
Plicní automatika Plus Series a PSS® Series
Typy A, AE, ESA a N Návod k použití i
1 Pro vaši bezpečnost
1.1 Všeobecná bezpečnostní ustanovení
● Před použitím tohoto produktu si pozorně prostudujte tento

návod k použití.
● Striktně dodržujte tento návod k použití. Uživatel musí

dokonale rozumět těmto pokynům a musí je přísně dodržovat.
Tento produkt používejte pouze pro účely specifikované
v kapitole „Předpokládané použití“ v tomto dokumentu.

● Návod k použití nezahazujte. Zajistěte, aby byl uchováván a
patřičně používán uživatelem produktu.

● Používat tento produkt je povoleno pouze náležitě vyškoleným
a kompetentním uživatelům.

● Dodržujte veškerá místní a národní pravidla a předpisy
související s tímto produktem.

● Prohlídky, opravy a servisní práce na tomto produktu smějí
provádět jen náležitě vyškolení a kompetentní pracovníci.
Společnost Dräger doporučuje uzavřít servisní smlouvu se
společností Dräger, která pokryje všechny údržbové činnosti a
která zajistí, že všechny opravy budou uskutečňovány firmou
Dräger.

● Prohlídky a servisní práce na tomto produktu smí provádět
jedině náležitě vyškolení servisní technici a podle podrobného
popisu uvedeného v kapitole „Údržba“ tohoto dokumentu.

● Používejte jedině původní náhradní díly a příslušenství od
firmy Dräger, použití jiných součástí by mohlo mít nepříznivý
vliv na správnou funkci produktu.

● Vadný nebo neúplný produkt nepoužívejte a ani na něm
neprovádějte žádné úpravy.

● V případě jakékoli poruchy přístroje nebo jeho součásti
informujte firmu Dräger.

1.2 Definice výstražných symbolů

V tomto dokumentu se používají výstražné symboly, jejichž
smyslem je zvýraznit části textu, které vyžadují, aby jim uživatel
věnoval zvýšenou pozornost. Definice významů jednotlivých
symbolů jsou následující:

VAROVÁNÍ
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která
pokud jejímu vzniku není zabráněno, může mít za následek
smrt nebo vážné zranění.

POZOR
Poukazuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která
pokud jejímu vzniku není zabráněno, může mít za následek
újmu na zdraví nebo poškození produktu nebo životního
prostředí. Může se používat také jako upozornění na
nebezpečné postupy.

2 Popis
2.1 Přehled produktu

Plicní automatiky Dräger jsou výkonné ventily pro ovládání
dýchacího vzduchu dodávaného do masky uživatele dýchacího
přístroje. Plicní automatika propojuje středotlaký přívod
z dýchacího přístroje s maskou a zaplombovaná jednotka
rovnovážného pístu ve ventilu ovládá průtok vzduchu ventilem
v reakci na respirační nároky uživatele.

Plicní automatiky jsou pevně zabudované nebo snímatelné.
Zabudovaná varianta má středotlakou hadici s pneumatickou
koncovkou pro připojení k tlakovému redukčnímu ventilu
dýchacího přístroje. Snímatelná varianta má samčí rychlospojku
pro připojení k samičí rychlospojce na středotlaké hadici
dýchacího přístroje.

Plicní automatiky jsou přetlakové nebo podtlakové (viz
Kapitola 2.1.2), některé varianty mají manuálně ovládaný
doplňkový přívod vzduchu (viz Kapitola 2.1.4).

2.1.1 Spojka plicní automatika – maska

Typy spojek plicní automatika – maska jsou uvedeny v tabulce:

Spojky plicní automatiky jsou u masky výkyvné a umožňují radiální
pohyb ventilu bez úniku, když uživatel pohybuje hlavou a tělem.

Metody připojení a odpojení plicní automatiky

● Typ N připojení/odpojení (viz Obr. A)
● Typ AE připojení/odpojení (viz Obr. B)
● Typ A připojení (viz Obr. C)
● Typ A odpojení (viz Obr. D)
● Typ ESA připojení (viz Obr. E)
● Typ ESA odpojení (viz Obr. F)

2.1.2 Přetlakový a podtlakový ventil

Podtlakový

Podtlakový ventil umožňuje průtok vzduchu plicní automatikou,
pokud se během nádechu uživatele uvnitř masky vyskytne
podtlak. Tlak v masce je někdy nižší než vnější (atmosférický) tlak.

Podtlaková plicní automatika se aktivuje při každém dechu
(každém nádechu uživatele z dýchacího přístroje).

Přetlakový

Přetlakový ventil udržuje uvnitř masky větší než atmosférický tlak.
I když tlak při nádechu uživatele klesne, tlak uvnitř masky zůstává
nad úrovní atmosférického tlaku. 

