
batteri i laderen og sørg for at batteriets poler er i riktig retning. Følg deretter stegene under Riktig 
ladeprosedyre for å fullføre ladeprosessen. 
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 Fig. 6          Fig. 7 
 
 
 
 
 
 

Klargjøring (Sette inn og ta ut batterier) 

 
 
Fig. 8 secMAC+ Pediatric og secMAC+ Adult komponenter 

Displaying monitor Skjerm 

USB Port USB-port 

Sterile Single-use Blade Sterilt engangsblad 

Control Key Kontrollknapp 

Battery Compartment Cover Batterideksel 

18500 Li-ion Battery 18500 A litium-ionbatteri 

Curved Camera Rod Buet kamerastang 

  

 

Det er en batteriholder inne i secMAC+ 
videolaryngoskopets håndtak med et avtakbart 
deksel. Det er et oppladbart 18500 A litium-
ionbatteri i batteriholderen. Dra i dekselet for å 
åpne det når du skal bytte ut et batteri med lavt 
strømnivå med et fulladet batteri. (se fig. 9), og 
deretter ta ut det «tomme» batteriet (se fig. 10). 
Gjør det motsatte av fig. 10 når du skal sette inn 
et fulladet batteri. Gjør det motsatte av fig. 9 for å 
sette dekselet på igjen for å lukke batteriholderen. 

Det er to lademoduser tilgjengelig. Denne lader to 18500 A-batterier sammen（se fig. 7). Plasser et batteri i 
laderen og sørg for at batteriets poler er i riktig retning. Følg deretter stegene under Riktig ladeprosedyre 
for å fullføre ladeprosessen. 



 

 11 

 
Fig. 9 secMAC+ Pediatric og secMAC+ Adult - Åpne batteridekselet 

 
Fig. 10 secMAC+ Pediatric og secMAC+ Adult - Sett inn og ta ut batterier 
 

Utfør en funksjonskontroll 
For å utføre en funksjonskontroll, se tabell 5 «Kontrollknapp» og dens funksjoner. 
Før secMAC+ videolaryngoskop brukes for første gang, må du utføre følgende funksjonskontroll 
for å sikre at secMAC+ fungerer som den skal og at kvaliteten er tilfredsstillende. Kontakt en 
kundebehandler hvis secMAC+ ikke fungerer som beskrevet nedenfor: 

(1) Sett inn et fulladet 18500 A-batteri i batteriholderen inne i videolaryngoskopets håndtak. 
Kontroller at polene er i riktig retning, deretter monter secMAC+. 

(2) Trykk og hold «Kontrollknappen» i 2–3 sekunder for å slå på secMAC+. Både skjermen og LED-
lyset til videolaryngoskopet vil slå seg på. 

(3) Trykk én gang på «Kontrollknappen» for å ta et bilde. Et kamerasymbol vil vises på skjermen 
en kort stund. 

(4) Trykk to ganger på «Kontrollknappen» for å starte videoopptak. En «rød prikk» vil vises på 
skjermen. 

(5) Trykk én gang på «Kontrollknappen» for å stoppe videoopptaket. Den «røde prikken» vil 
forsvinne fra skjermen. 

(6) Trykk og hold «Kontrollknappen» i 3–5 sekunder for å slå av videolaryngoskopet. Både 
skjermen og LED-lyset til videolaryngoskopet vil slå seg av. 
Kontroller at logoen vises på skjermen. 
Viktig merknad: Logoen vises på skjermen i noen sekunder når videolaryngoskopet slås på. Da 
er systemet klart til å bruk, og batterinivå og et sanntidsbilde vil vises på skjermen. 

