
Figur 1. Fest fettuttømmingsslangen til undersiden av 
LipoFilter. Sjekk at slangen er festet godt på beholderen 
og lukk klemmen. 

Figur 2. Sett beholderen i stativet. Sjekk at den sitter 
riktig og ikke heller. 

Figur 3. Fest Y-konnektorens slange uten klemme til 
porten "EVAC" (uttømming).

Figur 4. Fest Y-konnektorens slange med klemme til 
porten "CLAMP" (klemme). Klemmen skal være helt 
åpen under høstingen av fettet. Sjekk at slangen ikke er 
vridd eller ødelagt.

Figur 5. Fest væskeuttømmingsslangen til Y-konnek-
toren. Fest den andre enden til avfallsbeholderen. 

Figur 6. Væskeuttømmingsslangen festes så i "Pigtale"-
kroken for å forhindre at Y-konnektoren klapper 
sammen.

Figur 7. Fest fettsugingsslangen til porten merket "LIPO" 
(liposuction) på beholderens lokk. Fest den andre enden 
av slangen til kanylen/håndstykket.

Figur 8. Fyll beholderen med 500 ml sterilt saltvann eller 
Ringer-lactat oppløsning gjennom den åpne porten på 
toppen og sett deretter på lokket. OBS: Bruk ikke sterilt 
vann, da dette kan skade fettcellene.

Brukerveiledning LipoFilter oppsett



Brukerveiledning LipoFilter høsting (harvest)

Figur 9. Begynn innsamling. OBS: Ikke fyll beholderen 
over 2500 ml markøren. Angitt som “STOP”.
La fettet skilles fra væskene før det gjøres forsøk på å 
suge ut væskene. Ca. 12 minutter. 

Figur 10. Senke væskenivået ved å fjern kanylen fra 
pasienten og lukk klemmen på Y-konnektoren. Slå på 
vakuum. Væsken renner ned i avfallsbeholderen. Åpne 
klemmen på Y-konnektoren eller steng vakuum for 
å stanse væskeutsugingen. Stans uttømming når all 
væske er tømt fra det nedre kammeret ved å stenge 
vakuumet og åpne klemmen på Y-konnektoren.

Figur 11. Slik tas fettet ut: Fjern slangen fra porten 
merket ”LIPO” (liposuction) og la porten være åpen. 
Fest 60 ml Toomey-sprøyten og fettuttømmingsslangen 
sammen til de klikker på plass.  

Figur 12. Åpne klemmen på fettuttømmingsslangen og trekk 
ut den siste væsken som er i slangen. Lukk klemmen og 
fjern væsken. Husk å lukke klemmen, før du tar av sprøyten.

Figur 13. Fest Toomey-sprøyten igjen, åpne klemmen, 
trekk fett ut, lukk klemmen og ta av sprøyten. Fortsett 
prosessen inntil ønsket mengde fett er samlet.  
Husk å lukke klemmen før du tar av sprøyten.
Hvis det skal høstes mer vev, fylles LipoFilter igjen med 
500 ml sterilt saltvann eller Ringer-lactat-oppløsning og 
fremgangsmåten gjentas.

Slå på aspiratoren, klem liposuctionslangen manuelt  
for å unngå luftflow og still inn vakuumnivået til ca.  
457 mm Hg. OBS: Innsamling med høyere vakuum enn 
457 mm Hg vil minske cellenes leve-dyktighet vesentlig.   
ADVARSEL: Overstig ikke 559 mm Hg vakuum.  
Overstigelse kan medføre at produktet ødelegges.


