
Kiegészítés

Caleo, Babytherm 8004/8010, 
PT4000

VIGYÁZAT

Az orvostechnikai eszköz megfelelő 
használata érdekében olvassa el a 
használati útmutatót és annak 
kiegészítését.
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Kiegészítés a használati útmutatóhoz

Caleo, sorszáma: 9037592, Kiadás: 7 – 2010-10 
és újabb

Caleo (NAWI mérlegopcióval), 
sorszáma: 9053513, Kiadás: 1 – 2011-10 és újabb

Babytherm 8004/8010, sorszáma: 9037777, 
Kiadás: 7 – 2010-11 és újabb

Babytherm 8004/8010 (NAWI mérlegopcióval), 
sorszáma: 9053521, Kiadás: 1 – 2011-12 és újabb

PT4000, sorszáma: 9037835, Kiadás: 6 – 2010-09 
és újabb

 Ezt a kiegészítést az orvostechnikai készülék 
használati útmutatójával egy helyen kell tárolni. 

A kiegészítés felülírja a használati útmutató 
következő fejezeteiben szereplő információkat:

A célcsoportok meghatározása

Ennek a terméknek a célcsoportja felhasználók, 
szervizszakemberek és szakértők.

Előfeltétel, hogy ezek a célcsoportok be legyenek 
tanítva a termék használatára, és rendelkezzenek 
a termék használatához, telepítéséhez, 
felújításához, karbantartásához, illetve javításához 
szükséges ismeretekkel. A célcsoportoknak 
érteniük kell azon a nyelven, amelyen ez a 
dokumentum íródott. 

A terméket kizárólag a meghatározott célcsoportok 
használhatják, telepíthetik, újíthatják föl, 
javíthatják, illetve tarthatják karban.

Felhasználók

A felhasználók olyan személyek, akik a terméket 
rendeltetésszerűen használják.

Szerviztechnikusok

A szerviztechnikusok olyan személyek, akik a 
termék karbantartásáért felelnek.

Előfeltétel, hogy a szerviztechnikusok be legyenek 
tanítva az orvostechnikai eszközök 
karbantartására, és a termék telepítésére, 
felújítására és karbantartására.

Szakértők

A szakértők olyan személyek, akik a termék 
javítási vagy bonyolult karbantartási munkálatait 
végzik.

A szakértőknek rendelkezniük kell a termék 
javítási vagy bonyolult karbantartási 
munkálataihoz szükséges tudással és 
tapasztalattal.
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Az Ön és páciense biztonsága

Az Ön és páciense biztonsága

Általános biztonsági tudnivalók

Az alábbi VIGYÁZAT és FIGYELEM felhívások az 
orvostechnikai eszköz általános működésére 
vonatkoznak. Az alrendszerekre vagy adott 
funkciókra vonatkozó VIGYÁZAT és FIGYELEM 
felhívások a jelen használati útmutató vagy az 
eszközzel együtt használt másik eszköz használati 
útmutatójának adott részeiben találhatók.

Tartozékok

Csatlakoztatás más eszközökhöz

A Dräger által jóváhagyott eszközkombinációk 
megfelelnek az alábbi szabványok 
követelményeinek:

– IEC 60601-1 (3. kiadás)
Gyógyászati villamos készülékek
1. rész: Általános biztonsági és alapvető 
működési követelmények
– IEC 60601-1-2 

Gyógyászati villamos készülékek
1-2. rész: Általános biztonsági és alapvető 
működési követelmények
Kiegészítő szabvány: Elektromágneses 
összeférhetőség. Követelmények és 
vizsgálatok

– IEC 60601-1-8 
Gyógyászati villamos készülékek 
1-8. rész: Általános biztonsági és alapvető 
működési követelmények
Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos 
készülékekben és gyógyászati villamos 
rendszerekben használt riasztórendszerek 
általános követelményei, vizsgálatai és 
útmutatásai

VIGYÁZAT

A nem kompatibilis tartozékok miatt fennálló 
veszély

A Dräger csak az aktuális tartozéklistában 
vagy a Dräger különálló nyilatkozataiban 
szereplő tartozékok kompatibilitását vizsgálta 
meg. Ha egyéb, nem kompatibilis 
tartozékokat használ, az orvostechnikai 
eszköz meghibásodása miatt a páciens 
sérülésének veszélye áll fönn.