Tidsinnstillinger 
secMAC+ videolaryngoskopets klokkeslett er forhåndsinnstilt før det sendes fra fabrikken. 
Standard klokkeslett er Beijings lokale tid. Brukerne fra andre tidssoner kan tilbakestille skjermens 
klokkeslett til lokal tid ved å utføre følgende steg: 
(1) Sett inn et fulladet 18500 A-batteri i secMAC+; 
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(2) Koble secMAC+ til en datamaskin med den medfølgende datakabelen, koble til secMAC+ 
først, og deretter til datamaskinen; 

(3) Slå på secMAC+; 
(4) Finn «Min datamaskin» på PC-ens skrivebord og åpne den; 
(5) TF-kortet til secMAC+ vises på skjermen som en «blinkende USB-stasjon». 
(6) Velg USB-stasjonen og åpne den. Stasjonen installeres automatisk. 
(7) Hvis ingenting skjer, vent litt eller koble secMAC+ til datamaskinen på nytt. 
(8) I den åpnede USB-stasjonen, opprett en ny fil kalt «rtc.txt». 
(9) Angi deretter riktig klokkeslett i filen slik: 20160101152201, som står for: år = 2016, 

måned = 01 (januar), dag = 01, time = 15 (24 timer), minutt = 22, sekund = 01. 
(10) Lagre filen umiddelbart og løs ut USB-stasjonen; 
(11) Koble USB-kabelen fra secMAC+. Laryngoskopet oppdateres automatisk med det innstilte 

klokkeslettet. 

Datahenting 
Koble secMAC+ til en datamaskin med den medfølgende datakabelen. Koble til secMAC+ først, og 
deretter til datamaskinen. Åpne USB-stasjonen for å hente dataene som er registrert i secMAC+ 
og overfør den til datamaskinen. 

Batteriindikator 
En indikator på skjermen viser batterinivået i form av barer. Når det bare er én bar igjen på 
indikatoren og baren blinker rødt, skal batteriet umiddelbart byttes ut med et fulladet batteri. Lad 
det tomme batteriet. Tre barer vil vises når batteriet er fulladet. secMAC+ kan brukes kontinuerlig 
i minst 200 minutter med et fulladet 18500 A-batteri. 

Slik roterer du skjermen på secMAC+ 
Skjermen til secMAC+ videolaryngoskop kan roteres i to forskjellige retninger og enkelt brettes 
ned til siden av secMAC+ videolaryngoskopets håndtak. Et sammenslått secMAC+ 
videolaryngoskop er praktisk for leger å ha med seg rundt. Se fig. 11 og 12 for detaljer. 
Skjermen kan roteres på to måter som følger: 

Horisontal rotasjon: ≧300︒; 

Vertikal rotasjon: ≧200︒. 
 

                
 
Fig. 11 Brett ned skjermen          Fig. 12 Laryngoskop med sammenslått skjerm 
 

Slik setter du på sterilt engangsblad på secMAC+ videolaryngoskop 
Før du bruker secMAC+, skal et sterilt engangsblad settes på secMAC+. Følg stegene nedenfor: 
(1) Kontroller at emballasjen på SEB er intakt. 
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(2) Fjern forsiktig emballasjen på SEB. 
(3) Sett den buede kamerastangen til secMAC+ inn i åpningen på SEB. 
(4) Forsikre deg om at posisjonslåsen til SEB er på og i overensstemmelse med 

videolaryngoskopet. 
 
Obs: Skader kan være forårsaket av feil tilkobling og bruk av overdreven kraft. 
Forsikre deg om at det valgte engangsbladet passer til secMAC+ og at det passer til pasienten.  

Slik fjerner du et sterilt engangsblad fra secMAC+ videolaryngoskop 
Etter bruk av secMAC+ for å fullføre intubasjonen, skal det brukte engangsbladet kastes som 
medisinsk avfall. Følg de riktige prosedyrene for å fjerne det brukte engangsbladet fra secMAC+: 
(1) Fjern posisjonslåsen til engangsbladet med tommelen. 
(2) Fjern det brukte engangsbladet fra secMAC+. 
(3) Kast det som medisinsk avfall ved å følge riktig prosedyre. 

