
Pъководство за работа

Лента на захранването на 
контакт за медицински 
уреди

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да работите правилно с този 
медицински уред, прочетете 
настоящото ръководство за работа и 
се съобразявайте с него.
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Типографски практики

Търговски марки

Дефиниции на информацията за безопасност

1 Последователните числа указват с 
номериране етапите на действията, като 
за всяка поредица от действия 
номерирането започва от "1".

 Точките посочват отделни действия или 
различни възможности за действие.

– Тиретата указват изброяване на данни, 
опции или обекти.

(A) Буквите, вмъкнати в изреченията, се 
отнасят за елементи от съответната 
илюстрация.

A Буквите в илюстрациите обозначават 
елементи, споменати в текста.

Търговска 
марка

Собственик на 
търговската марка

DrägerService® Dräger

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА дават важна 
информация за потенциално опасна 
ситуация, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до смърт или до сериозно 
нараняване.

ВНИМАНИЕ
Съобщенията за ВНИМАНИЕ дават важна 
информация за потенциално опасна ситуация, 
която, ако не се предотврати, може да доведе до 
леки или средни наранявания на потребителя 
или на пациента, както и до повреда на 
медицинския уред или на друго имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКАТА осигурява допълнителна 
информация с цел избягване на неудобства по 
време на работа.
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Дефиниция на целевата група

Целевата група за този продукт са 
потребителите, обслужващият персонал и 
специалистите.

Тези целеви групи трябва да получат 
инструкции за използването на продукта и да 
има необходимото обучение и познания за 
инсталиране, подготовка за ново използване, 
поддръжка или използване на продукта.

Продуктът трябва да се използва, инсталира, 
подготвя за ново използване или използва 
изключително от определените целеви групи.

Потребители

Потребителите са лица, които използват 
продукта в съответствие с неговото 
предназначение.

Обслужващ персонал

Обслужващият персонал са лицата, които 
отговарят за поддръжката на продукта.

Обслужващият персонал трябва да бъде обучен 
в поддръжката на медицинския уред и 
инсталирането, подготовката за ново 
използване и поддържането на продукта.

Специалисти

Специалистите са лицата, които извършват 
ремонт или комплексна дейност по поддръжка 
на продукта.

Специалистите трябва да имат необходимите 
познания и опит за комплексната дейност по 
поддръжка на продукта.

Символи

За разяснения се обърнете към "Символи" в 
раздел "Преглед на системата".
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За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

Обща информация за безопасност
Следващите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и съобщения 
за ВНИМАНИЕ се отнасят до основната работа 
на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА и съобщенията за 
ВНИМАНИЕ, отнасящи се до подсистемите или 
до частичните свойства на продукта, са 
посочени в съответните части на ръководството 
за работа на друг продукт, използван с този 
уред.

Спазвайте стриктно настоящото 
ръководство за работа

Поддръжка

Да не се използва във взривоопасна среда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от неправилна експлоатация и 
неправилна употреба

Всяко боравене с продукта предполага 
точно познаване и стриктно спазване на 
всички части от това ръководство за 
работа. Продуктът трябва да се използва 
само за целите, определени в 
"Предназначение".

Спазвайте стриктно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА 
и съобщенията за ВНИМАНИЕ от това 
ръководство за работа, както и всички 
указания от надписите на продукта.

Неспазването на тези съобщения за 
безопасност представлява употреба на 
продукта не по предназначението му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от повреда на продукта и увреждане 
на пациента
Продуктът трябва да бъде инспектиран и 
обслужван редовно от обслужващия 
персонал. Ремонтът и сложната поддръжка 
на продукта трябва да се извършват от 
специалисти.
Ако горното не бъде изпълнено, може да 
възникне повреда на продукта и увреждане 
на пациента.
Dräger препоръчва да бъде сключен 
договор за поддръжка с DrägerService, така 
че всички поправки да бъдат извършвани 
от DrägerService. За поддръжка Dräger 
препоръчва да се използват оригинални 
Dräger части за ремонт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия или пожар

Медицинският уред не е одобрен за 
експлоатация в среда, в която 
концентрациите на кислород са над 
25 Vol% или е възможно да се формират 
запалими или взривоопасни газови смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от повреда на уреда

Ако в болницата има прекъсване на 
главното захранване, уредите, свързани с 
куплунг за допълнително захранване, няма 
да бъдат захранени от източника на 
непрекъснато захранване.
– Не свързвайте животоподдържащи 

уреди с куплунги за допълнително 
захранване.