A Dräger azt javasolja, hogy az 
orvostechnikai eszközt csak az aktuális 
tartozéklistában szereplő tartozékokkal 
használja együtt.
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– IEC 60601-1 (2. kiadás)
Gyógyászati villamos készülékek 
1. rész: Általános biztonsági követelmények
– IEC 60601-1-1

Gyógyászati villamos készülékek
1-1. rész: Általános biztonsági 
követelmények 
Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos 
rendszerek biztonsági követelményei

– IEC 60601-1-2 
Gyógyászati villamos készülékek
1-2. rész: Általános biztonsági és alapvető 
működési követelmények
Kiegészítő szabvány: Elektromágneses 
összeférhetőség. Követelmények és 
vizsgálatok

– IEC 60601-1-4
Gyógyászati villamos készülékek
1-4. rész: Általános biztonsági 
követelmények 
Kiegészítő szabvány: Programozható 
gyógyászati villamos rendszerek

– IEC 60601-1-8 
Gyógyászati villamos készülékek 
1-8. rész: Általános biztonsági 
követelmények
Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos 
készülékekben és gyógyászati villamos 
rendszerekben használt riasztórendszerek 
általános követelményei, vizsgálatai és 
útmutatásai

Amennyiben a Dräger-készülékek más Dräger- 
vagy egyéb gyártótól származó eszközökhöz 
kapcsolódnak, és az így létrejövő kombinációt a 
Dräger nem hagyja jóvá, akkor nem garantálható a 
megfelelő működés. Az üzemeltető szervezetnek 
meg kell bizonyosodnia arról, hogy a 
készülékkombináció megfelel a vonatkozó 
szabványok alkalmazandó előírásainak.

Szigorúan tartsa be a csatlakoztatott 
készülékekhez mellékelt összeszerelési és 
használati útmutatóban foglaltakat.

Elektromágneses kompatibilitásra 
vonatkozó információk

Az elektromágneses kompatibilitással (EMC) 
kapcsolatos általános tudnivalók az IEC 60601-1-2 
nemzetközi EMC szabvány szerint:

A gyógyászati villamos készülékekre az 
elektromágneses kompatibilitás (EMC) 
vonatkozásában különleges elővigyázatossági 
rendszabályok érvényesek. A készülékeket a 
''EMC nyilatkozat'' szereplő EMC-információknak 
megfelelően kell felszerelni és üzembe helyezni.

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
kommunikációs eszközök befolyásolhatják a 
gyógyászati villamos készülékek működését.

Üzembiztonság

A melegítő terápiás eszközök alapvető 
rendeltetése a következő:

Caleo esetén:

– Bőrhőmérséklet-szabályozás
– A tényleges bőrhőmérsékletet a rendszer a 

bőrhőmérsékletre beállított kívánt értékkel 
összeveti, és szükség esetén módosítja.

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

Ne csatlakoztasson ESD figyelmeztető 
jelzéssel ellátott csatlakozót, és ne érintse 
meg azok tűit az ESD védelmi intézkedések 
betartása nélkül. Ilyen védelmi intézkedés 
lehet az antisztatikus ruházat és cipő 
viselése, a potenciálkiegyenlítő csap 
megérintése a tűk csatlakoztatása előtt és 
alatt, illetve elektromosan szigetelő és 
antisztatikus kesztyű viselése.

Az összes érintett felhasználót utasítani kell 
ezekről az ESD védelmi intézkedésekről.
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Az Ön és páciense biztonsága

– Levegő-hőmérséklet szabályozása
– A buratérben tapasztalható tényleges 

levegő-hőmérsékletet a rendszer a levegő-
hőmérsékletre beállított kívánt értékkel 
összeveti, és szükség esetén módosítja.

– O2-vezérlés
– A buratérben tapasztalható tényleges O2-

koncentráció a rendszer a O2-
koncentrációra beállított kívánt értékkel 
összeveti, és szükség esetén módosítja.

Babytherm 8004/8010 esetén:

– Hősugárzó fűtőegység
– Kézi szabályozású, 10 fűtési szinttel
– Bőrhőmérséklet-szabályozás

– A fűtési szintek szabályozásának alapja 
a bőrhőmérsékletre beállított kívánt 
érték és a tényleges bőrhőmérsékletet-
érték közti különbség.

– Fűtött matrac
– A tényleges matrachőmérsékletet a 

rendszer a matrachőmérsékletre beállított 
kívánt értékkel összeveti, és szükség 
esetén módosítja.

Ha a fenti ellenőrzési lépések nem lehetségesek, a 
rendszer riasztást küld.

Az orvostechnikai eszközbe beépített biztonsági 
funkciók csökkentik annak esélyét, hogy riasztás 
esetén a beteg biztonsága veszélybe kerüljön a 
riasztás okának elhárításáig.

