
Doplnok k návodu na použitie

SW 2.nVAROVANIE
Aby ste mohli toto lekárske zariadenie 
správne používať, prečítajte si a 
dodržiavajte návod na použitie a tento 
doplnok.

Status: K?oncept, 9. March 2015 19:28

– Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care a Neonatal Care

– Infinity Acute Care System 
Evita Infinity V500

– Infinity Acute Care System
Babylog VN500

– Evita V300
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Doplnok k návodu na použitie

Tento doplnok platí iba pre uvedené lekárske 
zariadenia a aktualizuje informácie príslušného 
návodu na použitie. V každej kapitole sú označené 
lekárske zariadenia, pre ktoré dané informácie 
platia.

Uschovajte tento doplnok s aktuálnym návodom na 
použitie príslušného lekárskeho zariadenia.

Tam, kde zmeny obsahu obrazovky ovplyvňujú 
všetky lekárske zariadenia, je zobrazená 
obrazovka, ktorá zobrazuje maximálny počet 
funkcií.

Zariadenia dodávané od 22. júla 2014 spĺňajú 
požiadavky 3. vydania normy IEC 60601-1.

Formátovanie textu

Platí pre:
– Workstation Critical Care a Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Používanie pojmov
Spoločnosť Dräger používa pojem "Príslušenstvo" 
nielen pre príslušenstvo v zmysle normy 
IEC 60601-1, ale aj pre spotrebné diely, 
odnímateľné diely a pripojené diely.

Označenie "Infinity Acute Care System" je ďalej v 
tomto dokumente vynechané.

Lekárske zariadenie Objednávacie číslo 
návodu na použitie

Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care a Neonatal Care

9052092

Infinity Acute Care System
Evita Infinity V500

9052175

Infinity Acute Care System
Babylog VN500

9038998

Evita V300 9053010
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Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Všeobecné bezpečnostné informácie

Platí pre:
– Workstation Critical Care a Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Kombinácie zariadení
Toto zariadenie sa smie používať v kombinácii s 
inými zariadeniami Dräger alebo so zariadeniami 
od iných výrobcov. Riaďte sa sprievodnou 
dokumentáciou k jednotlivým zariadeniam.

Ak určitá kombinácia zariadení nie je schválená 
spoločnosťou Dräger, môže dôjsť k ohrozeniu 
bezpečnosti a funkčného stavu jednotlivých 
zariadení. Prevádzkujúca organizácia musí 
zabezpečiť, aby kombinácia zariadení bola v 
súlade s platnými vydaniami príslušných noriem 
pre lekárske zariadenia.

Kombinácie zariadení schválené spoločnosťou 
Dräger spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
– IEC 60601-1, 3. vydanie (všeobecné 

požiadavky bezpečnosti, kombinácie zariadení, 
softvérovo riadené funkcie)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita)
– IEC 60601-1-8 (systémy alarmov)

Alebo:
– IEC 60601-1, 2. vydanie (všeobecné 

požiadavky bezpečnosti)
– IEC 60601-1-1 (kombinácie zariadení)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita)
– IEC 60601-1-4 (softvérovo riadené funkcie)
– IEC 60601-1-8 (systémy alarmov)

Školenie
Školenie pre používateľov je k dispozícii u 
zodpovednej inštitúcie spoločnosti Dräger (pozri 
www.draeger.com).
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Bezpečnostné informácie špecifické pre konkrétny výrobok

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poruchy

Neoprávnené úpravy zariadenia vedú k jeho 
poruchám.

Toto zdravotnícke zariadenie sa nesmie 
upravovať bez povolenia výrobcu.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru

Použitie neschválených redukčných ventilov 
O2 môže viesť k nadmernému tlaku, ktorý 
môže spôsobiť požiar.

Pri zásobovaní ventilátora kyslíkom z fľaše so 
stlačeným plynom používajte iba redukčné 
ventily, ktoré vyhovujú norme ISO 10524. 
Pomaly manuálne otvárajte redukčný ventil. 
Nepoužívajte nástroje.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo nespozorovanej zmeny v 
inspiračnej koncentrácii O2

Ak je dodatočný prietok dodávaný externým 
zdrojom prietoku, skutočná dodávaná 
koncentrácia O2 sa môže odlišovať od 
zobrazených hodnôt.

V prípade potreby použite ďalšie 
monitorovanie, napríklad externé 
monitorovanie SpO2.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Ak dochádza k únikom, napr. pri neinvazívnej 
ventilácii, skutočný dychový objem sa môže 
odlišovať od nameraných hodnôt pre VTe a 
VTi.

Aktivujte kompenzáciu netesnosti a 
monitorujte nameranú hodnotu pre VT. 
Minimalizujte alebo odstráňte všetky úniky.

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Doplnkový prietok dodávaný z externého zdroja 
môže ovplyvniť namerané hodnoty tlaku 
dýchacích ciest a prietoku.

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo poruchy

Dotyková obrazovka má citlivý povrch. 
Poškodenie povrchu môže spôsobiť, že ovládacie 
prvky citlivé na dotyk nebudú fungovať správne.

Neobsluhujte obrazovku ostrými predmetmi.
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Aplikácia

Aplikácia

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Prevádzkové prostredie

Nepoužívajte zariadenie s héliom alebo zmesami 
hélia.
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Prehľad systému

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Rozsah funkcií

Pripojenie príslušenstva
Príslušenstvo sa dá pripojiť k nasledovným 
držiakom:
– Univerzálny držiak so štandardnou koľajničkou 

(G93140)
– Držiak zvlhčovača, s možnosťou otáčania 

(G93111)
– Držiak zvlhčovača, bočná koľajnička (8416325)

Dodržiavajte maximálnu povolenú vzdialenosť k 
vozíku a maximálnu povolenú nosnosť, pozri 
"Maximálne zaťaženie držiakov" na str. 8.

Skratky

Skratka Vysvetlenie
BTPS Body Temperature Pressure 

Saturated, zmerané hodnoty na 
základe stavu pľúc pacienta s 
telesnou teplotou 37 °C (98,6 °F), 
plyn nasýtený vodnou parou, 
okolitý tlak a tlak v dýchacích 
cestách

Vds Sériový mŕtvy priestor, objem až po 
kyvetu CO2
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Prehľad systému

Symboly

Symbol Vysvetlenie
Upozornenie!

Varovanie! Dôsledne 
dodržiavajte tento návod na 
použitie.

Štítok s upozornením: 
"Preprava v rámci nemocnice"

Menovitá hmotnosť a 
maximálna hmotnosť 
(informácie nájdete v kapitole 
"Technické údaje")

Obmedzenie teploty počas 
skladovania

Okolitý tlak

Relatívna vlhkosť

Použiť do

Skladujte v suchu

nom. 58 kg (128 lbs)
max. 133 kg (293 lbs)
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Zloženie a príprava

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Bezpečnostné informácie

Pripravte vozík 2 – 90 cm

Pripevnenie príslušenstva k štandardnej 
koľajničke

Maximálne zaťaženie držiakov

Nasledovné informácie platia pre držiaky:

VAROVANIE
Riziko prevrátenia

Nenakláňajte zariadenie o viac ako 5°.

