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AtriCure ASB3 switch Matrix är ett återanvändbart tillbehör till gränssnittsmodulen som 
möjliggör samtidig anslutning av AtriCure® isolator™ Transpolar™ ablativt handstycke 
och pennenheter till ASU RF-generatorn. Enheterna kommer endast att fungera när 
ASB3-omkopplaren är inställd på enhetens specifika position. Se gällande instruktioner 
för användning för handstycke och penna. Se ASU bruksanvisning för beskrivningar av 
RF energileverans, driftsätt, uteffekt, driftsfrekvens, och godkända tillbehör för tillfällig 
hjärtstimulering.

ASB3 har testats och befunnits överensstämma med gränserna för medicintekniska 
produkter i IEC 60601-1-2:2001. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd 
mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. ASB3 genererar och kan 
utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet 
med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på andra enheter i närheten. Det finns 
emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. 
Om ASB3 orsakar skadliga störningar på andra enheter, som kan bestämmas genom att 
vrida på ASB3 av och på, rekommenderas användaren att försöka korrigera störningen 
genom en eller flera av följande åtgärder; (1) rikta om eller flytta den mottagande 
enheten, (2) öka avståndet mellan ASB3 och de andra enheterna, (3) Ansluta ASB3 till 
ett uttag på en annan krets än den som den andra enheten/enheterna är ansluten till 
och (4) kontakta AtriCure-tjänstens representant för assistans.

Inspektera följande gränssnittskablar för eventuella tecken på fysisk skada på kabeln 
och kontakterna. Om fysiska skador upptäcks eller om gränssnittskablarna inte presterar 
inom gällande specifikationer, ska du meddela AtriCure. Alla returer måste godkännas av 
AtriCure. Kablarna inkluderar: (1) A000442-ASB/ASU RF-gränssnittskabel, (2) C001237-
ASB/ASU-gränssnittskabel och (3) A000479-ASB3 PSS-gränssnittskabel.

Varning: Federal lagstiftning (US) begränsar denna enhet till försäljning av 
läkare eller på läkares order

Europeisk företrädare:
AtriCure Europe B.V.
De entree 260
1101 EE Amsterdam
NL
+31 20 7005560
ear@atricure.com 

Tillverkare: 
AtriCure, Inc.
7555 Innovation Way, 
Mason, Ohio 45040 USA 
1.866.349.2342

Farlig spänning Tillverkare

Typ CF 
Defibrilleringssäker 

tillämpad del

Auktoriserad 
representant i Europeiska 

gemenskapen

~ Växelström
Produkten uppfyller 

kraven i direktiv  
93/42/EEG

Ekvipotentiell Se bruksanvisningen

Fotpedal Säkringar

Power ON
 

Power OFF

Varning Icke-steril

Federal lagstiftning 
(USA) begränsar denna 
enhet till försäljning av 
eller på läkarens order.

Avfall från elektrisk och 
elektronisk utrustning

Luftfuktighetsgräns 
för lagring

Temperaturgräns 
för lagring

Miljöförhållanden: (1) driftstemperatur + 10°C till+ 40°C, (2) lagringstemperatur -35°C 
till + 54°C, och (3) luftfuktighet 15 % till 90 % relativ luftfuktighet.

Utföra årliga förebyggande underhållsprocedurer för att säkerställa att alla ASB3-
komponenter fungerar korrekt, inklusive, men inte begränsat till: (1) elektriska 
nätsladdarna för fejning, skador och korrekt jordning, (2) AC, (3) indikatorskada 
(ström på, fotpedal närvarande, eller val av handstycke), (4) kontaktskada på 
handstycket, sprickbildning eller oförmåga att sätta in och låsa handstyckets kontakt, 
(5) skada på bärhandtag, oförmåga att haka fast eller rotera, (6) skada på gummifötter, 
sprickor eller oförmåga att placera ASB3 stabilt på en plan yta, (7) nötning eller skada på 
gränssnittskabel och (8) skada eller sprickor på fotpedalens kontakt, eller oförmåga att 
sätta in och låsa fotpedalens kontakt.

ASB3 har inga delar som kan servas. För serviceproblem, kontakta AtriCure, Inc.

Anvisningarna för rengöring och desinfektion av ASB3-tillbehör; (1) Använd ett milt 
rengöringsmedel (berett enligt dess specifikationer) och en fuktig trasa för att rengöra 
utsidan av Switch Matrix, (2) inte dränera eller tillåta vätskor att komma in i chassit, 
(3) Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel och (4) ASB3 och hjälpkabel få 
inte steriliseras.

Typer och klassificering av säkringar: (1) 100-120V, 220-240V, ~50/60 Hz, and 
(2) 1.25A/250V, T-lag, 5 x 20mm, UL-erkänd, IEC-godkänd. Byt ut säkringarna 
enligt märkning.

Följ lokala styrande förordningar och återvinningsplaner för bortskaffande eller 
återvinning av enhetskomponenter.

Ansvarsfriskrivning- Under inga omständigheter kommer AtriCure, Inc. att ansvara 
för eventuell tillfällig, särskild eller följdskada, skada eller kostnad som är resultatet 
av avsiktlig missbruk av denna produkt, inklusive förlust, skada eller kostnad som är 
relaterad till personskada eller skada på egendom.

AtriCure Switch Matrix ASB3

Instruktioner för användning

 
IFU-0181 .A 
2021/09



2

Isolatorklämma

MLP1

MAX5

MAX1

Coolrail - MCR1

Isolator Transpolar penna

Isolatorsynergiklämmor

OLL2

OSL2

OLL1

EMT1

EMR2

EML2MicroPace - PSS1

HANDPIECE

CR

ASU/ASB 
Systemdiagram