Fordeler med det sterilt engangsbladet 
(1) Importert medisinsk kvalitetspolymer fra Tyskland. 
(2) Ergonomisk buet design. 
(3) Holdbart materiale sikrer sikkerheten ved bruk av SEB for å redde en bevisst pasient. 
(4) Lukket design forhindrer krysskontaminering av smittsom sykdom. 
(5) Anti-dugg-teknologi garanterer et klart bilde for operatøren under intubasjonen. 

Slik velger du riktig sterilt engangsblad for secMAC+ 
Sørg for å velge riktig sterilt engangsblad som passer best til dine pasienter. Sjekk kompatibiliteten 
til secMAC+og det tilhørende sterile engangsbladet i tabell 5. 
 
Tabell 5 Velg riktig sterilt engangsblad for secMAC+ 

Bladstørrelse secMac+ modell Klinisk bruksområde Merknad 
Mac-00 

secMAC+ Pediatric 
Prematur og nyfødt 1,37–5 kg 

Mac-0 Baby og spedbarn 5–10 kg 
Mac-1 Barn 10–20 kg 
Mac-2 

secMAC+ Adult 

Barn og voksen 20–50 kg 
Mac-3 Voksen 50–80 kg 
Mac-4 Store og høye voksne 80 kg + 
Mac-3D For vanskelige luftveier 40 kg + 

Mac-3M 
Veklse mellom video- og direkte 
laryngoskopi. Kan brukes uten 
mandreng. 

40 kg + 

 

Rengjøring, desinfisering og vedlikehold 

Rengjøring og desinfisering er viktig for å holde secMAC+ i god stand. Kontroller at secMAC+ er 
rent og desinfisert før hver bruk. Sjekk secMAC+ med jevne mellomrom for å sikre at det fungerer 
som det skal. 
Viktig： 
① Rengjør og desinfiser secMAC+ med 75 % etanol av medisinsk kvalitet og kun tørk av. 
② Håndtaket til secMAC+ videolaryngoskopet desinfiseres ved å la det ligge i 

desinfeksjonsmiddel. Batteriet skal fjernes og dekselet til batteriholderen skal være åpent. 
Nivået på desinfeksjonsmiddelet må være lavere enn Kontrollknappen på secMAC+. 
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Generell vedlikeholdsinformasjon 

Periodisk forebyggende inspeksjon bør utføres for å sikre sikker og effektiv drift. Vi anbefaler at en 
kvalifisert bruker utfører en full visuell inspeksjon av alle komponentene minst hver sjette måned. 
Følgende ting bør kontrolleres nøye: 
 Ekstern skade; 
 Alle funksjoner; 
 Skader på strømforsyningen; 
 Kontakter og kabler 
For å sikre pasientsikkerheten bør brukere utføre en rutinemessig inspeksjon av secMAC+ 
videolaryngoskop før hver bruk for å sikre at alle komponentene er fri for grove flater eller skarpe 
kanter, utstikkende deler eller sprekker. Hvis inspeksjonen avdekker feil på komponentene, skal du 
kontakte oss eller din lokale distributør umiddelbart. 
Obs: Fare for permanent skade på utstyret. 

(1) Ikke utsett videolaryngoskopet for temperaturer over 55 ℃. 
(2) Ikke la desinfeksjonsmidler trekke inn i skjermen og «kontrollknappen» på secMAC+. 

 

Instruksjoner for desinfisering 
 
(1) Desinfiser komponentene til secMAC+i henhold til prosedyren for desinfisering i denne 

håndboken. 
(2) Ikke desinfiser secMAC+ med sterke syrer eller alkaliske desinfeksjonsmidler. 
(3) Ikke eksponer secMAC+ for steder med organisk løsemiddel, som aceton og butanon. 
(4) Ikke eksponer secMAC+ for steder hvor temperaturen er over 55 ℃. 
(5) Sett aldri skjermen på secMAC+ i bløt i noen form for desinfeksjonsmidler. 
(6) Rengjør glasset på kameraet og skjermen ved behov for å sikre optimalt bilde etter 

desinfeksjon.  

