
Tillæg til brugsvejledningen

SW 2.nADVARSEL
For at kunne betjene dette medicinske 
udstyr korrekt skal brugsvejledningen 
og dette tillæg læses og overholdes.
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Tillæg til brugsvejledningen

Dette tillæg gælder kun det medicinske udstyr på 
listen og opdaterer oplysningerne i den tilhørende 
brugsvejledning. Hvert kapitel angiver, hvilket 
medicinsk udstyr oplysningerne omhandler.

Opbevar dette tillæg sammen med den gældende 
brugsvejledning til det medicinske udstyr.

Når ændringer til skærmindhold influerer på alt 
medicinsk udstyr, vises den skærm, der indeholder 
det maksimale antal funktioner.

Apparater, der leveres fra 22 juli 2014, opfylder kra-
vene i den 3. udgave af IEC 60601-1-standarden.

Typografiske konventioner

Gælder:
– Workstation Critical Care og Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Brug af termer
Dräger bruger ikke kun termen "Tilbehør" om 
tilbehør i betydningen fra IEC 60601-1, men også 
om sliddele, aftagelige dele og fastspændte dele.

Betegnelsen "Infinity Acute Care System" er 
herefter udeladt i dette dokument.

Medicinsk udstyr Artikelnummer til 
brugsvejledning

Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care og Neonatal Care

9052086

Infinity Acute Care System
Evita Infinity V500

9052169

Infinity Acute Care System
Babylog VN500

9038989

Evita V300 9053004
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For din egen og patientens sikkerhed

For din egen og patientens sikkerhed

Generel sikkerhedsinformation

Gælder:
– Workstation Critical Care og Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Apparatkombinationer
Dette apparat kan betjenes sammen med andre 
Dräger-apparater eller sammen med apparater fra 
andre producenter. Overhold de medfølgende 
dokumenter til de enkelte apparater.

Hvis en apparatkombination ikke er godkendt af 
Dräger, vil sikkerheden og funktionen på de enkelte 
apparater muligvis ikke fungere korrekt. 
Driftsorganisationen skal sikre, at 
apparatkombinationen er i overensstemmelse med 
de gældende udgaver af relevante standarder for 
medicinsk udstyr.

Apparatkombinationer, som er godkendt af Dräger 
opfylder kravene i følgende standarder:
– IEC 60601-1, 3. udgave (generelle 

sikkerhedskrav, apparatkombinationer, 
softwarekontrollerede funktioner)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetisk 

kompatibilitet)
– IEC 60601-1-8 (alarmsystemer)

Eller:
– IEC 60601-1, 2. udgave (generelle 

sikkerhedskrav)
– IEC 60601-1-1 (apparatkombinationer)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetisk 

kompatibilitet)
– IEC 60601-1-4 (softwarekontrollerede 

funktioner)
– IEC 60601-1-8 (alarmsystemer)

Uddannelse
Uddannelse af brugere er tilgængelig via den 
ansvarlige Dräger-organisation (se 
www.draeger.com).
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Produktspecifik sikkerhedsinformation

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

ADVARSEL
Risiko for fejlfunktion

Utilladelige ændringer af det medicinske 
udstyr medfører fejl.

Dette medicinske apparat må ikke ændres 
uden producentens tilladelse.

ADVARSEL
Brandfare

Brugen af ikke-godkendte O2-
reduktionsventiler kan føre til for højt tryk, der 
kan resultere i brand.

Når ventilatoren forsynes med oxygen fra en 
cylinder til komprimeret luft, må man kun 
bruge reduktionsventiler, der overholder 
ISO 10524. Åbn langsomt reduktionsventilen 
manuelt. Brug ikke værktøj.

ADVARSEL
Risiko for ubemærket ændring i inspiratorisk 
O2-koncentration

Hvis et yderligere flow leveres fra en ekstern 
flowkilde, kan den reelt leverede O2-
koncentration muligvis afvige fra de viste 
værdier.

Brug yderligere monitorering, f.eks. 
ekstern SpO2-monitorering om nødvendigt.

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten

Hvis der er lækager, f.eks. med non-invasiv 
ventilation, kan den reelle tidalvolumen afvige 
fra de målte værdier for VTe og VTi.

Aktiver lækagekompensation og monitorer 
den målte værdi for VT. Minimer eller afhjælp 
alle lækager.

FORSIGTIG
Risiko for skade på patienten

Et yderligere flow fra en ekstern flowkilde kan 
påvirke de målte værdier for luftvejstryk og flow.

FORSIGTIG
Risiko for fejlfunktion

Touch-skærmen har en følsom overflade. 
Beskadigelse af overfladen kan resultere i, at de 
berøringsfølsomme kontroller ikke fungerer 
korrekt.

Betjen ikke skærmen med skarpe genstande.
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Applikation

Applikation

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Omgivelser

Betjen ikke apparatet med helium eller 
heliumblandinger.
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Systemoversigt

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Funktionsområder

Tilslutning af tilbehør
Tilbehør kan sættes fast på følgende holdere:
– Universalholder med standardskinne (G93140)
– Fugterholder, kan drejes (G93111)
– Fugterholder, sideskinne (8416325)

Overhold den tilladte maksimumafstand til trolleyen 
og den tilladte maksimumvægt, se "Maks. 
belastning på holdere" på side 8.

Forkortelser

Forkortelse Forklaring
BTPS Body Temperature Pressure 

Saturated, målte værdier baseret 
på tilstanden af patientens lunger, 
en kropstemperatur på 37 °C 
(98,6 °F), dampmættet luft, 
omgivende tryk og luftvejstryk

Vds Serielt dead space, volumen op til 
CO2-cuvette
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Systemoversigt

Symboler

Symbol Forklaring
Bemærk!

Advarsel! Overhold denne 
brugsvejledning nøje.

Label med varsel: "Transport 
inde på hospitalet"

Nominel vægt og 
maksimumvægt (for 
information henvises til kapitel 
"Tekniske data")

Temperaturbegrænsning under 
opbevaring

Omgivende tryk

Relativ fugtighed

Brug før

Hold tør

nom. 58 kg (128 lbs)
max. 133 kg (293 lbs)
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Klargøring

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Sikkerhedsinformation

Klargør trolley 2 – 90 cm

Sådan sikres tilbehør på 
standardskinnen

Maks. belastning på holdere

Følgende information gælder holderne:

ADVARSEL
Risiko for at vælte

Vip ikke apparatet mere end 5°.

