
Οδηγίες χρήσης

Πολύπριζο για ιατρικές συ-
σκευές

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για ορθή χρήση αυτής της ιατρικής 
συσκευής, διαβάστε και συμμορφω-
θείτε με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
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Τυπογραφικές συμβάσεις

Εμπορικά σήματα

Ορισμοί πληροφοριών ασφαλείας

1 Οι διαδοχικοί αριθμοί δηλώνουν βήματα ενερ-
γειών, με την αρίθμηση να ξαναρχίζει από το 
"1" για κάθε νέα αλληλουχία ενεργειών.

 Οι κουκκίδες δηλώνουν μεμονωμένες ενέρ-
γειες ή διάφορες επιλογές ενέργειας.

– Οι παύλες υποδεικνύουν τους καταλόγους 
στοιχείων, επιλογών ή αντικειμένων.

(A) Τα γράμματα σε παρενθέσεις αναφέρονται 
σε στοιχεία στη σχετική απεικόνιση.

Α Τα γράμματα σε απεικονίσεις δείχνουν στοι-
χεία που αναφέρονται στο κείμενο.

Εμπορικό σήμα Κάτοχος εμπορικού 
σήματος

DrägerService® Dräger

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η δήλωση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ παρέχει σημα-
ντικές πληροφορίες σχετικά με μία πιθανά 
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία αν δεν απο-
τραπεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβα-
ρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η δήλωση ΠΡΟΣΟΧΗΣ παρέχει σημαντικές πλη-
ροφορίες σχετικά με μία δυνητικά επικίνδυνη κα-
τάσταση, η οποία αν δεν αποτραπεί, μπορεί να 
προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό στο 
χρήστη ή στον ασθενή ή βλάβη στην ιατρική συ-
σκευή ή άλλες υλικές ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρέχει πρόσθετες πληροφορίες 
για την αποφυγή προβλημάτων κατά τη λειτουρ-
γία.
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Καθορισμός της ομάδας στόχου

Για το προϊόν αυτό, οι χρήστες, το προσωπικό σέρ-
βις και οι ειδικοί ορίζονται ως ομάδες στόχου.

Αυτές οι ομάδες στόχου θα πρέπει να έχουν λάβει 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος και θα 
πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση 
και γνώσεις για τη χρήση, εγκατάσταση, επανεπε-
ξεργασία, συντήρηση ή επισκευή του προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται, εγκαθίστα-
ται, υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία, συντήρηση 
ή επισκευή αποκλειστικά από τις καθορισμένες 
ομάδες στόχου.

Χρήστες

Οι χρήστες είναι άτομα που χρησιμοποιούν το προ-
ϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του.

Προσωπικό σέρβις

Το προσωπικό σέρβις είναι άτομα που είναι υπεύ-
θυνα για τη συντήρηση του προϊόντος.

Το προσωπικό σέρβις πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νο στη συντήρηση των ιατρικών συσκευών και να 
εγκαθιστά, επανεπεξεργάζεται και συντηρεί το προ-
ϊόν.

Ειδικοί

Οι ειδικοί είναι άτομα που εκτελούν εργασίες επι-
σκευής ή πολύπλοκες εργασίες συντήρησης στο 
προϊόν.

Οι ειδικοί πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώ-
σεις και εμπειρία πολύπλοκων εργασιών συντήρη-
σης στο προϊόν.

Σύμβολα

Για διευκρινήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Σύμβολα" στο κεφάλαιο "Επισκόπηση".
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Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας
Οι ακόλουθες δηλώσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ και 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ ισχύουν για τη γενική λειτουργία του 
προϊόντος.

Οι δηλώσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
που αφορούν στα υποσυστήματα ή τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος, εμφανίζονται στα αντί-
στοιχα τμήματα αυτών των οδηγιών χρήσης ή στις 
οδηγίες χρήσης οποιουδήποτε άλλου προϊόντος 
που χρησιμοποιείται με αυτό το προϊόν.

