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Anaesthetic Conserving Device

®
Beknopte handleiding voor het aansluiten
van AnaConDa

AnaConDa

Stap 1

Anaesthetic Conserving Device

•

 olg onderstaande stappen voor het aansluiten van AnaConDa aan de gasmonitor,
V
afhankelijk van het type monitor dat gebruikt wordt.
Side-stream monitor: Sluit de gasbemonsteringslijn van AnaConDa aan op de
gasmonitor. Om accumulatie van condens in het waterslot van de monitor te
vertragen, wordt het gebruik van een bijkomende Nafion tube aanbevolen. (In dit
geval dient de Nafion tube aangesloten te worden op AnaConDa).
	Main-stream monitor: Tussen de endotracheale tube (ET-tube) en AnaConDa is
een Airway adapter vereist.
•	
Verwijder de beschermende afsluitdop en sluit AnaConDa aan tussen de ET-tube
en het Y-stuk.

Stap 2
•	
Monteer de juiste vuladapter op de fles Isofluraan (Baxter) of Sevofluraan
(AbbVie).
•	
Vul de bijgeleverde spuit met ca. 20 ml lucht en monteer deze op de adapter.
•	
Houd de fles ondersteboven en trek het anestheticum op, met een 10 à 15-tal
bewegingen. (Let op: genereer zeker geen overdruk in de fles!)
•	
Zet de fles terug recht en wacht 4 seconden om de druk te stabiliseren vooraleer
de spuit weer los te koppelen.
•	
Verwijder de lucht uit de spuit en sluit af met de afsluitdop. Noteer de datum én
het type anestheticum op het etiket van de spuit.

Stap 3
•
•
•
•
•

 laats de spuit in de spuitpomp en stel de pomp in voor BD Plastipak of Monoject
P
50, 50/60 of 60 ml.
Verbind de toevoerlijn van AnaConDa (voor het anestheticum) met de spuit. Vul
de toevoerlijn met een bolus van 1,5 ml via de spuitpomp. (Initiële ‘start’bolus is
1,5 ml, 1,2 ml na vervanging – na 24 uren – van AnaConDa).
Vul deze toevoerlijn NIET handmatig.
Eens het anesthesticum verdampt in AnaConDa, geeft de gasmonitor een Fetwaarde aan groter dan 0.
Stel de spuitpomp in op 3ml/h voor Isofluraan of op 5ml/h voor Sevofluraan. Pas
de dosering aan volgens de sedatiebehoeften van de patiënt.
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Stap 4
•

e expiratoire concentratie wordt gemonitored door de Fet (End tidal
D
concentration)-waarde.
• Gangbare Fet-waarden zijn: Isofluraan: 0,2 – 0,6% Fet / Sevofluraan: 0,5 – 1,0% Fet.
• Titreer de sedatie voor elke patiënt individueel, op basis van zijn/haar klinische noden.
•	
Voer, indien nodig, het debiet op d.m.v. een bolus van 0,1 à 0,5 ml om het
sedatieniveau van de patiënt te verhogen.
•	
De bovenstaande waarden zijn gemiddelden en kunnen variëren volgens de
noden van de patiënt.

CONSERVATION

•

CONTROL

•

SIMPLICITY

AnaConDa

®
®

Anaesthetic Conserving Device

®
Beknopte handleiding voor het aansluiten
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AnaConDa
Anaesthetic Conserving Device

Stap 1

Algemeen

 ixeer de houder voor de actief koolstoffilter
F
(FlurAbsorb) aan de ventilator.
•	
Plaats de FlurAbsorb in de houder en
verwijder het beschermkapje.
•

• N
 afion tube en gaslijn zijn
‘single-patient’.
• AnaConDa is goed voor 24 uur.
• G
 ebruik GEEN extra HME-stuk
(noch actief, noch passief)!
AnaConDa is een hoogwaardige
passieve bevochtiger (36 mg H20/
liter).
• E
 en MRI-scan is mogelijk met
AnaConDa:
- Koppel de monitor af
- Neem de spuitpomp mee op
transport
- Ontkoppel het Y-stuk en zet de
spuitpomp af vóór de scanning
(de patiënt blijft daarna nog ca.
0,5h gesedeerd)
• In combinatie met AnaConDa
is een gesloten afzuigsysteem
te verkiezen boven een open
afzuigsysteem.

Stap 2

Gebruik van de toebehoren/lijnen
•	Bij sommige ventilatoren, is het nodig om
een 22M/30F adapter te gebruiken aan de
luchtuitgang van de ventilator.
•	
Hecht de 22mm flextube aan de uitlaat van
de ventilator en verbind met de afvoerfilter

Stap 3

•	Verbind, bij gebruik van een Side-stream
monitor, de 8 mm 02 tube met de tweede
ingang van de Flurabsorb adapter. Dit om
de opgevangen gassen tevens af te voeren.

Voorbeelden van de gasfilteraansluitingen
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Code

AnaConda Systeem

ANA-26000

AnaConDa spuit

ANA-26022

Connectie Kit

ANA-26072

Isofluraan adapter

ANA-26064

Sevofluraan adapter

ANA-26042

Nafion tube

ANA-26053

FlurAbsorb filter

ANA-26096

FlurAbsorb houder

ANA-26098

Servo I

Evita 4
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