Holder Holderens position Maks. 
belastning

Muligt tilbehør Maks. afstand til 
sideskinne

Universalholder 
med 
standardskinne 
(G93140)

Foran på trolleyen 10 kg 
(22 lbs)

Fugter til 
inspirationsluft, 
medicinforstøver

–

Fugterholder, kan 
drejes (G93111)

På siden af trolleyen 5 kg 
(11 lbs)

Fugter til 
inspirationsluft

–

Fugterholder, 
sideskinne 
(8416325)

På ventilatorens 
sideskinner1)

1) Maks. belastning på ventilatorens sideskinner: 5 kg (11 lbs) pr. sideskinne

5 kg2) 
(11 lbs)

2) Hvis en hængslet arm sættes fast på ventilatorens sideskinne ud over fugterholderen (8416325), skal maks. belastningen 
på 5 kg (11 lbs) pr. sideskinne overholdes. Fugterholderen kan derefter kun bære 4 kg (8,8 lbs).

Fugter til 
inspirationsluft

10 cm (3,9 in)

IACS hængslet 
arm (MP00690)

På ventilatorens 
sideskinner1)

1 kg 
(2,2 lbs)

Ventilationsslanger 100 cm (39,4 in)
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Klargøring

Klargøring af Medical Cockpit

Sådan bruges MEDIBUS eller 
MEDIBUS.X-protokollen

Klargøring af ventilatoren

Sikkerhedsoplysninger ved brug af 
HME'er, bakteriefiltre og slangesystemer

Sådan monteres en neonatal flowsensor
Hvis en neonatal flowsensor og HME anvendes i 
patientkategorierne Neo. eller Barn, skal HME 
installeres mellem den neonatale flowsensor og 
patienttilslutningen.

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten

Alle data overført via MEDIBUS-interfacet er 
kun til information og bør ikke bruges som 
eneste grundlag for diagnose eller 
beslutninger om behandling. MEDIBUS-
interfacet er ikke beregnet til brug med et 
distribueret alarmsystem i henhold til 
IEC 60601-1-8:2012.

FORSIGTIG
Yderligere komponenter i slangesystemet som 
bakteriefiltre, HME eller CO2-cuvetter kan øge 
dead space, komprimerbar volumen og 
resistance.

Speciel omhu og monitorering er derfor påkrævet 
ved brug af yderligere komponenter.

Fastgør alle nødvendige komponenter til 
patienttilslutningen inden kontrol af 
slangesystemet (se brugsanvisningen, kapitel 
"Sådan startes apparatet").

ADVARSEL
Øget resistance

Medicinforstøvning og aktiv fugtning øger 
muligvis resistance på yderligere 
komponenter.

Kontroller jævnligt slangesystemet for tegn 
på øget resistance, og udskift om nødvendigt 
yderligere komponenter.
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Tilslutning af netstrømmen

Tilslutning af 
sygeplejersketilkaldesystem

Transport af patienter på hospitalet

Ved transport af patienten på selve hospitalet skal 
man holde godt fast i trolleyens håndtag og skubbe 
apparatet på langs.

ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød og apparatfejl

Hvis apparatet sættes i en stikkontakt med 
ukorrekt netspænding eller uden jordforbin-
delse, kan brugeren blive skadet og apparatet 
beskadiget.

Sæt kun strømkablet i stikkontakter med 
jordforbindelse og korrekt netspænding. 
Overhold de tekniske data.

BEMÆRK
Den anvendte stikkontakt skal være frit 
tilgængelig under drift.

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten

Alle data overført via sygeplejersketilkaldesy-
stemet er kun til information og bør ikke bru-
ges som eneste grundlag for diagnose eller 
beslutninger om behandling. Sygeplejersketil-
kaldesystemet er ikke beregnet til brug med et 
distribueret alarmsystem i henhold til 
IEC 60601-1-8:2012.
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Klargøring

Transport inde på hospitalet

Transport henviser til enhver flytning af det 
medicinske udstyr uden patienten, der ikke tjener til 
at placere det medicinske udstyr.

Øgning af vippestabiliteten

Drej kontrolpanelet og vis enhed (Medical 
Cockpit), indtil den er placeret parallelt med 
ventilatoren på midten.

Indstil de hængslede arme til mindste 
udskydning.

Tøm vandbeholderen i fugteren til 
inspirationsluft.

Fastgør fugteren til inspirationsluft på trolleyen, 
ikke på ventilatorens sideskinner.

Fastgør ikke yderligere dele på ventilatorens 
sideskinner.

Hvis den passer, skydes sengetilslutningen ind 
i den tilbagetrukne position.

Grib godt fat trolleyens håndtag, og skub 
apparatet på langs.

Sikkerhedsinformation vedrørende patienttransport 
inde på hospitalet gælder også, se 
brugsvejledningen.
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Sådan startes apparatet

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Siden Start/Standby > Start/Standby er 
organiseret på følgende måde:

– Teksten på den kombinerede knap (A) skifter 
afhængigt af den modus, der er i brug:
– Standby
– Start ventilation

– Resultaterne af sidste systemtjek vises (B).

Start/Standby-dialogvinduet kan ikke lukkes med 
X-knappen (C).

Kontrollerer klargøring for drift

Sådan udføres ventilationssystemtjekket

Sådan startes kontrol af slangesystemet

Forudsætning: Siden Systemtjek (A) > Tjek af 
sl.system (B) er åben. Kontrollen er påbegyndt.

4 Når det kræves af apparatet i instruktionsfeltet 
(E): Forsegl patientstudsen, f.eks. med en steril 
handske. Bekræft med OK (F).

5 Når det kræves, åbn patientstudsen. Bekræft 
med OK (F).

12
5

Start/Standby
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Sådan startes apparatet

Visning af resultater for kontrol af 
slangesystemet

Forudsætning: Siden Systemtjek (A) er åbnet.

Berør fanen Tjekresultater (B).

