
Kullanım Kılavuzui
PSS® 7000
Bağımsız sıkıştırılmış temiz hava solunum cihazı
Sizin Güvenliğiniz İçin
Draeger PSS® 7000 solunum aparatı, ön ayarlı ve kurşun damgalı basınç
azaltıcıya sahiptir. Cihazın orijinal kapak başlıklarının manipüle edilmeleri,
çıkarılmaları veya tahrip edilmeleri halinde Draeger garanti hizmetleri sona
erer. Doğru kullanım şartları ancak basınç azaltıcının bakımının Draeger
tarafından yapılması ve tekrar kurşun damgayla donatılması halinde
sağlanabilir.

● Bu solunum aparatı sadece eğitimli kullanıcılar tarafından kullanım
kılavuzu dikkate alınarak kullanılmalıdır.

● Bu solunum aparatı sadece kullanım kılavuzunda tarif edilen ve
Draeger tarafından yazılı olarak onaylanan amaç için kullanılabilir.

● Solunum aparatının kullanımı ve bakımı, solunum aparatlarına yönelik
yürürlükte olan ulusal yönetmelik, yasa ve normların bilinmesini ve
bunlara uyulmasını gerektirir.

● Solunum aparatlarının düzenli aralıklarla kontrolü ve bakımı sadece
eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Her kontrol ve bakım
çalışmasının dokümantasyonu yapılmalıdır.

● Sıkıştırılmış hava tüpleri sadece eğitilmiş personel tarafından kontrol
edilmeli ve doldurulmalıdır.

● Draeger firması olarak Draeger ile bir bakım sözleşmesi akdetmenizi
öneririz.

● Kullanıcı eğitimleri, bakım seminerleri ve bakım sözleşmeleri hakkında
ayrıntılı bilgiyi Draeger’den edinebilirsiniz.

● Bakım ve onarım çalışmalarında sadece orijinal Draeger yedek
parçaları kullanılmalıdır.

● Bakım ve onarım çalışmalarında sadece orijinal Draeger kontrol
araçları kullanılmalıdır.

● Olası hatalar veya devre dışı kalan yapı elemanları Draeger’e
bildirilmelidir.

● Hava beslemesi, EN12021 gereğince solunabilir hava gereksinimlerini
karşılamaktadır.

Sorumluluk Beyanı
Draeger PSS® 7000 solunum aparatları için garanti şart ve koşulları talep
üzerine Draeger’den temin edilebilir. Cihazın bakım veya onarımı eğitimsiz
personel (Draeger personeli olmayan kişiler) tarafından yapıldığında veya
cihaz öngörülen kullanım amacı için kullanılmadığında, cihazın sahibi veya
kullanıcı cihazın işlevselliğinden sorumludur.

Cihazın Tarifi
Draeger PSS® 7000 solunum aparatı, yüksekliği ayarlanabilen ergonomik
bir taşıma sistemine sahip olup, optime edilen taşıma konforu sayesinde
kullanıcının yorgunluğunu azaltır.

Taşıma sisteminin sırt plakasına bağlı olan omuzluk, üç farklı yüksekliğe
ayarlanabilmektedir. Solunum aparatını takarken, sırt plakasının
tabanında yer alan esnek mafsal taşıyıcının kalçasıyla aynı hizada
olmalıdır. Esnek mafsal, taşıyıcının eğilme ve dönme hareketlerine uygun
olarak hareket ederek, taşıyıcı için ağırlık dağılımını ve hareket
özgürlüğünü düzeltir ve manevra kabiliyetini arttırır.

Bu kullanım kılavuzunda tarif olunan varyantlar tekli veya üniversal tüp
kayışıyla donatılmıştır. Üniversal tüp kayışları hem tek hem de çift tüpler
için uygundur. İki tüpün kullanımı için T parçası temin edilebilir.

Bodyguard elektronik izleme ünitesinin kullanımı, kontrolü ve test
edilmesine yönelik bilgiler için ilgili kullanım kılavuzunu okuyun.