Ακολουθήστε πιστά αυτές τις οδηγίες χρήσης

Συντήρηση

Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές με κίνδυνο 
έκρηξης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εσφαλμένης λειτουργίας και εσφαλ-
μένης χρήσης

Οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος προϋπο-
θέτει την πλήρη κατανόηση και αυστηρή τήρη-
ση όλων των τμημάτων αυτών των οδηγιών 
χρήσης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για τον σκοπό που καθορίζεται στην ενό-
τητα "Προβλεπόμενη χρήση".

Συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις δηλώ-
σεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ που 
περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και 
με όλες τις δηλώσεις στις ετικέτες των προϊό-
ντων.

Η παράλειψη τήρησης των συγκεκριμένων 
δηλώσεων πληροφοριών ασφαλείας καθιστά 
τη χρήση του προϊόντος μη συμμορφούμενη 
με την προβλεπόμενη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος και τραυματι-
σμού του ασθενή
Το προϊόν πρέπει να επιθεωρείται και να συ-
ντηρείται τακτικά από προσωπικό του σέρβις. 
Επισκευές και πολύπλοκες εργασίες συντή-
ρησης στο προϊόν πρέπει να εκτελούνται από 
ειδικούς.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, 
μπορεί να σημειωθεί βλάβη στο προϊόν και 
τραυματισμός του ασθενή.
Η Dräger συνιστά τη σύναψη σύμβασης συ-
ντήρησης με την DrägerService και εκτέλεση 
όλων των επισκευών από την DrägerService. 
Για τη συντήρηση, η Dräger συνιστά τη χρήση 
μόνο αυθεντικών ανταλλακτικών Dräger.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς
Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν έχει 
εγκριθεί για χρήση σε περιοχές με συγκε-
ντρώσεις οξυγόνου πάνω από 25 Vol% ή 
όπου είναι πιθανός ο σχηματισμός εύφλεκτων 
ή εκρηκτικών μιγμάτων αερίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος δυσλειτουργίας συσκευής

Αν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος δικτύου 
στο νοσοκομείο, συσκευές οι οποίες είναι 
συνδεδεμένες στις βοηθητικές πρίζες δεν θα 
τροφοδοτούνται από το σύστημα αδιάλειπτης 
παροχής ρεύματος.
– Μην συνδέετε συσκευές υποστήριξης ζωτι-

κών λειτουργιών στις βοηθητικές πρίζες 
τροφοδοσίας.

– Διασφαλίστε μια εναλλακτική παροχή ρεύ-
ματος για τις συνδεδεμένες συσκευές.
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Προβλεπόμενη χρήση

Το πολύπριζο για ιατρικές συσκευές προορίζεται 
για χρήση στους παρακάτω τομείς εφαρμογών:

– για χρήση με ιατρικές συσκευές σύμφωνα με τις 
τεχνικές τους προδιαγραφές

– για παροχή ρεύματος στη βασική συσκευή (π.χ. 
αναισθησιολογικός σταθμός εργασίας) μέσω 
της πρίζας με διάταξη ανακούφισης καταπόνη-
σης

– για παροχή ρεύματος σε έως και 3 πρόσθετες 
ιατρικές συσκευές (σε συμμόρφωση με τα 
IEC 60601-1 / UL 60601-1), δεδομένου ότι 
έχουν εγκριθεί ως σύστημα από τον κατασκευ-
αστή και περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης, 
στις οδηγίες τοποθέτησης ή στον κατάλογο 
εξαρτημάτων.

– για νοσοκομειακή χρήση: εδώ, το πολύπριζο 
πρέπει να στερεωθεί στη βασική συσκευή

Το πολύπριζο δεν επιτρέπεται να συνδέεται σε ια-
τρικές συσκευές που έχουν ενσωματωμένες βοη-
θητικές πρίζες τροφοδοσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αν εισχωρήσει υγρό, μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία του πολύπριζου, βλάβη στη 
συσκευή και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον 
ασθενή ή άλλα άτομα.