Držiak Poloha držiaka Maximálne 
zaťaženie

Možné 
príslušenstvo

Maximálna 
vzdialenosť po 
bočnú koľajničku

Univerzálny držiak so 
štandardnou 
koľajničkou 
(G93140)

Na prednej strane vozíka 10 kg 
(22 lbs)

Zvlhčovač 
dýchacieho plynu, 
rozprašovač liekov

–

Držiak zvlhčovača, s 
možnosťou otáčania 
(G93111)

Na bočnej strane vozíka 5 kg 
(11 lbs)

Zvlhčovač 
dýchacieho plynu

–

Držiak zvlhčovača, 
bočná koľajnička 
(8416325)

Na bočných koľajničkách 
ventilačnej jednotky1)

1) Maximálne zaťaženie na bočných koľajničkách ventilačnej jednotky: 5 kg (11 lbs) na jednu bočnú koľajničku

5 kg2) 
(11 lbs)

2) Ak je okrem držiaka zvlhčovača (8416325) pripojené k bočným koľajničkám ventilačnej jednotky aj otočné rameno, musí 
sa dodržiavať maximálne zaťaženie 5 kg (11 lbs) na jednu bočnú koľajničku. Držiak zvlhčovača vtedy unesie iba 4 kg 
(8,8 lbs).

Zvlhčovač 
dýchacieho plynu

10 cm (3,9 in)

Otočné rameno IACS 
(MP00690)

Na bočných koľajničkách 
ventilačnej jednotky1)

1 kg 
(2,2 lbs)

Dýchacie hadičky 100 cm (39,4 in)
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Zloženie a príprava

Príprava Medical Cockpit

Používanie protokolu MEDIBUS alebo 
MEDIBUS.X

Príprava ventilačnej jednotky

Bezpečnostné informácie o použití 
výmenníkov tepla a vlhkosti, 
bakteriálnych filtrov a dýchacích 
okruhov

Inštalácia novorodeneckého 
prietokového snímača
Ak sa novorodenecký prietokový snímač a 
výmenník tepla a vlhkosti používajú v kategóriách 
pacientov Novorod. alebo Dieťa, musí byť 
výmenník tepla a vlhkosti nainštalovaný medzi 
novorodenecký prietokový snímač a pripojenie 
pacienta.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Všetky údaje prenášané cez rozhranie 
MEDIBUS slúžia iba na informačné účely a 
nesmú sa používať ako jediný základ pre 
diagnostické alebo terapeutické rozhodnutia. 
Rozhranie MEDIBUS nie je určené na použitie 
s distribuovaným systémom alarmov podľa 
normy IEC 60601-1-8:2012.

VÝSTRAHA
Dodatočné komponenty v dýchacom okruhu, 
napríklad bakteriálne filtre, výmenník tepla a 
vlhkosti alebo kyvety CO2 môžu zväčšiť mŕtvy 
priestor, stlačiteľný objem a odpor.

Pri používaní dodatočných komponentov je 
potrebná výnimočná opatrnosť a monitorovanie.

Pred kontrolou dýchacieho okruhu (pozri návod 
na použitie, kapitola "Uvedenie do prevádzky") 
pripojte všetky potrebné dodatočné komponenty 
až po pripojenie pacienta.

VAROVANIE
Zvýšený odpor

Rozprašovanie liekov a aktívne zvlhčovanie 
môžu zvýšiť odpor dodatočných 
komponentov.

V dýchacom okruhu pravidelne kontrolujte 
prejavy zvýšeného odporu a v prípade potreby 
vymeňte dodatočné komponenty.
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Pripojenie sieťového napájacieho zdroja

Pripojenie systému na zavolanie sestry

Preprava pacientov v rámci nemocnice

Pri preprave pacienta v rámci nemocnice pevne 
uchopte rukoväť vozíka a tlačte zariadenie v 
pozdĺžnom smere.

VAROVANIE
Riziko úrazu elektrickým prúdom a poruchy 
zariadenia

Ak je zariadenie pripojené k elektrickej 
zásuvke s nesprávnym sieťovým napätím 
alebo bez ochranného uzemnenia, môže dôjsť 
k úrazu používateľa a poškodeniu zariadenia.

Napájací kábel pripájajte iba k elektrickým 
zásuvkám s ochranným uzemnením a 
správnym sieťovým napätím. Dodržiavajte 
technické údaje.

POZNÁMKA
Použitá zásuvka sieťového napájania musí byť 
počas prevádzky voľne dostupná.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Všetky údaje prenášané cez systém na 
zavolanie sestry slúžia iba na informačné 
účely a nesmú sa používať ako jediný základ 
pre diagnostické alebo terapeutické 
rozhodnutia. Systém na zavolanie sestry nie je 
určený na použitie s distribuovaným 
systémom alarmov podľa normy 
IEC 60601-1-8:2012.
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Zloženie a príprava

Preprava v rámci nemocnice

Preprava znamená akýkoľvek pohyb lekárskeho 
zariadenia bez pacienta, ktorý neslúži na 
umiestnenie lekárskeho zariadenia.

Zvýšenie stability proti prevráteniu

Otáčajte riadiacu a zobrazovaciu jednotku 
(Medical Cockpit), až kým nebude centrálne 
zarovnaná s ventilačnou jednotkou.

Otočné ramená nastavte na minimálne 
vysunutie.

Vypustite nádobu na vodu zvlhčovača 
dýchacieho plynu.

Zvlhčovač dýchacieho plynu pripevnite k 
vozíku, nie k bočným koľajničkám ventilačnej 
jednotky.

K bočným koľajničkám ventilačnej jednotky 
nepripájajte žiadne dodatočné diely.

Ak je namontovaná spojka lôžka, posuňte ju do 
zasunutej polohy.

Pevne uchopte rukoväť vozíka a tlačte 
zariadenie v pozdĺžnom smere.

Platia tiež bezpečnostné informácie pre prepravu 
pacienta v rámci nemocnice, pozri návod na 
použitie.



Uvedenie do prevádzky
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Uvedenie do prevádzky

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Strana Štart/Pohot. režim > Štart/Pohot. režim je 
usporiadaná nasledujúcim spôsobom:

– Text kombinovaného tlačidla (A) sa mení v 
závislosti od použitého režimu:
– Pohot. režim
– Spustiť ventiláciu

– Zobrazia sa výsledky poslednej systémovej 
kontroly (B).

Dialógové okno Štart/Pohot. režim sa nedá 
zatvoriť pomocou tlačidla X (C).

Kontrola pripravenosti na prevádzku

Vykonanie kontroly dýchacieho okruhu

Spustenie kontroly dýchacieho okruhu

Predpoklad: Otvorí sa stránka Kontrola systému 
(A) > Kont. dých. okruhu (B). Kontrola sa spustila.

