Mityvac Mystic II Mushroom Cup
Sugklocka för engångsbruk
M-style Mushroom cup
Har ett integrerat pump- och cup-system, packat och
steriliserat för omedelbar användning.
Indikationer
Sedvanliga medicinska indikationer för assisterad förlossning med sugklocka.
Assistans med sugklocka skall endast utföras av
läkare.
Förberedelse för sugklockan
• Barnets ålder
• Fostervattenavgång
• Tömd urinblåsa hos modern.
• Positionen på barnets huvud.
• Cervix retraherad.

•
•
•
•

Varning!
Överstig inte rekommenderat undertryck för
vakuum.
Applicera aldrig cup med vakuum i barnets ansikte.
Om assistans med sugklocka ej ger resultat, avbryt
försöket.
Avbryt assistansen med sugklocka:
a) Om cupen släpper vid 3 tillfällen.
b) Om vertex ej kommit fram mer vid
varje dragning.
c) Trauma på barnets huvud.
d) Tiden för vakuumextraktionen
överstiger 10 minuter.

Start av vacuumextraktion
1. Påbörja vakuum med att höja undertrycket till 10
mm Hg (gult fält på mätartavlan).

Generell instruktion
Test av systemet: Pressa cupen mot handflatan på din
hand med handske och anbringa vakuum. Nålen på mätinstrumentet skall kvarstå inom mättavlans 0-box (fyrkanten), när vakuum inte är applicerat.
Använd inte denna sugklocka, om nålen inte
kvarstannar inom 0-box (fyrkanten) efter test!
Använd inte systemet om det är svårt att applicera cupen rätt.
Applicering av cupen
1. Torka av barnets huvud.
2. Böj cupen i 90° mot skaftet. Med skaftet i böjd position, håll cupen med ett finger (se bild). Skaftet
skall vara parallellt med handflata och handled. Placera därefter cupen genom att för den nedåt, inåt
mot barnets huvud.
3. Anbringa den på barnets huvud på området mellan
bakre fontanellen och ca 3 cm bakåt från främre
fontanellen med sutura sagitalis mitt under cupen.
Kontrollera med fingret att cupen är placerad rätt.

2. Kontrollera återigen cupens placering på huvudet.
3. Höj raskt till 38-58 mm Hg (grönt fält på mätartavlan), ca 4-5 tryckningar i handtaget.
4. Påbörja därefter dragningen under kontraktion
och i pelvis axel. Överträd inte rekommenderad
vakuumnivå.
5. När kontraktionen inte längre är effektiv, reducera
vakuum till 10 mm Hg (gult fält) genom att långsamt
trycka reduktionsknappen framåt och invänta nästa
kontraktion. Reduktionsknappen är vit och sitter
framför mätinstrumentet. Den hanteras lätt från
båda sidorna av handtaget.
6. Fullfölj förlossningen med sedvanlig medicinsk bedömning.
7. Kontrollera barnets tillstånd efter förlossningen.
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Mitvac Mystic II Bell Cup
Sugklocka för engångsbruk

MitySoft Bell cup
Har ett integrerat pump- och cup-system, packat och
steriliserat för omedelbar användning.
Indikationer
Sedvanliga medicinska indikationer för assisterad
förlossning med sugklocka. Assistans med sugklocka
skall endast utföras av läkare.
Förberedelse för sugklockan
• Barnets ålder
• Fostervattenavgång
• Tömd urinblåsa hos modern.
• Positionen på barnets huvud.
• Cervix retraherad.
Generell instruktion
1. Ta bort det blå skyddet på cupen
2. Testa systemet: Pressa cupen mot
handflatan på din hand med handske och
anbringa vakuum. Nålen på mätinstrumentet skall
kvarstå inom mättavlans 0-box (fyrkanten), när
vakuum inte är applicerat.
Använd inte denna sugklocka, om nålen inte
kvarstannar inom 0-box (fyrkanten) efter test!
Använd inte systemet om det är svårt att applicera
cupen rätt.
Applicering av cupen
1. Torka av barnets huvud.
2. Pressa samman cupen och anbringa den på
barnets huvud på området mellan bakre
fontanellen och ca 3 cm bakåt från främre
fontanellen med sutura sagitalis mitt under
cupen. Kontrollera med fingret att cupen är
placerad rätt.

Varning!
• Överstig inte rekommenderat undertryck för
vakuum.Applicera aldrig cup med vakuum i barnets
ansikte.
• Om assistans med sugklocka ej ger resultat,
avbryt försöket.
• Avbryt assistansen med sugklocka:
a) Om cupen släpper vid 3 tillfällen.
b) Om vertex ej kommit fram mer vid varje
dragning.
c) Trauma på barnets huvud.
d) Tiden för vakuumextraktionen
överstiger 10 minuter.
Start av vakuumextraktion
1. Påbörja vakuum med att höja undertrycket till
ag är på resande fot i morgon och på fredag men du
kan gärna prova att nå mig/telefon om du önskar.
(jag ser inte ditt telefonnummer här) 10 mm Hg
(gult fält på mätartavlan).
2. Kontrollera återigen cupens placering på huvudet.
3. Höj raskt till 38-58 mm Hg (grönt fält på
mätartavlan), ca 4-5 tryckningar i handtaget.
4. Påbörja därefter dragningen under kontraktion
och i pelvis axel. Överträd inte rekommenderad
vakuumnivå.
5. När kontraktionen inte längre är effektiv, reducera
vakuum till 10 mm Hg (gult fält) genom att långsamt
trycka reduktionsknappen framåt och invänta nästa
kontraktion. Reduktionsknappen är vit och sitter
framför mätinstrumentet. Den hanteras lätt från
båda sidorna av handtaget.
6. Fullfölj förlossningen med sedvanliga medicinsk
bedömning.
7. Kontrollera barnets tillstånd efter förlossningen.
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