Τοποθετήστε το σε σημείο στο οποίο δεν είναι 
δυνατή η εισχώρηση υγρών ή ηλεκτρικά αγώ-
γιμων μερών στις πρίζες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η σύνδεση συσκευών στις βοηθητικές πρίζες 
τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει αυξημένο 
ρεύμα διαρροής. Αν παρουσιάσει βλάβη η 
προστατευτική γείωση για μία από αυτές τις 
συσκευές, το ρεύμα διαρροής μπορεί να 
υπερβεί την επιτρεπόμενη τιμή.
– Στις βοηθητικές πρίζες τροφοδοσίας, συν-

δέετε μόνο συσκευές με την έγκριση του 
αντίστοιχου κατασκευαστή.

– Αναθέστε τον έλεγχο του ρεύματος διαρρο-
ής στο προσωπικό του σέρβις.

– Αν σημειωθεί υπέρβαση της επιτρεπόμε-
νης τιμής, βεβαιωθείτε ότι μια πρόσθετη 
προστατευτική γείωση για το πολύπριζο 
είναι συνδεδεμένη σωστά στην πρίζα εξί-
σωσης δυναμικού στον τοίχο.

– Αν εξακολουθεί να σημειώνεται η υπέρβα-
ση της τιμής, μετά τη σύνδεση της πρόσθε-
της προστατευτικής γείωσης, συνδέστε τη 
σχετική συσκευή σε μια ξεχωριστή πρίζα 
τροφοδοσίας.
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Επισκόπηση

Απεικονίζεται: Παράδειγμα πολύπριζου 
(DIN 49400)

A Καλώδιο τροφοδοσίας
B Διάταξη ανακούφισης καταπόνησης για το κα-

λώδιο τροφοδοσίας του πολύπριζου
C Κύρια ασφάλεια
D Πρίζα για τη βασική συσκευή, ασφαλισμένη 

έναντι ακούσιας αφαίρεσης μέσω διάταξης ανα-
κούφισης καταπόνησης

E Ασφάλειες ανά πρίζα, 2 τεμ. έκαστη
F Πρίζες για βοηθητικό εξοπλισμό, μέγ. 3 τεμ.
G Προσαρμογέας για τη ράγα προφίλ στο πίσω 

μέρος του πολύπριζου
H Υποδοχές εξίσωσης δυναμικού, 5 τεμ.
I Συνδετικό προστατευτικής γείωσης με δυνατό-

τητα ασφάλισης (στην πλευρά του τοίχου)
J Βύσμα για την τροφοδοσία ρεύματος δικτύου
K Συνδετικό προστατευτικής γείωσης με δυνατό-

τητα ασφάλισης (στην πλευρά της πρίζας)

00
6F

Η

G Ε D C Β Α

I J K
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Σύμβολα

Παρατηρείτε το ρεύμα διαρροής

Σύνδεση για εξίσωση δυναμικού

Προσοχή! Τηρείτε τα συνοδευτικά έγ-
γραφα

Προειδοποίηση! Ακολουθήστε πιστά αυ-
τές τις οδηγίες χρήσης

Προστατευτική γείωση

Κατασκευαστής

Ημερομηνία κατασκευής

Σειριακός αριθμός

Αριθμός παραγγελίας

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Σχετ. υγρασία

Ατμοσφαιρική πίεση

Σήμανση ΑΗΗΕ, Οδηγία 2002/96/ΕΚ

XXXX

SN

REV
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Συναρμολόγηση και προετοιμασία

Τοποθέτηση του πολύπριζου
– Λάβετε υπόψη σας το IEC/EN 60601-1.
– Τηρήστε τις οδηγίες μετατροπής της βασικής 

συσκευής.
– Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης της βασικής συ-

σκευής.

Σύνδεση του πολύπριζου

1 Συνδέστε το συνδετικό προστατευτικής γείωσης 
με δυνατότητα ασφάλισης στην πρίζα εξίσωσης 
δυναμικού στον τοίχο.

 Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο, 
στρέψτε τη βίδα πάνω στο συνδετικό προστα-
τευτικής γείωσης τέρμα αριστερόστροφα. Το 
κάτω μέρος του συνδετικού προστατευτικής γεί-
ωσης θα αποδεσμευτεί.