4 Pri zobrazení výzvy prostredníctvom zariadenia 
v poli s pokynmi (E): Utesnite port pripojenia 
pacienta, napr. sterilnou rukavicou. Potvrďte 
tlačidlom OK (F).

5 Na požiadanie otvorte port pripojenia pacienta. 
Potvrďte tlačidlom OK (F).

12
5

Štart/Pohot. režim

A B

C
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Uvedenie do prevádzky

Zobrazenie výsledkov kontroly dýchacieho 
okruhu

Predpoklad: Otvorí sa stránka Kontrola systému 
(A).

Dotknite sa karty Výsledky kontroly (B).

Zobrazia sa podrobné výsledky kontroly.

Kontrola prepnutia na prevádzku s 
napájaním z batérie

Odpojte sieťovú zástrčku.

Zariadenie sa bez prerušenia prepne na prevádzku 
s napájaním z batérie. Zobrazí sa alarm Batéria 
aktivovaná.

Znovu pripojte napájací kábel.

Zariadenie sa prepne späť na napájanie zo siete. 
Hlásenie alarmu Batéria aktivovaná zmizne.

Kontrola signalizácie alarmu
Po úspešnom dokončení kontroly systému je 
zariadenie pripravené na prevádzku. Dá sa tiež 
skontrolovať signalizácia alarmu. Popis signalizácie 
alarmu nájdete v návode na použitie v kapitole 
"Alarmy." Ďalšie informácie o kritériách alarmu 
nájdete v návode na použitie v kapitole "Alarm – 
Príčina – Riešenie."

Alarmové hlásenie s vysokou prioritou

1 Zapnite ventiláciu.

2 Po 2 minútach nastavte horný limit alarmu pre 
MVe na hodnotu nižšiu ako nameraná hodnota 
MVe.

Spustí sa alarm MV vysoká.

Alarmové hlásenie so strednou prioritou

Pre Evita Infinity V500 a Evita V300:

1 Zapnite ventiláciu.

2 Nastavte horný limit alarmu pre VT na hodnotu 
nižšiu ako nameraná hodnota VT.

Spustí sa alarm VT vysoký.

Pre Babylog VN500:

1 Zapnite ventiláciu.

2 Zapnite doplnkové nastavenie Garancia 
objemu.

3 Znížte horný limit alarmu pre Paw, kým sa 
nespustí alarm VT nedosiahnutý, Pmax 
aktívny.

Alarmové hlásenie s nízkou prioritou

1 Zapnite ventiláciu.

2 V dialógovom okne Špeciálne procesy > 
Procesy stlačte a podržte tlačidlo Man. insp./ 
zadrž., kým sa nespustí alarm Inspiračné 
zadržanie prerušené.

10
3_

2

C Poddajnosť [mL/mbar] 

D Prietok [L/min]

E Inspiračný odpor [mbar/L/s] 

F Expiračný odpor [mbar/L/s] 

Štart/Pohot. režim

C
A

B

D E F
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Kontrola limitov alarmov
Limity alarmov pre nastaviteľný alarm sa dajú 
skontrolovať primeraným nastavením limitov 
alarmov. Keď sa limit alarmu prekročí, spustí sa 
zodpovedajúci alarm. Ďalšie informácie o 
nastavení limitov alarmov nájdete v návode na 
použitie v kapitole "Nastavenie limitov alarmov".

Test akustického systému alarmov
Akustický systém alarmov používateľ nemusí 
testovať. Zariadenie otestuje funkcie akustického 
systému alarmov automaticky počas kontroly 
zariadenia.
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Prevádzka

Prevádzka

Nastavenie ventilácie

Platí pre: Babylog VN500

Ďalšie nastavenia ventilácie

Parametre ventilácie pre doplnkové nastavenia
(

VÝSTRAHA
Nespozorované zhoršenie stavu pacienta

Počas vysokofrekvenčnej ventilácie s garanciou 
objemu ventilátor automaticky kompenzuje 
zmeny v mechanike pľúc. V dôsledku toho môže 
byť postupné zhoršovanie stavu pacienta zistené 
až s určitým oneskorením.

Sledujte stav pacienta. Pravidelne kontrolujte tlak 
ventilácie a primerane nastavte limity alarmov.



Prevádzka
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Špeciálne procesy

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Obohatenie kyslíkom pre proces 
odsávania

Zatvorené odsávanie

VAROVANIE
Riziko poranenia pacienta počas odsávania v 
uzavretom dýchacom okruhu

Použitie uzavretých systémov odsávania 
vytvára podtlak v dýchacích cestách pacienta. 
To vedie k zhoršenej ventilácii a tým aj k 
zhoršenej výmene plynu.

Sledujte stav pacienta.
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Prevádzka

Rozprašovanie liekov

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Bezpečnostné informácie týkajúce sa 
rozprašovania liekov

Nepretržité rozprašovanie liekov
Predpoklad: Otvorí sa stránka Špeciálne procesy 
> Nebulizácia.

Stlačte tlačidlo (A).

Spustí sa nepretržité rozprašovanie liekov. Zobrazí 
sa hlásenie Nepretržitá nebulizácia prebieha.

Rozprašovanie liekov sa preruší každých 30 minút 
a vykoná sa kalibrácia prietokového snímača. Po 
kalibrácii prietokového snímača bude 
rozprašovanie liekov pokračovať. 

Keď sa rozprašovanie liekov používa v kategórii 
pacientov Novorod. alebo Dieťa, a bol preto 
odstránený novorodenecký prietokový snímač, 
rozprašovanie liekov sa nepreruší.

Ak bolo pole parametra pre nepretržité 
rozprašovanie Nepr. neb. konfigurované pre 
zobrazenie, zobrazí sa trvanie rozprašovania 
liekov.

Sieťový napájací zdroj / jednosmerný napájací zdroj

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Nabíjanie batérií
Displej nabíjania batérií platí pre nabíjanie aj 
vybíjanie.

VÝSTRAHA
Zhoršená ventilácia

Ak sa používajú neschválené pneumatické 
rozprašovače liekov, skutočný dodaný dychový 
objem a koncentrácia O2 sa môžu odlišovať od 
zobrazených hodnôt.

Používajte iba rozprašovače liekov uvedené v 
aktuálnom zozname príslušenstva.

VÝSTRAHA
Zhoršená ventilácia

Aerosóly môžu zhoršiť správne fungovanie 
exspiračného ventilu.

Pri používaní rozprašovania liekov skráťte 
regeneračné cykly pre exspiračný ventil.

08
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Monitorovanie

Monitorovanie prietoku

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Kalibrácia prietokových snímačov 
Infinity ID
Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Spustenie kalibrácie prietokového snímača 
Infinity ID 

1 Dotknite sa tlačidla Senzory/ Parametre... na 
lište s hlavnou ponukou.

Zariadenie otvorí dialógové okno 
Senzory/Parametre.