De detaljerede resultater af den seneste kontrol 
vises.

Kontrol af kontakten til batteridrift
Tag stikket ud.

Apparatet skifter til batteridrift uden afbrydelse. 
Batteri aktiveret-alarmen vises.

Sæt stikket i igen.

Apparatet vender tilbage til at køre på netstrøm. 
Batteri aktiveret-alarmmeddelelsen forsvinder.

Kontrollerer alarmsignalgivningen
Når systemkontrollen er gennemført, er apparatet 
klar til drift. Alarmsignalgivningen kan også 
kontrolleres. Beskrivelsen af alarmsignalgivningen 
findes i brugsvejledningen i kapitel "Alarmer". 

Yderligere information om alarmkriterier findes i 
brugsvejledningen i kapitel "Alarm – Årsag – 
Afhjælpning".

Alarmmeddelelse med høj prioritet

1 Start ventilation.

2 Efter 2 minutter indstilles den øvre 
alarmgrænse for MVe til en værdi under den 
målte værdi MVe.

MV høj-alarmen udløses.

Alarmmeddelelse med middel prioritet

Til Evita Infinity V500 og Evita V300:

1 Start ventilation.

2 Indstil den øvre alarmgrænse for VT til en værdi 
under den målte værdi VT.

VT høj-alarmen udløses.

Til Babylog VN500:

1 Start ventilation.

2 Tænd den yderligere indstilling Vol.garanti .

3 Reducer den øvre alarmgrænse for Paw, indtil 
VT ikke opnået, Pmax aktiv-alarmen udløses.

Alarmmeddelelse med lav prioritet

1 Start ventilation.

2 I Specielle målinger > Målinger-dialogvinduet 
skal du trykke på og holde Manuel insp./hold-
knappen nede, indtil Inspirationshold afbrudt-
alarmen udløses.

10
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Kontrol af alarmgrænser
Alarmgrænserne for en indstillelig alarm kan 
kontrolleres via en hensigtsmæssig indstilling af 
disse. Når alarmgrænsen overskrides, udløses den 
tilhørende alarm. Yderligere information om 
indstilling af alarmgrænser findes i 
brugsvejledningen i kapitlet "Indstilling af 
alarmgrænser".

Test af det akustiske alarmsystem
Det akustiske alarmsystem skal testes af brugeren. 
Apparatet tester automatisk det akustiske 
alarmsystems funktion under apparatkontrollen.
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Betjening

Betjening

Sådan indstilles ventilation

Gælder: Babylog VN500

Yderligere indstillinger for ventilation

Ventilationsparametre for de yderligere 
indstillinger
(

FORSIGTIG
Ikke-detekteret forværring i patientens tilstand

Under højfrekvent ventilation med Volume 
Guarantee (volumengaranti) kompenserer 
ventilatoren automatisk for ændringer i 
lungefunktionen. Som et resultat heraf kan en 
gradvis forværring af patientens tilstand kun 
detekteres efter et stykke tid.

Overvåg patientens tilstand. Kontroller jævnligt 
ventilationstrykket, og indstil alarmgrænserne i 
henhold hertil.
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Særlige manøvrer

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Oxygen-berigelse til trakealsugning

Lukket sug

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten under sug i et 
lukket slangesystem

Brug af lukkede sugesystemer fremkalder 
negativt tryk i patientens luftveje. Dette fører 
til forringet ventilation og dermed forringet 
luftudskiftningsproces.

Overvåg patientens tilstand.
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Betjening

Medicinforstøvning

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Sikkerhedsoplysninger om 
medicinforstøvning

Konstant medicinforstøvning
Forudsætning: Specielle målinger > Forstøvning 
-siden er åben.

Tryk på (A)-knappen.

Konstant medicinforstøvning påbegyndes. 
Meddelelsen Kontinuerlig forstøvning i gang. 
vises.

Medicinforstøvning afbrydes hvert 30. minut, og 
flowsensoren kalibreres. Når flowsensoren er 
blevet kalibreret, fortsættes medicinforstøvningen. 

Når medicinforstøvning anvendes i 
patientkategorien Neo. eller Barn , og den 
neonatale flowsensor så er blevet fjernet, afbrydes 
medicinforstøvningen ikke.

Hvis parameterfeltet for fortsat forstøvning Kont. 
forst. er blevet konfigureret til visning, vises 
varigheden af medicinforstøvningen.

Strømforsyning / DC-strømforsyning

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Batteriopladning
Batteriopladningsvisningen gælder både opladning 
og afladning.

FORSIGTIG
Ventilation forringet

Ved brug af ikke-godkendte medicinforstøvere 
kan den reelt leverede tidalvolumen og O2-
koncentration afvige fra de viste værdier.

Brug kun medicinforstøvere fra den gældende 
tilbehørsliste.

FORSIGTIG
Ventilation forringet

Drivgasser kan forringe eksspirationsventilens 
funktion.

Under medicinforstøvning afkortes 
rengøringsintervallerne for eksspirationsventilen.

08
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Monitorering

Flowmonitorering

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Kalibrering af Infinity ID-flowsensorer
Gælder:
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Sådan startes kalibreringen af Infinity ID 
flowsensoren

1 Berør knappen Sensorer/ Parametre... i 
hovedmenulinjen.

Apparatet åbner Sensorer/Parametre-dialogvinduet.

2 Berør fanen Flowsensor (A).

3 Berør Start-knappen (B).

4 Apparatet viser information om kalibreringen i 
feltet (D). Knappen (E) er forvalgt. Bekræft med 
drejeknappen.

Apparatet bruger den følgende inspirationsfase til 
at kalibrere Infinity ID-flowsensoren. Korte 
inspirationstider forlænges til ca. 1 sekund.

Apparatet viser information om kalibreringen i 
meddelelsesfeltet (C).

Når kalibreringen er gennemført, bliver 
Start-knappen (B) lysegrøn.