– Осигурете алтернативно захранване за 
свързаните уреди.



Pъководство за работа Лента на захранването на контакт за медицински уреди 5

Употреба по предназначение

Лентата за заханване на контакт за медицински 
уреди е предназначена за употреба в следните 
зони на приложение:

– за употреба с медицински уреди съгласно 
техните технически спецификации

– за захранване на основен уред (напр. 
анестезиологично работно място) чрез 
използване на контакта с фиксатор

– за захранване на до 3 допълнителни 
медицински уреда (съответстващи на 
IEC 60601-1/UL 60601-1), при условие че са 
одобрени като система от производителя и 
са описани в ръководството за работа, 
ръководството за монтаж или списъка на 
принадлежностите.

– за стационарна употреба – тук лентата за 
захранване на контакт трябва да бъде 
свързана с основния уред

Лентата за захранване на контакт може да не е 
свързана с медицинските уреди, които са 
интегрирани с допълнителното захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар

Проникването на течност може да причини 
неизправност на лентата на захранване на 
контакт, да повреди уреда и да застраши 
пациента или други лица.

Поставете го на място, където в контактите 
не могат да влязат течности или 
електропроводими части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар

Свързването на уреди към куплунги за 
допълнително захранване може да доведе 
до увеличаване на тока на утечка. Ако 
защитното заземяване на един от тези 
уреди откаже, токът на утечка може да 
надхвърли допустимата стойност.
– Свързвайте устройства към куплунги за 

допълнително захранване с 
одобрението на представителя на 
производителя.

– Поискайте от обслужващия персонал 
проверка на тока на утечка.

– Ако е надхвърлена допустимата 
стойност, уверете се, че разклонителят 
има правилно свързано лента за 
захранване на контакт на стената за 
изравняване на потенциала.

– Ако допустимата стойност все още е 
надхвърлена след свързване на 
допълнителното защитно заземяване, 
свържете съответния уред към отделен 
контакт.
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Преглед на системата

На изображението: Пример за лента за 
захранване (DIN 49400)

A Захранващ кабел

B Фиксатор за захранващия кабел на лентата 
за захранване

C Главен предпазител

D Контакт за основния уред, контакт, 
обезопасен срещу непреднамерено 
изваждане чрез фиксатор

E Предпазители за контактите, по 2 на всеки

F Контакти за допълнително оборудване, 
макс. 3 броя

G Адаптер за профилна шина върху задната 
страна на лентата за захранване на контакта

H Конектори за изравняване на потенциала, 
5 броя

I Заключващ се конектор за защитно 
заземяване (от страната на стената)

J Щекер за основно захранване

K Заключващ се конектор за защитно 
заземяване (от страната на контакта)

00
6F

H

G E D C B A

I J K
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Символи

Стока на утечката

Връзка за изравняване на потенциала

Внимание! Спазвайте 
придружаващата документация

Предупреждение! Спазвайте стриктно 
настоящото ръководство за работа

Защитна земя (защитно заземяване)

Производител

Дата на производство

Сериен номер

Номер на поръчка

Температура на съхранение

Отн. влажност

Атмосферно налягане

WEEE маркиране, Директива 
2002/96/EC

XXXX

SN

REV
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Сглобяване и подготовка

Поставяне на лентата за захранване 
на контакта

– Спазвайте IEC/EN 60601-1.

– Спазвайте инструкциите за пренастройване 
на основния уред.

– Спазвайте ръководството за работа на 
основния уред.

Свързване на лентата за захранване 
на контакта

1 Свържете заключващия се конектор за 
защитно заземяване с контакта за 
изравняване на потенциала на стената.

 С подходящ инструмент завъртете докрай, 
обратно на часовника, винта на 
заключващия се конектор за защитно 
заземяване. Долната част на конектора за 
защитно заземяване ще се освободи.

 Избутайте долната част по посоката на 
жълто-зелената капачка на конектора за 
защитно заземяване.

 Включете конектора за защитно заземяване 
в стенния контакт за изравняване на 
потенциала.