2 Dotknite sa karty Senzor prietoku (A).

3 Dotknite sa tlačidla Spustiť (B).

4 Zariadenie zobrazí informácie o kalibrácii v poli 
(D). Vopred je zvolené tlačidlo (E). Potvrďte 
otočným ovládačom.

Zariadenie používa ďalšiu inspiračnú fázu na 
kalibráciu prietokového snímača Infinity ID. Krátke 
inspiračné časy sa predĺžia na približne 1 sekundu.

Zariadenie zobrazí informácie o kalibrácii v poli pre 
hlásenia (C).

Po dokončení kalibrácie sa tlačidlo Spustiť (B) 
zmení na svetlozelené.

VAROVANIE
Riziko vzniku požiaru

Zvyškové výpary ľahko horľavých 
dezinfekčných prostriedkov (napr.alkoholov) 
a usadeniny, ktoré sa neodstránili počas 
regenerácie, sa môžu počas používania 
prietokového snímača vznietiť.
– Zaistite čistenie a dezinfekciu 

nezanechávajúcu čiastočky cudzích látok.
– Po dezinfekcii nechajte prietokový snímač 

vetrať najmenej 30 minút.
– Pred vložením prietokového snímača 

skontrolujte viditeľné poškodenie alebo 
znečistenie snímača, ako sú napríklad 
zvyšky hlienu, aerosóly liekov a čiastočky 
cudzích látok.

– Prietokové snímače vymeňte, ak sú 
poškodené, znečistené alebo sa na nich 
nachádzajú čiastočky cudzích látok.

11
0

A
B

E

CSenzory/Parametre
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Alarmy

Alarmy

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Zobrazenie informácií o alarmoch

Potvrdenie hlásení alarmu
Hlásenia alarmu, ktoré sa dajú potvrdiť, sú 
uvedené v návode na použitie v kapitole "Alarm – 
Príčina – Riešenie." U hlásení alarmu, ktoré sa dajú 
potvrdiť, obsahuje stĺpec "Riešenie" v tabuľke 
informáciu, že hlásenie alarmu sa dá potvrdiť 
stlačením tlačidla ALARM RESET a potvrdením 
pomocou otočného ovládača.

Nasledujúce hlásenia alarmu, ktoré sa dajú 
potvrdiť, nie sú uvedené v zozname:

– Príliš časté odsávanie?

– PEEP vysoký (!!)

– Senzor prietoku? Ventilácia obmedzená 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

– Príliš častý manéver nízkopriet. PV slučky? 
(Evita Infinity V500)

História alarmov

História alarmov je súčasťou denníka záznamov. 
Dĺžka histórie alarmov závisí od počtu záznamov v 
denníku záznamov. 

Keď denník záznamov dosiahne maximálnu 
veľkosť, pri zápise každého nového záznamu sa 
vymaže najstarší záznam v denníku záznamov. 

Vypnutie a zapnutie zariadenia sa nezaznamenáva 
v denníku záznamov.

Nastavenie hlasitosti tónu alarmu

Spodná hodnota pre hlasitosť tónu alarmu je 
obmedzená konfigurovanou minimálnou 
hlasitosťou tónu alarmu. Minimálna hlasitosť je 
konfigurovaná na strane Nastavenie systému > 
Alarmy > Hlas./tón alarmu, pozri kapitolu 
"Nastavenie tónu alarmu" na str. 20.

VAROVANIE
Prepočutie alarmov v hlasnom prostredí

Alarmové situácie nie sú spozorované.

Nastavte hlasitosť tónu alarmu tak, aby alarmy 
bolo počuť.
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Konfigurácia

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Informácie o konfigurácii

Strana Intervaly výmeny bola premenovaná na 
Stav systému. Informácie o intervaloch výmeny 
nájdete v Nastavenie systému > Stav systému > 
Intervaly výmeny. Ďalšie informácie o strane Stav 
systému nájdete na strane 22.

Strana Stav systému je chránená heslom.

Konfigurácia nastavení alarmov

Nastavenie tónu alarmu

Nastavenie minimálnej hlasitosti alarmu

Konfigurácia minimálnej hlasitosti alarmu 
nastavuje dolný limit nastavenia od výrobcu pre 
hlasitosť tónu alarmu (10 % až 100 %). To 
umožňuje prispôsobiť rozsah nastavenia akustickej 
situácii na mieste prevádzky.

Predpoklad: Otvorí sa stránka Nastavenie 
systému > Alarmy > Hlas./tón alarmu.

1 Dotknite sa tlačidla (A).

2 Otočným ovládačom nastavte hodnotu pre 
minimálnu hlasitosť a stlačením vykonajte 
potvrdenie.

VAROVANIE
Prepočutie alarmov v hlasnom prostredí

Alarmové situácie nie sú spozorované.

Nastavte hlasitosť tónu alarmu tak, aby alarmy 
bolo počuť.

14
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Konfigurácia

Nastavenie priority alarmu batérie

Zariadenie ponúka nasledovné priority pre alarmy 
batérie:

Alarmové hlásenie Batéria aktivovaná 
signalizujúce zmenu na prevádzku z batérie 
môžete nakonfigurovať ako alarm s vysokou alebo 
strednou prioritou, keď je zvolená možnosť 
Ventilácia Dräger.

Dotknite sa tlačidla Stredná (D) alebo Vysoký 
(E) a potvrďte.

V závislosti od nastavenia (IEC/CEI alebo 
Ventilácia Dräger) majú alarmové hlásenia 
nasledovnú prioritu:

B IEC/CEI Priorita alarmu batérie v súlade s 
normou IEC 60601-2-12

C Ventilácia 
Dräger

Priorita alarmu batérie podľa 
spoločnosti Dräger

Hlásenie alarmu Priorita IEC/CEI Priorita Ventilácia Dräger
Batéria aktivovaná Alarmové hlásenie s nízkou 

prioritou
Alarmové hlásenie s vysokou prioritou 
alebo strednou prioritou

Batéria takmer vybitá Alarmové hlásenie so strednou 
prioritou

Alarmové hlásenie s vysokou prioritou

Batéria vybitá Alarmové hlásenie s vysokou 
prioritou

Alarmové hlásenie s vysokou prioritou
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Stav systému

Strana Stav systému obsahuje nasledovné 
informácie:

– Všeobecné stavové informácie o údržbe a 
prevádzkových hodinách

– Intervaly výmeny

1 Dotknite sa tlačidla Nastavenie systému... na 
lište s hlavnou ponukou.

2 Dotknite sa karty Stav systému (A).

3 Zadajte heslo a potvrďte ho tlačidlom Enter.

Zobrazenie všeobecných stavových 
informácií

Dotknite sa karty Všeobecný stav (B).