ADVARSEL
Risiko for brand

Rester af dampe fra letantændelige 
desinfektionsmidler (f.eks. alkoholer) og 
aflejringer, der ikke er blevet fjernet under 
genbehandlingen, kan antændes, når 
flowsensoren er i drift.
– Sørg for en partikelfri rengøring og 

desinfektion.
– Efter desinfektion skal flowsensoren 

lufttørre i mindst 30 minutter.
– Før flowsensoren sættes i, skal den 

kontrolleres for synlige skader og smuds 
såsom slimrester, medikamentaerosoler 
og partikler.

– Beskadigede, tilsmudsede eller ikke 
partikelfrie flowsensorer skal udskiftes.

11
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Alarmer

Alarmer

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Visning af oplysninger om alarmer

Bekræftelse af alarmmeddelelser
Alarmmeddelelser, der kan bekræftes, findes i 
brugsvejledningen i kapitel "Alarm – Årsag – 
Afhjælpning". For alarmmeddelelser, der kan 
bekræftes, indeholder kolonnen "Afhjælpning" i 
tabellen den information, at alarmmeddelelsen kan 
bekræftes ved at trykke på knappen ALARM 
RESET og bekræfte med drejeknappen.

Følgende alarmmeddelelser, der kan bekræftes, er 
ikke angivet:

– Sugemanøvre brugt for tit? 

– PEEP høj (!!)

– Flowsensor? Ventilation påvirket 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

– Low Flow PV Loop-manøvre brugt for ofte? 
(Evita Infinity V500)

Alarmoversigt

Alarmoversigten er en del af logbogen. 
Alarmoversigtens længde afhænger af antal 
logbogregistreringer. 

Når logbogen når sin maks. størrelse, slettes den 
ældste registrering i logbogen, og hver ny 
registrering logges. 

Det registreres ikke i logbogen, hvornår apparatet 
slukkes og tændes.

Indstilling af alarmens lydstyrke

Den nedre værdi for alarmens lydstyrke er 
begrænset af den konfigurerede minimumvolumen 
for alarmen. Minimumvolumen konfigureres på side 
Systemopsætning > Alarmer > Lydstyrke/ lyd, 
se kapitel "Sådan indstilles alarmlydstyrken" 
på side 20.

ADVARSEL
Mistede alarmer i støjende omgivelser

Alarmsituationer detekteres ikke.

Indstil alarmens lydstyrke, så alarmerne kan 
høres.
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Konfiguration

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Oplysninger om konfiguration

Udskift.- interval-siden er blevet omdøbt til 
Systemstatus. Information om 
udskiftningsintervaller findes på side 
Systemopsætning > Systemstatus > Udskift.- 
interval. Yderligere information om 
Systemstatus-siden findes på side 22.

Systemstatus-siden er adgangskodebeskyttet.

Sådan konfigureres alarmindstillinger

Sådan indstilles alarmlydstyrken

Indstilling af minimum alarm volumen

Konfigurering af minimum alarm volumen indstiller 
den nedre grænse for fabriksindstillingen for 
alarmens lydstyrke (10 % til 100 %). Dette gør det 
muligt at justere indstillingsområdet under hensyn 
til de akustiske forhold i driftsområdet.

Forudsætning: Systemopsætning > Alarmer > 
Lydstyrke/ lyd-siden er åben.

1 Berør (A)-knappen.

2 Indstil værdien for minimum volumen med 
drejeknappen og tryk for at bekræfte.

ADVARSEL
Mistede alarmer i støjende omgivelser

Alarmsituationer detekteres ikke.

Indstil alarmens lydstyrke, så alarmerne kan 
høres.
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Konfiguration

Sådan indstilles batterialarmens prioritet

Apparatet har følgende prioriteringsmuligheder for 
batterialarmer:

Batteri aktiveret-alarmmeddelelsen, der indikerer 
skift til intern batteridrift, kan konfigureres som en 
alarm med høj eller middel prioritet ved valg af 
Dräger Standard.

Berør knappen Mellem (D) eller Høj (E), og 
bekræft.

Afhængigt af indstillingen (IEC/CEI eller Dräger 
Standard) har alarmmeddelelserne følgende 
prioritet:

B IEC/CEI Batterialarmens prioritet er i 
overensstemmelse med 
IEC 60601-2-12

C Dräger 
Standard

Batterialarmens prioritet er i 
overensstemmelse med Dräger

Alarmmeddelelse Prioritet IEC/CEI Prioritet Dräger Standard
Batteri aktiveret Alarmmeddelelse med lav prioritet Alarmmeddelelse med høj eller middel 

prioritet

Lav spænding i batteri Alarmmeddelelse med middel 
prioritet

Alarmmeddelelse med høj prioritet

Batteri afladt Alarmmeddelelse med høj prioritet Alarmmeddelelse med høj prioritet
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Systemstatus

Systemstatus-siden indeholder følgende 
information:

– Generel statusinformation om vedligeholdelse 
og driftstimer

– Sådan udskiftes intervaller

1 Berør knappen Systemopsætning... i 
hovedmenulinjen.

2 Berør fanen Systemstatus (A).

3 Indtast adgangskoden og bekræft med Enter.

Visning af generel statusinformation
Berør fanen Generel status (B).

Følgende information vises:

15
9_

ne
u

Systemopsætning
A

B
C

D
E
F
G

C Næste service

D Cockpit Driftstimer: Standby

Driftstimer: Kører

E Ventilator Driftstimer: Standby

Driftstimer: Kører

Batteriinstallationsdato

F Gasforsyningsen-
hed (GS500)

Driftstimer: Blæser

Installationsdato

G Strømforsynings-
enhed (PS500)

Installationsdato
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Alarm – Årsag – Afhjælpning

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Alarm-
prioritet

Alarmmeddelelse Årsag Afhjælpning

! 200 Alarmgrænse ikke 
bekræftet

En eller flere alarmgrænser 
blev ændret, men ikke 
bekræftet.

Skift de pågældende 
alarmgrænse, hvis det er 
muligt, og bekræft 
ændringen ved hjælp af 
drejeknappen.

!!! 253 Apparatfejl Det blev konstateret en 
systemfejl.

Fjern apparatet fra 
patienten, og fortsæt straks 
ventilationen med en anden 
ventilator.

Kontakt DrägerService.

!!! 253 Apparatfejl (10) Der blev konstateret en fejl 
af 
sikkerhedssoftwaresystem
et.