Přetlaková plicní automatika se aktivuje při prvním dechu (prvním
nádechu uživatele z dýchacího přístroje) nebo při stisknutí
předního tlačítka (Obr. G, položka 2). U aktivovaných
přetlakových ventilů lze resetovacím tlačítkem (Obr. G, položka 1)
vypnout proud vzduchu ventilem, aby se nevyprázdnil vzduch
z tlakové lahve, pokud se nepoužívá.

2.1.3 Speciální plicní automatiky

Zelený pryžový kryt na resetovacím tlačítku plicní automatiky
(Obr. G, položka 1) označuje automatiku s jinou než silikonovou
membránou. Nesilikonová membrána má větší nepropustnost než
silikonová membrána. Tím je vhodná pro použití v prostředí
s parami a plyny jako například H2S – sirovodík.

Další podrobnosti o typech membrán a provozních prostředích
získáte od společnosti Dräger.

2.1.4 Doplňkový proud vzduchu

Některé varianty plicní automatiky mohou poskytovat doplňkový
proud vzduchu do masky na čištění zamlženého zorníku nebo pro
dočasné zvýšení dodávky vzduchu. Doplňkový proud vzduchu lze
aktivovat stisknutím předního tlačítka (Obr. G, položka 2).

Tato funkce není součástí plicních automatik používaných
s vyhrazenými únikovými dýchacími přístroji.

VAROVÁNÍ
Není-li to naprosto nezbytné, nepoužívejte doplňkový
proud vzduchu s autonomními dýchacími přístroji, které
nejsou připojené ke vzduchovému potrubí. Doplňkový
proud vzduchu zkracuje dobu dýchání z tlakové lahve.

2.2 Předpokládané použití

Plicní automatiky Dräger se používají s dýchacími přístroji Dräger
na ochranu uživatele při práci v kontaminované atmosféře nebo
v atmosféře s nedostatkem kyslíku.

V zájmu bezproblémového fungování doporučuje společnost
Dräger používat s plicními automatikami Dräger pouze
celoobličejové masky Dräger.

2.3 Osvědčení

Evropské normy, pokyny a směrnice, podle kterých je tento
výrobek schválen, jsou uvedeny v prohlášení o shodě (viz
prohlášení o shodě nebo stránky www.draeger.com/product-
certificates).

2.4 Vysvětlení značek a symbolů

Příklady značení plicní automatiky:

BRCD-1461 Sériové číslo Dräger
P Přetlak
N Podtlak
09/09 Měsíc a rok výroby
3356812 nebo R21034 Číslo dílu Dräger

Čárový kód sériového čísla

Kryt resetovacího tlačítka (Obr. G, položka 1) je barevně
kódovaný a označuje tyto vlastnosti plicní automatiky:

● Modrá – silikonová membrána, podtlaková
● Červená – silikonová membrána, přetlaková
● Zelená – jiná než silikonová membrána

3 Použití
Pokyny pro přípravu k použití a během používání jsou uvedeny
v návodu k použití dýchacího přístroje.

3.1 Před použitím

U dýchacích přístrojů se spojkou středotlaku odpojte a znovu
připojte zásuvnou spojku. Pro připojení zatlačte zásuvnou spojku
do objímkové spojky, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Pokud se
vyskytnou potíže s odpojením nebo připojením, přečtěte si
informace o odstraňování potíží v návodu k použití dýchacího
přístroje.

3.2 Připojení plicní automatiky k masce
1. Dbejte, aby spojka plicní automatiky a přípojka masky byly

čisté a nepoškozené.
2. Připojte plicní automatiku k masce:

○ Typ N a AE: našroubujte plicní automatiku do přípojky
masky a rukou utáhněte.

○ Typ A a ESA: zatlačte plicní automatiku do přípojky masky,
podle potřeby plicní automatikou mírně otáčejte, dokud
nezaklapne. 

3. Zkontrolujte spolehlivé uchycení plicní automatiky opatrným
pokusem o rozpojení spoje.

4. Pokud to vyžadují místní předpisy, pověřte druhou osobu
ověřením pevnosti a správnosti spojení.

4 Odstraňování potíží
Viz návod k použití dýchacího přístroje.

5 Údržba
5.1 Tabulka údržby

Společnost Dräger doporučuje provádět pravidelnou prohlídku,
testování a servis plicní automatiky podle tabulky níže.

V zemi použití může být vyžadována další údržba pro splnění
národních předpisů upravujících používání, údržbu, zkoušky a
testování tohoto produktu.

Spojka 
plicní 
automatiky

Spojka 
masky

Typ přístroje Typ spojky

N RA Podtlaková Šroubovací – 40 mm 
kulatý závit podle
EN 148-1

AE PE Přetlaková Šroubovací – M45 × 3 
podle EN 148-3

A P Přetlaková Zasunovací – specifická 
Dräger

ESA ESA Přetlaková Zasunovací – DIN 58600 
a EN 136/137

!