Zobrazia sa nasledovné informácie:

15
9_
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Nastavenie systému
A

B
C

D
E
F
G

C Termín ďalšieho servisu

D Obrazovka Prevádzkový čas: 
Pohotovostný režim

Prevádzkový čas: V 
chode

E Ventilačná 
jednotka 

Prevádzkový čas: 
Pohotovostný režim

Prevádzkový čas: V 
chode

Dátum inštalácie batérie

F Jednotka prívodu 
plynu (GS500)

Prevádzkový čas: Turbína

Dátum inštalácie

G Napájacia 
jednotka (PS500)

Dátum inštalácie
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Alarm – Príčina – Riešenie

Alarm – Príčina – Riešenie

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Priorita 
alarmu

Hlásenie alarmu Príčina Riešenie

! 201 Batéria aktivovaná Ventilačná jednotka je 
napájaná z batérie. Iný zdroj 
napájania nie je dostupný.
– Ak jednotka PS500 nie je 

pripojená, maximálny čas 
prevádzky je 30 minút.

– Ak jednotka PS500 je 
pripojená, maximálny čas 
prevádzky je 360 minút.

Pripojte zariadenie k zdroju 
napájania.

!!! 250 Batéria takmer vybitá Batéria je takmer vybitá. Pripojte zariadenie k zdroju 
napájania.

!! 251 Batéria takmer vybitá Batéria je takmer vybitá. Pripojte zariadenie k zdroju 
napájania.

!!! 254 Batéria vybitá Zostávajúci čas prevádzky z 
batérie je menej ako 5 minút.

Zariadenie ihneď pripojte k 
zdroju napájania.

! 100 Dodávka vzduchu 
nízka, GS500 aktívne

Dodávka vzduchu je 
nedostatočná na 
poskytovanie požadovaného 
prietoku a tlaku.

Vzduch dodáva jednotka 
prívodu plynu GS500.

Dodávka vzduchu sa 
nevyžaduje, keď 
FiO2 = 100 Obj%.

Skontrolujte pripojenie dodávky 
vzduchu.

Skontrolujte, či je tlak dodávky 
vyšší ako 3 bary (43,5 psi).

Zvážte zmenu nastavení 
ventilácie.

Ak alarmová situácia pretrváva, 
odpojte dodávku vzduchu 
(zabráni sa spätnému prietoku 
do dodávky vzduchu).

Nedostatočná centrálna 
dodávka vzduchu.

Systému prívodu plynu 
dodáva vzduch jednotka 
GS500.

Skontrolujte pripojenie k 
centrálnemu prívodu vzduchu a 
k jednotke prívodu plynu 
GS500.

Skontrolujte, či je tlak dodávky 
vyšší ako 3 bary (43,5 psi).

V prípade potreby upravte 
nastavenia ventilácie.
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! 200 Limit alarmu 
nepotvrdený

Niekoľko limitov alarmu sa 
zmenilo, ale ešte nie sú 
potvrdené.

Zmeňte príslušné limity 
alarmu ak treba, a zmenu 
potvrďte pomocou otočného 
gombíka.

! 127 Nabíjanie batérie je 
odložené

Nabíjanie batérie je 
odložené, aby sa predišlo 
prehriatiu batérie. Zariadenie 
sa môže normálne používať.

Nabíjanie batérie pokračuje 
automaticky a signalizuje ho 
blikajúci segment v symbole 
batérie.

! 200 Nastavenie 
nepotvrdené

Niekoľko nastavení sa 
zmenilo, ale ešte nie sú 
potvrdené.

Zmeňte príslušné nastavenie 
ak treba, a zmenu potvrďte 
pomocou otočného gombíka.

!! 140 Negatívny tlak 
dýchacích ciest 
(priemer)
Platí len pre 
Babylog VN500.

Priemerný tlak dýchacích 
ciest klesol pod –2 mbar
(–2 cmH2O).

Odpojte tubus pre odsávanie.

Skontrolujte stav pacienta.

Skontrolujte nastavenia 
ventilácie.

! 100 Nepretržitá nebulizácia 
aktivovaná

Nepretržitá nebulizácia bola 
aktivovaná užívateľom.

Pre ukončenie nepretržitej 
nebulizácie, stlačte tlačidlo 
"Zrušiť".

!!! 140 PEEP nízky
Platí len pre 
Babylog VN500.

Nameraný PEEP je o 3 mbar 
(3 cmH2O) nižší ako 
nastavený PEEP.

Skontrolujte tesnosť 
pripojenia dýchacieho okruhu.

Skontrolujte, či je expiračný 
ventil správne pripojený.

Skontrolujte, či sú tubus alebo 
maska správne pripojené.

!! 140 PEEP vysoký Expiračný ventil alebo 
dýchací okruh upchatý.

Skontrolujte dýchací okruh a 
expiračný ventil.

Skontrolujte kondenzáciu.

Zvýšený expiračný odpor. Skontrolujte 
vírusový/bakteriálny filter. V 
prípade potreby ho vymeňte.

Zariadenie zlyhalo. Odpojte pacienta od 
zariadenia a hneď pokračujte 
vo ventilácii pomocou iného 
nezávislého ventilátora.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

Priorita 
alarmu

Hlásenie alarmu Príčina Riešenie
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Alarm – Príčina – Riešenie

!!! 255 Pohotovostný režim 
aktívny

Zariadenie sa preplo do 
pohotovostného režimu.

Tlačidlom "ALARM RESET" 
potvrďte pohotovostný režim a 
otočným gombíkom potvrďte 
výber.

! 200 Režim ventilácie 
nepotvrdený

Režim ventilácie sa zmenil, 
ale ešte nie je potvrdený.

Zmeňte režim ventilácie ak 
treba, a zmenu potvrďte 
pomocou otočného gombíka.

!! 140 VThf nedosiahnutý
Platí len pre 
Babylog VN500.

Dychový objem nebolo 
možné dosiahnuť z dôvodu 
zvýšeného odporu.

Skontrolujte stav pacienta.

Skontrolujte nastavenia 
ventilácie.

Dychový objem nebolo 
možné dosiahnuť z dôvodu 
obmedzenia tlaku 
zariadenia.

Znížte hodnotu fhf alebo 
zvýšte hodnotu I:Ehf smerom 
k 1:1.

!!! 253 Zariadenie zlyhalo Zistilo sa zlyhanie systému. Odpojte pacienta od 
zariadenia a hneď pokračujte 
vo ventilácii pomocou iného 
nezávislého ventilátora.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

!!! 253 Zariadenie zlyhalo (10) Bezpečnostný softvér 
systému zistil chybu.

Odpojte pacienta od 
zariadenia a hneď pokračujte 
vo ventilácii pomocou iného 
nezávislého ventilátora.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

!!! 253 Zariadenie zlyhalo (11) Počas fázy spúšťania sa 
zistila chyba.

Odpojte pacienta od 
zariadenia a hneď pokračujte 
vo ventilácii pomocou iného 
nezávislého ventilátora.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

!!! 253 Zariadenie zlyhalo (12) Zistilo sa zlyhanie systému. Odpojte pacienta od 
zariadenia a hneď pokračujte 
vo ventilácii pomocou iného 
nezávislého ventilátora.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

Priorita 
alarmu

Hlásenie alarmu Príčina Riešenie
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!! 090 Zariadenie zlyhalo (13) Detekcia poškodeného drôtu 
pre senzor prietoku je 
nefunkčná.