Kullanım Amacı
Onaylı akciğer otomatı, solunum maskesi ve sıkıştırılmış hava tüpü/
tüpleriyle birlikte kullanıldığında Draeger PSS® 7000 solunum aparatı,
kontamine ortamlarda çalışırken ve oksijen eksikliğinde kullanıcıyı korur.

Cihazın kullanım süresi, kullanılan sıkıştırılmış hava tüpünün/tüplerinin
hacmine ve kullanıcının solunum oranına bağlıdır.

Onaylar
Bu ürünün onaylanması için başvurulan Avrupa standartları, esasları ve
yönergeleri, uygunluk beyanında belirtilmektedir (bk. uygunluk beyanı
veya www.draeger.com/product-certificates).

İşaretlerin ve simgelerin açıklaması
Ekipman üzerindeki onay kuruluşun simgeleri ve işaretlerine yönelik
açıklamalar için ilgili kuruma başvurun. Solunum cihazının bileşen
parçaları üzerindeki diğer işaretlerin örnekleri: 

BRAC-1359 – Dräger seri numarası
08/09 – Üretim ayı ve yılı
3356812 ή R21034 – Dräger parça numarası
SF – Standart baskı kaplini
LF – Düşük baskı kaplini

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım
PSS® 7000 Serisi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanıma
uygunluğa yönelik olarak tip testinden geçirilmiştir. Elektronik alt bileşenler
ATEX sertifikalıdır.

Tüm kombinasyonlar, bölge 0 (dahil) ve bölge 20 (dahil) aralığındaki
tehlikeli bölgelerde kullanılmaya uygundur.

Teknik Veriler
Yüksek basınç bağlantısı
200 bar veya 300 bar
Standart olarak G5/8, EN 144-2 uyarınca.

İkaz düdüğü
Aktivasyonu 60 bar ile 50 bar arası değerde aktive olacak şekilde
ayarlanmıştır.

Sıkıştırılmış hava tüpleri
4 L ile 9 L arası tüpler (200 bar veya 300 bar), çelik tüp veya bileşik malzemeden
tüp olarak temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi Draeger’den edinilebilir.

Kullanıma Hazırlama
Solunum aparatının her kullanımından önce eğitilmiş taşıyıcı aşağıda
belirtilen adımları uygulamalıdır.

Önemli Not: Basınç göstergesi yüzüne ince, esnek bir koruyucu örtü
konabilir. İlk kullanımdan önce bu örtünün kaldırılması gerekir.

Yükseklik ayarı
Taşıma sistemi, omuzluktan taşıyıcının boyuna ayarlanabilmektedir. Üç farklı
ayar mümkündür: Short (S), Medium (M) ve Long (L).

Ayar şu şekilde yapılır: Bkz. Şekil 1.
PSS® Dräger'in tescilli ticari markasıdır
● Cihazı dikey pozisyona getirin.
● Omuzluğu çözmek için her iki yaylı butona aynı anda basın. Omuzluğu

istenilen yönde hareket ettirin. Butonları bırakın. Butonlar yerine
oturana kadar omuzluğu hareket ettirmeye devam edin ve omuzluğu
istenilen pozisyonda (S, M veya L) sabitleyin.

Dikkatinize: Cihaz takılıyken ve bantlar çıkarılmışken (çözülmüşken),
omuzluğun yükseklik ayarı bir yardımcı kişi tarafından yapılabilir.

Tek tüpün montajı
Dikkatinize: Aşağıdaki talimatlar vidalı tüp kuplajları için geçerlidir.
Tüp hızlı kuplajının nasıl takılacağı, hızlı kuplajın kullanım
kılavuzunda tarif edilmiştir. 

● Tüp valf bağlantısının ve basınç azaltıcı el volanının dişlerinin hasarsız
olduklarını kontrol edin. Basınç bağlantısındaki O contanın yerinde ve
hasarsız olduğunu kontrol edin. Basınç azaltıcının yüksek basınç
bağlantısındaki sinter filtresine giden deliğin temiz olduğunu kontrol
edin.

● Sırt plakasını yatay pozisyonda yere koyun ve silindir kayışını uzatın.
Ayırma kayışının (şayet mevcutsa) tokasını Camlock (kamlı kilit)
düzeneğinden sürerek uzaklaştırarak ilmek oluşmasını sağlayın. 