Fjern apparatet fra 
patienten, og fortsæt straks 
ventilationen med en anden 
ventilator.

Kontakt DrägerService.

!!! 253 Apparatfejl (11) Der blev konstateret en fejl 
under opstart.

Fjern apparatet fra 
patienten, og fortsæt straks 
ventilationen med en anden 
ventilator.

Kontakt DrägerService.

!!! 253 Apparatfejl (12) Det blev konstateret en 
systemfejl.

Fjern apparatet fra 
patienten, og fortsæt straks 
ventilationen med en anden 
ventilator.

Kontakt DrägerService.

!! 090 Apparatfejl (13) Registrering af en knækket 
ledning for flowsensor er 
defekt.

Ventilationsfunktionerne 
påvirkes ikke.

Kontakt DrägerService.

!!! 237 Apparatfejl (2) Intern fejl i 
sikkerhedssystem.

Brug ikke dette apparat til 
ventilationsbehandling.

Kontakt DrägerService.
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!!! 254 Batteri afladt Den resterende 
driftsperiode for batteriet er 
under 5 minutter.

Slut omgående apparatet til 
netstrøm.

! 201 Batteri aktiveret Ventilatoren får strøm fra 
batteriet på grund af 
manglende netstrøm.
– Hvis PS500 ikke er 

tilsluttet, er den 
maksimale driftsperiode 
30 minutter.

– Hvis PS500 er tilsluttet, 
er den maksimale 
driftsperiode 
360 minutter.

Slut apparatet til netstrøm.

! 200 Indstilling ikke bekræftet En eller flere indstillinger 
blev ændret, men ikke 
bekræftet.

Skift de pågældende 
indstillinger, hvis det er 
muligt, og bekræft 
ændringen ved hjælp af 
drejeknappen.

! 100 Kontinuerlig forstøvning 
aktiveret

Kontinuerlig forstøvning 
blev aktiveret af brugeren.

Tryk om nødvendigt på 
knappen "Annuller" for at 
afslutte kontinuerlig 
forstøvning.

!!! 250 Lav spænding i batteri Batteriet er næsten afladet. Slut apparatet til netstrøm.

!! 251 Lav spænding i batteri Batteriet er næsten afladet. Slut apparatet til netstrøm.

Alarm-
prioritet

Alarmmeddelelse Årsag Afhjælpning
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! 100 Luftforsyning lav, GS500 
aktiv

Luftsforsyning 
utilstrækkelig til levering af 
det nødvendige flow og 
tryk.

Luft leveres af gasforsyning 
GS500.

Luftsforsyningen er ikke 
påkrævet, når 
FiO2 = 100 Vol.%.

Tjek forbindelsen til 
Luftforsyningen.

Kontroller, at 
forsyningstrykket er større 
end 3 bar (43,5 psi).

Overvej at justere 
ventilationsindstillingerne.

Afbryd forbindelsen til 
luftforsyningen, hvis 
alarmen ikke forsvinder (for 
at undgå returflow til 
luftforsyningen).

Luftsforsyning ikke 
tilstrækkelig.

Gasforsyning får leveret luft 
fra GS500.

Tjek tilslutningen til 
centralluftforsyningen og til 
gasforsyningsenheden 
GS500.

Sørg for, at 
forsyningstrykket er større 
end 3 bar (43,5 psi).

Juster 
ventilationsindstillingerne, 
om nødvendigt.

!! 140 Negativt luftvejstryk 
(gennemsnitligt)
Gælder kun 
Babylog VN500.

Det gennemsnitlige 
luftvejstryk er faldet til under 
–2 mbar (–2 cmH2O).

Frakobl patienten for 
sugning.

Tjek patientens tilstand.

Tjek 
ventilationsindstillinger.

! 127 Opladning af batteri udsat Opladning af batteri udsat 
for at undgå, at batteriet 
bliver overophedet. 
Apparatet kan anvendes 
normalt.

Opladning af batteri 
fortsætter automatisk og er 
angivet med et blinkende 
segment i batterisymbolet.

Alarm-
prioritet

Alarmmeddelelse Årsag Afhjælpning
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!! 140 PEEP høj Eksspirationsventilen eller 
slangesystemet er blokeret.

Tjek slangesystemet og 
eksspirationsventilen.

Tjek, om der er kondensat.

Eksspiratorisk modstand 
øget.

Tjek virus-/bakteriefilteret, 
og udskift det eventuelt.

Apparatfejl. Fjern apparatet fra 
patienten, og fortsæt straks 
ventilationen med en anden 
ventilator.

Kontakt DrägerService.

!!! 140 PEEP lav
Gælder kun 
Babylog VN500.

Det målte PEEP er 3 mbar 
(3 cmH2O) mindre end det 
indstillede PEEP.

Tjek, om slangesystemtes 
forbindelser er tætte.

Tjek om 
eksspirationsventilen 
sidder korrekt.

Sørg for, at tuben eller 
masken er tilsluttet korrekt.

!!! 255 Standby aktiveret Apparatet er sat på 
standby.

Bekræft standby ved at 
trykke på knappen "ALARM 
RESET" og bekræft med 
drejeknappen.

! 200 Ventilationsmodus ikke 
bekræftet

Ventilationsmodus blev 
ændret, men ikke 
bekræftet.

Skift ventilationsmodus, 
hvis det er muligt, og 
bekræft ved hjælp af 
drejeknappen.

!! 140 VThf ikke nået
Gælder kun 
Babylog VN500.

Tidalvolumen kunne ikke 
nås pga. øget modstand.

Tjek patientens tilstand.

Tjek 
ventilationsindstillinger.

Tidalvolumen kunne ikke 
nås pga. trykbegrænsning 
for apparatet.

Reducer fhf, eller øg I:Ehf til 
1:1.

Alarm-
prioritet

Alarmmeddelelse Årsag Afhjælpning
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Rengøring, desinfektion og sterilisering

Rengøring, desinfektion og sterilisering

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Sikkerhedsoplysninger om rengøring
Komponenterne er fyldt med kontamineret gas 
under normal drift, og skal rengøres i tilfælde af en 
fejl.

Under normal drift fyldes eksspirationsventilen 
sammen med ejektoren og lyddæmperen med 
kontamineret gas.

