
Návod k použití

Zásuvková lišta pro 
zdravotnické prostředky

VAROVÁNÍ
Abyste mohli tento zdravotnický 
prostředek náležitě používat, 
prostudujte si návod k použití a řiďte se 
jím.
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Typografické konvence

Obchodní známky

Definice bezpečnostních informací

1 Čísla následující po sobě označují jednotlivé 
kroky určité akce. Pro každou novou 
posloupnost úkonů začíná číslování vždy 
číslem "1".

 Body označují jednotlivé akce nebo různé 
možnosti.

– Pomlčky označují seznam údajů, volitelných 
možností nebo objektů.

(A) Písmena v závorkách odkazují na prvky 
v příslušném obrázku.

A Písmena v obrázcích označují prvky 
zmíněné v textu.

Ochranná známka Vlastník ochranné známky
DrägerService® Dräger

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ poskytuje důležité informace o 
potenciálně nebezpečné situaci, která by v 
případě zanedbání mohla způsobit smrt nebo 
vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ poskytuje důležité informace o 
potenciálně nebezpečné situaci, která by v 
případě zanedbání mohla vést k lehkému, popř. 
středně těžkému zranění uživatele nebo pacienta 
nebo k poškození zdravotnického prostředku 
nebo jiného majetku.

POZNÁMKA
POZNÁMKA poskytuje dodatečné informace 
sloužící k zajištění bezproblémového provozu 
přístroje.
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Definice cílové skupiny

Cílovou skupinou definovanou pro tento výrobek 
jsou uživatelé, servisní personál a odborníci.

Tyto cílové skupiny musí být instruovány o 
používání výrobku, musí absolvovat požadovaná 
školení a musí mít potřebné znalosti k jeho 
používání, ošetřování, údržbě či opravám.

Tento výrobek mohou používat, instalovat, 
ošetřovat, udržovat či opravovat výhradně 
definované cílové skupiny.

Uživatelé

Uživatelé jsou osoby, které používají výrobek 
v souladu s účelem, pro který je určen.

Servisní personál

Servisní personál představuje osoby, které jsou 
odpovědné za údržbu výrobku.

Servisní personál musí být vyškolen v oblasti 
údržby zdravotnických prostředků a instalaci, 
ošetřování a údržbě výrobku.

Odborníci

Odborníci jsou osoby, které provádějí opravy a 
složitější údržbu výrobku.

Odborníci musejí mít potřebné znalosti a 
zkušenosti se složitější údržbou výrobku.

Symboly

Podrobné vysvětlení naleznete v podkapitole 
"Symboly" v kapitole "Přehled systému".
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Pro vaši bezpečnost a pro bezpečnost vašich pacientů

Všeobecné bezpečnostní informace

Následující VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ se 
vztahují obecně k provozu tohoto výrobku.

VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ týkající se 
konkrétních subsystémů nebo zvláštních funkcí 
výrobku jsou uvedena v příslušných kapitolách 
tohoto návodu k použití, resp. v návodech k použití 
jiných výrobků používaných spolu s tímto 
výrobkem.

Dodržujte důsledně tento návod k použití

Údržba

Nepoužívejte v prostorech s nebezpečím 
výbuchu

VAROVÁNÍ
Nebezpečí nesprávného provozu nebo 
nesprávného použití

Jakékoli použití tohoto výrobku vyžaduje 
dokonalé pochopení a důsledné dodržování 
všech částí tohoto návodu k použití. Výrobek 
smí být používán výhradně k účelu 
popsanému v kapitole "Účel použití".

Důsledně dodržujte všechna VAROVÁNÍ 
a UPOZORNĚNÍ uvedená v tomto návodu 
k použití a všechny pokyny na štítcích 
výrobku.

Zanedbání těchto bezpečnostních informací 
se považuje za použití výrobku v rozporu 
s jeho účelem použití.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí selhání výrobku a poranění 
pacienta

Výrobek musí pravidelně kontrolovat a 
udržovat servisní personál. Opravy a složitější 
údržbu výrobku musejí provádět odborníci.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů 
může dojít k selhání výrobku a poranění 
pacienta.