● Tüpü önce valf tarafından olmak üzere kayıştan geçirerek sırt
plakasına takın ve valf, basınç düşürücünün el volanı seviyesine
gelene kadar tüpü ilerletin.

Dikkat: El volanı ile tüpün temas etmemelerine dikkat edin.

● Tüpü ve sırt plakasını dikey pozisyona getirin (bu esnada tüpün
sonundan destekleyin). Basınç düşürücünün el volanını doğru konuma
getirin ve bir direnç hissedene kadar tüp valfindeki bağlantı yerine saat
ibresi yönünde vidalayın. El volanını güvenli bir metalik kontak
sağlanana kadar başparmak ve işaret parmağıyla çevirmeye devam
edin. Herhangi bir alet kullanmayın ve aşırı sıkmayın.

● Sırt plakasını yatay pozisyonda yere koyun, fazla kayış toleransını
giderin, Camlock’u (kamlı kilit) kapatmak için kayışı tüp üzerinden sıkın
ve tüpü sırt plakasında sabitleyin (bkz. Şekil 3).

● Sallanan kayış ucunu cırt bantla sabitleyin.

İki tüpün montajı
● Tüp valf bağlantılarının, T parçasının ve basınç azaltıcı el volanının

dişlerinin hasarsız olduklarını kontrol edin. Yüksek basınç
bağlantısındaki O contanın pozisyonda ve hasarsız olduğunu kontrol
edin. Basınç azaltıcının yüksek basınç bağlantısındaki sinter filtresine
giden deliğin temiz olduğunu kontrol edin.

● Basınç azaltıcının el volanını bir direnç hissedene kadar T parçasının
orta bağlantı yerine saat ibresi yönünde vidalayın. Ardından çeyrek tur
saat ibresi ters yönünde geri çevirin. Sıkmayın.

● Tüp germe kayışını geniş ayara alın. Ayırma kayışının tokasını orta
pozisyona sürerek iki ilmek oluşmasını sağlayın (Şekil 2).

● Sırt plakasını yatay pozisyonda yere koyun. Birinci tüpü önce valf
tarafından olmak üzere ilk kayış ilmeğinden geçirerek yukarıdan sırt
plakasına takın ve valf, T parçası seviyesine gelene kadar tüpü
ilerletin.

Dikkat: T parçası el volanları ile tüpün temas etmemelerine dikkat
edin.

● T parçasının birinci el volanını valf bağlantısı üzerinde
pozisyonlandırın ve saat ibresi yönünde sıkın. El volanını elle sıkın ve
ardından çeyrek tur saat ibresi ters yönünde geri çevirin. Sıkmayın.

● İkinci tüpü önce valf tarafından olmak üzere ikinci kayış ilmeğinden
geçirerek yukarıdan sırt plakasına takın ve valf, T parçası seviyesine
gelene kadar tüpü ilerletin.

● T parçasının ikinci el volanını valf bağlantısı üzerinde pozisyonlandırın
ve saat ibresi yönünde sıkın. El volanını elle sıkın ve ardından çeyrek
tur saat ibresi ters yönünde geri çevirin. Sıkmayın.

● Tüpleri ortalayarak sırt plakası üzerinde pozisyonlandırın. T parçasının
el volanlarını elle tüp valflerine vidalayın. Basınç azaltıcının el volanını
bir direnç hissedene kadar T parçasının bağlantı yerine saat ibresi
yönünde vidalayın. El volanını güvenli bir metalik kontak sağlanana
kadar başparmak ve işaret parmağıyla çevirmeye devam edin.
Herhangi bir alet kullanmayın ve aşırı sıkmayın.

● Fazla kayış toleransını giderin, Camlock’u (kamlı kilit) kapatmak için
kayışı tüp üzerinden sıkın ve tüpü sırt plakasında sabitleyin (bkz. Şekil
3).

● Sallanan kayış ucunu cırt bantla sabitleyin.

