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Για ορθή χρήση αυτής της ιατρικής 
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Παράρτηµα στις οδηγίες χρήσης

Αυτό το παράρτηµα ισχύει µόνο για τις 
καταχωρηµένες ιατρικές συσκευές και ενηµερώνει 
τις πληροφορίες των σχετικών οδηγιών χρήσης. Σε 
κάθε κεφάλαιο υποδεικνύονται οι ιατρικές συσκευές 
για τις οποίες ισχύουν οι πληροφορίες.

Φυλάξτε αυτό το παράρτηµα µαζί µε τις τρέχουσες 
οδηγίες χρήσης της σχετικής ιατρικής συσκευής.

Στις περιπτώσεις όπου το περιεχόµενο της οθόνης 
επηρεάζει όλες τις ιατρικές συσκευές, εµφανίζεται η 
οθόνη που δείχνει τον µέγιστο αριθµό λειτουργιών.

Οι συσκευές που παραδίδονται τις 22 Ιουλίου του 
2014 εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της 3ης έκδοσης 
του προτύπου IEC 60601-1.

Τυπογραφικές συµβάσεις

Ισχύει για τα εξής:
– Workstation Critical Care και Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Χρήση των όρων
Η Dräger χρησιµοποιεί τον όρο «εξάρτηµα» όχι 
µόνο για εξαρτήµατα υπό την έννοια του 
IEC 60601-1, αλλά και για αναλώσιµα είδη, 
αφαιρούµενα και προσαρτώµενα µέρη.

Η ονοµασία "Infinity Acute Care System" 
παραλείπεται στο εξής στο παρόν έγγρφο.

Ιατρική συσκευή Αριθµός εξαρτήµατος 
των οδηγιών χρήσης

Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care και Neonatal Care

9052098

Infinity Acute Care System
Evita Infinity V500

9052181

Infinity Acute Care System
Babylog VN500

9052075

Evita V300 9053016
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Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας

Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Ισχύει για τα εξής:
– Workstation Critical Care και Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Συνδυασµοί συσκευών
Αυτή η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει σε 
συνδυασµό µε άλλες συσκευές Dräger ή µε 
συσκευές άλλων κατασκευαστών. Ακολουθείτε τα 
συνοδευτικά έγγραφα των µεµονωµένων 
συσκευών.

Αν ένας συνδυασµός συσκευών δεν είναι 
εγκεκριµένος από την Dräger, µπορεί να 
επηρεαστεί η ασφάλεια και η κατάσταση 
λειτουργίας των µεµονωµένων συσκευών. Το 
ίδρυµα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο συνδυασµός 
συσκευών συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες 
εκδόσεις των σχετικών προτύπων για τις ιατρικές 
συσκευές.

Οι συνδυασµοί συσκευών που έχουν εγκριθεί από 
την Dräger ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
ακόλουθων προτύπων:
– IEC 60601-1, 3η έκδοση (γενικές απαιτήσεις 

για την ασφάλεια, συνδυασµοί συσκευών, 
λειτουργίες ελεγχόµενες από το λογισµικό)
– IEC 60601-1-2 (ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα)
– IEC 60601-1-8 (συστήµατα συναγερµού)

Ή:
– IEC 60601-1, 2η έκδοση (γενικές απαιτήσεις 

για την ασφάλεια)
– IEC 60601-1-1 (συνδυασµοί συσκευών)
– IEC 60601-1-2 (ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα)
– IEC 60601-1-4 (λειτουργίες ελεγχόµενες 

από το λογισµικό)
– IEC 60601-1-8 (συστήµατα συναγερµού)

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση για χρήστες διατίθεται από την 
αρµόδια οργάνωση της Dräger (βλέπε 
www.draeger.com).
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Ειδικές πληροφορίες ασφαλείας για το προϊόν

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος δυσλειτουργίας

Μη εξουσιοδοτηµένες τροποποιήσεις στην 
ιατρική συσκευή οδηγούν σε δυσλειτουργίες.

∆εν επιτρέπονται τροποποιήσεις στην 
παρούσα ιατρική συσκευή χωρίς 
εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς

Η χρήση µη εγκεκριµένων µειωτήρων πίεσης 
O2 µπορεί να προκαλέσει υπερβολική πίεση 
και αυτή µε τη σειρά της πυρκαγιά.

Κατά την παροχή του αναπνευστήρα µε 
οξυγόνο από µια φιάλη πεπιεσµένου αερίου, 
να χρησιµοποιείτε µόνο µειωτήρες πίεσης 
συµµορφούµενους µε το ISO 10524. Ανοίξτε 
αργά το µειωτήρα πίεσης µε το χέρι. Μη 
χρησιµοποιείτε εργαλεία.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος απαρατήρητης αλλαγής στη 
σύνδεση του εισπνευστικού O2

Αν παρασχεθεί πρόσθετη ροή από µια 
εξωτερική πηγή ροής, η πραγµατική 
χορηγούµενη συγκέντρωση O2 µπορεί να 
αποκλίνει από τις εµφανιζόµενες τιµές.

Χρησιµοποιείτε πρόσθετη παρακολούθηση, 
π.χ. εξωτερική παρακολούθηση του SpO2, 
εφόσον είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού του ασθενή

Αν υπάρχουν διαρροές, π.χ., µε µη 
επεµβατικό αερισµό, ο πραγµατικός 
αναπνεόµενος όγκος µπορεί να αποκλίνει 
από τις µετρούµενες τιµές για τα VTe και VTi.

Ενεργοποιήστε την αντιστάθµιση διαρροής 
και παρακολουθήστε τη µετρούµενη τιµή για 
το VT. Ελαχιστοποιήστε ή αποκαταστήστε 
όλες τις διαρροές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού του ασθενή

Τυχόν πρόσθετη ροή που παρέχεται από 
εξωτερική πηγή ροής µπορεί να επηρεάσει τις 
µετρούµενες τιµές πίεσης αεραγωγού και ροής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος δυσλειτουργίας

Η οθόνη αφής έχει ευαίσθητη επιφάνεια. Τυχόν 
ζηµιές στην επιφάνεια µπορούν να προκαλέσουν 
τη µη σωστή λειτουργία των χειριστηρίων που 
είναι ευαίσθητα στην αφή.

Μη χειρίζεστε την οθόνη µε αιχµηρά αντικείµενα.
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Εφαρµογή

Εφαρµογή

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Περιβάλλον χρήσης

Μη λειτουργείτε τη συσκευή µε ήλιο ή µίγµατα 
ηλίου.
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Επισκόπηση

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Εύρος λειτουργιών

Σύνδεση εξαρτηµάτων
Μπορούν να προσαρτηθούν εξαρτήµατα στις 
παρακάτω θήκες:
– Θήκη συγκράτησης γενικής χρήσης µε τυπικό 

αναρτήρα (G93140)
– Θήκη συγκράτησης υγραντήρα, 

περιστρεφόµενη (G93111)
– Θήκη συγκράτησης υγραντήρα, πλευρικός 

αναρτήρας (8416325)

Τηρείτε τη µέγιστη επιτρεπτή απόσταση έως το 
τροχήλατο και το µέγιστο επιτρεπτό φορτίο, βλ. 
"Μέγιστα φορτία των θηκών" στη σελίδα 8.

Συντοµογραφίες

Συντοµογραφία Επεξήγηση
BTPS Body Temperature Pressure 

Saturated, µετρούµενες τιµές 
που βασίζονται στην κατάσταση 
των πνευµόνων του ασθενούς, 
µε θερµοκρασία σώµατος 37 °C 
(98,6 °F), κορεσµένο σε 
υδρατµό αέριο, ατµοσφαιρική 
πίεση και πίεση αεραγωγού

Vds Σειριακός νεκρός χώρος, όγκος 
έως την κυβέττα CO2
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Επισκόπηση

Σύµβολα

Σύµβολο Επεξήγηση
Προσοχή!

Προειδοποίηση! Ακολουθείτε 
αυστηρά αυτές τις οδηγίες 
χρήσης.

Ετικέτα µε σηµείωση: 
"Μεταφορά µέσα στο 
νοσοκοµείο"

Ονοµαστικό βάρος και µέγιστο 
βάρος (για πληροφορίες, βλ. 
κεφάλαιο "Τεχνικά δεδοµένα")

Περιορισµός θερµοκρασίας 
κατά την αποθήκευση

Ατµοσφαιρική πίεση

Σχετική υγρασία

Χρήση έως

∆ιατηρείτε στεγνό

nom. 58 kg (128 lbs)
max. 133 kg (293 lbs)
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Συναρµολόγηση και προετοιµασία

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Πληροφορίες ασφαλείας

Προετοιµασία τροχήλατου 2 – 90 cm

Ασφάλιση των εξαρτηµάτων στον 
τυπικό αναρτήρα

Μέγιστα φορτία των θηκών

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για τις θήκες:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ανατροπής
Μη δίνετε στη συσκευή κλίση πάνω από 5°.