Společnost Dräger vám doporučuje uzavřít 
servisní smlouvu se společností 
DrägerService a svěřovat společnosti 
DrägerService veškeré opravy. Společnost 
Dräger rovněž doporučuje používat při údržbě 
originální náhradní díly Dräger.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu nebo požáru

Tento zdravotnický prostředek není schválen 
pro použití v prostorách s možným výskytem 
koncentrací kyslíku nad 25 obj. % nebo 
hořlavých nebo výbušných plynových směsí.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poruchy přístroje

V případě výpadku síťového napájení 
nebudou přístroje připojené do zásuvkové 
lišty napájeny ze záložního zdroje.
– Do zásuvkové lišty nezapojujte žádné 

přístroje udržující životní funkce.
– Zajistěte alternativní napájení připojených 

přístrojů.
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Účel použití

Zásuvková lišta pro zdravotnické prostředky je 
určena k dále uvedeným účelům:

– použití se zdravotnickými prostředky v souladu 
s jejich technickými specifikacemi

– napájení základního přístroje (např. 
anesteziologického pracoviště) ze zásuvky 
opatřené mechanickými úchytkami

– napájení dalších až 3 zdravotnických prostředků 
(odpovídajících normě IEC 60601-1 / 
UL 60601-1) za předpokladu, že výrobce 
schválil jejich použití v systému a že jsou 
popsány v návodu k použití, návodu k instalaci 
nebo seznamu příslušenství

– jako zásuvková lišta stabilně připevněná – 
k základnímu přístroji

Zásuvkovou lištu nelze připojit ke zdravotnickým 
prostředkům, které mají integrované pomocné 
zásuvky.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úderu elektrickým proudem

Proniknutí kapaliny do zásuvkové lišty může 
způsobit její nefunkčnost, poškodit přístroj 
a ohrozit pacienta a ostatní osoby.

Umístěte ji na místo, kde do zásuvek nemohou 
proniknout žádné kapaliny ani elektricky 
vodivé předměty.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úderu elektrickým proudem

Zapojení přístrojů do zásuvkové lišty může 
zvýšit hodnotu svodového proudu. Dojde-li 
k selhání ochranného uzemnění některého 
takového přístroje, svodový proud může 
přesáhnout povolenou úroveň.
– Do zásuvkové lišty lze připojovat přístroje 

pouze se souhlasem jejich výrobce.
– Zajistěte, aby servisní personál 

kontroloval úroveň svodového proudu.
– Dojde-li k překročení povolené hodnoty, 

zajistěte správné připojení doplňkového 
ochranného uzemnění zásuvkové lišty do 
zásuvky pro vyrovnání potenciálu ve zdi.

– Pokud i po připojení doplňkového 
ochranného uzemnění úroveň svodového 
proudu překračuje povolenou hodnotu, 
připojte daný přístroj do samostatné 
elektrické zásuvky ve zdi.
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Přehled systému

Ilustrace: Příklad zásuvkové lišty (DIN 49400)

A Napájecí kabel

B Svorka pro zajištění proti vytržení kabelu 
zásuvkové lišty

C Hlavní pojistka

D Zásuvka pro základní přístroj s mechanickými 
úchytkami proti neúmyslnému vytažení zástrčky

E Pojistky jednotlivých zásuvek, 2 kusy u každé

F Zásuvky pro doplňkové přístroje, max. 3 kusy

G Adaptér do štěrbiny na zadní straně zásuvkové 
lišty

H Konektory pro vyrovnání potenciálu, 5 kusů

I Konektor ochranného uzemnění s pojistkou 
proti vytržení (konec, který se zapojuje do 
zásuvky ve zdi)

J Zástrčka přívodního kabelu

K Konektor ochranného uzemnění s pojistkou 
proti vytržení (konec, který se zapojuje do 
zásuvkové lišty)
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Symboly

Sledujte svodový proud

Konektor pro vyrovnání potenciálu

Upozornění! Dodržujte pokyny v 
průvodní dokumentaci

Varování! Dodržujte důsledně tento 
návod k použití

Ochranné uzemnění

Výrobce

Datum výroby

Sériové číslo

Objednací číslo

Teplota skladování

Rel. vlhkost

Atmosférický tlak

Označení WEEE, Směrnice 2002/96/ES

XXXX

SN

REV
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Montáž a příprava

Umístění zásuvkové lišty

– Dodržujte požadavky normy IEC/EN 60601-1.

– Dodržujte pokyny pro konverzi základního 
přístroje.

– Dodržujte pokyny v návodu k použití základního 
přístroje.

Připojení zásuvkové lišty

1 Konektor ochranného uzemnění s pojistkou 
proti vytržení zapojte do zásuvky pro vyrovnání 
potenciálu ve zdi.

 Pomocí vhodného nástroje otočte nadoraz 
šroubem pojistky konektoru ochranného 
uzemnění proti směru pohybu hodinových 
ručiček. Dolní část konektoru ochranného 
uzemnění se uvolní.