Prosedyre for desinfisering av secMAC+ (tørk av) 
 
(1) Fjern SEB fra secMAC+ etter hver bruk. 
(2) Tørk av secMAC+ med rens av medisinsk kvalitet, for eksempel 75 % etanolkluter. 
(3) Start fra forsiden av secMAC+ (siden med kameraet). 
(4) Legg på kluten forsiktig for å dekke hele secMAC+ inkludert skjermen. 
(5) Ikke tørk av secMAC+ frem og tilbake med samme klut. 
(6) Kast brukte medisinske kluter som medisinsk avfall. 
(7) Sterilisering av secMAC+ kan også gjøres med EO så lenge temperaturen er under 50 ℃. 

Rengjøring av datakabelen 
 
Bruk en myk og lofri klut og tørk forsiktig av datakabelen med IPA (70 % isopropylalkohol), klor 
(100 ppm) eller et mildt vaskemiddel og vann. 
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Advarsel 
 
(1) secMAC+ bør rengjøres og desinfiseres før første gangs bruk og etter hver bruk. 
(2) secMAC+ er delvis vanntett, håndtaket er klassifisert som IPX7 og skjermen som IPX4. 
(3) secMAC+ tåler ingen form for automatisert rengjøring og ultralydrengjøring. 
(4) Bladet er kun til engangsbruk. Kast bladet etter hver prosedyre. 
(5) Test alle secMAC+ videolaryngoskoper før bruk. 
(6) Følg instruksjonene for rengjøring og sterilisering som angitt i brukerhåndboken. 
(7) Hvis du er i tvil om rengjørings- og desinfiseringsprosessen, kan du kontakte den lokale 

autoriserte representanten eller produsenten. 
(8) Ikke bruk jodidløsninger eller blekemiddel på enheten. 
(9) Reparasjon og service av secMAC+ videolaryngoskop skal kun utføres av autoriserte 

teknikere. 
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Generelle instruksjoner for rengjøring, desinfisering og vedlikehold (tabell 6) 
INSTRUKSJONER 
Begrensninger 
på 
reprosessering 

Gjentatt bruk har minimal effekt på ytelsen til secMAC+. Levetiden til 
secMAC+ bestemmes normalt av slitasje og skade på grunn av sitt kliniske 
bruk. 

Innledende 
behandling på 
bruksstedet 

1. Fjern det brukte bladet fra secMAC+ og kast det som medisinsk avfall. 
2. Hvis kroppsvæske eller sekreter forurenser håndtaket til secMAC+ eller 
monitoren under klinisk bruk, skal det rengjøres og desinfiseres umiddelbart 
for å forhindre opphopning av biobyrde, utvikling av biofilm og uttørking av 
sekreter. Laryngoskopet må rengjøres og desinfiseres ordentlig etter hver 
bruk. 

★ Bruk en myk klut til å puse skjermen, ikke legg skjermen og 
«kontrollknappen» i vann eller alkohol, ikke skyll skjermen. 

★ Bruk en myk klut med alkohol til å pusse håndtaket og tørk av med en 
myk klut. 

3. Laryngoskopet må rengjøres, desinfiseres og tørkes ordentlig etter hver 
bruk. Oppbevar deretter det tørre og desinfiserte videolaryngoskopet på et 
trygt og rent sted for neste bruk.  

Klargjøring før 
rengjøring 

Ingen spesielle krav hvis secMAC+ desinfiseres med en myk klut og tørkes av 
med 75 % medisinsk etanol. Laryngoskopets håndtak senkes i desinfiserende 
løsning, må dekselet på batteriholderen og batteriet fjernes. 
Ikke senk skjermen og «kontrollknappen» i noen desinfeksjonsløsning. 