Kullanım Öncesi Kontrol
Akciğer otomatının cihaza bağlanması
● Akciğer talep valfi için bir orta basınç kaplinine sahip solunum cihazı

durumunda erkek kaplini çıkarın ve ardından yeniden takın. Erkek
kaplini takmak için bir klik sesi duyulana kadar erkek kaplini dişi kapline
bastırın. Çıkarma veya takma sırasında herhangi bir zorlanma varsa
sorun giderme bilgilerine bakın.
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Önemli açıklama: Aşağıda belirtilen testlerle sistemin bütünlüğü kontrol
edilir. Bu talimat, mekanik manometreli cihaza yöneliktir. Varyantlar için
(Bodyguard) lütfen ilgili kullanım kılavuzunu okuyun.

Yüksek basınç sızdırmazlık kontrolü ve ikaz düdüğünün
kontrolü
● Sadece yüksek basınç akciğer otomatları (A, AE ve ESA): Pozitif

basınç mekanizmasının kapatılması için akciğer otomatının Reset
butonuna basın.

● Direnç hissedene kadar valfin el volanını saat ibresi ters yönünde
çevirerek tüp valfini/valflerini yavaşça tamamen açın. Sisteme basınç
uygulandığında ikaz düdüğü kısa bir süre için devreye girer. Tüpün
basınç göstergesindeki değere bakın.

● Direnç hissedene kadar valfin el volanını saat ibresi yönünde çevirerek
tüp valfini/valflerini kapatın. Tüp valfi tamamen kapandıktan sonra
derhal tüpün basınç göstergesindeki değere bakın.

● 1 dakika sonra tüpün basınç göstergesindeki değere bakın. Tüp
valflerini tekrar açın. Basınç göstergesi 10 bar değerinden fazla, yani
skala üzerinde bir radyal işaretten fazla yükselmemelidir (10 bar
normaldir).

● İkaz düdüğünün kontrolüyle devam edin.
● Manometreyi bir elle tutun ve direnç hissedene kadar tüp valfini

yavaşça kapatın.
● A, AE ve ESA akciğer otomatları: Akciğer otomatının çıkışını

avucunuzla kapatın. Fazla basıncı açmak için koruyucu lastik başlığın
ortasına bastırın. Akciğer otomatının çıkışındaki avucunuzu dikkatle
kaldırın ve bu şekilde sistemin havasını yavaşça alın.

● N akciğer otomatları: Koruyucu lastik başlığın ortasına dikkatle bastırın
ve sistemin havasını yavaşça alın.

● Havayı alırken basınç göstergesine dikkat edin. İkaz düdüğü aşağıda
belirtilen değerler arasında devreye girmelidir:

Kontrol parametresi: 60 bar ile 50 bar arası

Dikkatinize: İkaz düdüğü ayarlanan basınç değerinde devreye girmezse,
cihazı Draeger servisine gönderin.

● Sistem boşaldığında, fazla basınç mekanizmasının kapatılması için
akciğer otomatının (A, AE, ESA) Reset butonuna basın.

Akciğer otomatının solunum maskesine bağlanması
● Maskenin taşıyıcı bantlarını geniş ölçüde açın. Solunum maskesinin

kullanım kılavuzuna da bakın.

Kullanım
Cihazın takılması
Güvenlik bilgisi: Bu cihaz, cihazın doğru kullanımı konusunda
kapsamlı bir eğitimden geçmiş olan ve cihaz hakkında bilgi sahibi
kişilerce kullanılabilir.

● Gerektiğinde omuzluğu taşıyıcının boyuna göre ayarlayın.
● Omuz kayışlarını ve beden kayışını geniş ayara alın ve cihazı takın.

Omuz kayışlarından çekerek sistemin ağırlığını omuzlara verin. Fazla
sıkmayın. Omuz kayışı yastıklarının dönmediklerinden emin olun.

● Beden kayışının tokasını kapatın. Beden kayışı yastığı rahat ve
güvenli bir şekilde kalça üzerine oturana kadar beden kayışının
uçlarını öne doğru çekin (Şekil 4). Kayış uçlarını beden ile kalça yastığı
arasına sıkıştırın.