Funkcie ventilácie nie sú 
ovplyvnené.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

!!! 237 Zariadenie zlyhalo (2) Interný bezpečnostný 
systém zlyhal.

Toto zariadenie nepoužívajte 
na ventilačnú terapiu.

Kontaktujte službu 
DrägerService.

Priorita 
alarmu

Hlásenie alarmu Príčina Riešenie
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Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia

Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Bezpečnostné informácie o regenerácii
Komponenty naplnené kontaminovaným plynom 
počas normálnej prevádzky a v prípade poruchy sa 
musia regenerovať.

Počas normálnej prevádzky je exspiračný ventil 
spolu s ejektorom a tlmičom naplnený 
kontaminovaným plynom.

V prípade poruchy môže byť kontaminovaná 
inspiračná jednotka.

Ďalšie informácie o regenerácii nájdete v návode 
na použitie.

Pokyny na obnovu

Mierne kritické časti zdravotníckeho zariadenia

Bezpečnostné informácie týkajúce sa regenerácie 
novorodeneckého prietokového snímača:

Obnoviteľné 
položky

Odporúčané 
intervaly 
obnovy

Pred-
čistenie

Strojové 
čistenie a 

dezinfekcia

Manuálne Sterilizácia
Čistenie Dezinfekcia

Dýchacie hadičky Po každom 
pacientovi/ 
týždenne Na základe príslušného návodu na použitie

POZNÁMKA
– Na obnovu vložky senzora nepoužívajte kefky 

a na vložku senzora nepoužívajte injekčnú 
striekačku.

– Na obnovu puzdra používajte len kefky 
nezanechávajúce chĺpky.
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Údržba

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Prehľad

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Vykonávanie prác údržby počas ventilácie 
ohrozuje pacienta.

Práce údržby vykonávajte iba vtedy, keď k 
zariadeniu nie je pripojený žiadny pacient.
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Technické údaje

Technické údaje

Okolité podmienky

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Počas prevádzky

Nadmorská výška Do 3000 m (9842 ft)

Nastavené hodnoty

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Požadované parametre sa dajú nastaviť bez straty 
presnosti pomocou ovládacích prvkov terapie. 
Regulované parametre – tlak, prietok, objem a 
koncentrácia O2 – sa dajú aplikovať s presnosťou 
príslušných nameraných hodnôt.
Uvedené presnosti platia iba za nasledovných 
podmienok:
– Zariadenie je pripravené na prevádzku, pozri 

kapitolu "Začíname".
– Všetko používané príslušenstvo je schválené 

pre zariadenie, pozri zoznam príslušenstva.
– Typ zvlhčovania je správne zvolený v 

dialógovom okne Štart/Pohot. režim > 
Dých.okr./ zvlhč..

Tolerancie nezahŕňajú neistotu merania externého 
testovacieho zariadenia. Tieto informácie sú 
dostupné na vyžiadanie.
Koncentrácia O2

T0 ... 90 Testovacie podmienky podľa normy 
ISO 80601-2-12:2011, Sec. 201.12.1.104

Dospelí 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

<35 s
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Pediatrickí pacienti <35 s
Novorodenci <15 s

Výkonové charakteristiky

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Rozprašovanie liekov Na 5, 10, 15, 30 minút, nepretržite (∞)
Presnosť nameraných hodnôt
V závislosti od kategórie pacienta platia hodnoty 
presnosti uvedené pre namerané hodnoty pre 
nasledovné výkonové charakteristiky dýchacieho 
okruhu.

Dýchací okruh pre dospelých vrátane 
dodatočných komponentov (Evita Infinity 
V500, Evita V300)

Poddajnosť ≤3 mL/mbar (alebo mL/hPa alebo mL/cmH2O)
Inspiračný odpor ≤10 mbar/L/s pri 30 L/min

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

Exspiračný odpor ≤10 mbar/L/s pri 30 L/min
≤10 hPa/L/s pri 30 L/min
≤10 cmH2O/L/s pri 30 L/min

Dýchací okruh pre pediatrických pacientov 
vrátane dodatočných komponentov

Poddajnosť ≤1,5 mL/mbar (alebo mL/hPa alebo mL/cmH2O)
Inspiračný odpor ≤44 mbar/L/s pri 15 L/min

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

Exspiračný odpor ≤44 mbar/L/s pri 15 L/min
≤44 hPa/L/s pri 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s pri 15 L/min

Nastavené hodnoty (pokračovanie)
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Dýchací okruh pre novorodencov vrátane 
dodatočných komponentov

Poddajnosť ≤1,5 mL/mbar (alebo mL/hPa alebo mL/cmH2O)
Inspiračný odpor ≤44 mbar/L/s pri 15 L/min

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

Exspiračný odpor ≤44 mbar/L/s pri 15 L/min
≤44 hPa/L/s pri 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s pri 15 L/min

Zobrazené namerané hodnoty

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Meranie O2 (inspiračná strana)

Inspiračná koncentrácia O2 (v suchom 
vzduchu)

FiO2

Kolísanie presnosti merania 0,2 Obj.% za 6 hodín (v súlade s normou 
ISO 21647, ISO 80601-2-55). Namerané hodnoty 
merania O2 sú barometricky tlakovo 
kompenzované.

Meranie CO2 v hlavnom prúde
Koncová exspiračná koncentrácia CO2 etCO2

Podmienky merania Dychová frekvencia (dospelí): 6 až 40/min
Dychová frekvencia (pediatrickí pacienti): 
40 až 100/min
Inspiračný čas: >250 ms
Exspiračný čas: >250 ms

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Evita V300
Meranie prietoku (exspiračný)

Meranie dychového objemu
Objem zadržaný v pľúcach (stanovený 
procesom PEEPi)

Vtrap.

Rozsah 0 až 1500 mL 
BTPS

Výkonové charakteristiky (pokračovanie)
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Presnosť ±12 % zo zmeranej hodnoty alebo ±12 mL (platí 
vyššia hodnota) pri kalibračných podmienkach 
(1013 mbarov (1013 cmH2O), suchý plyn, 20 °C 
(68 °F)), 5 % CO2, so zatvorenou klapkou 
prietokového snímača a bez netesností

Vydýchnutý CO2 na jeden výdych VTCO2

Rozsah 0 až 550 mL BTPS
Presnosť ±12 % 

Platí pre:
– Babylog VN500
Prietok zariadenia, (inspiračný, len s HFO) 

Presnosť ±10 %

Zobrazené vypočítané hodnoty

Platí pre:
– Evita Infinity V500
Statická poddajnosť (stanovená procesom PV 
slučky s nízkym prietokom) Cstat.