 Ωθήστε το κάτω μέρος στην κατεύθυνση του κι-
τρινοπράσινου καπακιού του συνδετικού προ-
στατευτικής γείωσης.

 Συνδέστε το συνδετικό προστατευτικής γείωσης 
στην πρίζα εξίσωσης δυναμικού στον τοίχο.

 Ωθήστε το κάτω μέρος προς τον τοίχο, μέχρι να 
φτάσει στην τελική θέση.

 Στερεώστε το κάτω μέρος με τη βίδα. Χρησιμο-
ποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο, στρέψτε τη 
βίδα δεξιόστροφα για να τη σφίξετε.

2 Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας του πολύπρι-
ζου στην πρίζα του τοίχου.

3 Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της βασικής 
συσκευής στην πρώτη πρίζα (D) του πολύπρι-
ζου. Η πρίζα πρέπει να είναι ασφαλισμένη ένα-
ντι ακούσιας αφαίρεσης μέσω της διάταξης ανα-
κούφισης καταπόνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ενδεχόμενο ηλεκτρικού κινδύνου!

Μην συνδέετε πρόσθετα πολύπριζα ή καλώ-
δια επέκτασης στο πολύπριζο για ιατρικές συ-
σκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η απόσταση ανάμεσα στην πρίζα στον τοίχο και 
στην πρίζα εξίσωσης δυναμικού που είναι προσαρ-
τημένη στον τοίχο δεν πρέπει να είναι πάνω από 
0,25 m (0,82 ft).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά την αποσυναρμολόγηση, πρέπει να αφαιρε-
θεί πρώτα το βύσμα τροφοδοσίας του πολύπρι-
ζου και στη συνέχεια το συνδετικό προστατευτι-
κής γείωσης με δυνατότητα ασφάλισης από την 
πρίζα εξίσωσης δυναμικού στον τοίχο.
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Καθαρισμός και απολύμανση

Αν το πολύπριζο ή το καλώδιο είναι δεν είναι καθα-
ρά:

1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του πο-
λύπριζου από την πρίζα του τοίχου.

2 Σκουπίστε το πολύπριζο και το καλώδιο με ένα 
υγρό πανί. Μην ολοκληρώνετε την απολύμανση 
με τη χρήση σπρέι!

Συντήρηση

Επισκόπηση

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα συντήρησης 
που απαιτούνται για τη συνεχή καλή λειτουργία της 
ιατρικής συσκευής.

Τα μέτρα συντήρησης πρέπει να εφαρμόζονται από 
το υπεύθυνο προσωπικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αν εισχωρήσει υγρό, μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία του πολύπριζου, βλάβη στη 
συσκευή και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον 
ασθενή ή άλλα άτομα.

Όλα τα μέρη πρέπει να απολυμαίνονται μόνο 
με σκούπισμα με υγρό πανί, προσέχοντας 
ώστε να μην εισχωρήσει υγρό στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος λοίμωξης

Το υπεύθυνο προσωπικό μπορεί να μολυνθεί 
με παθογόνα μικρόβια.

Απολυμάνετε και καθαρίστε τη συσκευή ή τα 
μέρη της πριν από οποιαδήποτε μέτρα συντή-
ρησης και επίσης πριν από την επιστροφή 
της ιατρικής συσκευής για επισκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Υπάρχουν ηλεκτροφόρα εξαρτήματα κάτω 
από το κάλυμμα του περιβλήματος.
– Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του περιβλήμα-

τος.
– Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτε-

λούνται από το υπεύθυνο προσωπικό. Η 
Dräger συνιστά την DrägerService για τις 
εργασίες επισκευής και πολύπλοκης συ-
ντήρησης.
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Ορισμοί εννοιών συντήρησης

Επιθεώρηση

Πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρή-
σεις σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και 
στα καθορισμένα διαστήματα.

