Informações úteis para o bom uso da HomeChoice
Esta comunicação tem o objetivo de reforçar, de maneira resumida, informações importantes que
garantem o bom uso do equipamento e facilitam o manuseio do operador em caso de falhas.
•

A máquina alarma ERRO DE SISTEMA 2042 ou 2046

A máquina pode alarmar Erro de sistema 2042 ou 2046, quando a tecla GO é pressionada sem a
presença do cassete na porta, mal posicionamento do cassete na porta ou variação de energia elétrica.
Verifique a presença e a instalação adequada do cassete na porta antes de pressionar a tecla GO. A
HomeChoice tolera perfeitamente uma variação na tensão de alimentação de 105V a 130V. Em caso de
duvidas nas instalações elétricas, um eletricista especialista pode ser consultado.
•

A máquina alarma VER LINHAS

A máquina alarma ver linhas quando uma linha da bolsa esta obstruída, dobrada, pinçada ou as bolsas
de solução estão desconectadas ou vazias. Verifique se todas as linhas estão conectadas e há presença
de solução nas bolsas, verifique as linhas do descartável procurando por clamps fechado, linhas
dobradas, torcidas ou a presença de fibrina nas linhas. Caso não seja encontrada nenhuma linha
obstruída, substitua o descartável. Consulte também o Manual do Operador, página 12.7.
•

A máquina alarma BATERIA FRACA

A bateria pode ter sido descarregada devido a uma queda de energia ou falta de uso. Conecte a
cicladora na tomada e mantenha-a ligada por 12 horas. Se a mensagem for mostrada novamente na
próxima terapia, contate a Assistência Técnica da Baxter 08000 12 5522. O alarme bateria fraca não
impede o uso do equipamento, e a bateria pode ser carregada automaticamente durante a terapia.
Consulte também o Manual do Operador, página 12.14.
•

A máquina alarma BAIXO VOLUME DRENADO

A máquina alarma baixo volume drenado quando há obstrução do cateter, posicionamento incorreto do
cateter ou a posição do sistema é alta demais em relação à do paciente. Mude de posição para tentar
drenar mais fluido. Verifique se a linha do paciente está torcida ou obstruída. Consulte também o Manual
do Operador, página 12.16.
•

A máquina alarma REINSTALE CASSETE

O cassete pode ter sido carregado incorretamente ou há um problema com o sistema. Troque o
descartável e recarregue o sistema. Consulte também o manual do operador página 12.26 para
possíveis causas.
•

A máquina alarma REINSTALE CASSETE 163

O oclusor não consegue interromper o fluxo devido à solução fria, conjunto de tubos sobreposto ou
trocado o ponto de saída da porta. Coloque a bolsa do aquecedor e o cassete no aquecedor da máquina
antes do inicio da terapia. Este procedimento muitas vezes previne o alarme. Consulte também o
manual do operador página 12.26
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•

Onde consulto o alarme? A máquina alarmou e não anotei

A máquina guarda um registro dos alarmes apresentados. Este registro pode ser acessado da seguinte
maneira: Ligue a máquina, após apresentar a mensagem aperte GO para iniciar, aperte a ▼ seta para
baixo até aparecer no display a mensagem registro de alarmes, pressione ENTER. Serão
apresentados no display a data e hora do evento. Aperte ▼ seta para baixo novamente e o alarme será
apresentado. Todos os eventos de alarmes podem ser consultados apertando ▼seta para baixo.
•

Armazenagem de descartável cassete

O empilhamento máximo é de 5 caixas. A área inferior da caixa deve estar bem apoiada
compreendendo toda superfície plana inferior da caixa. O armazenamento inadequado de caixas pode
danificar o descartável cassete, causando alarmes como ver linhas ou reinstale cassete.
•

Como solicito a troca de uma HomeChoice?

Antes de solicitar a troca de uma máquina recomendamos que ela testada. Em caso de dúvidas, entre
em contato com o suporte técnico ou enfermagem que acompanha o tratamento. As trocas de
equipamentos são feitas através do SAIBA pelo telefone 0800 012 5522.
•

Quais informações são necessárias para solicitar uma troca?

Para um rápido atendimento pelo SAIBA é preciso estar em posse de algumas informações. São elas:
Número de série do equipamento, erro apresentado, nome completo do paciente, telefone de contato e
instituição onde faz o tratamento. A Baxter recomenda sempre o teste no equipamento antes de uma
solicitação de troca. Muitos problemas podem ser solucionados ao consultar a guia Correção de
alarmes no Manual do Operador, página 12.1.
•

Qual o consumo de uma HomeChoice?

O consumo médio de uma HomeChoice é de 100 Watts, equivalente a uma lâmpada. Consulte também
o Manual do Operador, na guia Dados técnicos página 14.1.
•

O que fazer caso a rede elétrica na região seja de 220 volts?

Caso vá utilizar sua HomeChoice a partir de uma rede elétrica de 220V, é necessário utilizar um
transformador redutor 220V / 110V, 1.000 Watts. A rede de 220V também deve contar com um fio terra.
•

Máquina não liga

Verifique a presença do cabo da máquina ligado a tomada. Verifique o plug da tomada e se certifique
que está bem conectado (a máquina e a tomada) e que não há mau contato. Certifique-se também que a
tomada esteja energizada. A HomeChoice tolera perfeitamente uma variação na tensão de alimentação
de 105V a 130V. Em caso de dúvidas nas instalações elétricas, um eletricista especialista pode ser
consultado. Nunca troque os fusíveis do equipamento. A manutenção só pode ser executada e garantida
pelo Serviço Técnico Baxter.

Para situações de alarmes consulte sempre o Manual do Operador. A guia Correção de Alarmes na
página 12.1 contém informações e procedimentos especiais relacionados às situações de alarme.