 Zatlačte na spodní část konektoru ochranného 
uzemnění směrem ke žlutozelené krytce 
konektoru.

 Zapojte konektor ochranného uzemnění do 
zásuvky pro vyrovnání potenciálu ve zdi.

 Zatlačte dolní část konektoru směrem ke zdi až 
nadoraz.

 Upevněte spodní část šroubem. Pomocí 
vhodného nástroje utáhněte šroub ve směru 
pohybu hodinových ručiček.

2 Zasuňte zástrčku napájecího kabelu zásuvkové 
lišty do elektrické zásuvky ve zdi.

3 Zasuňte zástrčku napájecího kabelu 
základního přístroje do první zásuvky (D) 
zásuvkové lišty. Zástrčka musí být zajištěna 
mechanickými úchytkami proti neúmyslnému 
vytažení.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Do zásuvkové lišty pro zdravotnické 
prostředky nezapojujte žádné další zásuvkové 
lišty nebo prodlužovací kabely.

POZNÁMKA
Vzdálenost mezi elektrickou zásuvkou ve zdi a 
zásuvkou pro vyrovnání potenciálu ve zdi nesmí 
být větší než 0,25 m (0,82 ft).

POZNÁMKA
Při demontáži je nutné jako první vytáhnout 
zástrčku zásuvkové lišty a až poté lze vytáhnout 
konektor ochranného uzemnění s pojistkou ze 
zásuvky pro vyrovnání potenciálu ve zdi.
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Čištění a dezinfekce

V případě znečištění zásuvkové lišty nebo 
přívodního kabelu:

1 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu 
zásuvkové lišty z elektrické zásuvky ve zdi.

2 Otřete zásuvkovou lištu nebo přívodní kabel 
navlhčeným hadříkem. K dezinfekci 
nepoužívejte sprej!

Údržba

Přehled

V této kapitole jsou popsány kroky údržby nezbytné 
k zajištění řádné funkce zdravotnického 
prostředku.

Údržbu může provádět výhradně příslušný 
odpovědný personál.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úderu elektrickým proudem

Proniknutí kapaliny do zásuvkové lišty může 
způsobit její nefunkčnost, poškodit přístroj 
a ohrozit pacienta a ostatní osoby.

Všechny díly lze dezinfikovat výhradně 
otřením navlhčeným hadrem; přitom je nutné 
zajistit, aby do zásuvkové lišty nepronikla 
žádná kapalina.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí infekce

Může dojít k infikování odpovědného 
personálu patogenními mikroby.

Před prováděním jakékoliv údržby a rovněž 
před odesláním zdravotnického prostředku 
k opravě vydezinfikujte a očistěte všechny 
jeho části.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úderu elektrickým proudem

Pod krytem se nacházejí součásti, které jsou 
pod proudem.
– Neodstraňujte kryt.
– Údržbu může provádět výhradně příslušný 

odpovědný personál. Společnost Dräger 
doporučuje zadávat údržbu a servis 
společnosti DrägerService.
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Definice pojmů v oblasti údržby

Inspekce

Zařízení je nutné pravidelně kontrolovat v souladu 
s dále uvedenými specifikacemi a intervaly.

Bezpečností kontroly

1 Zkontrolujte průvodní dokumentaci:
– Je k dispozici aktuální návod k použití

2 Zkontrolujte, zda je kombinace přístrojů v 
dobrém stavu:
– Štítky nejsou porušené a jsou čitelné
– Následující části nejsou viditelně 

poškozené:
– Části pláště
– Zásuvky
– Kabely
– Svorky pro zajištění kabelu

– Pojistky (přístupné zevně) odpovídají 
specifikovaným hodnotám

3 Zkontrolujte elektrickou bezpečnost podle 
normy IEC 62353.

Pojem Definice
Údržba Veškerá opatření (kontrola, preventivní údržba, oprava), jejichž cílem je 

zachování či obnovení funkčního stavu zdravotnického prostředku
Inspekce Opatření, jejichž cílem je určit a vyhodnotit aktuální stav zdravotnického 

prostředku
Preventivní údržba Opakovaná určená opatření, jejichž cílem je zachování funkčního stavu 

zdravotnického prostředku
Oprava Opatření, jejichž cílem je obnovení funkčního stavu zdravotnického 

prostředku po závadě

Kontroly Interval Odpovědný personál
Inspekce a bezpečnostní kontroly1)

1) Vztahuje se na Spolkovou republiku Německo; odpovídá předpisu "Pravidelné bezpečnostní kontroly" v Rakousku

Každých 24 měsíců2)

2) Je-li zásuvková lišta použita spolu se zdravotnickým prostředkem, který má kratší interval kontroly, platí pro zásuvkovou 
lištu kratší interval.