 Избутайте долната част по посока на 
стената, докато не достигне крайно 
положение.

 Фиксирайте долната част с винт. С подходящ 
инструмент завъртете винта по часовника, 
за да го затегнете.

2 Включете щепсела в лентата на 
захранването на контакт на стенен контакт.

3 Включете щепсела на основния уред в 
първия контакт (D) на лентата на 
захранването на контакт. Контактът трябва 
да е обезопасен срещу непреднамерено 
изваждане чрез фиксатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Възможна е опасност от токов удар!

Не свързвайте допълнителни ленти за 
захранване на контакт към ленти за 
захранване на медицински уреди.

ЗАБЕЛЕЖКА
Разстоянието между контакта на стената и 
контакта за изравняване на потенциала, 
монтиран на стената, трябва да е не повече от 
0,25 m (0,82 ft).

ЗАБЕЛЕЖКА
По време на разглобяване трябва най-напред 
да се извади щепселът за лентата за 
захранването за контакт, а след това да се 
извади заключващият се конектор за защитно 
заземяване от стенния контакт за изравняване 
на потенциала.



Pъководство за работа Лента на захранването на контакт за медицински уреди 9

Почистване и дезинфекциране

Ако лентата за захранването на контакт или 
кабелът са мръсни:

1 Извадете щепсела на лентата на 
захранването на контакт от стенния контакт.

2 Избършете лентата за захранването на 
контакт и кабела с влажна кърпа. Не 
дезинфекцирайте със спрей!

Поддръжка

Преглед на системата

Тази глава описва мерките за поддръжка, 
необходими за поддържане на правилното 
функциониране на медицинския уред.

Дейностите по поддръжката трябва да се 
извършват от отговорния персонал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар

Проникването на течност може да причини 
неизправност на лентата на захранване на 
контакт, да повреди уреда и да застраши 
пациента или други лица.

Всички части трябва да бъдат 
дезинфекцирани само с помощта на 
влажна кърпа, като се гарантира, че вътре в 
уреда няма никакви течности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от инфекция

Отговорният персонал може да бъде 
инфектиран с патогенни микроорганизми.

Дезинфекцирайте уреда или неговите 
части преди всякакви дейности по 
поддръжката, както и преди връщането му 
за ремонт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар

Под капака на корпуса са разположени 
части под напрежение.
– Не снемайте капака на корпуса.
– Дейностите по поддръжката трябва да 

се извършват от отговорния персонал. 
За ремонти и сложни сервизни работи 
Dräger препоъчва DrägerService.
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Определения на понятия за поддръжка

Проверка

Редовните проверки трябва да се извършват 
съгласно следните спецификации и посочените 
интервали.

Проверки за безопасност

1 Проверете придружаващата документация:
– Наличност на актуално ръководство за 

работа

2 Проверете дали комбинираният уред е в 
добро състояние:
– Всички етикети са цели и четливи
– Няма видими повреди по:

– Части на корпуса
– Контакти за захранване
– Кабели
– Фиксатор на захранващия кабел

– Предпазителите, достъпни отвън, 
съответстват на специфицираните 
стойности

3 Проверете електрическата безопасност 
съгласно IEC 62353.

Понятие Определение
Поддръжка Всички мерки (проверка, превантивна поддръжка, ремонт) 

предназначени да поддържат и възстановят функционалното състояние 
на медицинския уред.

Проверка Мерки, предназначени за определяне и оценка на действителното 
състояние на медицинския уред.

Превантивна 
поддръжка

Периодични специфицирани мерки, предназначени да поддържат 
функционалното състояние на медицинския уред.

Ремонт Мерки, предназначени да възстановят функционалното състояние на 
медицинския уред след повреда.

Проверки Интервал Отговорен персонал
Инспекции и проверки за 
безопасност1)

1) Обозначението е приложимо за Федерална република Германия; то съответства на "Периодична инспекция за 
безопасност" в Република Австрия

На всеки 24 месеца2)

2) При използване на лента за захранване с контакт с медицински уред с по-кратък интервал на проверка, интервалът 
на разклонителя се съкращава.

Обслужващ персонал

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от неизправност на медицински уред

Ако редовно не се провеждат проверки за 
безопасност, може да е нарушена 
правилната работа на медицинското 
устройство.