Θήκη Θέση της θήκης Μέγιστο 
φορτίο

Πιθανά εξαρτήµατα Μέγιστη απόσταση 
έως τον πλευρικό 
αναρτήρα

Θήκη συγκράτησης 
γενικής χρήσης µε 
τυπικό αναρτήρα 
(G93140)

Στην µπροστινή πλευρά 
του τροχήλατου

10 kg 
(22 lbs)

Υγραντήρας 
αναπνευστικού 
αερίου, νεφελοποιητής 
φαρµάκων

–

Θήκη συγκράτησης 
υγραντήρα, 
περιστρεφόµενη 
(G93111)

Πλευρικά του 
τροχήλατου 

5 kg 
(11 lbs)

Υγραντήρας 
αναπνευστικού 
αερίου

–

Θήκη συγκράτησης 
υγραντήρα, πλευρικός 
αναρτήρας (8416325)

Στους πλευρικούς 
αναρτήρες της µονάδας 
αναπνευστήρα1)

1) Μέγιστο φορτίο στους πλευρικούς αναρτήρες της µονάδας αναπνευστήρα: 5 kg (11 lbs) σε κάθε πλευρικό αναρτήρα

5 kg2) 
(11 lbs)

2) Αν ένας αρθρωτός βραχίονας είναι προσαρτηµένος στους πλευρικούς αναρτήρες της µονάδας αναπνευστήρα εκτός από 
τη θήκη συγκράτησης υγραντήρα (8416325), πρέπει να τηρηθεί το µέγιστο φορτίο των 5 kg (11 lbs) σε κάθε πλευρικό 
αναρτήρα. Στην περίπτωση αυτή η θήκη συγκράτησης υγραντήρα µπορεί να υποστηρίξει µόνο 4 kg (8,8 lbs).

Υγραντήρας 
αναπνευστικού 
αερίου

10 cm (3,9 in)

Αρθρωτός βραχίονας 
IACS (MP00690)

Στους πλευρικούς 
αναρτήρες της µονάδας 
αναπνευστήρα1)

1 kg 
(2,2 lbs)

Αναπνευστικοί 
σωλήνες

100 cm (39,4 in)



9

Συναρµολόγηση και προετοιµασία

Προετοιµασία του Medical Cockpit

Χρήση του πρωτοκόλλου MEDIBUS ή 
MEDIBUS.X

Προετοιµασία της µονάδας αερισµού

Πληροφορίες ασφαλείας για τη χρήση 
φίλτρων HME, φίλτρων βακτηριδίων και 
αναπνευστικών κυκλωµάτων

Εγκατάσταση αισθητήρα ροής νεογνών
Αν χρησιµοποιείται ένας αισθητήρας ροής νεογνών 
και ένας εναλλάκτης θερµότητας και υγρασίας 
(HME) στις κατηγορίες ασθενών Νεογνό ή Παιδί, ο 
ΗΜΕ πρέπει να εγκατασταθεί ανάµεσα στον 
αισθητήρα ροής νεογνών και τη σύνδεση ασθενή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού του ασθενή

Όλα τα δεδοµένα που µεταφέρονται µέσω της 
διασύνδεσης MEDIBUS προορίζονται για 
πληροφοριακούς σκοπούς µόνο και δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 
αποκλειστική βάση για διαγνωστικές ή 
θεραπευτικές αποφάσεις. Η διασύνδεση 
MEDIBUS δεν προορίζεται για χρήση µε ένα 
παρεχόµενο σύστηµα συναγερµού σύµφωνα 
µε το IEC 60601-1-8:2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόσθετα στοιχεία του αναπνευστικού 
κυκλώµατος, όπως τα φίλτρα βακτηριδίων, τα 
HME ή οι κυβέττες CO2 µπορεί να αυξήσουν το 
νεκρό χώρο, το συµπιεζόµενο όγκο και την 
αντίσταση.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση 
κατά τη χρήση πρόσθετων µερών.

Προτού ελέγξετε το αναπνευστικό κύκλωµα (βλ. 
οδηγίες χρήσης, κεφάλαιο "Γνωριµία µε το 
σύστηµα"), προσαρτήστε όλα τα απαραίτητα 
πρόσθετα µέρη µέχρι τη σύνδεση ασθενή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αυξηµένη αντίσταση

Η νεφελοποίηση φαρµάκων και η ενεργή 
ύγρανση µπορεί να αυξήσουν την αντίσταση 
των πρόσθετων µερών.

Ελέγχετε τακτικά το αναπνευστικό κύκλωµα 
για ενδείξεις αυξηµένης αντίστασης και 
αντικαθιστάτε τα πρόσθετα µέρη, εάν 
χρειάζεται.
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Σύνδεση του δικτύου τροφοδοσίας 
ισχύος

Σύνδεση του συστήµατος κλήσης 
νοσοκόµας

Μεταφορά των ασθενών εντός του νοσοκοµείου

Κατά τη µεταφορά του ασθενή µέσα στο 
νοσοκοµείο, να κρατάτε καλά τη λαβή του 
τροχήλατου και να ωθείτε τη συσκευή σε διαµήκη 
κατεύθυνση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και βλάβης της 
συσκευής

Αν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια πρίζα 
µε εσφαλµένη τάση δικτύου ή χωρίς 
προστατευτική γείωση, µπορεί να 
τραυµατιστεί ο χρήστης και να υποστεί βλάβη 
η συσκευή.

Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσία µόνο σε 
πρίζες µε προστατευτική γείωση και µε τη 
σωστή τάση δικτύου. Τηρείτε τα τεχνικά 
δεδοµένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η πρίζα δικτύου που χρησιµοποιείται πρέπει να 
είναι ελεύθερα προσβάσιµη κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού του ασθενή

Όλα τα δεδοµένα που µεταφέρονται µέσω του 
συστήµατος κλήσης νοσοκόµας προορίζονται 
για πληροφοριακούς σκοπούς µόνο και δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 
αποκλειστική βάση για διαγνωστικές ή 
θεραπευτικές αποφάσεις. Το σύστηµα κλήσης 
νοσοκόµας δεν προορίζεται για χρήση µε ένα 
παρεχόµενο σύστηµα συναγερµού σύµφωνα 
µε το IEC 60601-1-8:2012.
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Συναρµολόγηση και προετοιµασία

Μεταφορά εντός του νοσοκοµείου

Η µεταφορά αναφέρεται σε οποιαδήποτε κίνηση 
της ιατρικής συσκευής χωρίς τον ασθενή που δεν 
εξυπηρετεί στην τοποθέτησή της.

Αύξηση της σταθερότητας έναντι ανατροπής

Περιστρέψτε τη µονάδα ελέγχου και προβολής 
(Medical Cockpit) µέχρι να ευθυγραµµιστεί 
κεντρικά µε τον αναπνευστήρα.

Ρυθµίστε τους αρθρωτούς βραχίονες στην 
ελάχιστη επέκταση.

Αποστραγγίξτε το δοχείο νερού του υγραντήρα 
αναπνευστικού αερίου.

Ασφαλίστε τον υγραντήρα εισπνεόµενου αερίου 
στο τροχήλατο και όχι στους πλευρικούς 
αναρτήρες του αναπνευστήρα.

Μην προσαρτάτε πρόσθετα µέρη στους 
πλευρικούς αναρτήρες του αναπνευστήρα.

Εφόσον έχει τοποθετηθεί, ωθήστε τη σύζευξη 
του κρεβατιού στη συµπτυγµένη θέση.

Κρατήστε καλά τη λαβή του τροχήλατου και 
ωθήστε τη συσκευή στη διαµήκη κατεύθυνση.

∆ιατίθενται πληροφορίες ασφαλείας για τη 
µεταφορά του ασθενή εντός του νοσοκοµείου, βλ. 
οδηγίες χρήσης.
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Γνωριµία µε το σύστηµα

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Η σελίδα Έναρξη/Αναµονή > Έναρξη/Αναµονή 
είναι οργανωµένη ως εξής:

– Το κείµενο πάνω στο συνδυασµένο κουµπί (A) 
αλλάζει ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας που 
χρησιµοποιείται:
– Αναµονή
– Έναρξη αερισµού

– Προβάλλονται τα αποτελέσµατα του τελευταίου 
ελέγχου του συστήµατος (B).

Το παράθυρο διαλόγου Έναρξη/Αναµονή δεν 
µπορεί να κλείσει µε το κουµπί X (C).

Έλεγχος ετοιµότητας προς λειτουργία

Πραγµατοποίηση του έλεγχου του αναπνευστικού κυκλώµατος

Εκκίνηση του έλεγχου του αναπνευστικού 
κυκλώµατος

Προϋπόθεση: Να είναι ανοιχτή η σελίδα Έλεγχος 
συστήµατ. (A) > Έλεγχος. αναπν.κυκ. (B). Ο 
έλεγχος έχει ξεκινήσει.

4 Όταν ζητηθεί από τη συσκευή στο πεδίο 
εντολών (E): Σφραγίστε τη θύρα σύνδεσης 
ασθενή, π.χ. µε ένα αποστειρωµένο γάντι. 
Επιβεβαιώστε µε το OK (F).

5 Ανοίξτε τη θύρα σύνδεσης ασθενή, όταν 
ζητηθεί. Επιβεβαιώστε µε το OK (F).

12
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Γνωριµία µε το σύστηµα

Προβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου 
αναπνευστικού κυκλώµατος

Προϋπόθεση: Να είναι ανοιχτή η σελίδα Έλεγχος 
συστήµατ. (A).

Αγγίξτε την καρτέλα Αποτελ. έλεγχου (B).