0 až 500 mL/mbar (alebo mL/hPa, prípadne 
mL/cmH2O)

Monitorovanie

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
Hladina akustického tlaku LPA signálov alarmu 
nameraná v súlade s normou IEC 60601-1-8 a 
A1:2012 (3. vydanie)

Postupnosť tónov alarmu IEC/CEI
Rozsah pre alarmy vysokej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 55 dB(A) až 72 dB(A) 

Rozsah pre alarmy strednej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 52 dB(A) až 69 dB(A) 

Rozsah pre alarmy nízkej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 49 dB(A) až 67 dB(A) 

Zobrazené namerané hodnoty (pokračovanie)
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Postupnosť tónov alarmu Ventilácia Dräger
Rozsah pre alarmy vysokej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 55 dB(A) až 72 dB(A) 

Rozsah pre alarmy strednej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 53 dB(A) až 70 dB(A) 

Rozsah pre alarmy nízkej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 45 dB(A) až 62 dB(A) 

Rozsah pre alarm výpadku elektrického 
napájania a pomocný alarm

Približne 70 dB(A) až 75 dB(A) 

Platí pre:
– Evita V300
Hladina akustického tlaku LPA signálov alarmu 
nameraná v súlade s normou IEC 60601-1-8 a 
A1:2012 (3. vydanie)

Postupnosť tónov alarmu IEC/CEI
Rozsah pre alarmy vysokej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 56 dB(A) až 74 dB(A) 

Rozsah pre alarmy strednej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 48 dB(A) až 65 dB(A) 

Rozsah pre alarmy nízkej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 53 dB(A) až 71 dB(A) 

Postupnosť tónov alarmu Ventilácia Dräger
Rozsah pre alarmy vysokej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 54 dB(A) až 72 dB(A) 

Rozsah pre alarmy strednej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 51 dB(A) až 69 dB(A) 

Rozsah pre alarmy nízkej priority podľa 
nastavenia hlasitosti

Približne 45 dB(A) až 64 dB(A) 

Rozsah pre alarm výpadku elektrického 
napájania a pomocný alarm

Približne 70 dB(A) až 75 dB(A) 

Monitorovanie (pokračovanie)
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Prevádzkové údaje

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Sieťový napájací zdroj

Nárazový prúd Približne 8 až 24 A vrcholný
Približne 6 až 17 A kvázi RMS

Stupeň ochrany proti vnikaniu kvapalín a častíc IP21 
Ochrana pred časticami s priemerom väčším ako 
12,5 mm (0,47 in) 
Ochrana pred vertikálne kvapkajúcou vodou

Emisie hluku v súlade s normou
ISO 80601-2-12:2011 pri zvážení normy 
ISO 4871:2009 a ISO 3744:2010

Stredná povrchová hladina akustického tlaku 
triedy A (LPA) s polomerom 2 m (79 in)

Približne 33 dB
Približne 43,5 dB s GS500
Približne 50 s HFO (Babylog VN500)

Neistota (k) 3,5 dB
Povrchová hladina akustického tlaku triedy A 
(LWA)

Približne 46 dB
Približne 57,5 dB s GS500
Približne 63,5 dB s HFO (Babylog VN500)

Neistota (k) 3,5 dB
Hmotnosť

Ventilačná jednotka Približne 17 kg (37,5 lbs)
Medical Cockpit s držiakom Približne 8 kg (17,6 lbs)
Vozík Približne 33 kg (72,8 lbs)
PS500 Približne 27 kg (59,5 lbs)
GS500 Približne 10,5 kg (23 lbs)
Menovitá hmotnosť (hmotnosť ventilačnej 
jednotky a Medical Cockpit na vozíku)

Men. 58 kg (128 lbs)

Maximálna hmotnosť (maximálna celková 
povolená hmotnosť)

Max. 133 kg (293 lbs)



35

Technické údaje

Základné výkonové charakteristiky

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Základná prevádzka pozostáva z kontrolovanej a 
monitorovanej ventilácie pacienta s nastaveniami 
definovanými používateľom, ktoré sú určené pre 
funkcie monitorovania
– minimálny a maximálny dychový objem,
– maximálny tlak dýchacích ciest,
– minimálna a maximálna koncentrácia O2 v 

dýchacom plyne,

alebo v prípade prekročenia nastaveného 
obmedzenia pre príslušný alarm.

Okrem toho integrované monitorovanie spustí 
alarm v nasledovných situáciách:
– Zlyhanie externého zdroja napájania
– Vybitie batérie
– Zlyhanie rozvodu plynu

Maximálne zaťaženie
Univerzálny držiak so štandardnou koľajničkou 
(G93140)

10 kg (22 lbs)

Držiak zvlhčovača, s možnosťou otáčania 
(G93111)

5 kg (11 lbs)

Držiak zvlhčovača, bočná koľajnička 
(8416325)

5 kg (11 lbs) 
Ak je okrem držiaka zvlhčovača (8416325) 
pripojené k bočným koľajničkám ventilačnej 
jednotky aj otočné rameno, musí sa dodržiavať 
maximálne zaťaženie 5 kg (11 lbs) na jednu bočnú 
koľajničku. Držiak zvlhčovača vtedy unesie iba 4 kg 
(8,8 lbs).

Prevádzkové údaje (pokračovanie)
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Automatické limity alarmov

Monitorovanie tlaku
Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Hlásenie alarmu Popis/detekcia
PEEP vysoký / Pnízky 
vysoký 

(!!!)

Limit alarmu je 8 mbar (8 cmH2O) nad nastavenou hodnotou PEEP 
alebo úrovňou Pnízky. Alarm spustí uvoľnenie tlaku do okolitého tlaku. 
Alarm sa nespustí pri hodnote nižšej ako 11 mbarov (11 cmH2O). 
Alarm sa spustí, ak tento stav platí počas 2 dychov alebo po maximálne 
15 sekundách.

Aby sa predišlo falošným alarmom, monitoruje sa, či bola dosiahnutá 
dolná úroveň tlaku, ak bola hodnota APRV a Tlow nastavená na menej 
ako 1 s alebo ak je aktivovaná funkcia AutoRelease.

PEEP vysoký / Pnízky 
vysoký 

(!!)

Limit alarmu je 4 mbar (4 cmH2O) nad nastavenou hodnotou PEEP. 
Alarm sa spustí, ak tento stav platí počas 2 dychov alebo po maximálne 
15 sekundách.

PEEP nízky / Pnízky nízky

(iba pre Evita Infinity V500 a 
Evita V300)

Príliš nízka hodnota PEEP alebo Pnízky počas ventilácie sa 
monitoruje. Limit alarmu závisí od nastavenej hodnoty úrovne PEEP 
alebo Pnízky. Limit alarmu je 5 mbar (5 cmH2O) pod nastavenou 
hodnotou. Alarm sa spustí, ak tento stav platí počas 10 dychov.

PEEP nízky / Pnízky nízky

(iba pre Babylog VN500)

Príliš nízka hodnota PEEP alebo Pnízky počas ventilácie sa 
monitoruje. Limit alarmu závisí od nastavenej hodnoty úrovne PEEP 
alebo Pnízky. Limit alarmu je 3 mbar (3 cmH2O) pod nastavenou 
hodnotou. Alarm sa spustí, ak tento stav platí počas 10 dychov.
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Monitorovanie objemu

Platí pre: 
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Exspiračný minútový objem MVe sa monitoruje v 
rámci nastavených limitov alarmu.