Hvis der opstår en fejl, kan den inspiratoriske 
enhed muligvis kontamineres.

Yderligere information om rengøring findes i 
brugsvejledningen.

Genbehandlingsliste

Semi-kritisk medicinsk udstyr

Sikkerhedsoplysninger om genbehandlingen af 
den neonatale flowsensor:

Dele som kan 
genbehandles

Anbefalede 
genbehand-
lings-interval-
ler

For-ren-
gøring

Maskinel 
rengøring og 
desinficering

Manuel Sterilise-
ringRengøring Desinfek-

tion

Ventilationsslanger Pr. patient/ 
ugentlig I henhold til den tilhørende brugsvejledning

BEMÆRK
– Sensorindsatsen må ikke rengøres med en 

børste, og sprøjt ikke på sensorindsatsen.
– Brug kun fnugfri børster til rengøring af huset.
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Vedligeholdelse

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Oversigt 

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten

Udførelse af vedligeholdelse under ventilation 
bringer patienten i fare.

Udfør kun vedligeholdelse, når der ikke er en 
patient sluttet til apparatet.
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Tekniske data

Omgivelser

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Under drift

Højde Op til 3000 m (9842 ft)

Indstillede værdier

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
De ønskede parametre kan indstilles ved hjælp af 
kontrolpanelet uden at miste nøjagtighed. De 
kontrollerede parametre – tryk, flow, volumen og 
O2-koncentration – kan kun anvendes med 
nøjagtigheden af de tilhørende målte værdier.
De angivne nøjagtigheder gælder kun under 
følgende forhold:
– Apparatet er klar til drift, se kapitlet "Sådan 

startes apparatet".
– Alt anvendt tilbehør er godkendt til apparatet, 

se tilbehørslisten.
– Fugtertype vælges korrekt i Start/Standby 

> Sl.syst./ Fugter-dialogvinduet.
Tolerancerne omfatter ikke måleusikkerhed for 
eksternt testudstyr. Denne information fås ved 
anmodning.
O2-koncentration

T0 ... 90 Testbetingelser i henhold til ISO 80601-2-12:2011, 
Sec. 201.12.1.104

Voksne 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

<35 s

Pædiatriske patienter <35 s
Nyfødte <15 s
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Ydelseskarakteristika

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Medicinforstøvning I 5, 10, 15, 30 minutter hele tiden (∞)
Nøjagtighed af målte værdier
Afhængigt af patientkategorien gælder de angivne 
nøjagtigheder for de målte værdier for følgende 
performancekarakteristika i slangesystemet.

Slangesystem for voksne inkl. yderligere 
komponenter (Evita Infinity V500, Evita V300)

Compliance ≤3 mL/mbar (eller mL/hPa eller mL/cmH2O)
Inspiratorisk resistance ≤10 mbar/L/s ved 30 L/min

≤10 hPa/L/s ved 30 L/min
≤10 cmH2O/L/s ved 30 L/min

Eksspiratorisk resistance ≤10 mbar/L/s ved 30 L/min
≤10 hPa/L/s ved 30 L/min
≤10 cmH2O/L/s ved 30 L/min

Slangesystem for pædiatriske patienter inkl. 
yderligere komponenter

Compliance ≤1,5 mL/mbar (eller mL/hPa eller mL/cmH2O)
Inspiratorisk resistance ≤44 mbar/L/s ved 15 L/min

≤44 hPa/L/s ved 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s ved 15 L/min

Eksspiratorisk resistance ≤44 mbar/L/s ved 15 L/min
≤44 hPa/L/s ved 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s ved 15 L/min

Slangesystem for nyfødte inkl. yderligere 
komponenter

Compliance ≤1,5 mL/mbar (eller mL/hPa eller mL/cmH2O)
Inspiratorisk resistance ≤44 mbar/L/s ved 15 L/min

≤44 hPa/L/s ved 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s ved 15 L/min

Eksspiratorisk resistance ≤44 mbar/L/s ved 15 L/min
≤44 hPa/L/s ved 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s ved 15 L/min
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Viste målte værdier

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
O2-måling (inspiration)

Inspiratorisk O2-koncentration (i tør luft) FiO2

Skred i målenøjagtighed 0,2 Vol% på 6 timer (i overensstemmelse med 
ISO 21647, ISO 80601-2-55) De målte værdier af 
O2-målingen kompenseres fra barometertrykket.

CO2-måling i hovedstrøm
Slut-eksspiratorisk CO2-koncentration etCO2

Målingsforhold Respirationsfrekvens (voksne): 6 til 40/min
Respirationsfrekvens (pædiatriske patienter): 
40 til 100/min
Inspirationstid: >250 ms
Eksspirationstid: >250 ms

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Evita V300
Flowmåling (eksspiratorisk)

Måling af tidalvolumen
Volumen fanget i lungerne (bestemt ved 
hjælp af PEEPi-manøvren)

Vtrap

Område 0 til 1500 mL 
BTPS

Nøjagtighed ±12 % af den målte værdi eller ±12 mL, hvad der 
måtte være størst, under kalibreringsbetingelser 
(1013 mbar (1013 cmH2O), tør gas, 20 °C (68 °F)), 
5 % CO2, lukket flowsensorklap og ingen lækage

Eksspireret CO2 pr. spontan vejrtrækning VTCO2

Område 0 til 550 mL 
BTPS

Nøjagtighed ±12 % 
Gælder:
– Babylog VN500
Apparatflow (inspiratorisk, kun med HFO) 

Nøjagtighed ±10 %
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Viste beregnede værdier

Gælder:
– Evita Infinity V500
Statisk compliance (bestemt ved Low Flow PV-
loop-manøvre) Cstat

0 til 500 mL/mbar (eller mL/hPa eller mL/cmH2O)

Monitorering

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
Lydtryksniveau LPA for alarmsignaler målt i 
overensstemmelse med IEC 60601-1-8 og 
A1:2012 (3. udgave)

Alarmtonemelodi IEC/CEI
Område for alarmer med høj prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 55 dB(A) til 72 dB(A) 

Område for alarmer med middel prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 52 dB(A) til 69 dB(A) 