!

!

Součást Úkol Po 
použití

Každý 
měsíc

Každý 
rok

Ventil plicní 
automatiky

Zkontrolujte části spojek, 
které se do sebe zasouvají, 
zda jsou namazány (viz 
poznámka 1)

Poznámky

O Doporučení společnosti Dräger

1 U typu A zkontrolujte O-kroužek na plicní automatice; a u typu
ESA zkontrolujte vnější povrch zásuvné části zásuvné přípojky
na ventilu plicní automatiky. Mazivo by mělo být cítit na
prstech, ale nesmí být vidět. Pokud je požadováno opětovné
mazání, použijte Dow Corning® Molykote® 111 (jiná maziva
nejsou testována a mohou poškodit toto zařízení).

O

Vizuální prohlídka (viz 
Kapitola 5.3)

O O

Funkční zkouška (viz 
Kapitola 5.4)

O O

Zkoušky dýchacího cyklu a 
statické zkoušky (viz 
poznámka 2)

2 Tyto údržbové práce smí být uskutečňovány jedině firmou
Dräger nebo školenými servisními techniky. Podrobné
informace týkající se zkoušek jsou obsaženy v technické
příručce, která je předávána servisním technikům, kteří
absolvovali odpovídající kurz věnovaný údržbě těchto zařízení
u firmy Dräger.

O

Zkontrolujte části 
rychlospojek, které se do 
sebe zasouvají, zda jsou 
namazány (viz Kapitola 3.1)

O

2866

A

2865

B

2863

C

2864

D

2867

E

2868

F

2739

Dräger

G 1

2

PSS® je registrovaná obchodní značka společnosti Dräger. Dow Corning® a Molykote® jsou registrované obchodní známky firmy Dow Corning Corporation 3364407 (A3-D-P)
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5.2 Čištění

POZOR
Při sušení nepřekračujte teplotu 60 °C a po vysušení
součásti ze sušicího zařízení okamžitě vyjměte. Doba
sušení v zahřáté sušičce nesmí překročit 30 minut.

Pneumatické nebo elektronické součásti neponořujte do
čisticích roztoků ani do vody, pokud to nepředepisuje
interní postup čištění v Kapitola 5.2.2.

Po čištění a dezinfekci plicní automatiku důkladně osušte.

Pro informace o vhodných čisticích a dezinfekčních
prostředcích a jejich specifikace viz dokument 9100081 na
stránce www.draeger.com/IFU.

Prostudujte si také návod k použití masky a dalšího souvisejícího
vybavení.

● Používejte pouze čisté hadříky nepouštějící vlákna.

5.2.1 Vnější čištění

1. Plicní automatiku manuálně očistěte pomocí hadříku
navlhčeného v čisticím roztoku a odstraňte nečistoty.

2. Všechny součásti důkladně opláchněte hadříkem navlhčeným
čistou vodou a odstraňte všechny zbytky čisticích a
dezinfekčních přípravků.

3. Všechny součásti vysušte buď suchým hadříkem, ve vyhřáté
sušičce, nebo na vzduchu.

4. Pokud je zapotřebí demontovat plicní automatiku, obraťte se
na servisního pracovníka nebo společnost Dräger.

5.2.2 Vnitřní čištění a dezinfekce

POZOR
Vnitřní čištění a dezinfekci smějí provádět pouze řádně
vyškolení pracovníci. Demontáž plicní automatiky
neškolenými pracovníky je nepřípustné a může mít za
následek poškození zařízení.

Ultrazvukové čištění poškozuje membránu. Společnost
Dräger doporučuje nepoužívat na žádný díl plicní
automatiky ultrazvukové čištění.

Čisticí roztoky postupně odstraňují mazivo z pohyblivých částí. Po
čištění, dezinfekci a sušení provádějte funkční testy. Podle
potřeby zopakujte mazání pohyblivých částí.

1. Plicní automatiku demontujte následujícím způsobem:
a. Sejměte pryžový kryt (Obr. H, položka 1) z přední strany

pouzdra plicní automatiky: Sejměte bajonetové víčko (2)
kroucením proti směru hodinových ručiček (pro tento krok
se dodává plochý klíč – viz Kapitola 9). Z bajonetového
víčka nesnímejte pružinu a pružinu nesmíte během čištění
a dezinfekce natáhnout, stlačit ani poškodit (k podtlakovým
plicním automatikám (typ N) není pružina připevněná).

b. Opatrně uchopte kroužek (Obr. H, položka 3). V případě
nutnosti tímto kroužkem pootočte, až se vnější výstupky
uvolní ze zajišťovacího mechanismu v pouzdru (Obr. I).
Kluzný kroužek vyjměte z pouzdra.

c. Opatrně uchopte střed membrány (Obr. H, položka 4) mezi
palec a ukazováček. Nakloňte a sejměte z pouzdra
membránu.

d. Na přední stranu plicní automatiky umístěte pryžový kryt
chránící páčku rovnovážného pístu (6).