Θα προβληθούν λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου.

Έλεγχος της µετάβασης σε λειτουργία 
µπαταρίας

Αποσυνδέστε το βύσµα τροφοδοσίας.

Η συσκευή µεταβαίνει σε λειτουργία µπαταρίας 
χωρίς διακοπή. Προβάλλεται ο συναγερµός 
Ενεργοποιηµένη µπαταρία.

Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Η συσκευή επανέρχεται σε λειτουργία µε 
τροφοδοσία δικτύου. Σβήνει το µήνυµα 
συναγερµού Ενεργοποιηµένη µπαταρία.

Έλεγχος του σήµατος συναγερµού
Όταν ολοκληρωθεί µε επιτυχία ο έλεγχος του 
συστήµατος, η συσκευή είναι έτοιµη για λειτουργία. 
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το σήµα συναγερµού. 
Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του σήµατος 
συναγερµού στις οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο 
"Συναγερµοί". Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες 
πληροφορίες για τα κριτήρια συναγερµού στις 
οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο "Συναγερµός – Αιτία – 
Αντιµετώπιση".

Μήνυµα συναγερµού υψηλής προτεραιότητας

1 Εκκινήστε τον αερισµό.

2 Μετά από 2 λεπτά ρυθµίστε το ανώτερο όριο 
συναγερµού για το MVe σε µια τιµή κάτω από τη 
µετρούµενη τιµή MVe.

Ενεργοποιείται ο συναγερµός MV υψηλό.

Μήνυµα συναγερµού µεσαίας προτεραιότητας

Για τα Evita Infinity V500 και Evita V300:

1 Εκκινήστε τον αερισµό.

2 Ρυθµίστε το ανώτερο όριο συναγερµού για το 
VT σε µια τιµή κάτω από τη µετρούµενη τιµή 
VT.

Ενεργοποιείται ο συναγερµός VT υψηλό.

Για το Babylog VN500:

1 Εκκινήστε τον αερισµό.

2 Ενεργοποιήστε την πρόσθετη ρύθµιση Volume 
Guarantee.

3 Μειώστε το ανώτερο όριο συναγερµού για το 
Paw µέχρι να ενεργοποιηθεί ο συναγερµός Μη 
επίτευξη VT, ενεργό Pmax.

Μήνυµα συναγερµού χαµηλής προτεραιότητας

1 Εκκινήστε τον αερισµό.

2 Στο παράθυρο διαλόγου Ειδικοί χειρισµοί > 
Χειρισµοί, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το 
κουµπί Χειροκ. εισ./παύ µέχρι να 
ενεργοποιηθεί ο συναγερµός ∆ιακοπή 
διατήρησης εισπνοής.

10
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Έλεγχος ορίων συναγερµού
Τα όρια συναγερµού για ένα ρυθµιζόµενο 
συναγερµό µπορούν να ελεγχθούν ρυθµίζοντας 
κατάλληλα τα όρια συναγερµού. Όταν σηµειώνεται 
υπέρβαση ενός ορίου συναγερµού, ενεργοποιείται 
ο αντίστοιχος συναγερµός. Μπορείτε να βρείτε 
πρόσθετες πληροφορίες για τη ρύθµιση των ορίων 
συναγερµού στις οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο 
"Ρύθµιση των ορίων συναγερµού".

Έλεγχος του συστήµατος ηχητικού 
συναγερµού
Το σύστηµα ακουστικού συναγερµού δεν χρειάζεται 
να ελεγχθεί από το χρήστη. Η συσκευή ελέγχει 
αυτόµατα τις λειτουργίες του συστήµατος 
ακουστικού συναγερµού κατά τη διάρκεια ελέγχου 
της συσκευής.
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Λειτουργία

Λειτουργία

Ρύθµιση αερισµού

Ισχύει για τα εξής: Babylog VN500

Πρόσθετες ρυθµίσεις για τον αερισµό

Παράµετροι αερισµού για τις πρόσθετες 
ρυθµίσεις
(

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη ανιχνευµένη επιδείνωση της κατάστασης του 
ασθενούς

Κατά τη διάρκεια του αερισµού υψηλής 
συχνότητας µε εγγύηση όγκου, ο αναπνευστήρας 
αντισταθµίζει αυτόµατα για τις αλλαγές στη 
λειτουργία των πνευµόνων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα µια πιθανή σταδιακή επιδείνωση της 
κατάστασης του ασθενούς να µπορεί να 
ανιχνευτεί µόνο µετά από καθυστέρηση.

Παρατηρείτε την κατάσταση του ασθενούς. 
Ελέγχετε τακτικά την πίεση αερισµού και ρυθµίστε 
τα όρια συναγερµού αναλόγως.
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Ειδικοί χειρισµοί

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Εµπλουτισµός οξυγόνου για το χειρισµό 
αναρρόφησης

Κλειστή αναρρόφηση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού του ασθενούς κατά 
την αναρρόφηση σε ένα κλειστό 
αναπνευστικό κύκλωµα

Η χρήση κλειστών συστηµάτων 
αναρρόφησης παράγει αρνητική πίεση στους 
αεραγωγούς του ασθενούς. Αυτό επηρεάζει 
αρνητικά τον αερισµό και κατ' επέκταση την 
ανταλλαγή αερίων.

Παρατηρείτε την κατάσταση του ασθενούς.
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Λειτουργία

Νεφελοποίηση φαρµάκων

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Πληροφορίες ασφαλείας για τη 
νεφελοποίηση φαρµάκων

Συνεχής νεφελοποίηση φαρµάκων
Προϋπόθεση: Να είναι ανοιχτή η σελίδα Ειδικοί 
χειρισµοί > Νεφελοπ.

Πατήστε το κουµπί (A).

Ξεκινά η συνεχής νεφελοποίηση φαρµάκων. 
Εµφανίζεται το µήνυµα Συνεχής νεφελοποίηση 
σε εξέλιξη.

Η νεφελοποίηση φαρµάκων διακόπτεται κάθε 
30 λεπτά και βαθµονοµείται ο αισθητήρας ροής. 
Μετά τη βαθµονόµηση του αισθητήρα ροής, 
συνεχίζεται η νεφελοποίηση φαρµάκων. 

Όταν χρησιµοποιείται νεφελοποίηση φαρµάκων 
στην κατηγορία ασθενών Νεογνό ή Παιδί και ο 
αισθητήρας ροής για νεογνά έχει αφαιρεθεί για το 
λόγο αυτό, η νεφελοποίηση φαρµάκων δεν θα 
διακοπεί.

Αν το πεδίο παραµέτρου για τη συνεχή 
νεφελοποίηση Συν. νεφελ. έχει διαµορφωθεί για 
προβολή, θα προβάλλεται η διάρκεια της 
νεφελοποίησης φαρµάκων.

∆ίκτυο τροφοδοσίας ισχύος / Τροφοδοσία ισχύος DC

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Φόρτιση µπαταριών
Η προβολή της διαδικασίας φόρτισης µπαταριών 
ισχύει και για τη φόρτιση και για την αποφόρτιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εσφαλµένος αερισµός

Αν χρησιµοποιηθούν µη εγκεκριµένοι 
νεφελοποιητές φαρµάκων πεπιεσµένου αέρα, ο 
πραγµατικά χορηγούµενος αναπνεόµενος όγκος 
και η συγκέντρωση O2 µπορεί να αποκλίνουν από 
τις εµφανιζόµενες τιµές.

Χρησιµοποιείτε µόνο τους νεφελοποιητές 
φαρµάκων στον τρέχοντα κατάλογο εξαρτηµάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εσφαλµένος αερισµός

Τα αερολύµατα µπορεί να επηρεάσουν την ορθή 
λειτουργία της βαλβίδας εκπνοής.

Κατά τη νεφελοποίηση φαρµάκων, µειώνετε τους 
κύκλους επανεπεξεργασίας για τη βαλβίδα 
εκπνοής.
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Παρακολούθηση

Παρακολούθηση ροής

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Βαθµονόµηση των αισθητήρων ροής 
του Infinity ID
Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Έναρξη της βαθµονόµησης του αισθητήρα 
ροής του Infinity ID

1 Πατήστε το κουµπί Αισθ/Παράµ... στη γραµµή 
του βασικού µενού.

Η συσκευή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου 
Αισθητήρες/Παράµετροι.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Αισθητήρας ροής (A).

3 Αγγίξτε το κουµπί Έναρξη (B).

4 Η συσκευή εµφανίζει πληροφορίες για τη 
βαθµονόµηση στο πεδίο (D). Το κουµπί (E) είναι 
προεπιλεγµένο. Επιβεβαιώστε µε το 
περιστροφικό κουµπί.

Η συσκευή χρησιµοποιεί την επόµενη φάση 
εισπνοής για τη βαθµονόµηση του αισθητήρα ροής 
Infinity ID. Οι βραχείς χρόνοι εισπνοής 
επεκτείνονται σε περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Η συσκευή εµφανίζει πληροφορίες για τη 
βαθµονόµηση στο πεδίο µηνύµατος (C).

