
Használati útmutató

Áramelosztó orvostechnikai 
eszközökhöz

VIGYÁZAT
Az orvostechnikai eszköz megfelelő 
használatához olvassa el és tartsa be a 
használati útmutatót.
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Egyezményes jelek

Márkanevek

Biztonsági információk meghatározásai

1 Az egymást követő számok a művelet 
lépéseit jelölik. A számozás minden új 
műveletsor esetében "1"-ről újraindul.

 A díszpontok külön műveleteket vagy eltérő 
műveleti opciókat jelölnek.

– A gondolatjelek adatok, lehetőségek vagy 
tárgyak felsorolását jelzik.

(A) A zárójelben álló betűk a megfelelő ábrán 
szereplő elemekre utalnak.

A A betűk a szövegben hivatkozott elemeket 
jelzik.

Védjegy Védjegytulajdonos
DrägerService® Dräger

VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT felszólítás lehetséges 
vészhelyzettel kapcsolatos fontos 
tudnivalókat közöl. Ha az említett 
vészhelyzetet nem kerüli el, akkor az komoly 
sérüléshez vagy halálos balesethez vezethet.

FIGYELEM
A FIGYELEM felszólítás lehetséges 
vészhelyzettel kapcsolatos fontos tudnivalókat 
közöl. Ha az említett vészhelyzetet nem kerüli el, 
akkor az a páciens vagy a kezelő kisebb-nagyobb 
sérüléséhez vezethet, illetve az eszközben vagy 
más vagyontárgyban kár keletkezhet.

MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS olyan kiegészítő információ, 
amelynek betartásával használat közben el lehet 
kerülni a kellemetlenségeket.
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A célcsoport meghatározása

Ennél az eszköznél a felhasználók, a 
szervizszemélyzet és a szakemberek jelentik a 
célcsoportokat.

Ezeket a célcsoportokat meg kell tanítani az eszköz 
használatára, és rendelkezniük kell az eszköz 
használatához, telepítéséhez, felújításához, 
karbantartásához vagy javításához szükséges 
képzettséggel és ismeretekkel.

Az eszközt kizárólag a meghatározott célcsoportok 
használhatják, telepíthetik, újíthatják föl, 
javíthatják, illetve tarthatják karban.

Felhasználók

A felhasználók azok a személyek, akik a 
rendeltetési célnak megfelelően használják az 
eszközt.

Szervizszemélyzet

A szervizszemélyzet alatt azok a személyek 
értendők, akik az eszköz karbantartásáért felelnek.

A szervizszemélyzetet be kell tanítani az 
orvostechnikai eszközök karbantartására, és az ő 
feladatuk telepíteni, felújítani és karbantartani az 
eszközt.

Szakemberek

A szakemberek azok a személyek, akik javítást 
vagy összetett karbantartási munkát végeznek az 
eszközön.

A szakembereknek rendelkezniük kell a szükséges 
ismeretekkel és tapasztalattal az eszközön végzett 
összetett karbantartási munkához.

Szimbólumok

Magyarázatukat lásd "Szimbólumok" c. fejezet "A 
készülék felépítése" c. részben.
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Az Ön és páciense biztonsága

Általános biztonsági információk
Az alábbi VIGYÁZAT és FIGYELEM felhívások az 
eszköz általános működésére vonatkoznak.

Az eszköz alrendszereire vagy adott funkcióira 
vonatkozó VIGYÁZAT és FIGYELEM felhívások a 
jelen használati útmutató vagy az orvostechnikai 
eszközzel együtt használt másik eszköz használati 
útmutatójának adott részeiben találhatók.

Pontosan tartsa be a jelen használati 
útmutatóban foglaltakat

Karbantartás

A készüléket nem szabad robbanásveszélyes 
környezetben használni

VIGYÁZAT
Helytelen működtetés és nem 
rendeltetésszerű használat veszélye

Az eszköz használata előtt olvassa el a 
használati útmutatót, és mindig tartsa be az ott 
leírtakat. Az orvostechnikai eszközt kizárólag 
a "Javasolt alkalmazás" c. fejezetben 
ismertetett célokra szabad használni.

Pontosan tartsa be a használati útmutatóban 
található VIGYÁZAT és FIGYELEM 
kiemeléssel jelzett tudnivalókat, és az eszköz 
címkéin feltüntetett figyelmeztetéseket.