Rengjøring: 
Manuell 

Manuell rengjøring bør utføres umiddelbart etter hver bruk for å forhindre at 
sekreter på secMAC+ tørker ut. Gjenværende sekreter på videolaryngoskopet 
kan forstyrre sterilisasjonsprosessen og dens evne til effektivt å drepe eller 
deaktivere mikroorganismer, slik at biofilm blir dannet.  
 Bruk en myk klut med 75 % medisinsk alkohol for å pusse overflaten på 

videolaryngoskopet. 
 Bruk en myk børste for å rense sekreter i hulrom, skjøter osv. 
 Tørk av overflaten på laryngoskopet grundig til sekreter og organisk 

materiale har blitt synlig fjernet (i tilfelle kraftig tilsmussing kan det være 
nødvendig å pusse instrumentet gjentatte ganger). 

Ikke bruk en klut som er for fuktig! 
Manuell 
desinfisering 

Etter rengjøring skal alle alle overflater inspiseres visuelt for å sikre at sekreter 
og væsker er fullstendig fjernet. Hvis NOE gjenværende stoffer fremdeles er 
synlig, gjenta manuell rengjøringsprosess. 
Vi anbefaler å bruke 75 % alkohol, natriumdiklorisocyanurat eller klordioksid 
(ClO2) som desinfeksjonsmidler. 
Tørk secMAC+ fullstendig minst 2 ganger med en fuktig klut med et egnet og 
effektivt desinfeksjonsmiddel. 

Tørking La secMAC+ lufttørke. Kontroller at videolaryngoskopet er helt tørt før den 
settes bort til lagring. 

Inspeksjon og 
vedlikehold 

Vedlikehold av secMAC+ skal kun utføres av kvalifiserte brukere. 
Undersøk alle overflater, hovedkomponenter og koblinger for skader eller 
forringelse. 
Sett et sterilt engangsblad på videolaryngoskopet, slå på instrumentet og 
kontroller alle funksjoner. 
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Emballasje secMAC+ videolaryngoskop skal pakkes i tråd med sykehusets prosedyrer. 

Oppbevaring secMAC+ skal oppbevares i et godt ventilert, rent og tørt område. 
Hvis det ikke er i jevnlig bruk, skal de mekaniske funksjonene til 
videolaryngoskopet og batteriet kontrolleres hver uke. 
Ved lagring av sterile engangsblader, sørg for at «først inn, først ut»-regelen 
gjelder. 

 

Feilsøking (tabell 9) 

# Feil Feilsøkingsmetode 

1 
Enheten slår seg ikke på. Ta ut batteriet og legg det inn på nytt. Kontakt 

distributøren umiddelbart hvis problemet vedvarer. 

2 
Tåkete skjerm Kontroller det sterile engangsbladet. Bytt ut bladet hvis 

nødvendig. 

3 
Flekk vises på skjermen Sjekk om det er flekker på skjermen på skjermen, det 

eksterne engangsskallet eller kameraets 
beskyttelsesglass. 

4 
Kan ikke kobles til datamaskin for 
dataoverføring. 

Bruk bare kabelen fulgte med videolaryngoskopet, og 
kontroller at kabelen er riktig tilkoblet. 

5 

Ingen lagringsfunksjonalitet Kontroller TF-kortet til secMAC+ og sørg for at det er nok 
lagringsplass tilgjengelig for opptak. Last ned filene til en 
datamaskin og frigjør plass hvis nødvendig. 

6 

Slår seg av automatisk etter lading 
eller tilkobling til datamaskin. 

Kontroller tilkoblingen og slå på på nytt. Ladestrømmen 
kontrolleres automatisk av systemet, og det slår seg av 
når feil tilkobling oppdages. 