Με την ολοκλήρωση της βαθµονόµησης, το κουµπί 
Έναρξη (B) παίρνει ανοιχτό πράσινο χρώµα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς

Κατάλοιπα ατµών εύφλεκτων απολυµαντικών 
(π.χ. αλκοόλες) και υπολείµµατα τα οποία δεν 
αποµακρύνθηκαν κατά την επανεπεξεργασία 
δύναται να αναφλεχθούν, όταν 
χρησιµοποιείται ο αισθητήρας ροής.
– Εξασφαλίστε καθαρισµό και απολύµανση 

χωρίς σωµατίδια.
– Μετά την απολύµανση, επιτρέψτε στον 

αισθητήρα ροής να στεγνώσει στον αέρα 
για τουλάχιστον 30 λεπτά.

– Πριν την εισαγωγή του αισθητήρα ροής, 
ελέγξτε για ορατές βλάβες και ρύπους 
όπως κατάλοιπα βλέννας, φάρµακα σε 
µορφή αερολύµατος και σωµατίδια.

– Αντικαθιστάτε τους αισθητήρες ροής, όταν 
έχουν υποστεί βλάβη, έχουν ρυπανθεί ή 
περιλαµβάνουν σωµατίδια.

11
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Συναγερµοί

Συναγερµοί

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Προβολή πληροφοριών για τους συναγερµούς

Αναγνώριση µηνυµάτων συναγερµού
Μπορείτε να βρείτε τα µηνύµατα συναγερµού που 
µπορούν να αναγνωριστούν στις οδηγίες χρήσης 
στο κεφάλαιο "Συναγερµός – Αιτία – 
Αντιµετώπιση". Για τα µηνύµατα συναγερµού που 
µπορούν να αναγνωριστούν στη στήλη 
"Αντιµετώπιση", ο πίνακας περιέχει τις 
πληροφορίες σχετικά µε το µήνυµα συναγερµού 
που µπορεί να αναγνωριστεί πατώντας το κουµπί 
ALARM RESET και επιβεβαιώνοντας µε το 
περιστροφικό κουµπί.

Τα παρακάτω µηνύµατα συναγερµού που µπορούν 
να αναγνωριστούν δεν αναφέρονται στον 
κατάλογο:

– Κατάχρηση χειρισµού αναρρόφησης; 

– Υψηλή τιµή PEEP (!!)

– Αισθητήρας ροής; ∆ιαταραχή αερισµού 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

– Κατάχρ. χειρισµού Βρόγχος PV Χαµ. Ροής; 
(Evita Infinity V500)

Ιστορικό συναγερµ.

Το ιστορικό συναγερµών είναι µέρος του 
ηµερολογίου. Το µήκος του ιστορικού συναγερµών 
εξαρτάται από τον αριθµό των καταχωρήσεων στο 
ηµερολόγιο. 

Όταν επιτευχθεί το µέγιστο µέγεθος του 
ηµερολογίου, διαγράφεται η παλαιότερη 
καταχώρηση στο ηµερολόγιο καθώς καταχωρείται 
µια νέα. 

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της 
συσκευής δεν καταγράφονται στο ηµερολόγιο.

Ρύθµιση της έντασης του ήχου συναγερµού

Η χαµηλότερη τιµή για την ένταση του ήχου 
συναγερµού περιορίζεται από τη διαµορφωµένη 
ελάχιστη έντασή του. Η ελάχιστη τιµή 
διαµορφώνεται στη σελίδα ∆ιαµόρφωση 
συστήµατ. > Συναγερµοί > Έντ./ήχος συναγ, βλ. 
κεφάλαιο "Ρύθµιση του ήχου συναγερµού" 
στη σελίδα 20.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Παράβλεψη συναγερµών σε περιβάλλοντα µε 
δυνατούς ήχους

∆εν ανιχνεύονται καταστάσεις συναγερµού.

Ρυθµίστε την ένταση του ήχου συναγερµού 
έτσι ώστε να µπορεί να ακουστεί.
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∆ιαµόρφωση

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Πληροφορίες για τη διαµόρφωση

Η σελίδα ∆ιαστήµατα αντικατ. έχει µετονοµαστεί σε 
Κατάσταση συστήµατος . Μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες για τα διαστήµατα αντικατάστασης 
στα ∆ιαµόρφωση συστήµατ. > Κατάσταση 
συστήµατος  > ∆ιαστήµατα αντικατ.. Πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά µε τη σελίδα Κατάσταση 
συστήµατος  µπορείτε να βρείτε στη σελίδα 22.

Η σελίδα Κατάσταση συστήµατος  προστατεύεται 
µε κωδικό πρόσβασης.

∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων συναγερµού

Ρύθµιση του ήχου συναγερµού

Ρύθµιση της έντασης ήχου συναγερµού

Η διαµόρφωση της ελάχιστης έντασης ήχου 
συναγερµού ρυθµίζει το κατώτερο όριο της 
εργοστασιακής ρύθµισης για την ένταση του ήχου 
συναγερµού (10 % έως 100 %). Αυτό καθιστά 
δυνατή την προσαρµογή του εύρους ρύθµισης 
ανάλογα µε την ακουστική κατάσταση του χώρου 
λειτουργίας.

Προϋπόθεση: Να είναι ανοιχτή η σελίδα 
∆ιαµόρφωση συστήµατ. > Συναγερµοί > 
Έντ./ήχος συναγ.

1 Πατήστε το κουµπί (A).

2 Ρυθµίστε την τιµή για την ελάχιστη ένταση 
στρέφοντας το περιστροφικό κουµπί και 
πατήστε το για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Παράβλεψη συναγερµών σε περιβάλλοντα µε 
δυνατούς ήχους

∆εν ανιχνεύονται καταστάσεις συναγερµού.

Ρυθµίστε την ένταση του ήχου συναγερµού 
έτσι ώστε να µπορεί να ακουστεί.
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∆ιαµόρφωση

Ρύθµιση προτεραιότητας του συναγερµού 
µπαταρίας

Η συσκευή προσφέρει τις παρακάτω 
προτεραιότητες για συναγερµούς µπαταρίας:

Το µήνυµα συναγερµού Ενεργοποιηµένη 
µπαταρία που υποδεικνύει τη µετάβαση σε 
λειτουργία µπαταρίας µπορεί να διαµορφωθεί ως 
συναγερµός υψηλής ή µέσης προτεραιότητας, όταν 
επιλέγεται το Αερισµός Dräger.

Πατήστε το κουµπί Μεσαία (D) ή το κουµπί 
Υψηλή (E) και επιβεβαιώστε.

Ανάλογα µε τη ρύθµιση (IEC/CEI ή Αερισµός 
Dräger), τα µηνύµατα συναγερµού έχουν την 
παρακάτω προτεραιότητα:

B IEC/CEI Προτεραιότητα του συναγερµού 
µπαταρίας σύµφωνα µε το 
IEC 60601-2-12

C Αερισµός 
Dräger

Προτεραιότητα του συναγερµού 
µπαταρίας σύµφωνα µε την 
Dräger

Μήνυµα συναγερµού Προτεραιότητα IEC/CEI Προτεραιότητα Αερισµός Dräger
Ενεργοποιηµένη 
µπαταρία

Μήνυµα συναγερµού χαµηλής 
προτεραιότητας

Μήνυµα συναγερµού υψηλής ή µεσαίας 
προτεραιότητας

Χαµηλή µπαταρία Μήνυµα συναγερµού µεσαίας 
προτεραιότητας

Μήνυµα συναγερµού υψηλής 
προτεραιότητας

Αποφορτισµένη 
µπαταρία

Μήνυµα συναγερµού υψηλής 
προτεραιότητας

Μήνυµα συναγερµού υψηλής 
προτεραιότητας
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Κατάσταση συστήµατος

Η σελίδα Κατάσταση συστήµατος  περιλαµβάνει 
τις παρακάτω πληροφορίες:

– Γενικές πληροφορίες κατάστασης σχετικά µε τη 
συντήρηση και τις ώρες λειτουργίας

– ∆ιαστήµατα αντικατάστασης

1 Πατήστε το κουµπί ∆ιαµόρφωση 
συστήµατος... στη γραµµή του βασικού µενού.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Κατάσταση συστήµατος  
(A).

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και 
επιβεβαιώστε µε το Enter.

Προβολή των γενικών πληροφοριών 
κατάστασης

Αγγίξτε την καρτέλα Γενική κατάσταση (B).

Εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

15
9_

ne
u

∆ιαµόρφωση συστήµατ.
Α

B
C

D
E
F
G

C Επόµενο σέρβις

D Χειριστήριο Ώρες λειτουργίας: 
Αναµονή

Ώρες λειτουργίας: Σε 
λειτουργία

E Μονάδα αερισµού Ώρες λειτουργίας: 
Αναµονή

Ώρες λειτουργίας: Σε 
λειτουργία

Ηµεροµηνία 
εγκατάστασης µπαταρίας

F Μονάδα παροχής 
αερίου (GS500)

Ώρες λειτουργίας: 
Φυσητήρας

Ηµεροµηνία 
εγκατάστασης

G Μονάδα παροχής 
ισχύος (PS500)

Ηµεροµηνία 
εγκατάστασης
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Συναγερµός – Αιτία – Αντιµετώπιση

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Προτεραιότητ
α συναγερµού

Μήνυµα συναγερµού Αιτία Αντιµετώπιση

!!! 254 Αποφορτισµένη µπαταρία Ο υπολ. χρόνος 
λειτουργίας της µπαταρίας 
είναι < 5 λεπτών.