● Cihaz kalçalarınızın üzerine güvenli ve konforlu şekilde oturana kadar
omuz kayışını çekin. Aşırı sıkmayın. Kayış uçlarını sabitlemek için
kayış tutucularını aşağı çekin (Şekil  5).

● Solunum maskesinin baş bantlarını geniş ayara alın. Orta kayış
pozisyonda kalmalıdır. Boyun askısını ense üzerine yerleştirin.

● Fazla basınç mekanizmasının kapatılması için akciğer otomatının
Reset butonuna basın.

Önemli açıklama: Varyantlar için (Bodyguard) lütfen ilgili kullanım
kılavuzunu okuyun.

● Sisteme basınç uygulamak için tüp valfini/valflerini yavaşça tamamen
açın. Basınç göstergesini kontrol edin.

Dikkatinize: 2 tüp mevcutsa, her iki tüpün valfini tamamen açın.

Solunum maskesinin takılması
Solunum maskesinin kullanım kılavuzuna bakın.

Kullanım Esnasında
● Tüpün içindeki kalan basıncı kontrol etmek için basınç göstergesine

düzenli aralıklarla bakın.
● İkaz düdüğü önceden ayarlanan basınçta devreye girdiğinde tehlike

alanını en kısa yoldan terk edin. Alarm düdüğü devreye girmeden
taşıyıcının güvenli bölgede olması gerekir.

● Taşıyıcı güvenli alana gelir gelmez görevden döndüğünü bildirmelidir.

Kullanım Sonrası
Cihazın çıkarılması
Güvenlik bilgisi: Güvenli solunum alanına ulaşmadan önce ve tehlike
geçmeden cihazı çıkarmayın.

● Tokaları kaldırarak ve öne doğru çekerek solunum maskesinin alt
bantlarını geniş ayara alın. Solunum maskesi sızdırıyorsa, pozitif basınç
mekanizmasının kapatılması için akciğer otomatının (sadece fazla basınç
modeli) Reset butonuna basın. Maskeyi çıkarın. Normal solumaya devam
edin. Solunum maskesini boyun kayışından ensenizde asılı bırakın.

● Direnç hissedene kadar tüp valfini/valflerini tamamen kapatın.
Sistemin havasını almak için koruyucu lastik başlığın ortasına bastırın.
Pozitif basınç mekanizmasının kapatılması için akciğer otomatının (A,
AE, ESA) Reset butonuna basın.

● Bel kemerini serbest bırakmak için bel kemeri tokasını açın. Kayış
tutucularını serbest bırakmak için omuz kayışı uçlarını yukarı kaldırın
(Şekil 5) ve ardından kayışları gevşetmek için omuz kayışı tokalarını
yukarı kaldırın.

● Solunum maskesinin boyun kayışını çıkarın. Cihazı omuzlardan
indirin. Cihazı dikkatle güvenli bir yere koyun. Cihazı çıkarırken yere
atmayın.
3355965 (A3-D-P) Sayfa 1 / 2



Kullanım Kılavuzui
PSS® 7000
Bağımsız sıkıştırılmış temiz hava solunum cihazı
Bakım
Kullanım sonrası: Kontrol ve Bakım Aralıkları tablosuna da bakın.

Güvenlik uyarısı: Hava beslemesi, EN12021 gereğince solunabilir
hava gereksinimlerini karşılamaktadır.

Tek tüpün çıkarılması
Güvenlik uyarısı: Tüpün çıkarılabilmesi için tüp valfinin kapalı ve
sistem havasının alınmış olması gerekir.

● Tüp germe kayışının serbest ucunu cırt banttan çözün ve kayışı
çözmek için Camlock’dan (kamlı kilit) kaldırın. Germe kayışını tokadan
çıkarın.

● El volanını tüpten çıkarın. Tüpü kaldırın ve dikkatle basınç azaltıcıdan
uzaklaştırarak sırt plakasının üst tarafına doğru itin. Tüpe zarar
vermeyin! Tüpü cihazdan çıkarın.

● Tüpü kontrol edin/ettirin ve doldurtun. Sıkıştırılmış hava tüplerinin
kullanım kılavuzunda yer alan güvenlik bilgilerini dikkate alın.

