
 
Gebruiksaanwijzing LigaSure 8 

 
Voorzijde apparaat 
Hier vind u aan de linker voorzijde de aan/uit knop, hiermee schakelt u het apparaat aan of uit. Na 
inschakeling loopt het apparaat een zelf test door. Ook hoort u een aantal pieptonen. Dit is normaal. 

 
Instellen LigaSure:  
Met behulp van de       druktoetsen aan de linker voorzijde, stelt u het apparaat in. Dit is verschillend 

per instrument of klem. U leest de instelling af in het leesvenster links naast de druktoetsen. 
 
De instelling kan variëren van één   tot maximaal vijf             groen gekleurde blokjes. 
 
Instellingen per type LigaSure klem: 

 
Type klem:   Bijbehorend insert:  Aanbevolen instelling: 

 
LS 2070 STD   LS 2071      

 

LS 3090 MAX   LS 3092        á         
 
LS 2110 AXS   LS 2111        á  
 
LS 3110 XTD   LS 3112        á   
 
LS 1000 5MM LAP  INSTRUMENT         
 
LS 1037 ATLAS  INSTRUMENT        á 
 
LS 1020 ATLAS 20cm  INSTRUMENT        á  
 
LS 1200 PRECISE  INSTRUMENT          
 
LS 1500 5MM LAPV  INSTRUMENT         
 
LS 1520 5MM V 20cm  INSTRUMENT        á 
 
Stekker van LigaSure  insert/instrument insteken in opening linker voorzijde: Let op dat groen lampje 
gaat branden! 

 
Bediening LigaSure: (alleen door operateur) 
Druk de paarse activatie knop of voetschakelaar in en houdt deze vast totdat piep klinkt: Zodra piep 
klinkt is de seal volledig. Hierna schakelt het apparaat automatisch de stroom naar de klem uit.. Seal 
kan –indien gewenst- worden doorgenomen door de operateur. 
Eventueel kan, licht overlappend aan de eerste seal, een tweede seal geplaatst worden. 
 
Instellen Bipolair: Met behulp van de      druktoetsen aan de rechter voorzijde van het apparaat 
verandert u de Bipolaire instellingen. Op de uitleesvensters ziet u de ingestelde waarde. Gebruik 
passend bipolair instrument. 
 
Bediening Bipolair: (alleen door operateur) Druk blauwe voetschakelaar in zolang als gewenst door 
operateur. 
 
Plaatsen insert: Plaats de insert op de daarvoor bedoelde klem. Let op: Elk type insert past op slechts 
één type klem. Onderaan e klem bevindt zich een uitstekende lip. Hier de insert als eerste plaatsen. 
Daarna de insert langs de benen van de klem plaatsen en zo vloeiend mogelijk op de klem drukken.  De 
klem nu openen en de pinnetjes van de insert in de gaatjes van de klem drukken. 
Losmaken insert: Het verwijderen van de insert geschiedt in omgekeerde volgorde van het plaatsen. 
 
Achterzijde apparaat:  

Geluidsknop, deze bevindt zich links achterop het apparaat, hiermee kunt u het geluid regelen. 
Aansluiting voetschakelaar: Paarse uitgang: LigaSure voetschakelaar (met paarse stekker) 

Blauwe uitgang: Bipolaire voetshakelaar (niet standaard meegeleverd)
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