Inspiračný dychový objem VTi alebo keď je 
zapnutá kompenzácia netesnosti, dychový objem 
kompenzovaný na netesnosť VT sa monitoruje v 
rámci nastavených limitov alarmu.

Keďže zariadenie zaisťuje minimálny inspiračný 
dychový objem, keď sú zvolené režimy objemovo 
riadenej ventilácie alebo režimy tlakovo riadenej 
ventilácie s garanciou objemu, nie je možné 
nastaviť dolný limit alarmu pre VTi alebo VT 
manuálne.

Platí pre:
– Babylog VN500

Exspiračný minútový objem MVe sa monitoruje v 
kategórii pacienta Dieťa a v prípade invazívnej 
ventilácie v kategórii pacienta Novorod. v rámci 
nastavených limitov alarmu.

Minimálny dychový objem sa monitoruje iba vtedy, 
keď je aktivovaná garancia objemu. Aby sa to 
dosiahlo, pri vypnutej kompenzácii netesnosti je 
hodnota VTi monitorovaná v kategórii pacientov 
Dieťa, a hodnota VTe je monitorovaná v kategórii 
pacientov Novorod.. Keď je aktivovaná 
kompenzácia netesnosti, vo všeobecnosti sa 
používa hodnota VT a monitoruje sa automaticky 
nastavený limit alarmu VT nízky, vďaka čomu limit 
VT nízky zodpovedá 90 % zvolenej hodnoty VT.

Elektromagnetická kompatibilita

Platí pre:
– Workstation Critical Care a Neonatal Care

Odkazy na tabuľky boli aktualizované:

– Elektromagnetické prostredie: 
Informácie týkajúce sa elektromagnetických 
emisií (IEC 60601-1-2, tabuľka 1)

– Elektromagnetická odolnosť:
Informácie týkajúce sa elektromagnetickej 
odolnosti (IEC 60601-1-2, tabuľky 2, 3 a 4)

– Odporúčané odstupy od prenosných a 
mobilných rádiofrekvenčných 
telekomunikačných zariadení:
Informácie týkajúce sa vzdialeností odstupu 
(IEC 60601-1-2, tabuľky 5 a 6)
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Pripojenie k IT sieťam

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Dáta sa dajú vymieňať v IT sieti pomocou 
káblových a bezdrôtových technológií. IT siete 
zahŕňajú všetky dátové rozhrania (napr. RS232, 
LAN, USB, rozhranie tlačiarne) popísané v 
normách a dohodách.

Počas prevádzky si toto zariadenie môže vymieňať 
informácie s inými zariadeniami pomocou IT sietí a 
podporuje nasledovné funkcie:

– Zobrazenie kriviek a dát parametrov

– Signalizácia alarmov

– Prenos nastavení zariadenia a údajov pacienta

– Servisný režim, prístup k denníkom záznamov

Pripojenie tohto zariadenia k sieti, ktorá obsahuje 
iné zariadenia, alebo vykonanie následných zmien 
v takejto sieti môže viesť k novým rizikám pre 
pacientov, používateľov a ďalšie osoby. Pred 
pripojením zariadenia k sieti alebo pred zmenou 
siete treba tieto riziká identifikovať, analyzovať a 
vyhodnotiť a treba prijať primerané opatrenia.

Príklady následných zmien v sieti:

– Zmena konfigurácie siete

– Odstránenie zariadení zo siete

– Pridanie nových zariadení do siete

– Vykonávanie modernizácií alebo aktualizácií na 
zariadeniach, ktoré sú pripojené k sieti

Informácie o pripojení k sieti

Predpoklady

Toto zariadenie smie k sieti pripájať iba servisný 
personál. Predtým sa treba poradiť s IT zástupcom 
nemocnice.

Musia byť dodržané nasledovné dokumenty:

– Sprievodná dokumentácia k zariadeniu

– Popis sieťového rozhrania

– Popis systémov alarmov na báze siete

Spoločnosť Dräger odporúča zachovať súlad s 
normou IEC 80001-1 (aplikovanie manažérstva 
rizika na siete IT obsahujúce zdravotnícke 
pomôcky).

Sériové rozhrania

Podporované sú nasledujúce rozhrania:

– rozhrania RS232 v súlade s normou 
EIA RS-232 (CCITT V.24/V.28) pre nasledovné 
aplikácie:
– MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Pripojenie k zdravotníckym zariadeniam od 

iných výrobcov
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Následky použitia nevhodnej siete

Ak sieť nespĺňa požiadavky, môžu nastať 
nebezpečné situácie. S týmto zariadením môžu 
nastať nasledovné situácie:

– Z dôvodu nezabezpečeného 
decentralizovaného systému alarmov:
– Alarmy alebo dáta sa prenášajú v 

nesprávnom čase.
– Alarmy sa neprenášajú.

– Počas prerušenia sieťového pripojenia:

– Potlačené alarmy alebo tóny alarmov sa 
opätovne neaktivujú, ale zostanú potlačené.

– Alarmy sa neprenášajú.

– Bez firewallu a antivírového softvéru:
– Dáta nie sú chránené.
– Nastavenia zariadení sú zmenené.
– Zariadenie generuje falošné alarmy alebo 

negeneruje žiadne alarmy.

– Dáta sa odosielajú neúplné, odosielajú sa do 
nesprávneho zariadenia alebo sa vôbec 
neodosielajú.

– Dáta pacientov sú zachytávané, falšované 
alebo poškodené.

– Dáta majú nesprávne časové značky.

Elektrické požiadavky pripojených zariadení a 
sietí

Analógové a digitálne porty sú vhodné iba na 
pripojenie zariadení alebo sietí, ktoré majú 
menovité napätie na strane siete max. 24 V DC a 
spĺňajú požiadavky jednej z nasledovných noriem:

– IEC 60950-1: Neuzemnené obvody SELV

– IEC 60601-1 (od 2. vydania): Dotknuteľné 
sekundárne obvody
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Opis

Platí pre:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Popis pneumatickej funkcie
Tiež sa dá nainštalovať aktívny zvlhčovač 
dýchacieho plynu a pneumatický rozprašovač 
liekov. Ďalšie informácie nájdete v návode na 
použitie v kapitolách "Zloženie a príprava" a 
"Prevádzka".

Znižovanie prietoku Protivzduchová 
sprcha
Keď je aktivovaná funkcia Protivzduchová sprcha 
a počas ventilácie sa zistí odpojenie, prietok sa 
zníži, kým nebude zistené opätovné pripojenie. 
Súčasne sa zobrazí alarm Odpojenie?. Pri 
neinvazívnej ventilácii sa čas pred spustením 
alarmu dá oneskoriť pomocou funkcie Todpoj.. 
Minútová ventilácia sa dá znížiť vďaka už 
zníženému prietoku.
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Táto strana bola zámerne ponechaná prázdna.
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