İki tüpün çıkarılması
Güvenlik bilgisi: Tüplerin çıkarılabilmesi için tüp valflerinin kapalı ve
sistem havasının alınmış olması gerekir.

● Tüp germe kayışının serbest ucunu cırt banttan çözün ve kayışı
çözmek için Camlock’dan (kamlı kilit) kaldırın. Germe kayışını tokadan
çıkarın.

● Basınç düşürücünün el volanını T parçasından çıkarın. Tüpleri kaldırın
ve T parçasıyla birlikte dikkatle basınç azaltıcıdan uzaklaştırın.
Tüplere zarar vermeyin!

● T parçasının el volanlarını tüp valflerinden çıkarın.
● Tüpleri kontrol edin/ettirin ve doldurtun. Sıkıştırılmış hava tüplerinin

kullanım kılavuzunda yer alan güvenlik bilgilerini dikkate alın.

Görsel kontrol
● Cihazı tekrar kullanmadan önce kullanım sonrası kontrolden geçirin.

Aşağıda belirtilen elemanların kusursuz olduklarını kontrol edin:
● Taşıma sistemi. Cihazı hasar bakımından kontrol edin. Tüm kayışları

tamamen açın.
● Kayışlar ve tokalar.
● Valfler, hortumlar, bağlantılar ve silindir kayışları.
● Akciğer otomatının ve solunum maskesinin kullanım kılavuzuna bakın da

Bodyguard.

Temizlik ve dezenfeksiyon
Güvenlik bilgisi: Kurulama işleminin 60°C’den daha sıcak
olmamasına dikkat edin ve kuruyan bileşenleri kurutma aracından
hemen çıkarın. Isıtmalı kurutucudaki kurutma süresi 30 dakikayı
geçmemelidir.

Güvenlik bilgisi: Pnömatik ya da elektronik bileşenleri temizleme
solüsyonu ya da suya batırmayın.

Güvenlik bilgisi: Solunum cihazının (örn. akciğer ihtiyaç valfi)
pnömatik sistemi içinde su kaldıysa ve daha sonra bu su donuyorsa
işlem bozulacaktır. Bu sorunu engellemek için içeri sıvı girmesini
engelleyin ve temizledikten sonra solunum cihazını iyice kurulayın.

Uygun temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri ve teknik özellikleri
hakkında bilgi için www.draeger.com/IFU adresinden 9100081
numaralı belgeye bakın.

Akciğer ihtiyaç valfi, yüz maskesi ve ilgili diğer donanımlar için Kullanım
Talimatları bölümüne bakın.

Solunum cihazını elle temizleme

● Sadece temiz, iplik bırakmayan bezler kullanın.

● Kalan kiri çıkarmak için temizleme solüsyonu ile nemlendirilmiş bir bez
kullanarak solunum cihazını manuel olarak temizleyin.

● Dezenfeksiyon solüsyonunu tüm iç ve dış yüzeylere uygulayın.
● Tüm temizlik ve dezenfeksiyon maddesi kalıntılarını çıkarmak için tüm

bileşenleri temiz su ile iyice durulayın.
● Kuru bir bez ile ısıtmalı bir kurutucuda veya hava ile tüm bileşenleri

kurutun.
● Pnömatik ya da elektronik bileşenlerin sökülmesi gerekirse servis

personeli veya Dräger ile irtibata geçin.

Dikkatinize: Pneumatikleri yeniden birleştirirken, (MP) orta-basınç (1,
Res 6) hortum kaplininin, omuz bandı tokasının üst kısmına
yerleştirildiğinden emin olun ( 2, Res 6).

Donanımı taşımak – Ayrıntılı temizlik

Güvenlik bilgisi: Ayrıntılı temizlik çalışması, uygun eğitime sahip bir
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Solunum cihazının eğitimsiz bir
personel tarafından sökülmesi yasaktır ve cihazın zarar görmesine neden
olabilir.