Έλεγχοι ασφαλείας

1 Ελέγχετε τα συνοδευτικά έγγραφα:
– Ενημερωμένες οδηγίες χρήσης διαθέσιμες

2 Βεβαιωθείτε ότι ο συνδυασμός συσκευών είναι 
σε καλή κατάσταση:
– Όλες οι ετικέτες είναι πλήρεις και ευανάγνω-

στες
– Δεν υπάρχει ορατή βλάβη στα εξής:

– Μέρη περιβλήματος
– Πρίζες τροφοδοσίας
– Καλώδια
– Διάταξη ανακούφισης καταπόνησης

– Ασφάλειες που είναι προσβάσιμες από την 
εξωτερική πλευρά συμμορφώνονται με τις 
καθορισμένες τιμές

3 Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 62353.

Έννοια Ορισμός
Συντήρηση Όλα τα μέτρα (επιθεώρηση, προληπτική συντήρηση, επισκευή) που προορί-

ζονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας μιας ιατρι-
κής συσκευής

Επιθεώρηση Μέτρα που προορίζονται για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της πραγ-
ματικής κατάστασης μιας ιατρικής συσκευής

Προληπτική συντήρηση Επαναλαμβανόμενα καθορισμένα μέτρα που προορίζονται για τη διατήρηση 
της σωστής λειτουργίας μιας ιατρικής συσκευής

Επισκευή Μέτρα που προορίζονται για την αποκατάσταση της λειτουργικής κατάστασης 
μιας ιατρικής συσκευής μετά από μια δυσλειτουργία

Έλεγχοι Διάστημα Υπεύθυνο προσωπικό
Επιθεώρηση και έλεγχοι ασφα-
λείας1)

1) Ο χαρακτηρισμός ισχύει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και αντιστοιχεί στην "Επαναλαμβανόμενη επιθε-
ώρηση ασφαλείας" στη Δημοκρατία της Αυστρίας

Κάθε 24 μήνες2)

2) Όταν το πολύπριζο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια ιατρική συσκευή που έχει μικρότερο διάστημα μεταξύ των επι-
θεωρήσεων, το διάστημα για την πρίζα μειώνεται επίσης.

Προσωπικό σέρβις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης της ιατρικής συσκευής

Αν οι έλεγχοι ασφαλείας δεν εκτελούνται σε 
τακτική βάση, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η 
σωστή λειτουργία της ιατρικής συσκευής.

Εκτελείτε ελέγχους ασφαλείας στα καθορισμέ-
να διαστήματα.
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Επισκευή

Η Dräger συνιστά όλες οι επισκευές να εκτελούνται 
από την DrägerService και να χρησιμοποιούνται 
μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά Dräger.

Απόρριψη

Για χώρες όπου ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 
2002/96/EΚ:

Αυτή η συσκευή υπόκειται στην Κοινοτική Οδηγία 
2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ). Για να είναι σύμμορφη με την 
καταχώρησή της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται σε δη-
μοτικά σημεία συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Dräger έχει 
εξουσιοδοτήσει μια επιχείρηση να συλλέγει και να 

απορρίπτει τη συγκεκριμένη συσκευή. Για να κανο-
νίσετε τη συλλογή ή για περαιτέρω πληροφορίες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 
www.draeger.com και πλοηγηθείτε στην περιοχή 
DrägerService, όπου θα βρείτε ένα σύνδεσμο για 
την περιοχή "WEEE" (AHHE). Αν δεν έχετε πρό-
σβαση στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε με την 
τοπική αντιπροσωπεία της Dräger.

Τεχνικά δεδομένα

Περιβαλλοντικές συνθήκες
Κατά τη λειτουργία

Θερμοκρασία 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F)
Πίεση αέρα 700 έως 1060 hPa (10,15 έως 15,37 psi)
Σχετ. υγρασία 20 έως 80 % (χωρίς συμπύκνωση)

Κατά την αποθήκευση
Θερμοκρασία –10 έως 60 °C (14 έως 140 °F)
Πίεση αέρα 500 έως 1060 hPa (7,25 έως 15,37 psi)
Σχετ. υγρασία 10 έως 90 % (χωρίς συμπύκνωση)
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Προδιαγραφές
Χώρα Πρότυπο για το 