Område for alarmer med lav prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 49 dB(A) til 67 dB(A) 

Alarmtonemelodi Dräger Standard
Område for alarmer med høj prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 55 dB(A) til 72 dB(A) 

Område for alarmer med middel prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 53 dB(A) til 70 dB(A) 

Område for alarmer med lav prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 45 dB(A) til 62 dB(A) 

Område for strømsvigtalarm og hjælpealarm Ca. 70 dB(A) til 75 dB(A) 
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Gælder:
– Evita V300
Lydtryksniveau LPA for alarmsignaler målt i 
overensstemmelse med IEC 60601-1-8 og 
A1:2012 (3. udgave)

Alarmtonemelodi IEC/CEI
Område for alarmer med høj prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 56 dB(A) til 74 dB(A) 

Område for alarmer med middel prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 48 dB(A) til 65 dB(A) 

Område for alarmer med lav prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 53 dB(A) til 71 dB(A) 

Alarmtonemelodi Dräger Standard
Område for alarmer med høj prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 54 dB(A) til 72 dB(A) 

Område for alarmer med middel prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 51 dB(A) til 69 dB(A) 

Område for alarmer med lav prioritet i 
henhold til volumenindstilling

Ca. 45 dB(A) til 64 dB(A) 

Område for strømsvigtalarm og hjælpealarm Ca. 70 dB(A) til 75 dB(A) 

Monitorering (forts.)



Tekniske data

34

Driftsdata

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Netstrøm

Indgangsstrøm Ca. 8 til 24 En peak
Ca. 6 til 17 En kvasi-RMS

Beskyttelsesgrad mod indtrængning af væske og 
partikler

IP21 
Beskyttelse mod partikler med en diameter over 
12,5 mm (0,47 in) 
Beskyttelse mod lodret dryppende vand

Støjemission i overensstemmelse med 
ISO 80601-2-12:2011 under overvejelse af 
ISO 4871:2009 og ISO 3744:2010

A-klasse gennemsnitligt 
overfladelydtryksniveau (LPA) med en radius 
på 2 m (79 in)

Ca. 33 dB
Ca. 43,5 dB med GS500
Ca. 50 med HFO (Babylog VN500)

Usikkerhed (k) 3,5 dB
A-klasse overfladelydtryksniveau (LWA) Ca. 46 dB

Ca. 57,5 dB med GS500
Ca. 63,5 dB med HFO (Babylog VN500)

Usikkerhed (k) 3,5 dB
Vægt

Ventilator Ca. 17 kg (37,5 lbs)
Medical Cockpit med holder Ca. 8 kg (17,6 lbs)
Vogn Ca. 33 kg (72,8 lbs)
PS500 Ca. 27 kg (59,5 lbs)
GS500 Ca. 10,5 kg (23 lbs)
Nominel vægt (vægt på ventilator og Medical 
Cockpit på trolley)

Nom. 58 kg (128 lbs)

Maks. vægt (tilladt maks. samlet vægt) maks 133 kg (293 lbs)
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Grundlæggende ydelseskarakteristika

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Den vigtigste funktion er en kontrolleret og 
monitoreret ventilation af patienten med 
brugerdefinerede indstillinger for 
monitoreringsfunktionerne
– minimum og maksimum tidalvolumen,
– maksimalt luftvejstryk,
– min. og maks. O2-koncentration i 

respirationsluft,

eller, hvis en af grænserne overskrides, en 
passende alarm.

Derudover de integrerede monitoreringsalarmer i 
følgende situationer:
– Svigt i den eksterne strømforsyning
– Batteriafladning
– Svigt i gasforsyningen

Maks. belastning
Universalholder med standardskinne 
(G93140)

10 kg (22 lbs)

Fugterholder, kan drejes (G93111) 5 kg (11 lbs)
Fugterholder, sideskinne (8416325) 5 kg (11 lbs) 

Hvis en hængslet arm sættes fast på ventilatorens 
sideskinne ud over fugterholderen (8416325), skal 
maks. belastning på 5 kg (11 lbs) pr. sideskinne 
overholdes. Fugterholderen kan derefter kun bære 
4 kg (8,8 lbs).

Driftsdata (forts.)
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Automatiske alarmgrænser

Trykmonitorering
Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Alarmmeddelelse Beskrivelse/registrering
PEEP høj / Plav høj 

(!!!)

Alarmgrænsen er 8 mbar (8 cmH2O) over den indstillede PEEP-værdi 
eller Plav-niveauet. Alarmen udløser en trykudligning i forhold til 
omgivende tryk. Alarmen udløses ikke under 11 mbar (11 cmH2O). En 
alarm udløses, hvis denne betingelse er opfyldt i 2 spontane 
vejrtrækninger eller efter maks. 15 sekunder.

For at undgå falske alarmer monitoreres det, om det nedre trykniveau 
er nået, hvis APRV og den lave værdi var indstillet til under 1 s, eller 
hvis AutoRelease er aktiveret.

PEEP høj / Plav høj 

(!!)

Alarmgrænsen er 4 mbar (4 cmH2O) over den indstillede PEEP-værdi. 
En alarm udløses, hvis denne betingelse er opfyldt i 2 spontane 
vejrtrækninger eller efter maks. 15 sekunder.

PEEP lav / Plav lav

(kun Evita Infinity V500 og 
Evita V300)

En for lav PEEP eller Plav-værdi under ventilation monitoreres. 
Alarmgrænsen afhænger af den indstillede værdi på PEEP- eller Plav-
niveauet. Alarmgrænsen er 5 mbar (5 cmH2O) under den indstillede 
værdi. En alarm udløses, hvis denne betingelse er opfyldt i 10 spontane 
vejrtrækninger.

PEEP lav / Plav lav

(kun Babylog VN500)

En for lav PEEP eller Plav-værdi under ventilation monitoreres. 
Alarmgrænsen afhænger af den indstillede værdi på PEEP- eller Plav-
niveauet. Alarmgrænsen er 3 mbar (3 cmH2O) under den indstillede 
værdi. En alarm udløses, hvis denne betingelse er opfyldt i 10 spontane 
vejrtrækninger.
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Monitorering af volumen

Gælder: 
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Den eksspiratoriske minutvolumen MVe 
monitoreres inden for de indstillede alarmgrænser.