● Donanımı taşıma sisteminden çıkarın ve aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanarak temizleyin:
a. Önerilen temizleme veya dezenfeksiyon maddelerinin bulunduğu

bir küvette manuel olarak temizleyin.
b. Uygun bir temizlik maddesi kullanarak makinede yıkama

(30°C‘de).
● Tüm temizlik ve dezenfeksiyon maddesi kalıntılarını çıkarmak için

donanımı temiz su ile iyice durulayın.
● İç parçalar da dahil olmak üzere tüm bileşenleri kurulayın.

Depolama
Hazırlık
● Omuz askılarını, bel kemerini ve yüz maskesinin askılarını uzatın.
● Saklamak için, yüz maskesini koruyucu bir çanta (uygun bir çanta

edinmek için Dräger ile irtibata geçin) içine yerleştirin.
● Lastik hortumları; bükülme yarıçapı çok küçük olmayacak şekilde ya

da hortum gerilmeyecek, sıkışmayacak veya bükülmeyecek şekilde
geçirin.

Saklama koşulları
● Ekipmanı -15°C ile +25°C aralığında bir sıcaklıkta saklayın. Çevrenin

kuru, temiz olduğundan ve yıpranma nedeniyle ekipmanın aşınmasına
veya hasar görmesine neden olmayacağından emin olun. Ekipmanı
doğrudan güneş ışığı gören bir yerde saklamayın.

● Düşmesini önlemek için solunum cihazını, bağlantı noktalarına
sabitleyin.
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Değişiklik yapılabilir
Sorun giderme
Sorun giderme kılavuzunda solunum cihazı kullanıcılarına yönelik arıza teşhisi ve onarım bilgileri bulunur. Sorun giderme ve onarım bilgileriyle ilgili daha
fazla ayrıntı ilgili ekipmanla birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'nda mevcuttur.

Sorun giderme kılavuzunda birden fazla arıza veya çözüm gösteriliyorsa onarım işlemlerini tabloda verilen sırayla uygulayın.

Çözüm bilgileri bir servis görevi olduğuna işaret ediyorsa veya belirti tüm onarım işlemleri denendikten sonra ortadan kalkmadıysa servis personeli veya Dräger
ile iletişime geçin.

Kontrol ve Bakım Aralıkları
Kullanılmayan cihazlar da dahil olmak üzere, solunum cihazının servis ve test işlemlerini bakım tablosuna göre yapın. Tüm servis ve test bilgilerini
kaydedin. Akciğer ihtiyaç valfi, yüz maskesi ve ilgili diğer donanımlar için Kullanım Talimatları bölümüne bakın.

Ulusal yönetmeliklere uygunluğun sağlanması için bazı ülkelerde ilave denetim ve test çalışmaları yapılabilir.

Notlar

o Dräger’in önerileri

1. Kirliyse ekipmanı temizleyin. Ekipman zararlı maddelere maruz kaldıysa, ciltle doğrudan ve uzun süre temas eden tüm bileşenleri dezenfekte edin.

2. Bu bakım işlemleri sadece Dräger veya eğitimli servis personeli tarafından yapılmalıdır. Testlerin ayrıntıları, ilgili bir Dräger Bakım kursuna katılmış
olan servis personeli için yayınlanan Teknik Kılavuzda bulunmaktadır.

3. Tip A için akciğer talep valfi üzerindeki O-Ring’i kontrol edin; tip ESA için akciğer talep valfi üzerindeki geçme bağlantısının erkek parçasının dış
yüzeyini kontrol edin. Bir kural olarak yağlayıcı parmaklarda hissedilmeli ancak gözle görülmemelidir. Yeniden yağlama gerekirse hafifçe Dow
Corning® Molykote® 111 uygulayın (diğer yağlayıcılar test edilmemiştir ve ekipmana zarar verebilir).

4. Her 6 yılda bir yapılan kontrol işlemi, sadece Alman yönetmeliklerine tabi olan cihaz kullanıcıları için geçerlidir. Almanya’daki kullanıcıların şu
yönetmeliklerin gereksinimlerini karşılaması gerekir:
○ Alman itfaiye yönetmelikleri (FwDV 7 ve vfdb - RL0804).
○ Alman ulusal yönetmelikleri (BGR 190 veya GUV R190 ve GUV-I-8674).