Извършвайте проверките за безопасност 
през посочените интервали.
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Ремонт

Dräger препоръчва всички ремонти да бъдат 
извършени от DrägerService и да се използват 
само оригинални части за ремонт на Dräger .

Изхвърляне

За държави, в които е в сила Директива 
2002/96/EO:

Този уред отговаря на изискванията на 
Директива 2002/96/ЕО на Европейския съюз 
(WEEE). За да отговаря на регистрацията си по 
тази директива, уредът не трябва да се 
изхвърля в общинските пунктове за събиране на 
електрически и електронни отпадъци. Dräger е 

оторизирал фирми за събиране и изхвърляне на 
уреда. За да повикате да вземат стар уред или 
за повече информация, посетете ни в интернет 
на адрес DrägerService и отидете в раздела , 
където ще намерите връзка към "WEEE". Ако 
нямате достъп до нашата уеб страница, 
обърнете се към местната организация на 
Dräger.

Технически данни

Условия на околната среда
По време на експлоатация

Температура от 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F)
Налягане на въздуха от 700 до 1060 hPa (10,15 до 15,37 psi)
Отн. влажност от 20 до 80 % (без кондензация)

По време на съхранение
Температура от –10 до 60 °C (14 до 140 °F)
Налягане на въздуха от 500 до 1060 hPa (7,25 до 15,37 psi)
Отн. влажност от 10 to 90 % (без кондензация)
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Спецификации
Държава Стандарт на 

контакта
Електрическо 
напрежение

Общ 
ток

Честота Предпазители 
за контакти 
IEC 60127-2/III, 
250 V

Dräger 
номер 
на 
поръчка

Германия, 
Нидерландия, 
Австрия, Испания

DIN 49440/
CEE 7/4

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

Обединеното 
кралство

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

Франция, Белгия UTE NFC 61-303,
CEE 7/NV

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

Австралия AS 3112 240 V AC 8 A 50/60 Hz T 3,15 A L 2603821
САЩ, Япония, 
Канада

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

от 100 до 
120 V AC

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

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

Общият електрически ток на всички свързани уреди не трябва да надвишава посочената по-горе 
стойност за общия ток.

Размери
(Ш x В x Д)

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

Тегло,
без захранващ кабел

прибл. 3 kg (прибл. 6,61 lbs)

Електрическа безопасност Изпитван по EN 60601-1 или UL 60601-1 за 
G92558; клас на защита I

Класификация
в съответствие с Директива 93/42/EEC 
Приложение IX

Клас I

UMDNS код
(Universal Medical Device Nomenclature System – 
Универсална номенклатура на медицинските 
уреди) 

17-603

GMDN-код
(Global Medical Device Nomenclature – Глобална 
номенклатура за медицински уреди)

17-603



Pъководство за работа Лента на захранването на контакт за медицински уреди 13

Комбинации на уреда

Този медицински уред може да се използва с 
други Dräger уреди или с уреди от 
производители трета страна. Спазвайте 
документите, съпътстващи отделните 
устройства.

Ако комбинацията на уреда не е одобрена от 
Dräger, безопасността и функционалната 
цялост са отделните устройства може да е 
нарушена. Операционната организация трябва 
да потвърди, че комбинацията на уреда 
съответства на приложимите версии на 
съответните стандарти за медицински уреди.

Комбинациите на уреди, одобрени от Dräger, 
съответстват на следните стандарти (където е 
приложимо):

– IEC 60601-1, 3-то издание (общи изисквания 
за безопасност, комбинации на устройства, 
софтуерно контролирани функции)
– IEC 60601-1-2 (електромагнитна 

съвместимост)

Или:

– IEC 60601-1, 2-ро издание (общи изисквания 
за безопасност)
– IEC 60601-1-1 (комбинации на 

устройства)
– IEC 60601-1-2 (електромагнитна 

съвместимост)
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Тази страница нарочно е оставена празна.
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Тази страница нарочно е оставена празна.



Директива 93/42/EИО
относно медицинските изделия

Производител:

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

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

9040024 – GA 5664.650 bg
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Издание/Edition: 7 – 2015-11
(Издание/Edition: 1 – 2008-10)
Dräger си запазва правото да прави промени 
по медицинския уред без предварително 
уведомление.
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