Ha nem tartják be ezeket a biztonsági 
utasításokat, előfordulhat, hogy az eszközt 
nem a rendeltetésének megfelelően fogják 
használni.

VIGYÁZAT
Az eszköz meghibásodásának és a páciens 
sérülésének veszélye
Szervizszakembernek rendszeres 
időközökben meg kell vizsgálnia az eszközt, 
és a szükséges javításokat el kell végeznie. Az 
eszköz javítását és a bonyolult karbantartási 
műveleteket csak szakértő végezheti.
A fenti feltétel nem teljesülése az eszköz 
meghibásodásához és a páciens sérüléséhez 
vezethet.
A Dräger javasolja, hogy kössön 
szervizszerződést a DrägerService-szel, és 
hogy minden javítást a DrägerService-szel 
végeztessen el. A Dräger javasolja, hogy 
kizárólag eredeti Dräger pótalkatrészeket 
használjon a karbantartáshoz.

VIGYÁZAT
Robbanás- és tűzveszély
Az orvostechnikai eszközt nem szabad olyan 
környezetben használni, ahol az 
oxigénkoncentráció 25 Térf.%-nál magasabb 
lehet, illetve ahol gyúlékony vagy 
robbanékony gázkeverékek lehetnek.

VIGYÁZAT
A készülék meghibásodásának veszélye
A kórházi hálózati áramellátás kimaradása 
esetén a kiegészítő hálózati tápellátó aljzatokra 
csatlakoztatott készülékeket a szünetmentes 
áramellátás nem fogja árammal ellátni.
– Ne csatlakoztasson életfunkciókat 

fenntartó készülékeket a külső 
csatlakozóaljzatokhoz.

– Gondoskodjon a csatlakoztatott 
készülékek alternatív áramellátásáról.



Használati útmutató Áramelosztó orvostechnikai eszközökhöz 5

Javasolt alkalmazás

Az orvostechnikai eszközök áramelosztóját az 
alábbi alkalmazási területeken való használatra 
tervezték:

– orvostechnikai eszközökkel való használatra, 
azok műszaki specifikációinak megfelelően

– az alapkészülékek (pl. anesztézia 
munkaállomás) mechanikus 
feszítésmentesítővel ellátott hálózati 
csatlakozóaljzaton keresztüli elektromos 
áramellátásához

– akár további 3 orvostechnikai eszköz 
elektromos áramellátásához (az 
IEC 60601-1/UL 60601-1 szabvány előírásai 
szerint), feltéve, hogy azokat rendszerként jóvá 
hagyta a gyártó, valamint a leírásukat 
tartalmazza a használati útmutató, az 
összeszerelési útmutató vagy a tartozékok 
listája.

– rögzített helyen való használathoz – ebben az 
esetben az áramelosztót az alapkészülékhez 
kell rögzíteni.

Az áramelosztó nem csatlakoztatható beépített 
külső csatlakozóaljzatokkal rendelkező 
orvostechnikai eszközökhöz.

VIGYÁZAT
Áramütés veszélye

A készülékbe került folyadék az áramelosztó 
meghibásodását vagy a készülék 
megrongálódását okozhatja, és ezzel 
veszélyezteti a pácienst vagy más 
személyeket!

Olyan helyen helyezze el, ahol nem kerülhet a 
csatlakozóaljzatokba folyadék vagy 
elektromosságot vezető alkatrész.

VIGYÁZAT
Áramütés veszélye

A készülékek kiegészítő hálózati tápellátó 
aljzatba való csatlakoztatása megnövekedett 
mértékű szivárgóáramhoz vezethet. Ha egy 
ilyen készülék védőföldelése meghibásodik, a 
szivárgóáram a megengedett érték fölé 
emelkedhet.
– A készülékeket kizárólag a készülék 

gyártójának a hozzájárulásával 
csatlakoztassa a kiegészítő hálózati 
tápellátó aljzatokba.

– Ellenőriztesse a szivárgóáramot a 
szervizszakemberrel.

– A megengedett érték túllépése esetén 
gondoskodjon az áramelosztó kiegészítő 
védőföldelésének a fali 
potenciálkiegyenlítő csatlakozóhoz való 
megfelelő csatlakoztatásáról.