Συνδέστε αµέσως τη 
συσκευή στο δίκτυο 
τροφοδοσίας.

!! 140 Αρνητική πίεση 
αεραγωγού (µέση τιµή)
Ισχύει µόνο για το 
Babylog VN500.

Η µέση πίεση αεραγωγού 
έπεσε κάτω από τα
–2 mbar (–2 cmH2O).

Αποσυνδέστε το σωλήνα 
για αναρρόφηση.

Ελέγξτε την κατάσταση 
του ασθενή.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
αερισµού.

!!! 253 Βλάβη συσκευής Εντοπίστηκε βλάβη 
συστήµατος.

Αποσυνδέστε τον ασθενή 
από τη συσκευή και 
συνεχίστε τον αερισµό 
χωρίς καθυστέρηση µε µια 
άλλη ανεξάρτητη συσκευή 
αερισµού.

Καλέστε τη 
DrägerService.

!!! 253 Βλάβη συσκευής (10) Εντοπίστηκε βλάβη από 
το σύστηµα λογισµ. 
ασφαλείας.

Αποσυνδέστε τον ασθενή 
από τη συσκευή και 
συνεχίστε τον αερισµό 
χωρίς καθυστέρηση µε µια 
άλλη ανεξάρτητη συσκευή 
αερισµού.

Καλέστε τη 
DrägerService.

!!! 253 Βλάβη συσκευής (11) Εντοπίστηκε βλάβη κατά 
τη φάση εκκίνησης.

Αποσυνδέστε τον ασθενή 
από τη συσκευή και 
συνεχίστε τον αερισµό 
χωρίς καθυστέρηση µε µια 
άλλη ανεξάρτητη συσκευή 
αερισµού.

Καλέστε τη 
DrägerService.
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!!! 253 Βλάβη συσκευής (12) Εντοπίστηκε βλάβη 
συστήµατος.

Αποσυνδέστε τον ασθενή 
από τη συσκευή και 
συνεχίστε τον αερισµό 
χωρίς καθυστέρηση µε µια 
άλλη ανεξάρτητη συσκευή 
αερισµού.

Καλέστε τη 
DrägerService.

!! 090 Βλάβη συσκευής (13) Η ανίχνευση σπασµένου 
καλωδίου για τον 
αισθητήρα ροής είναι 
ελαττωµατική.

Οι λειτουργίες αερισµού 
δεν επηρεάζονται.

Καλέστε την 
DrägerService.

!!! 237 Βλάβη συσκευής (2) Εσωτερική βλάβη του 
συστήµατος ασφαλείας.

Μην χρησιµοποιήσετε 
αυτή τη συσκευή για 
θεραπεία αερισµού.

Καλέστε τη 
DrägerService.

! 201 Ενεργοποιηµένη 
µπαταρία

Η µονάδα αερισµού 
τροφοδοτείται από τη 
µπαταρία γιατί δεν 
υπάρχει δίκτυο 
τροφοδοσίας.
– Αν το PS500 δεν 

συνδεθεί, ο µέγιστος 
χρόνος λειτουργίας 
είναι 30 λεπτά.

– Αν το PS500 συνδεθεί 
ο µέγιστος χρόνος 
λειτουργίας ειναι 
360 λεπτά.

Συνδέστε τη συσκευή στο 
δίκτυο τροφοδοσίας 
ισχύος.

!!! 255 Ενεργοποίηση 
κατάστασης αναµονής

Η συσκευή έχει ρυθµιστεί 
σε κατάσταση αναµονής.

Αναγνωρίστε τη 
κατάσταση αναµονής 
πατώντας το πλήκτρο 
"ALARM RESET" και 
επιβεβαιώστε µε το 
περιστροφικό κοµβίο.

! 100 Ενεργοποιήθηκε συνεχής 
νεφελοποίηση

Ενεργοποιήθηκε συνεχής 
νεφελοποίηση από το 
χρήστη.

Για τερµ. τη συνεχή 
νεφελοποίηση, πατήστε το 
πλήκτρο "Ακύρωση" αν 
απαιτείται.

Προτεραιότητ
α συναγερµού

Μήνυµα συναγερµού Αιτία Αντιµετώπιση
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! 200 Η κατάστ. αερισµού δεν 
επιβεβαιώθηκε

Η κατάστ. αερισµού 
άλλαξε αλλά δεν επιβεβ.

Αλλάξτε την κατάστ. 
αερισµού, αν υπάρχει και 
επιβεβ. την αλλαγή 
χρησιµ. το περιστροφικό 
κοµβίο.

! 200 Η ρύθµιση δεν 
επιβεβαιώθηκε

Μία ή περισσότερες 
ρυθµίσεις άλλαξαν, αλλά 
δεν επιβεβ.

Αλλάξτε τις σχετικές 
ρυθµίσεις, αν υπάρχουν 
και επιβεβ. την αλλαγή 
χρησιµ. το περιστροφικό 
κοµβίο.

! 127 Η φόρτιση µπαταρίας 
αναβλήθηκε

Η φόρτιση µπαταρίας 
αναβλήθηκε ώστε να 
αποτραπεί η 
υπερθέρµανση της 
µπαταρίας. Η συσκευή 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
κανονικά.

Η φόρτιση µπαταρίας 
συνεχίζεται αυτόµατα και 
υποδεικνύεται µε ένα 
τµήµα που αναβοσβήνει 
στο σύµβολο της 
µπαταρίας.

!! 140 Μη επίτευξη VThf
Ισχύει µόνο για το 
Babylog VN500.

∆εν ήταν δυνατή η 
επίτευξη του 
αναπνεόµενου όγκου 
λόγω αυξηµένης 
αντίστασης.

Ελέγξτε την κατάσταση 
του ασθενή.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
αερισµού.

∆εν ήταν δυνατή η 
επίτευξη του 
αναπνεόµενου όγκου 
λόγω περιορισµού πίεσης 
στη συσκευή.

Μειώστε fhf ή αυξήστε 
I:Ehf προς 1:1.

! 200 Το όριο συναγερ. δεν 
επιβεβαιώθηκε

Ένα ή περισσότερα όρια 
συναγερ. άλλαξαν, αλλά 
δεν επιβεβ.

Αλλάξτε τα σχετικά όρια 
συναγ., αν υπάρχουν και 
επιβεβ. την αλλαγή 
χρησιµ. το περιστροφικό 
κοµβίο.

Προτεραιότητ
α συναγερµού

Μήνυµα συναγερµού Αιτία Αντιµετώπιση
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!! 140 Υψηλή τιµή PEEP Απόφραξη της βαλβίδας 
εκπνοής ή του 
αναπνευστικού 
κυκλώµατος.

Ελέγξτε το αναπνευστικό 
κύκλωµα και τη βαλβίδα 
εκπνοής.

Ελέγξτε για 
συµπυκνώµατα.

Αύξηση της αντίστασης 
εκπνοής.

Ελέγξτε το φίλτρο 
ιών/βακτηριδίων. Εάν 
είναι απαραίτητο, 
αντικαταστήστε το.

Βλάβη συσκευής. Αποσυνδέστε τον ασθενή 
από τη συσκευή και 
συνεχίστε τον αερισµό 
άµεσα µε µια άλλη 
ανεξάρτητη συσκευή 
αερισµού.

Καλέστε τη 
DrägerService.

!!! 250 Χαµηλή µπαταρία Μπαταρία σχεδόν 
αποφορτισµένη.

Συνδέστε τη συσκευή στο 
δίκτυο τροφοδοσίας 
ισχύος.

!! 251 Χαµηλή µπαταρία Μπαταρία σχεδόν 
αποφορτισµένη.

Συνδέστε τη συσκευή στο 
δίκτυο τροφοδοσίας 
ισχύος.

Προτεραιότητ
α συναγερµού

Μήνυµα συναγερµού Αιτία Αντιµετώπιση
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! 100 Χαµηλή παροχή Air, 
GS500 ενεργό

Η τροφοδ. αέρα δεν 
επαρκεί για παροχή απαιτ. 
ροής και πίεσης. Ο αέρας 
τροφοδοτείται από 
µονάδα παροχής αερίου 
GS500. Η τροφ. αέρα δνε 
απατείται όταν 
FiO2 = 100 Vol.%

Ελέγξτε τη σύνδεση µε την 
παροχή Αέρα. 
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση 
παροχής είναι άνω των 
3 bar (43,5 psi). Εξετάστε 
το ενδεχόµενο να 
προσαρµόσετε εκ νέου τις 
ρυθµίσεις αερισµού. Εάν η 
κατάσταση συναγερµού 
επιµένει, αποσυνδέστε 
την παροχή Αέρα (για να 
αποφευχθεί η αντίστροφη 
ροή στην παροχή Air).

Η κεντρική παροχή Αέρα 
είναι ανεπαρκής.

Το σύστηµα παροχής 
αερίου τροφοδοτείται µε 
Air που παρέχεται από το 
GS500.

Ελέγξτε τη σύνδεση µε την 
κεντρική παροχή Air και τη 
µονάδα παροχής αερίου 
GS500.

Βεβαιωθείτε ότι η πίεση 
παροχής είναι άνω των 
3 bar (43,5 psi).