Den inspiratoriske tidalvolumen VTi eller, når 
lækagekompensation er aktiveret, den 
lækagekompenserede tidalvolumen VT 
monitoreres inden for de indstillede alarmgrænser.

Eftersom apparatet sikrer minimum inspiratorisk 
tidalvolumen, når volumenkontrollerede 
ventilationsmodi eller trykkontrollerede 
ventilationsmodi med Volume Guarantee vælges, 
er det ikke muligt at indstille den nedre 
alarmgrænse for VTi eller VT manuelt.

Gælder:
– Babylog VN500

Den eksspiratoriske minutvolumen MVe 
monitoreres i patientkategorien Barn og i tilfælde af 
invasiv ventilation i patientkategorien Neo. inden 
for de indstillede alarmgrænser.

Minimum tidalvolumen monitoreres kun, når 
Volume Guarantee er aktiveret. For at opnå dette 
monitoreres værdien VTi med 
lækagekompensation slukket i patientkategorien 
Barn, og værdien VTe monitoreres i 
patientkategorien Neo.. Når lækagekompensation 
er aktiveret, anvendes VT normalt, og den 
automatisk indstillede alarmgrænse VT lav 
monitoreres, således at grænsen VT lav svarer til 
90 % af den valgte VT.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Gælder:
– Workstation Critical Care og Neonatal Care

Tabelhenvisningerne er blevet opdateret:

– Elektromagnetisk miljø: 
Information vedrørende elektromagnetiske 
emissioner (IEC 60601-1-2, tabel 1)

– Elektromagnetisk immunitet:
Information vedrørende elektromagnetisk 
immunitet (IEC 60601-1-2, tabeller 2, 3 og 4)

– Anbefalede sikkerhedsafstande til bærbare og 
mobile RF-telekommunikationsenheder:
Information vedrørende sikkerhedsafstande 
(IEC 60601-1-2, tabeller 5 og 6)
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Tilslutninger til IT-netværk

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Data kan udveksles i et IT-netværk ved hjælp af 
kablede og trådløse teknologier. IT-netværk 
omfatter alle data-interfaces (f.eks. RS232, LAN, 
USB, printer-interface) beskrevet i standarder og 
konventioner.

Under drift kan dette apparat udveksle oplysninger 
med andre apparater via IT-netværk, og 
understøtter følgende funktioner:

– Visning af kurve- og parameterdata

– Alarmgivning

– Overførsel af apparatindstillinger og patientdata

– Servicemodus, adgang til logbøger

Tilslutning af dette apparat til et netværk, der 
indeholder andre apparater, eller efterfølgende 
ændringer af dette netværk kan medføre nye risici 
for patienter, brugere og tredjeparter. Før apparatet 
sluttes til netværket, eller netværket ændres, skal 
disse risici identificeres, analyseres og vurderes, 
og der skal tages passende foranstaltninger.

Eksempler på efterfølgende ændringer af 
netværket:

– Ændring af netværkskonfigurationen

– Fjernelse af apparater fra netværket

– Tilføjelse af nye apparater til netværket

– Udførelse af opgraderinger eller opdateringer af 
apparater, der er sluttet til netværket

Information om tilslutning til netværket

Forudsætninger

Det er kun serviceteknikere, der må slutte 
apparatet til netværket. Hospitalets IT-ansvarlige 
skal først spørges til råds.

Følgende dokumenter skal overholdes:

– Dokumenter, der følger med dette apparat

– Beskrivelse af netværksinterfacet

– Beskrivelse af de netværksbaserede 
alarmsystemer

Dräger anbefaler overholdelse af IEC 80001-1 
(risikohåndtering for IT-netværk med medicinsk 
udstyr).

Serielle interface

Følgende interfaces understøttes:

– RS232-interfaces, der overholder EIA RS-232 
(CCITT V.24/V.28) for følgende applikationer:
– MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Tilslutning til medicinsk udstyr fra andre 

producenter
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Konsekvenser ved brug af et uegnet netværk

Hvis netværket ikke opfylder kravene, kan der 
opstå farlige situationer. Følgende situationer kan 
opstå med dette apparat:

– På grund af et usikkert, decentraliseret 
alarmsystem:
– Alarmer eller data sendes på det forkerte 

tidspunkt.
– Alarmer sendes ikke.

– Under en afbrydelse af netværkstilslutningen:

– Tilbageholdte alarmer eller alarmtoner 
genaktiveres ikke, men forbliver 
tilbageholdte.

– Alarmer sendes ikke.

– Uden firewall og antivirus-software:
– Data beskyttes ikke.
– Apparatindstillinger ændres.
– Apparatet genererer falske eller ingen 

alarmer.

– Data sendes ufuldstændige, sendes til det 
forkerte apparat eller sendes slet ikke.

– Patientdata afbrydes, forfalskes eller 
beskadiges.

– Data har forkerte tidsstempler.

Elektriske krav til tilsluttede apparater og 
netværk

De analoge og digitale porte er kun egnede til 
tilslutning af apparater eller netværk, der har en 
nominel spænding på netværkssiden på maks. 
24 V DC og opfylder kravene i følgende 
standarder:

– IEC 60950-1: Ikke-jordede SELV-kredsløb

– IEC 60601-1 (som pr. 2. udgave): Synlige 
sekundærkredse
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Driftsprincip

Gælder:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Pneumatisk funktionsbeskrivelse
En aktiv fugter og en pneumatisk medicinforstøver 
kan ligeledes installeres. Yderligere information 
findes i brugsvejledningen i kapitlerne "Klargøring" 
og "Betjening".

Flowreduktion Anti-Air shower
Når Anti-Air shower funktionen aktiveres, og der 
detekteres en afbrydelse under ventilation, 
reduceres flowet, indtil der detekteres en ny 
tilslutning. Samtidig vises Frakobling?-alarmen. 
Med non-invasiv ventilation kan perioden, inden 
alarmen udløses, forsinkes med Tdisconnect. 
Minutventilationen kan reduceres på grund af det 
allerede reducerede flow.
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