– Ha az érték a kiegészítő védőföldelés 
csatlakoztatását követően is meghaladja a 
megengedett értéket, csatlakoztassa az 
illető készüléket külön hálózati tápellátó 
aljzatba.
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A készülék felépítése

Ábra: Áramelosztó, példa (DIN 49400)

A Hálózati kábel

B Az áramelosztó kábelrögzítője

C Hálózati biztosíték

D Csatlakozóaljzat az alapkészülékhez – véletlen 
eltávolítás ellen feszítésmentesítővel biztosított 
csatlakozóaljzat

E Biztosítékok száma csatlakozóaljzatonként: 
2 db

F Csatlakozóaljzatok kiegészítő 
berendezésekhez: max. 3 db

G Adapter az áramelosztó hátsó oldalán lévő 
profilsínhez

H Potenciálkiegyenlítő csatlakozó, 5 db

I Reteszelhető védőföldelés-csatlakozó 
(faloldali)

J Hálózati tápellátó aljzat

K Reteszelhető védőföldelés-csatlakozó 
(aljzatoldali)

00
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H

G E D C B A

I J K
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Szimbólumok

Ellenőrizze a szivárgóáramot

Potenciálkiegyenlítő csatlakozója

Figyelem! Olvassa el a kísérő 
dokumentumokat!

Vigyázat! Pontosan tartsa be a jelen 
használati útmutatóban foglaltakat

Védőföldelés

Gyártó

A gyártás dátuma

Sorozatszám

Rendelési szám

Tárolási hőmérséklet

Rel. páratartalom

Légköri nyomás

WEEE címke, 2002/96/EK irányelv

XXXX

SN

REV
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Összeszerelés és előkészítés

Az áramelosztó elhelyezése

– Tartsa be az IEC/EN 60601-1 szabvány 
előírásait.

– Tartsa be az alapkészülékhez mellékelt 
átalakítási útmutatót.

– Tartsa be az alapkészülék használati 
útmutatójában leírtakat.

Az áramelosztó csatlakoztatása

1 Csatlakoztassa a reteszelhető védőföldelés-
csatlakozót a fali potenciálkiegyenlítő aljzatba.

 Megfelelő eszközzel forgassa el az óramutató 
járásával ellentétes irányban a reteszelhető 
védőföldelés-csatlakozón lévő csavart, 
amennyire csak lehet. A védőföldelés-
csatlakozó alsó része kiold.

 Nyomja le az alsó részt a védőföldelés sárga-
zöld sapkájának irányába.

 Csatlakoztassa a védőföldelés-csatlakozót a 
fali potenciálkiegyenlítő aljzatba.

 Nyomja az alsó részt a fal felé ütközésig.

 Rögzítse a csavarral az alsó részt. A 
meghúzáshoz megfelelő eszközzel forgassa el 
az óramutató járásával megegyező irányban a 
csavart.

2 Illessze be az áramelosztó csatlakozódugóját a 
fali csatlakozóaljzatba.

3 Illessze be az alapkészülék áramellátó 
csatlakozódugóját az áramelosztó első 
csatlakozóaljzatába (D). A csatlakozóaljzatot a 
feszítésmentesítővel biztosítani kell a véletlen 
eltávolítás ellen.

VIGYÁZAT
Elektromos kockázat!

Ne csatlakoztasson további áramelosztókat, 
illetve hosszabbítókábeleket az 
orvostechnikai eszközök áramelosztójához.

MEGJEGYZÉS
A fali hálózati tápellátó aljzat és a fali 
potenciálkiegyenlítő aljzat közti távolság nem lehet 
nagyobb, mint 0,25 m (0,82 ft).

MEGJEGYZÉS
A szétszereléskor először az áramelosztó 
hálózati csatlakozóját kell eltávolítani, majd a 
reteszelhető védőföldelés-csatlakozót a fali 
potenciálkiegyenlítő aljzatból.
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Tisztítás és fertőtlenítés

Ha az áramelosztó vagy a kábel piszkos:

1 Válassza le az áramelosztó kábelét a fali 
csatlakozóaljzatról.

2 Nedves ronggyal törölje le az áramelosztót és a 
kábelt. Ne fertőtlenítsen permetezéssel!

Karbantartás

A készülék felépítése

Ebben a fejezetben az orvostechnikai eszköz 
helyes működésének biztosítása érdekében 
szükséges karbantartási műveletek vannak leírva.