Προσαρµόστε τις 
ρυθµίσεις αερισµού, εάν 
είναι απαραίτητο.

!!! 140 Χαµηλή τιµή PEEP
Ισχύει µόνο για το 
Babylog VN500.

Η µετρηµένη τιµή PEEP 
είναι 3 mbar (3 cmH2O) 
κάτω από την τιµή 
ρύθµισης PEEP.

Ελέγξτε εάν οι συνδέσεις 
του αναπνευστικού 
κυκλώµατος είναι 
στεγανές.

Ελέγξτε εάν η βαλβίδα 
εκπνοής είναι σωστά 
συνδεδεµένη.

Βεβαιωθείτε ότι ο 
σωλήνας ή η µάσκα είναι 
συνδεδεµένα σωστά.

Προτεραιότητ
α συναγερµού

Μήνυµα συναγερµού Αιτία Αντιµετώπιση
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Καθαρισµός, απολύµανση και αποστείρωση

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Πληροφορίες ασφαλείας για την 
επανεπεξεργασία
Τα µέρη που γεµίζουν µε µολυσµένο αέριο κατά την 
κανονική λειτουργία και σε περίπτωση σφάλµατος 
πρέπει να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία.

Κατά τη κανονική λειτουργία η βαλβίδα εκπνοής, 
µαζί µε τον αναρροφητήρα και το σιγαστήρα, 
γεµίζουν µε µολυσµένο αέριο.

Σε περίπτωση σφάλµατος, η µονάδα εισπνοής 
µπορεί να έχει µολυνθεί.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για 
την επανεπεξεργασία στις οδηγίες χρήσης.

Κατάλογος επανεπεξεργασίας

Ηµι-κρίσιµες ιατρικές συσκευές

Πληροφορίες ασφαλείας σχετικά µε την 
επανεπεξεργασία του αισθητήρα ροής για νεογνά:

Στοιχεία που 
µπορούν να 
υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία

Συνιστώµενα 
διαστήµατα 
επανεπεξεργα-
σίας

Προκαθα-
ρισµός

Μηχανικός 
καθαρισµός 
και απολύµα-

νση

Χειροκίνητος Αποστείρ-
ωσηΚαθα-

ρισµός
Απολύµα-

νση

Αναπνευστικοί 
σωλήνες

Ανά ασθενή/ 
εβδοµαδιαίως Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
– Μη χρησιµοποιείτε βούρτσες για 

επανεπεξεργασία του ένθετου αισθητήρα και 
µη χρησιµοποιείτε σύριγγα στο ένθετο 
αισθητήρα.

– Για επανεπεξεργασία του περιβλήµατος 
χρησιµοποιείτε αποκλειστικά βούρτσες χωρίς 
χνούδια.
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Συντήρηση

Συντήρηση

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Σύνοψη 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού του ασθενή

Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης κατά τη 
διάρκεια του αερισµού θέτει σε κίνδυνο τον 
ασθενή.

Εκτελείτε εργασίες συντήρησης µόνο όταν 
δεν υπάρχει συνδεδεµένος ασθενής στη 
συσκευή.
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Τεχνικά δεδοµένα

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Κατά τη λειτουργία

Υψόµετρο Έως 3000 m (9842 ft)

Τιµές ρύθµισης

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Οι επιθυµητές παράµετροι µπορούν να ρυθµιστούν 
χωρίς να χαθεί η ακρίβεια µε χρήση των χειριστηρίων 
θεραπείας. Οι ελεγχόµενες παράµετροι – πίεση, ροή, 
όγκος και O2 συγκέντρωση – µπορούν να 
εφαρµοστούν µόνο µε την ακρίβεια των σχετιζόµενων 
µετρούµενων τιµών.
Οι ακρίβειες που υποδεικνύονται ισχύουν µόνο 
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
– Η συσκευή είναι έτοιµη για λειτουργία, βλ. 

κεφάλαιο "Γνωριµία µε το σύστηµα".
– Τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται έχουν 

εγκριθεί για τη συσκευή, βλ. κατάλογο 
εξαρτηµάτων.

– Ο τύπος ύγρανσης έχει επιλεχθεί σωστά στο 
πλαίσιο διαλόγου Έναρξη/Αναµονή > Κύκλ. 
Αναπ./Υγρ..

Στις ανοχές δεν περιλαµβάνεται η αβεβαιότητα 
µέτρησης του εξωτερικού εξοπλισµού ελέγχου. 
Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αίτησης.
Συγκέντρωση O2

T0 ... 90 Συνθήκες δοκιµής σύµφωνα µε το 
ISO 80601-2-12:2011, Ενότ. 201.12.1.104

Ενήλικες 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

<35 s
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Παιδιατρικοί ασθενείς <35 s
Νεογνά <15 s

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Νεφελοποίηση φαρµάκων Για 5, 10, 15, 30 λεπτά, συνεχώς (∞)
Ακρίβεια των µετρούµενων τιµών
Ανάλογα µε την κατηγορία ασθενούς, οι ακρίβειες 
που υποδεικνύονται για τις µετρούµενες τιµές 
ισχύουν για τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
απόδοσης του αναπνευστικού κυκλώµατος.

Αναπνευστικό κύκλωµα για ενήλικες που 
περιλαµβάνει πρόσθετα µέρη (Evita Infinity 
V500, Evita V300)

Ενδοτικότητα ≤3 mL/mbar (ή mL/hPa ή mL/cmH2O)
Εισπνευστική αντίσταση ≤10 mbar/L/s στα 30 L/min

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

Εκπνευστική αντίσταση ≤10 mbar/L/s στα 30 L/min
≤10 hPa/L/s στα 30 L/min
≤10 cmH2O/L/s στα 30 L/min

Αναπνευστικό κύκλωµα για παιδιατρικούς 
ασθενείς που περιλαµβάνει πρόσθετα µέρη

Ενδοτικότητα ≤1,5 mL/mbar (ή mL/hPa ή mL/cmH2O)
Εισπνευστική αντίσταση ≤44 mbar/L/s στα 15 L/min

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

Εκπνευστική αντίσταση ≤44 mbar/L/s στα 15 L/min
≤44 hPa/L/s στα 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s στα 15 L/min

Τιµές ρύθµισης (συνέχ.)
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Αναπνευστικό κύκλωµα για νεογνά που 
περιλαµβάνει πρόσθετα µέρη

Ενδοτικότητα ≤1,5 mL/mbar (ή mL/hPa ή mL/cmH2O)
Εισπνευστική αντίσταση ≤44 mbar/L/s στα 15 L/min

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

Εκπνευστική αντίσταση ≤44 mbar/L/s στα 15 L/min
≤44 hPa/L/s στα 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s στα 15 L/min

Εµφάνιση µετρούµενων τιµών

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Μέτρηση O2 (εισπνευστική πλευρά)

Εισπνευστική συγκέντρωση O2 (σε ξηρό αέρα) FiO2

Παρέκκλιση της ακρίβειας µέτρησης 0,2 Vol% σε 6 ώρες (σύµφωνα µε τα ISO 21647, 
ISO 80601-2-55) Οι µετρούµενες τιµές από τη 
µέτρηση O2 αντισταθµίζονται από τη βαροµετρική 
πίεση.

Μέτρηση CO2 στην κύρια ροή
Τελοεκπνευστική συγκέντρωση CO2 etCO2

Συνθήκες µέτρησης Αναπνευστικός ρυθµός (ενήλικες): 6 έως 40/min
Αναπνευστικός ρυθµός (παιδιατρικοί ασθενείς): 
40 έως 100/min
Χρόνος εισπνοής: >250 ms
Χρόνος εκπνοής: >250 ms

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Evita V300
Μέτρηση ροής (εκπνευστική)

Μέτρηση αναπνεόµενου όγκου
Όγκος παγιδευµένος στους πνεύµονες 
(καθορίζεται από το χειρισµό PEEPi)

Vtrap

Εύρος 0 έως 1500 mL 
BTPS

Χαρακτηριστικά απόδοσης (συνέχ.)
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Ακρίβεια ±12 % της µετρούµενης τιµής ή ±12 mL, όποια τιµή 
είναι µεγαλύτερη, υπό συνθήκες βαθµονόµησης 
(1013 mbar (1013 cmH2O), ξηρό αέριο, 20 °C 
(68 °F)), 5 % CO2, µε κλειστό το πτερύγιο του 
αισθητήρα ροής και χωρίς διαρροή

Εκπνεόµενο CO2 ανά αναπνοή VTCO2

Εύρος 0 έως 550 mL BTPS
Ακρίβεια ±12 % 

Ισχύει για τα εξής:
– Babylog VN500
Ροή συσκευής (εισπνευστική, µόνο µε HFO) 

Ακρίβεια ±10 %

Εµφάνιση υπολογιζόµενων τιµών

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
Στατική ενδοτικότητα (καθορίζεται από το χειρισµό 
βρόχου PV χαµηλής ροής) Cstat

0 έως 500 mL/mbar (ή mL/hPa ή mL/cmH2O)

Παρακολούθηση

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
Στάθµη ηχητικής πίεσης LPA των σηµάτων 
συναγερµού µετρούµενη σύµφωνα µε τα 
IEC 60601-1-8 και A1:2012 (3η έκδοση)

