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Generell information

SYFTE
Denna manual syftar till att tillhandahålla nödvändig infor-
mation till användare för att säkerställa korrekt och säker 
användning av produkten. 

SÄKERHET – FÖRESKRIFTER OCH VARNINGAR
Läs hela bruksanvisningen och följ anvisningarna innan ni 
börjar använda produkten för första gången. Bruksanvisningen 
har skrivits för att säkerställa att ni ska kunna hantera produk-
ten på ett säkert och korrekt sätt. 

 » Produkten får endast användas av behörig personal som har 
relevant kompetens för att hantera produkten. 

 » Produkten är inte avsedd för utomhusbruk och därför inte 
konstruerad för att användas i sådan miljö.

 » Produkten måste installeras av kvalificerad personal enligt 
instruktionerna i bruksanvisningen.

 » Använd aldrig produkten nära en mobiltelefon, CB radio eller 
annan form av radiokommunikationer och/eller elektro- 
magnetiska fält. Detta kan påverka produktens funktion.

 » Produkten är inte avsedd för förvaring av blod/plasma eller 
värmekänsliga infusionslösningar. 

 » Användaren ska vid uttag av infusionslösningen ur väskan 
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som extra säkerhetskontroll hålla den uppvärmda påsen mot 
huden för att säkerställa kroppstemperatur som en sista 
kontroll av att infusionslösningens temperatur är den rätta. 

 » Lyser displayen rött ska infusionspåsen inte tas ut för 
användning. 

 » Lyser inte displayen ska väskan tas ur drift och felsökas. 

 » Användaren ansvarar för att följa tillverkaren av infusions-
lösningars föreskrifter för förvaring, uppvärmning, hållbarhet 
och handhavande. 

MÄRKNING OCH SYMBOLER
Förklaring av märkning och symboler på produkten:

 
   Tillverkare

 
   Likström

 
   Bilbatteri

   Serienummer

    
   Tillverkningsdatum

   Produkten är CE-märkt enligt medicintekniska  
   direktivet (MDD) 93/42/EEC i klass IIa.
  

   Varning, läs bifogad dokumentation.

    Ej avsedd för utomhusbruk.

    Produkten får inte slängas i soporna utan ska åter 
   vinnas. Förbrukad väska lämnas enligt WEEE  
   direktiv 2002/96/EC till återvinningsstation för  
   destruktion och återvinning.

GODKÄNNANDE OCH MÄRKNING
Produkten är testad av Intertek i enlighet med IEC 60601-1.  
CE-märkt enligt medicintekniska direktivet (MDD) Annex V 
93/42/EEC i klass IIa.

TEKNISK LIVSLÄNGD
Denna produkt har en teknisk livslängd, som av Sacci Ryggsäckar 
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AB är fastställd till 2 år. Som alla produkter utsätts infusions- 
automaten Sacci Ryggsäckar AB för slitage och åldras, och även 
om produkten underhålls och service utförs regelbundet så 
kan inte funktionen garanteras efter den fastställda livstiden. 
Service, reservdelar etc. som tillhandahålls av tillverkaren efter 
utgången av den fastställda livstiden förlänger inte livstiden.

ÅTERVINNING
Förbrukad väska lämnas enligt WEEE direktiv 2002/96/EC till 
återvinningsstation för destruktion och återvinning.

PRODUKTEN TILLVERKAS, MARKNADSFÖRS  
OCH DISTRIBUERAS AV 
Sacci Ryggsäckar AB
Gamla Tunavägen 8
SE-784 36 BORLÄNGE
SWEDEN

Tel +46 243 93250
Fax +46 243 14460
Epost sacci@sacci.se
www.sacci.se

Bruksanvisning

UPPACKNING
1. Packa upp och inspektera produkten vid ankomst. Kontakta 

din lokala distributör omedelbart om du hittar skador på 
produkten. 

2. Behöver du byta adapter följ instruktionerna under rubriken 
El-anslutning.

3. Anslut produkten till en strömkälla.

ANVÄNDNING
1. Placera tre stycken 1 L infusionspåsar ovanpå varandra 

(stapla) och stäng därefter väskan.

2. Vänta tills displayen lyser grönt innan infusionspåse kan 
tas ut för att säkerställa att temperaturen är 37 °C ± 2 °C. 
Fylld väska har uppvärmningstid på ca 2 h.