A karbantartást a felelős személyzetnek kell 
elvégeznie.

VIGYÁZAT
Áramütés veszélye

A készülékbe került folyadék az áramelosztó 
meghibásodását vagy a készülék 
megrongálódását okozhatja, és ezzel 
veszélyeztetheti a pácienst vagy más 
személyeket!

Minden alkatrészt nedves ronggyal való 
letörléssel kell fertőtleníteni, ügyelve arra, 
hogy ne kerüljön folyadék a készülék 
belsejébe.

VIGYÁZAT
Fertőzésveszély

A patogén kórokozók megfertőzhetik a felelős 
személyzetet.

Fertőtlenítse és tisztítsa meg az eszközt vagy 
az eszköz alkatrészeit, mielőtt bármilyen 
karbantartási munkát végez, vagy mielőtt 
visszaküldi javításra az orvostechnikai 
eszközt.

VIGYÁZAT
Áramütés veszélye

Az áram alatt lévő komponensek a burkolat 
alatt találhatók.
– Ne távolítsa el a ház burkolatát.
– A karbantartást a felelős személyzetnek 

kell elvégeznie. A Dräger javasolja, hogy a 
javításokat és bonyolult szervizelési 
munkálatokat a DrägerService-szel 
végeztesse el.
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A karbantartás fogalmainak fogalommeghatározásai

Ellenőrzés

A rendszeres ellenőrzéseket a következő 
specifikációknak megfelelően, a feltüntetett 
időközökben kell elvégezni.

Biztonsági ellenőrzések

1 Ellenőrizze a mellékelt dokumentumokat:
– Megvan az aktuális használati útmutató

2 Győződjön meg arról, hogy a 
készülékkombináció jól működő állapotban 
van:
– Minden címke teljes és olvasható.
– Nem látható sérülés:

– a burkolat részein,
– az aljzatokon,
– a kábeleken,
– a feszültségmentesítő bilincsen.

– A kívülről hozzáférhető biztosítékok 
megfelelnek a meghatározott értékeknek.

3 Ellenőrizze, hogy az elektromos biztonság 
megfelel-e az IEC 62353 szabványnak.

Fogalom Fogalommeghatározás
Karbantartás Az összes olyan művelet (ellenőrzés, megelőző karbantartás, javítás) 

amelynek célja, hogy megőrizze és helyreállítsa az orvostechnikai eszköz 
megfelelő működési állapotát

Ellenőrzés Az orvostechnikai eszköz aktuális állapotának meghatározására és 
felmérésére szolgáló műveletek

Megelőző karbantartás Az orvostechnikai eszköz működőképességének fenntartására irányuló, 
meghatározott, rendszeresen végzendő műveletek

Javítás Az orvostechnikai eszköz működési állapotának helyreállítása érdekében 
végzett műveletek, meghibásodás után

Ellenőrzések Időköz Felelős személyzet
Ellenőrzések és biztonsági 
ellenőrzések1)

1) A megnevezés a Német Szövetségi Köztársaság területén érvényes; ez megfelel az Osztrák Köztársaságban érvényes 
"Rendszeres biztonsági vizsgálat"-nak

24 havonta2)

2) Ha egy olyan áramelosztót használ, amelyre rövidebb ellenőrzési gyakoriságú orvostechnikai eszköz van csatlakoztatva, 
az elosztó ellenőrzési gyakorisága is rövidül.

Szervizszakemberek

VIGYÁZAT
Az orvostechnikai eszköz meghibásodásának 
veszélye

Ha a biztonsági ellenőrzéseket nem végzik el 
rendszeresen, nem garantálható az 
orvostechnikai eszköz megfelelő működése.

Az előírt időközökben végezze el a biztonsági 
ellenőrzéseket.
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Javítás

A Dräger javasolja, hogy minden javítási munkát a 
DrägerService márkaszervizzel végeztessen, és 
hogy a karbantartáshoz kizárólag eredeti Dräger 
pótalkatrészeket használjon.