Ακολουθία ήχων συναγερµού IEC/CEI
Εύρος για τους συναγερµούς υψηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 55 dB(A) έως 72 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς µεσαίας 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 52 dB(A) έως 69 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς χαµηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 49 dB(A) έως 67 dB(A) 

Εµφάνιση µετρούµενων τιµών (συνέχ.)
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Ακολουθία ήχων συναγερµού Αερισµός 
Dräger

Εύρος για τους συναγερµούς υψηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 55 dB(A) έως 72 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς µεσαίας 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 53 dB(A) έως 70 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς χαµηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 45 dB(A) έως 62 dB(A) 

Εύρος για το συναγερµό διακοπής παροχής 
ρεύµατος και το βοηθητικό συναγερµό

Περίπου 70 dB(A) έως 75 dB(A) 

Ισχύει για τα εξής:
– Evita V300
Στάθµη ηχητικής πίεσης LPA των σηµάτων 
συναγερµού µετρούµενη σύµφωνα µε τα 
IEC 60601-1-8 και A1:2012 (3η έκδοση)

Ακολουθία ήχων συναγερµού IEC/CEI
Εύρος για τους συναγερµούς υψηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 56 dB(A) έως 74 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς µεσαίας 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 48 dB(A) έως 65 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς χαµηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 53 dB(A) έως 71 dB(A) 

Ακολουθία ήχων συναγερµού Αερισµός 
Dräger

Εύρος για τους συναγερµούς υψηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 54 dB(A) έως 72 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς µεσαίας 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 51 dB(A) έως 69 dB(A) 

Εύρος για τους συναγερµούς χαµηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ρύθµιση 
έντασης ήχου

Περίπου 45 dB(A) έως 64 dB(A) 

Εύρος για το συναγερµό διακοπής παροχής 
ρεύµατος και το βοηθητικό συναγερµό

Περίπου 70 dB(A) έως 75 dB(A) 

Παρακολούθηση (συνέχ.)
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Λειτουργικά δεδοµένα

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Τροφοδοσία ισχύος

Ρεύµα εισόδου Περίπου 8 έως 24 A το µέγιστο
Περίπου 6 έως 17 A σχεδόν RMS

Βαθµός προστασίας έναντι διείσδυσης υγρών και 
σωµατιδίων

IP21 
Προστασία έναντι σωµατιδίων µε διάµετρο 
µεγαλύτερη από 12,5 mm (0,47 in) 
Προστασία έναντι κατακόρυφης ενστάλαξης νερού

Εκποµπή θορύβου σύµφωνα µε το 
ISO 80601-2-12:2011 και υπό το πρίσµα του 
ISO 4871:2009 και του ISO 3744:2010

Μέση στάθµη ηχητικής πίεσης κατηγορίας A 
(LPA) µε ακτίνα 2 m (79 in)

Περίπου 33 dB
Περίπου 43,5 dB µε GS500
Περίπου 50 µε HFO (Babylog VN500)

αβεβαιότητα (k) 3,5 dB
Στάθµη ηχητικής πίεσης επιφάνειας 
κατηγορίας A (LWA)

Περίπου 46 dB
Περίπου 57,5 dB µε GS500
Περίπου 63,5 dB µε HFO (Babylog VN500)

αβεβαιότητα (k) 3,5 dB
Βάρος

Μονάδα αερισµού Περίπου 17 kg (37,5 lbs)
Medical Cockpit µε θήκη Περίπου 8 kg (17,6 lbs)
Τροχήλατο Περίπου 33 kg (72,8 lbs)
PS500 Περίπου 27 kg (59,5 lbs)
GS500 Περίπου 10,5 kg (23 lbs)
Ονοµαστικό βάρος (βάρος του αναπνευστήρα 
και του Medical Cockpit πάνω στο τροχήλατο)

Ονοµ. 58 kg (128 lbs)

Μέγιστο βάρος (επιτρεπτό µέγιστο συνολικό 
βάρος)

µέγ. 133 kg (293 lbs)
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Χαρακτηριστικά ουσιαστικής απόδοσης

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Η ουσιαστική απόδοση έγκειται σε έναν ελεγχόµενο 
και υπό παρακολούθηση αερισµό του ασθενούς, µε 
ρυθµίσεις που προσδιορίζονται από το χρήστη για 
τις λειτουργίες παρακολούθησης
– ελάχιστος και µέγιστος αναπνεόµενος όγκος,
– µέγιστη πίεση αεραγωγού,
– ελάχιστη και µέγιστη συγκέντρωση O2 του 

αναπνευστικού αερίου,

ή, σε περίπτωση υπέρβασης ενός καθορισµένου 
ορίου, σε έναν κατάλληλο συναγερµό.

Επιπροσθέτως, οι ενσωµατωµένοι συναγερµοί 
παρακολούθησης στις παρακάτω καταστάσεις:
– Βλάβη της εξωτερικής τροφοδοσίας
– Αποφόρτιση µπαταρίας
– Βλάβη της παροχής αερίου

Μέγιστο φορτίο
Θήκη συγκράτησης γενικής χρήσης µε τυπικό 
αναρτήρα (G93140)

10 kg (22 lbs)

Θήκη συγκράτησης υγραντήρα, 
περιστρεφόµενη (G93111)

5 kg (11 lbs)

Θήκη συγκράτησης υγραντήρα, πλευρικός 
αναρτήρας (8416325)

5 kg (11 lbs) 
Αν ένας αρθρωτός βραχίονας είναι προσαρτηµένος 
στους πλευρικούς αναρτήρες της µονάδας 
αναπνευστήρα εκτός από τη θήκη συγκράτησης 
υγραντήρα (8416325), πρέπει να τηρηθεί το 
µέγιστο φορτίο των 5 kg (11 lbs) σε κάθε πλευρικό 
αναρτήρα. Στην περίπτωση αυτή η θήκη 
συγκράτησης υγραντήρα µπορεί να υποστηρίξει 
µόνο 4 kg (8,8 lbs).

Λειτουργικά δεδοµένα (συνέχ.)
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Αυτόµατα όρια συναγερµού

Παρακολούθηση πίεσης
Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Μήνυµα συναγερµού Περιγραφή/Ανίχνευση
Υψηλή τιµή PEEP / Υψηλή 
τιµή Pχαµηλή 

(!!!)

Το όριο συναγερµού είναι 8 mbar (8 cmH2O) πάνω από τη ρυθµισµένη 
τιµή PEEP ή το επίπεδο Pχαµηλή. Ο συναγερµός ενεργοποιεί µια 
απελευθέρωση πίεσης στην ατµοσφαιρική πίεση. Ο συναγερµός δεν 
ενεργοποιείται κάτω από τα 11 mbar (11 cmH2O). Ένας συναγερµός 
ενεργοποιείται αν ισχύει αυτή η κατάσταση για 2 αναπνοές ή µετά από 
15 δευτερόλεπτα το µέγιστο.

Για την αποφυγή εσφαλµένων συναγερµών, παρακολουθείται αν η 
στάθµη χαµηλότερης πίεσης έχει επιτευχθεί εφόσον οι τιµές APRV και 
Tlow είχαν οριστεί σε λιγότερο από 1 s ή αν έχει ενεργοποιηθεί το 
AutoRelease.

Υψηλή τιµή PEEP / Υψηλή 
τιµή Pχαµηλή 

(!!)

Το όριο συναγερµού είναι 4 mbar (4 cmH2O) πάνω από τη ρυθµισµένη 
τιµή PEEP. Ένας συναγερµός ενεργοποιείται αν ισχύει αυτή η 
κατάσταση για 2 αναπνοές ή µετά από 15 δευτερόλεπτα το µέγιστο.

Χαµηλή τιµή PEEP / Χαµηλή 
τιµή Pχαµηλή

(µόνο για τα Evita Infinity V500 
και Evita V300)

Παρακολουθείται τυχόν υπερβολικά χαµηλή τιµή PEEP ή Pχαµηλή κατά 
τη διάρκεια του αερισµού. Το όριο συναγερµού εξαρτάται από τη 
ρυθµισθείσα τιµή του επιπέδου PEEP ή Pχαµηλή. Το όριο συναγερµού 
είναι 5 mbar (5 cmH2O) πάνω από τη ρυθµισµένη τιµή. Ένας 
συναγερµός ενεργοποιείται αν αυτή η κατάσταση ισχύει για 
10 αναπνοές.

Χαµηλή τιµή PEEP / Χαµηλή 
τιµή Pχαµηλή

(µόνο για το Babylog VN500)

Παρακολουθείται τυχόν υπερβολικά χαµηλή τιµή PEEP ή Pχαµηλή κατά 
τη διάρκεια του αερισµού. Το όριο συναγερµού εξαρτάται από τη 
ρυθµισθείσα τιµή του επιπέδου PEEP ή Pχαµηλή. Το όριο συναγερµού 
είναι 3 mbar (3 cmH2O) πάνω από τη ρυθµισµένη τιµή. Ένας 
συναγερµός ενεργοποιείται αν αυτή η κατάσταση ισχύει για 
10 αναπνοές.
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Παρακολούθηση όγκου

Ισχύει για τα εξής: 
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Ο εκπνευστικός όγκος ανά λεπτό MVe 
παρακολουθείται εντός των ρυθµισµένων ορίων 
συναγερµού.

