Montering af RUMI II til TLH
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Det sterilt pakkede håndtag pakkes ud
Medbring på stuen forskellige
størrelser af engangsprodukter til Rumi
II.
Spidser til intrauterin placering: Findes i
forskellige diametre og længder.
Operatøren måler/vurderer diameter
og længde i forbindelse med dilatering
af cervicalkanalen.
Kopper til at holde ”lufttæt” vaginalt:
Findes i forskellige diametre til cervix.
Operatør måler/vurderer størrelse
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Engangs spidsen monteres på ”pinden”
af Rumi II ved at ”skrue ” 180 ⁰ med
uret på gevindet. Der skal et godt
”tryk” til samtidig med at man drejer.
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Slanger fra spids (Transparent til
kontrast og hvid til saltvand til ballon i
uterus) trykkes ind i de falsede riller på
siderne af manipulatoren. Bemærk
håndtag drejes i yderposition , når
slangerne trykkes ind i falsen
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Drej håndtaget ganske let til højre, så
spidsen er lige – det letter montering af
koppen

Monter koppen over spidsen. Pil på
kop mod pil på Rumi II
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Monter den bevægelige del af koppen
over Rumiskinnen, så de med pil viste
”flapper” er over skinnen. Koppen skal
let kunne skubbes frem og tilbage på
skinnen. Træk den langt tilbage mod
håndtaget.
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Test ballon til spidsen gennem hvid
slange med 3‐5 ml saltvand ( 10 ml går
an – men langsomt……) Denne mængde
bruges også intrauterint. Fjern
saltvandet igen fra ballonen.

OPERATØR:
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Rumispidsen indføres nu
intrauterint efter dilatering
( Hegar ) og ballon fyldes med 3‐
5ml ( 10ml er prøvet) saltvand.
Når uterus skal frigøres på
kopkanten , fyldes ballon på kop
med 60‐120ml saltvand
Test ballon til koppen med 60‐120ml
saltvand. Denne mængde bruges også
intravaginalt. Fjern saltvandet igen fra
ballonen
Rumi II er klar til brug
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Bagpå Rumi II ses 2 hak i skinnen, hvor koppen skal fikseres, når den skubbes på
plads omkring cervix. Dette kan ses på Rumi II under placering, hvor pil på
koppen møder pil på Rumiskinnen – evt. kan ”klik” høres /mærkes.

Demontering efter brug:
1. Fjern saltvand fra ballon på kop og spids
2. Frigør bevægelig del af kop

og skub koppen udover spidsen med håndtag fikseret let
til højre, så spidsen er i forlængelse af Rumiskinnen (lige)
3. Løsgør spidsens slanger og skru spidsen 180⁰ mod uret.
4. Placer Rumi i vand eller aftør med fugtig serviet