Hulladékkezelés

Azokban az országokban, ahol érvényes a 
2002/96/EK uniós irányelv

Ez az eszköz a 2002/96/EK (WEEE, Waste 
Electrical and Electronic Equipment) uniós irányelv 
hatálya alá esik. Az irányelv által előírt 
regisztrációnak megfelelően ez az eszköz nem 
helyezhető el a leselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések kommunális 
hulladékgyűjtő helyein. A Dräger meghatalmazta 

az egyik vállalatot az eszköz begyűjtésével és 
hulladékkezelésével. Ha kezdeményezni kívánja 
az eszköz visszavételét, vagy ha részletesebben 
kíván tájékozódni, látogassa meg webhelyünket a 
www.draeger.com címen, és a DrägerService 
részben keresse meg a "WEEE" linket. Ha nem 
tudja elérni a webhelyet, forduljon a helyi Dräger 
szervezethez.

Műszaki adatok

Környezeti feltételek
Használat közben

Hőmérséklet 10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
Légnyomás 700 ... 1060 hPa (10,15 ... 15,37 psi)
Rel. páratartalom 20 és 80 % között (páralecsapódás nélkül)

Tárolás közben
Hőmérséklet –10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Légnyomás 500 ... 1060 hPa (7,25 ... 15,37 psi)
Rel. páratartalom 10 és 90 % között (páralecsapódás nélkül)
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Specifikációk
Ország Szabányos 

csatlakozóaljzat
Hálózati 
feszültség

Összeg-
áram

Frekven-
cia

Biztosítékok 
IEC 60127-2/III, 
250 V elektro-
mos csatlako-
zóaljzatokhoz

Dräger 
rendelési 
szám

Németország, 
Hollandia, Ausztria, 
Spanyolország

DIN 49440/
CEE 7/4

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

Nagy-Britannia BS 1363 230 V AC 12 A 50/60 Hz T 3,15 A L G92545

Franciaország, 
Belgium

UTE NFC 61-303,
CEE 7/NV

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

Ausztrália AS 3112 240 V AC 8 A 50/60 Hz T 3,15 A L 2603821
USA, Japán, 
Kanada

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

100 ... 
120 V AC

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

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

Az összes csatlakoztatott készülék áramerősségének az összege nem haladhatja meg a fent említett 
összegáramot.

Méretek
(Szé x Ma x Mé)

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

Súly,
hálózati kábel nélkül

kb. 3 kg (kb. 6,61 lbs)

Elektromos biztonság Az EN 60601-1, illetve az UL 60601-1 szabvány 
szerint bevizsgálva a G92558 esetén – I. 
védelmi osztály

Besorolás
az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK 
irányelv IX. melléklete szerint

I. osztály

UMDNS kód
(Universal Medical Device Nomenclature System – Az 
orvostechnikai eszközök univerzális nomenklatúrája) 

17-603

GMDN-kód
(Global Medical Device Nomenclature – Az 
orvostechnikai eszközök nemzetközi cikklistája)

17-603
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Eszközkombinációk

Ez az orvostechnikai eszköz más Dräger 
eszközökkel vagy harmadik fél által gyártott 
eszközökkel kombinálva is használható. Vegye 
figyelembe az egyes eszközök kísérő 
dokumentumait.

Ha egy eszközkombinációt a Dräger nem hagyott 
jóvá, nem garantálható az egyes eszközök 
biztonságossága és megfelelő működése. Az 
üzemeltető szervezetnek meg kell bizonyosodnia 
arról, hogy az eszközkombináció megfelel az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványok 
érvényben lévő verzióinak.

A Dräger által jóváhagyott eszközkombinációk 
megfelelnek az alábbi szabványoknak (ha 
vonatkozik rájuk):

– IEC 60601-1, 3. kiadás (általános biztonsági 
követelmények, eszközkombinációk, 
szoftvervezérelt funkciók)
– IEC 60601-1-2 (elektromágneses 

kompatibilitás)

vagy:

– IEC 60601-1, 2. kiadás (általános biztonsági 
követelmények)
– IEC 60601-1-1 (eszközkombinációk)
– IEC 60601-1-2 (elektromágneses 

kompatibilitás)
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.



Az orvostechnikai eszközökről szóló
93/42/EGK irányelv

Gyártó:

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

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

9039006 – GA 5664.650 hu
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Kiadás/Edition: 8 – 2015-11
(Kiadás/Edition: 1 – 2006-05)
A Dräger fenntartja a jogot, hogy minden 
előzetes értesítés nélkül módosítsa az 
orvostechnikai eszközt.
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