3. När displayen lyser grönt kan infusionspåse tas ut från 
väskans nedre öppning genom att öppna blixtlåset. 

4. Kontrollera den uttagna infusionspåsen temperatur 
genom att känna med handen att temperaturen är lik 
kroppstemperatur innan infusionspåsen administreras till 
patient.

5. Nya ouppvärmda infusionspåsar läggs i produkten ovani-
från. Följ lokala rutiner för märkning, förvaring, hantering 
och kassation av infusionspåsar.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Vid blod eller uppkastning på/i produkten spola först av med 
vatten skura/torka av med desinficeringsmedel. 

För att tvätta tygdelen av produkten behöver plåtinsatsen 
med tillhörande elektronik monteras bort av teknisk personal 
innan tvätt. Ytterväskan i tyg får tvättas i tvättmaskin på 40°C 
men de får ej centrifugeras eller torktumlas. Istället kan man 
låta väskan dropptorka. 

SÄKERHETSFUNKTION
Produkten har ett inbyggt överhettningsskydd som stänger 
av produkten vid händelse av att temperaturregleringen 
slutar att fungera som den ska. Vid händelse av utlöst över-
hettningsskydd ska produkten tas ur drift och genomgå en 
funktionskontroll, läs under rubriken funktionskontroll. Vid 
händelse av att funktionskontrollen inte ger önskad utfall ska 
produkten skickas till Sacci Ryggsäckar AB för reparation.

Display lyser 
inte

Röd eller grön 
display utan 
färgskifte 
trots ändrad 
temperatur

Display lyser 
men ingen 
värme tillförs

Överhettnings-
skydd utlöst

Sladd mellan styr-
kort/display ur

Fel på display

Fel på styrenhet 
eller värmekrets

Ta produkten ur bruk och 
gör en funktionskontroll. 
Vid händelse av ej god-
känd funktionskontroll 
ska produkten skickas 
till Sacci Ryggsäckar AB 
för reparation.

Kontrollera att sladden 
sitter i

Ta produkten ur bruk 
och skicka till Sacci 
Ryggsäckar AB för 
reparation.

Produkten tas ur drift 
och till Sacci Ryggsäckar 
AB för reparation

FELSÖKNING

Symptom Möjliga orsaker Åtgärd
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Ingen ström 
till systemet

Display lyser 
grön men infu-
sionspåsarnas 
temperatur 
överstiger 
40 °C

Fel på kablage/ 
kabelinstallation

Programvarufel 
eller kortslutning 
på kretskortet

Kontrollera installation 
av kabel/spänningsfall. 
Alternativt skicka till 
Sacci Ryggsäckar AB för 
reparation.

Ta produkten ur bruk 
och skicka till Sacci 
Ryggsäckar AB för 
reparation.

Symptom Möjliga orsaker Åtgärd Produktbeskrivning

FUNKTIONSBESKRIVNING
Produkten är en värmereglerad väska som rymmer tre stycken 
1L påsar av infusionslösning och är avsedd för uppvärmning av 
infusionslösning till kroppstemperatur. Produkten är avsedd 
för installation i ambulansfordon för att tillhandahålla kropps-
tempererad infusionslösning. 

Produkten är en isolerad väska med plats för tre stycken 1 L 
infusionslösningar. Produkten har en plåtinsats med inbyggt 
temperaturreglerande mikrostyrenhet som säkerställer att tem-
peraturen är 37 °C ± 2 °C där uppfylld temperaturspecifikation 
ger grön färg på inbyggda displayen medan röd färg betyder 
att temperaturen är utanför specifikation. Produkten har även 
en säkerhetsfunktion i form av mekanisk överhettningsskydd 
som stänger av produkten vid händelse för att temperaturen på 
väskans plåtinsats överskrider 60 °C, se figur 1. 