πολύπριζο
Τάση δι-
κτύου

Συν. 
ρεύμα

Συχνό-
τητα

Ασφάλειες για 
πρίζες 
IEC 60127-2/III, 
250 V

Αριθμός 
παραγγελί-
ας Dräger

Γερμανία, Ολλαν-
δία, Αυστρία, Ισπα-
νία

DIN 49440/
CEE 7/4

230 V AC 14 A 50/60 Hz T 4 A L G92202

Μεγάλη Βρετανία BS 1363 230 V AC 12 A 50/60 Hz T 3,15 A L G92545
Γαλλία, Βέλγιο UTE NFC 61-303,

CEE 7/NV
230 V AC 14 A 50/60 Hz T 4 A L 2603820

Αυστραλία AS 3112 240 V AC 8 A 50/60 Hz T 3,15 A L 2603821
ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Καναδάς

NEMA 5-15R,
ANSI C73 5-15P

100 έως 
120 V AC

12 A 50/60 Hz T 3,15 A L G92558

Ελβετία SN SEV 1011 230 V AC 8 A 50/60 Hz T 3,15 A L 2603822

Το σύνολο του ηλεκτρικού ρεύματος όλων των συνδεδεμένων συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
παραπάνω τιμή συνολικού ρεύματος.

Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)

390 x 90 x 60 mm (15,35 x 3,54 x 2,36 in)

Βάρος,
χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας

περίπου 3 kg (περίπου 6,61 lbs)

Ηλεκτρική ασφάλεια Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN 60601-1 ή 
UL 60601-1 για G92558, κατηγορία προστασίας I

Ταξινόμηση
σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ Παράρτημα IX

Κατηγορία I

Κωδικός UMDNS
(Universal Medical Device Nomenclature System, 
Παγκόσµιο Σύστηµα Ονοµατολογίας Ιατροτεχνολο-
γικών Προϊόντων) 

17-603

Κωδικός GMDN
(Global Medical Device Nomenclature, Παγκόσµια 
Ονοµατολογία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων)

17-603
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Συνδυασμοί συσκευών

Η παρούσα ιατρική συσκευή μπορεί να λειτουργεί 
σε συνδυασμό με άλλες συσκευές Dräger ή με συ-
σκευές τρίτων κατασκευαστών. Λαμβάνετε υπόψη 
τα έγγραφα που συνοδεύουν τις επιμέρους συ-
σκευές.

Αν ένας συνδυασμός συσκευών δεν έχει εγκριθεί 
από την Dräger, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η 
ασφάλεια και η λειτουργική αρτιότητα των επιμέ-
ρους συσκευών. Ο φορέας που χρησιμοποιεί τις 
συσκευές πρέπει να διασφαλίζει ότι ο συνδυασμός 
συσκευών συμμορφώνεται με τις ισχύουσες εκδό-
σεις των σχετικών προτύπων για ιατρικές συσκευ-
ές.

Οι συνδυασμοί συσκευών που έχουν εγκριθεί από 
την Dräger συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
παρακάτω προτύπων (όπου ισχύει):

– IEC 60601-1, 3η Έκδοση (γενικές απαιτήσεις 
ασφαλείας, συνδυασμοί συσκευών, ελεγχόμε-
νες από λογισμικό λειτουργίες)
– IEC 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβα-

τότητα)

Ή:

– IEC 60601-1, 2η Έκδοση (γενικές απαιτήσεις 
ασφαλείας)
– IEC 60601-1-1 (συνδυασμοί συσκευών)
– IEC 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβα-

τότητα)
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί κενή σκόπιμα.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί κενή σκόπιμα.



Οδηγία 93/42/ΕΟΚ
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Κατασκευαστής:

Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Γερμανία
+49 451 8 82-0

ΦΑΞ +49 451 8 82-20 80
http://www.draeger.com

9039005–GA 5664.650 el
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Έκδοση/Edition: 8 – 2015-11
(Έκδοση/Edition: 1 – 2006-05)
Η Dräger επιφυλάσσεται του δικαιώματος τρο-
ποποίησης της ιατρικής συσκευής χωρίς προη-
γούμενη γνωστοποίηση.