2. Ponořte a ručně promyjte plicní automatiku, membránu,
kroužek a bajonetovou krytku v čisticím roztoku.

3. Vypláchněte všechny díly v čisté vodě.
4. Ponořte a ručně promyjte všechny části v dezinfekčním

roztoku.
5. Sejměte pryžový kryt z přední části plicní automatiky a

vypláchněte všechny díly v čisté vodě, dávejte pozor, abyste
nepoškodily rovnovážnou páčku pístu.

6. Stisknutím resetovacího tlačítka (5) vypněte plicní automatiku
a poté plicní automatiku připojte ke středotlakému přívodu
dýchacího vzduchu (min. 4 bar).

VAROVÁNÍ
Nemiřte proud vzduchu na obličej, oči ani pokožku.

7. Lehce stiskněte páčku rovnovážného pístu, aby se vyfoukla
vlhkost.

8. Odpojte přívod vzduchu a osušte všechny části čistým
hadříkem, který nepouští vlákna, nebo ve speciální sušičce.

9. Je-li vyžadováno mazání pohyblivých dílů, umístěte hlavní
páčku (Obr. J, položka 1) a sekundární páčku (2) podle
vyobrazení. Aplikujte dva krátké střiky maziva (silikonové
mazivo Silkospray) do kruhové oblasti ve směru označeném
šipkou.

10. Plicní automatiku opět složte následujícím způsobem:
a. Do pouzdra plicní automatiky opatrně nainstalujte

membránu.
b. Opatrně zasuňte profilovanou stranu kluzného kroužku do

pouzdra a dbejte, aby dosedlo uvnitř vnější perličky
membrány.

c. Umístěte pružinu bajonetového víčka do středu
membrány. Otáčejte bajonetovým víčkem ve směru
hodinových ručiček, aby se upevnilo v pouzdru plicní
automatiky.

d. Nasaďte pryžový kryt na přední stranu plicní automatiky.
11. Stisknutím resetovacího tlačítka vypněte automatiku.

12. Proveďte úplnou funkční zkoušku plicní automatiky (viz
Kapitola 5.4).

5.3 Vizuální kontrola

Zkontrolujte, zda je plicní automatika čistá a nepoškozená.
Věnujte zvláštní pozornost páčkám, membráně, pružině, hadicím
i konektorům. Typickými známkami poškození, jež mohou
nepříznivě ovlivnit funkci plicní automatiky, jsou náraz, otěr,
naříznutí a změna zbarvení.

Poškození hlaste školenému servisnímu technikovi nebo
společnosti Dräger. Nepoužívejte plicní automatiku, dokud nejsou
závady odstraněny.

5.4 Funkční zkouška

Otestujte plicní automatiku podle popisu postupu funkční zkoušky
a zkoušky těsnosti v návodu k použití dýchacího přístroje.

VAROVÁNÍ
Jestliže dýchací přístroj nevyhoví kterékoli z norem nebo
kterémukoli parametru popisovaným ve funkčních
zkouškách, znamená to, že se v systému vyskytuje
porucha. Poruchu nahlaste školenému technikovi údržby
nebo se obraťte na firmu Dräger. Dokud není poruchový
stav odstraněn, dýchací přístroj nepoužívejte.

5.5 Výměna membrány
1. Sejměte vadnou membránu a nasaďte náhradní. Pokyny pro

výměnu membrány jsou uvedeny v postupu interního čištění
(viz Kapitola 5.2.2).

2. Proveďte úplnou funkční zkoušku plicní automatiky (viz
Kapitola 5.4).

6 Skladování
Zajistěte, aby bylo zařízení skladováno při teplotě od -15 °C do
+25 °C, v suchém prostředí, kde se nepráší, kde nejsou žádné
nečistoty a kde nehrozí nebezpečí opotřebení nebo poškození
v důsledku odření. Zařízení neskladujte na přímém slunečním
světle.

Uložte středotlakou hadici takovým způsobem, aby poloměr
ohybu nebyl příliš malý a aby hadice nebyla napnutá, stlačená
nebo zkroucená.

7 Likvidace
Je-li to vyžadováno, zlikvidujte plicní automatiku v souladu
s národními nebo místními předpisy pro likvidaci odpadů.

8 Technické údaje
Technické údaje poskytne firma Dräger.

9 Objednací seznam

!

!

!

!

Popis Množství Objednací kód

Dow Corning® 
Molykote® 111

100 g 3331247

Plochý klíč 1 R26817

Silikonové mazivo 500 ml 1563343
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