5. Akış kontrolü yaparken basınç düşürücü performansının düştüğünü ya da düşürücünün görünür bir biçimde zarar gördüğünü tespit ederseniz
sinterlenmiş filtreyi değiştirin.

6. Fonksiyon testi sırasında sızıntı olursa veya O-ring görünür bir biçimde zarar gördüyse yüksek basınç konnektör o-ringini değiştirin.

7. Solunum cihazının yoğun olarak kullanıldığı durumlarda (örneğin eğitim kurumlarında, vs.), basınç düşürücünün kontrol periyodunun kısaltılması
gerekir. Bu koşullarda Dräger, kontrol sıklığının 5.000’den az kullanım uygulaması olmasını tavsiye etmektedir. Kullanım uygulaması terimi,
kullanıcının hava silindiri üzerinden nefes aldığı bütün parçaları takılı durumda olan bir sıkıştırılmış hava solunum aparatının tek bir kullanımı olarak
tanımlanmıştır. İşletim öncesi kontroller için sistemin basınç altında tutulması buna dahil değildir.

Sipariş Listesi

Belirti Arıza Çözüm

Yüksek basınçlı hava kaçağı var veya kaçak testi 
başarısız oldu

Konnektör gevşek veya kirlidir Kaplinleri çıkarın, temizleyin ve yerine takıp tekrar test 
edin

Hortum veya bileşen arızalı Kullanıcı tarafından değiştirilebilen aksesuarları 
değiştirin ve tekrar test edin

Basınç düşürücüsündeki (güvenlik tahliye valfi) orta 
basınçlı hortum bağlantısında hava kaçağı var

O-ring, tutucu, yay veya basınç düşürücüsü arızalıdır Servis görevi

Yüksek veya düşük orta basınç Basınç düşürücüsü arızalıdır Servis görevi

Sinyal zayıf çalışıyor Sinyal kirlidir Sesli uyarıcıyı temizleyin ve tekrar test edin

Sinyal doğru bir şekilde çalışmıyor Etkinleştirme mekanizması arızalıdır Servis görevi

Orta basınç hızlı kaplinini takarken veya çıkarırken 
zorlanma

Kirli cihaz bağlantı parçası Kaplinleri çıkarın, temizleyin ve yerine takıp tekrar test 
edin

Erkek kaplinde çapaklanma Hortumu erkek kaplinle birlikte değiştirin

Bileşen/Sistem Görev Kullanımdan 
Önce

Kullanımdan 
Sonra

Her Ay Her Yıl Her 6 Yılda 
Bir

Her 10 
Yılda Bir

Komple cihaz Görsel muayene (bkz. Not 1) O O O

Fonksiyon testi O O O

Solunum çevrimi ve statik testler (bkz. Not 2) O

Akciğer ihtiyaç valfı Geçmeli tip cihaz bağlantı parçalarının yağlayıcısını kontrol 
edin (bkz. Not 3)

O

Hızlı kaplinin erkek elemanını çapaklanmaya karşı kontrol 
edin (bkz. Akciğer otomatının cihaza bağlanması)

O

Kontrol. Onarım Değişim (REX) hizmeti (bkz. Not 4) için Dräger 
ile irtibata geçin.

O

Basınç düşürücü Orta basınç kontrolü (bkz. Not 2) O

Sinterlenmiş filtreyi inceleyin (bkz Not 2 ve Not 5). O

Yüksek basınç konnektör o-ringini inceleyin (bkz. Not 2 ve 
Not 6).

O

Kontrol. Onarım Değişim (REX) hizmeti (bkz. Not 4 ve Not 7) için 
Dräger ile irtibata geçin.

O O

Gaz Silindiri Silindiri doldurarak doğru çalışma basıncına getirin. O O

Doldurulmuş basıncı kontrol edin (sadece depolanmış 
silindirler).

O

Silindirin test tarihini kontrol edin. O

Yeniden Sertifikalandırma Kullanılan ülkedeki ulusal yönetmeliklere göre

Silindir valfi Kontrol Silindirin yeniden sertifikalandırılması sırasında

Açıklama Miktar Sipariş kodu
Dow Corning® Molykote® 111 100 gram 3331247
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