Under uppvärmningsfasen kommer plåtinsatsen att vara 
varmare än 37 °C ± 2 °C för att påskynda uppvärmningen av 
infusionspåsarna. När infusionspåsen når önskad temperatur 
efter ca 2 h kommer produkten och påsen bibehålla samma 
temperatur på 37 °C ± 2 °C.
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Figur 1. Placering av display, mikrokontroller och överhett-
ningsskydd

Display

Mikrokontroller och 
överhettningsskydd

Bredd

Höjd

Djup

Vikt tom väska:

Vikt fylld väska (3 × 1L infusionspåse)

Material

Spänning

Effekt (20 °C)

Strömåtgång 

Resistans

320 mm

230 mm

100 mm

980 gram

3780 gram

Akrylbelagd polyamid väv

12 V

75 W

6.25 A

1.94 Ω ± 10 % 

TEKNISKA DATA
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Tillbehör och reservdelar

INNEHÅLL INSTALLATIONSSATS (ARTIKELNUMMER 009122) 
Installationssats levereras som tillbehör och däri ingår:

 » Kontakt för väggmontage

 »  Strömställare för väggmontage

 »  Säkringshållare med säkringar

 »  Kablage

MONTERINGSANVISNING FÖR TILLBEHÖR  
INSTALLATIONSSATS 
Se figur 2 för monteringsanvisning. 

Förberedelser

1. Montera den anpassade aluminiumskena (artikelnummer 
112012) med kapellvred på lämplig/önskad plats i ambulansen. 
Max 1.4 m från strömkällan och detta begränsas av kabel-
längden på 1.5 m.

2. På ett avstånd av max 60 cm från väskan borras två runda 
hål med diameter 26 mm respektive 23 mm i väggen.

3. I hålen monteras selv-kontakten och strömställaren som 
ingår i monteringssatsen. 

El-anslutning 

4. Från strömställaren, som monteras i det mindre av de 
förborrade hålen, dras med produkten som enda förbrukare 
separat matarledning om med arean 2.5 mm2 (bifogad kabel) 
till ambulansens säkringsramp eller direkt till batteriet i 
motorrummet. 

5. Om ambulansen har särskilt batteri för sjukvårdsutrustning 
dras matarledning till detta. Anslutningen ska ske med 6.3 
mm isolerade flatstiftshylsor av god kvalitet. För bilar med 
24 V DC måste omvandlare av hög kvalitet installeras. Kabel-
längd i väskan är 1.5 meter.

6. Anslutning får inte ske till bilens cigarettändaruttag, då 
dessa oftast ger stora spänningsfall efter en tids användning.  

FUNKTIONSKONTROLL
När kontakten ansluts till uttaget så ska displayen tändas 
i rött och enheten börjar värma upp infusionslösning. När 
önskad temperatur motsvarande 37˚C ±2 ˚C har uppnåtts skall 
displayen lysa grönt. 

Om en yttre värmekälla tillförs och temperaturen på vätskan 
blir varmare så kommer displayen att lysa i rött. När tempera-
turen sedan sjunker kommer den att lysa grönt igen.

Kontrollera enheten så att värmaren blir varm när den ansluts 
till kontakten. Applicera en termometer och läs av så att dis-
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playen visar grönt i rätt intervall. Om enheten är ur funktion 
och värmaren blir för varm så kommer ett överhettningsskydd 
bryta strömmen.

Vid händelse av ej godkänd funktionskontroll ska produkten 
returneras till Sacci Ryggsäckar AB för reparation.
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Figur 2. Monteringsanvisning installationssats.

Brytare med svart vagga och 
grön lysande fläck, (typ 9).

Röd L – 4000. Kapas till lämplig längd.
Svart. Jordas i punkt utan spänningsfall. Röd

Svart

Röd +

Bipackad blå 6,3 flatstiftshylsa kontaktpressas på 
kabeln och monteras i säkringshållaren.

Anslutes till batteri + 
eller anslutningspunkt 
utan spänningsfall.

Ringkabelsko ø8,2

Röd

Märkning placerad på 
säkringshållaren.

51301
År vecka

Placeras på lämpligt 
lättåtkomligt ställe.

Säkringshållare

Säkring 15A

SELV-uttag

12V DC 16A

Monteras i vägg

Buntband

Kabel:

1  + ut
2  + in
3 

12

3

+ in
+ ut

Monteringsram, håltagning - ø22
Strömbrytare, (ev. håltagning - 19,4x13)
Montering: tryck först i ramen i hålet, därefter brytaren
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WWW.SACCI.SE
Sacci Ryggsäckar AB, Gamla Tunavägen 8
784 36 Borlänge, SWEDEN

Tel: +46 (0) 243-932 50 Mail: info@sacci.se sacci1914 sacci1914