 
Hvis feilsøkingsmetodene ovenfor ikke fungerer eller feilen vedvarer, kan du kontakte oss eller din 
lokale distributør umiddelbart. 

Symbolforklaring (tabell 10) 

Symbol Forklaring 

- -- Likestrøm 

 

Klasse II elektrisk støtbeskyttelse 

 

På/av 

 

Produsent 

 
Obs 

 
Type B anvendt del 
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Produksjonsdato 

 

Konsulter med brukerhåndbok 

 
Avhend etter lokale lover eller forskrifter 

 
Serienummer 
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Begrenset garanti 

Garantiforpliktelsene til produsenten Hebei Vimed Medical Device Company, Ltd. (heretter 
kalt Vimed Medical) for secMAC+ videolaryngoskop er begrenset til vilkårene beskrevet nedenfor: 

Hva er dekket? 
Denne begrensede garantien dekker mangler på materialer og kvalitet på dette produktet.  
Hva er ikke dekket? 
Denne begrensede garantien dekker ikke skade, forringelse eller funksjonsfeil som følge av 

endringer, modifikasjoner, feil eller urimelig bruk eller vedlikehold, misbruk, feil bruk, uhell, 
forsømmelse, eksponering for overflødig fuktighet, brann, lyn, strømstøt eller andre naturlige 
hendelser. Denne begrensede garantien dekker ikke skade, forringelse eller funksjonsfeil som følge 
av uautorisert manipulering av dette produktet, reparasjoner forsøkt utført av noen som ikke er 
autorisert av Vimed Medical til å utføre slike reparasjoner eller andre årsaker som ikke er direkte 
knyttet til en mangel på materialer og/eller kvalitet på dette produktet. Denne begrensede 
garantien dekker ikke forbruksvarer.  

Hvor lenge varer denne dekningen? 
Standard begrenset garanti for secMAC+ videolaryngoskop er to (2) år fra den originale 

kjøpsdatoen. 
Hvem er dekket? 
Bare den opprinnelige kjøperen av dette produktet er dekket av denne begrensede garantien. 

Denne begrensede garantien kan ikke overføres til påfølgende kjøpere eller eiere av dette 
produktet. 

Hva Vimed Medical vil gjøre? 
Vimed Medical vil etter eget valg tilby en erstatningsenhet for å oppfylle et gyldig krav under 

denne begrensede garantien. 
Slik får du avhjelp under denne begrensede garantien 
For å få retting eller omlevering under denne begrensede garantien, må du kontakte enten 

den autoriserte Vimed Medical-distributøren du kjøpte dette produktet fra eller Vimed Medicals 
kontor i Kina. 

Ansvarsbegrensning 
DET MAKSIMALE ANSVARET TIL VIMED MEDISIN UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN 

SKAL IKKE OVERSTIGE DEN FAKTISKE KJØPSPRISEN SOM BLE BETALT FOR PRODUKTET. I DEN GRAD 
DET ER TILLATT VED LOV ER VIMED MEDICAL IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE 
ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV BRUDD PÅ GARANTIEN ELLER BETINGELSENE ELLER ANNEN 
JURIDISK TEORI. 

Andre betingelser 
Denne begrensede garantien er ugyldig hvis (i) etiketten med serienummeret til dette 

produktet er fjernet eller ødelagt, (ii) produktet ikke distribueres av Vimed Medical eller (iii) dette 
produktet ikke er kjøpt fra en autorisert Vimed Medical-distributør . 

Dine rettigheter under denne begrensede garantien blir ikke redusert hvis du ikke fyller ut og 
returnerer produktregistreringsskjemaet eller fyller ut og sender det elektroniske 
produktregistreringsskjemaet. Imidlertid må den opprinnelige kjøpsfakturaen din vises når du ber 
om erstatning. 

Vimed Medical takker deg for at du kjøpte et secMAC+ videolaryngoskop. Vi håper det vil gi 
deg mange års tilfredsstillende bruk. 
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