Ο εισπνευστικός αναπνεόµενος όγκος VTi ή, όταν 
είναι ενεργοποιηµένη η αντιστάθµιση διαρροής, ο 
αναπνεόµενος όγκος µε αντιστάθµιση διαρροής VT 
παρακολουθείται εντός των ρυθµισµένων ορίων 
συναγερµού.

Επειδή η συσκευή διασφαλίζει τον ελάχιστο 
εισπνευστικό αναπνεόµενο όγκο όταν επιλέγεται ο 
αερισµός ελεγχόµενου όγκου ή ο αερισµός 
ελεγχόµενης πίεσης µε εγγύηση όγκου, δεν είναι 
δυνατή η ρύθµιση του κατώτερου ορίου 
συναγερµού για τα VTi ή VT χειροκίνητα.

Ισχύει για τα εξής:
– Babylog VN500

Ο εκπνευστικός όγκος ανά λεπτό MVe 
παρακολουθείται στην κατηγορία ασθενών Παιδί 
και σε περίπτωση επεµβατικού αερισµού στην 
κατηγορία ασθενών Νεογνό εντός των 
ρυθµισµένων ορίων συναγερµού.

Ο ελάχιστος αναπνεόµενος όγκος παρακολουθείται 
µόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η εγγύηση όγκου. Για 
να επιτευχθεί αυτό, µε απενεργοποιηµένη την 
αντιστάθµιση διαρροής, παρακολουθείται η τιµή 
VTi στην κατηγορία ασθενών Παιδί και η τιµή VTe 
στην κατηγορία ασθενών Νεογνό. Όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η αντιστάθµιση διαρροής, 
χρησιµοποιείται γενικά το VT και παρακολουθείται 
το αυτόµατα ρυθµισµένο όριο συναγερµού Χαµ. 
τιµή VT, όπου το όριο Χαµ. τιµή VT αντιστοιχεί στο 
90 % του επιλεγµένου VT.

∆ήλωση για την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC)

Ισχύει για τα εξής:
– Workstation Critical Care και Neonatal Care 

Οι αναφορές για τους πίνακες έχουν ενηµερωθεί:

– Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον: 
Πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτροµαγνητικές 
εκποµπές (IEC 60601-1-2, πίνακας 1)

– Ηλεκτροµαγνητική ατρωσία:
Πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική 
ατρωσία (IEC 60601-1-2, πίνακες 2, 3 και 4)

– Προτεινόµενες αποστάσεις διαχωρισµού από 
φορητές και κινητές συσκευές τηλεπικοινωνιών 
µε ραδιοσυχνότητες:
Πληροφορίες σχετικά µε τις αποστάσεις 
διαχωρισµού (IEC 60601-1-2, πίνακες 5 και 6)
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Συνδέσεις σε δίκτυα πληροφορικής

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων σε δίκτυο 
πληροφορικής µε χρήση ενσύρµατων και 
ασύρµατων τεχνολογιών. Τα δίκτυα πληροφορικής 
περιλαµβάνουν όλες τις διασυνδέσεις δεδοµένων 
(π.χ., RS232, LAN, USB, διασύνδεση εκτυπωτή) 
που περιγράφονται στα πρότυπα και τις συµβάσεις.

Κατά τη λειτουργία, η συσκευή µπορεί να 
ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλες συσκευές 
µέσω δικτύων πληροφορικής και υποστηρίζει τις 
παρακάτω λειτουργίες:

– Προβολή κυµατοµορφών και δεδοµένων 
παραµέτρων

– Σηµατοδότηση συναγερµών

– Μεταφορά ρυθµίσεων συσκευής και δεδοµένων 
ασθενούς

– Λειτουργία Σέρβις, πρόσβαση σε ηµερολόγια

Η σύνδεση αυτής της συσκευής σε ένα δίκτυο που 
ενσωµατώνει άλλες συσκευές ή οι εκ των υστέρων 
αλλαγές στο δίκτυο αυτό µπορεί να οδηγήσουν σε 
νέους κινδύνους για ασθενείς, χρήστες και τρίτους. 
Πριν συνδεθεί η συσκευή στο δίκτυο ή πριν από 
αλλαγές στο δίκτυο, πρέπει πρώτα να 
αναγνωριστούν, να αναλυθούν και να 
αξιολογηθούν οι κίνδυνοι αυτοί, ώστε να ληφθούν 
κατάλληλα µέτρα.

Παραδείγµατα µεταγενέστερων αλλαγών στο 
δίκτυο:

– Αλλαγή της διαµόρφωσης δικτύου

– Αφαίρεση συσκευών από το δίκτυο

– Προσθήκη νέων συσκευών στο δίκτυο

– Εκτέλεση αναβαθµίσεων ή ενηµερώσεων σε 
συσκευές που είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο

Πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση στο 
δίκτυο

Προϋποθέσεις

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να συνδέεται στο 
δίκτυο µόνο από προσωπικό του σέρβις. Θα 
πρέπει να ζητηθεί η συµβουλή του αντιπροσώπου 
πληροφορικής του νοσοκοµείου εκ των προτέρων.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να τηρηθούν:

– Συνοδευτικά έγγραφα αυτής της συσκευής

– Περιγραφή της διασύνδεσης δικτύου

– Περιγραφή των συστηµάτων συναγερµού που 
βασίζονται σε δίκτυο

Η Dräger συνιστά συµµόρφωση µε το IEC 80001-1 
(διαχείριση κινδύνου για δίκτυα πληροφορικής µε 
ιατρικές συσκευές).

Σειριακές διασυνδέσεις

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες διασυνδέσεις:

– ∆ιασυνδέσεις RS232 που συµµορφώνονται µε 
το EIA RS-232 (CCITT V.24/V.28) για τις 
παρακάτω εφαρµογές:
– MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Σύνδεση σε ιατρικές συσκευές άλλων 

κατασκευαστών
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Συνέπειες χρήσης ακατάλληλου δικτύου

Αν το δίκτυο δεν πληροί τις απαιτήσεις, µπορεί να 
προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις. Οι 
παρακάτω καταστάσεις µπορεί να προκύψουν µε 
αυτήν τη συσκευή:

– Εξαιτίας µη ασφαλούς αποκεντρωµένου 
συστήµατος συναγερµού:
– Συναγερµοί ή δεδοµένα µεταδίδονται λάθος 

χρονική στιγµή.
– Συναγερµοί δεν µεταδίδονται.

– Κατά τη διάρκεια µιας διακοπής της σύνδεσης 
δικτύου:

– Συναγερµοί που έχουν κατασταλεί ή ήχοι 
συναγερµών δεν επανενεργοποιούνται, 
αλλά παραµένουν κατασταλµένοι.

– Συναγερµοί δεν µεταδίδονται.

– Χωρίς τείχος προστασίας και λογισµικό 
προστασίας από ιούς:
– Τα δεδοµένα δεν προστατεύονται.
– Οι ρυθµίσεις συσκευής µεταβάλλονται.
– Η συσκευή δηµιουργεί εσφαλµένους 

συναγερµούς ή καθόλου συναγερµούς.

– Τα δεδοµένα αποστέλλονται ατελή, 
αποστέλλονται σε λάθος συσκευή ή δεν 
αποστέλλονται καθόλου.

– ∆εδοµένα ασθενούς υποκλέπτονται, 
παραποιούνται ή καταστρέφονται.

– Τα δεδοµένα έχουν λάθος σφραγίδες χρόνου.

Ηλεκτρικές απαιτήσεις των συνδεδεµένων 
συσκευών και δικτύων

Μόνο οι αναλογικές και ψηφιακές θύρες που έχουν 
ονοµαστική τάση στην πλευρά του δικτύου 
24 V DC το µέγιστο και εκπληρώνουν τις 
απαιτήσεις ενός από τα παρακάτω πρότυπα είναι 
κατάλληλες για σύνδεση συσκευών ή δικτύων:

– IEC 60950-1: Μη γειωµένα κυκλώµατα SELV

– IEC 60601-1 (από τη 2η έκδοση): 
∆ευτερεύοντα κυκλώµατα που µπορεί να 
αγγίξει ο χρήστης
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Αρχές λειτουργίας

Αρχές λειτουργίας

Ισχύει για τα εξής:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Περιγραφή λειτουργίας πνευµατικού 
συστήµατος
Μπορεί να εγκατασταθεί επίσης ένας ενεργός 
υγραντήρας εισπνεόµενου αερίου και ένας 
νεφελοποιητής φαρµάκων πεπιεσµένου αέρα. 
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στις 
οδηγίες χρήσης στα κεφάλαια "Συναρµολόγηση και 
προετοιµασία" και "Λειτουργία".

Μείωση ροής Anti Air Shower
Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Anti Air 
Shower και έχει ανιχνευτεί µια αποσύνδεση κατά 
τον αερισµό, η ροή µειώνεται µέχρι την 
επανασύνδεση. Ταυτόχρονα προβάλλεται ο 
συναγερµός Αποσύνδεση;. Με το µη επεµβατικό 
αερισµό, ο χρόνος πριν από την ενεργοποίηση του 
συναγερµού µπορεί να καθυστερήσει λόγω 
Tdisconnect. Ο αερισµός ανά λεπτό µπορεί να 
µειωθεί εξαιτίας της ήδη µειωµένης ροής.
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