Servisní personál

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poruchy zdravotnického přístroje

Neprovádíte-li bezpečnostní kontroly 
pravidelně, může být ohrožena řádná funkce 
zdravotnického přístroje.

Bezpečnostní kontroly provádějte v určených 
intervalech.
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Oprava

Společnost Dräger doporučuje svěřovat veškeré 
opravy firmě DrägerService a používat výhradně 
originální náhradní díly Dräger.

Likvidace

Pro země, v nichž platí směrnice EU 
2002/96/ES:

Toto zařízení podléhá ustanovením směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(“WEEE“).  V souladu s požadavky registrace 
zařízení vyplývajícími z uvedené směrnice je 
zakázáno využívat k jeho likvidaci obecní místa pro 
likvidaci odpadních elektrických a elektronických 

zařízení. Společnost Dräger pověřila sběrem a 
likvidací tohoto zdravotnického přístroje zvláštní 
specializovanou firmu. Pokud si budete přát 
iniciovat vrácení nebo získat další informace, 
navštivte internetové stránky společnosti na adrese 
www.draeger.com, kde v sekci DrägerService 
naleznete odkaz „WEEE“. Pokud nemáte přístup k 
internetovým stránkám, obraťte se na oblastní 
zastoupení společnosti Dräger.

Technické údaje

Podmínky prostředí
Provozní podmínky

Teplota 10 až 35 °C (50 až 95 °F)
Tlak vzduchu 700 až 1060 hPa (10,15 až 15,37 psi)
Rel. vlhkost 20 až 80 % (nekondenzující)

Podmínky uskladnění
Teplota –10 až 60 °C (14 až140 °F)
Tlak vzduchu 500 až 1060 hPa (7,25 až 15,37 psi)
Rel. vlhkost 10 až 90 % (nekondenzující)



12 Návod k použití Zásuvková lišta pro zdravotnické prostředky

Specifikace
Země Norma pro 

zásuvky
Síťové 
napětí

Součto-
vý proud

Frekven-
ce

Pojistky 
zásuvek 
IEC 60127-2/III, 
250V

Objednací 
číslo 
Dräger

Německo, 
Nizozemsko, 
Rakousko, 
Španělsko

DIN 49440/
CEE 7/4

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

Velká Británie BS 1363 230 V AC 12 A 50/60 Hz T 3.15 A L G92545
Francie, Belgie UTE NFC 61-303,

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

Austrálie AS 3112 240 V AC 8 A 50/60 Hz T 3.15 A L 2603821
USA, Japonsko, 
Kanada

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

100 až 
120 V AC

12 A 50/60 Hz T 3.15 A L G92558

Švýcarsko SN SEV 1011 230 V AC 8 A 50/60 Hz T 3.15 A L 2603822

Součet proudů všech připojených přístrojů nesmí překročit výše uvedenou hodnotu součtového proudu.

Rozměry
(š x v x h)

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

Hmotnost,
bez napájecího kabelu

cca 3 kg (cca 6,61 lbs)

Elektrická bezpečnost Testováno v souladu s EN 60601-1 nebo 
UL 60601-1 pro G92558; třída ochrany I

Klasifikace
podle směrnice Rady 93/42/EHS, příloha IX

Třída I

Kód UMDNS
(Univerzální nomenklaturní systém zdravotnických 
prostředků) 

17-603

Kód GMDN
(Světová nomenklatura zdravotnických prostředků)

17-603
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Přístrojové kombinace

Tento zdravotnický prostředek lze používat 
společně s dalšími přístroji společnosti Dräger 
nebo se zařízeními jiných výrobců. Dodržuje 
požadavky uvedené v průvodní dokumentaci 
jednotlivých zařízení.

Pokud přístrojovou kombinaci společnost Dräger 
neschválí, může být ohrožena funkční a 
bezpečnostní integrita jednotlivých přístrojů. 
Provozní organizace musí zajistit, aby přístrojové 
kombinace splňovaly platné předpisy pro 
zdravotnická zařízení. 

Přístrojové kombinace, které jsou schváleny 
společností Dräger, splňují požadavky 
následujících norem (v příslušných případech):

– IEC 60601-1, 3. vydání (obecné bezpečnostní 
požadavky, přístrojové kombinace, softwarově 
ovládané funkce)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita)

Nebo:

– IEC 60601-1, 2. vydání (obecné bezpečnostní 
požadavky)
– IEC 60601-1-1 (přístrojové kombinace)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita)
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