PT4000 esetén:

– A PT4000 nem tartalmaz az IEC 60601-1 
szabványnak megfelelő alapvető rendeltetési 
funkciókat.

Termékspecifikus biztonsági tudnivalók

Csak Caleo és Babytherm 8004/8010 
esetén

VIGYÁZAT

Hibás működés veszélye

Az orvostechnikai eszközön engedély nélkül 
végzett módosítások meghibásodáshoz 
vezetnek.

Ezen az orvostechnikai eszközön a Dräger 
engedélye nélkül módosítást végezni tilos.

FIGYELEM

Zúzódásveszély

A mozgatható készülékalkatrészek vagy 
csatlakoztatott alkatrészek a becsípődés miatt 
zúzódást okozhatnak. A következő 
alkatrészekkel való munka során ügyeljen az 
élekre, mozgatható alkatrészekre és sarkokra:
– Tartóoszlop borítása
– Fiókok
– Felszerelt eszközök csuklós karjai
– Hősugárzó burkolata

VIGYÁZAT

A páciens hipertermiájának vagy 
hipotermiájának veszélye

A páciens hőmérsékletét a páciens 
igényeinek megfelelően állítsa be.

Ellenőrizze, hogy a hőmérsékletszenzor 
megfelelően és biztosan van-e elhelyezve.
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Csak tartozékok esetén

Csak PT4000 esetén

VIGYÁZAT

Szállítás közbeni felborulás veszélye

Az orvostechnikai eszköz nem megfelelő 
kezelés esetén felbillenhet.
– Az orvostechnikai eszközt kizárólag a 

mozgatáshoz megfelelő fizikummal 
rendelkező személyek mozgathatják.

– Engedje le a gurulósállványt a minimális 
magasságára.

– Állítsa az ágyat vízszintes helyzetbe.
– Ne hagyja kiállni a tartozékokat.

VIGYÁZAT

Nem megfelelő gyógyszerezés veszélye

A bőrön keresztül ható gyógyszerek 
(tapaszok) melegítése az aktív összetevő 
magasabb dózisú adagolását 
eredményezheti.

Bőrön keresztül ható gyógyszerek használata 
esetén a pácienst rövid időközönként kell 
monitorozni.

FIGYELEM

A fertőtlenítőszerek használata miatt fellépő 
anyagkárosodás

A fertőtlenítőszerek tönkretehetik az egyszer 
használatos termékeket. Ez helytelen 
mérésekhez vezethet.

Ne fertőtlenítse az egyszer használatos 
termékeket.

FIGYELEM

A beteg sérülésének veszélye

A matrac elcsúszhat, ha megdönti.

Ne döntse meg túlságosan a matracot, és a 
lepedővel ne burkolja körül a matracot.

VIGYÁZAT

A készülék és a páciens sérülésének veszélye

Az egyszer használatos termékek újbóli 
felhasználása, felújítása vagy újbóli 
sterilizálása az orvostechnikai eszköz 
meghibásodásához és a páciens sérüléséhez 
vezethet.

Az egyszer használatos termékeket nem 
szabad újrahasználni, felújítani vagy 
újrasterilizálni. Az egyszer használatos 
termékeket egyszeri használatra tervezték, és 
eszerint gyártották, illetve minősítették.

VIGYÁZAT

Szállítás közbeni felborulás veszélye

Az orvostechnikai eszköz nem megfelelő 
kezelés esetén felbillenhet.
– Az orvostechnikai eszközt kizárólag a 

mozgatáshoz megfelelő fizikummal 
rendelkező személyek mozgathatják.

– Engedje le az állványt a minimális 
magasságára.

VIGYÁZAT

Nem megfelelő diagnózis veszélye

A kék fény megakadályozhatja a cianózis 
vagy más bőrelszíneződés felismerését.

A diagnosztizálás előtt kapcsolja ki a kék 
fényt.

VIGYÁZAT

Oldalsó ütközés okozta felborulás veszélye

Az oldalsó ütközés felboríthatja az 
orvostechnikai eszközt.

Vigyázzon, hogy ne érje oldalirányú ütés a 
fototerápiás egység állványát.
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Alkalmazási terület

Alkalmazási terület

Használati környezet

Használati környezet Caleo és 
Babytherm 8004/8010 esetén

A használati környezet a mellékelt használati 
útmutatóban van meghatározva.

Alkalmazási terület PT4000 esetén

Az orvostechnikai eszközt kizárólag újszülött 
intenzív osztályokon, pediátriai intenzív 
osztályokon és szülészeti kórtermekben szabad 
használni.

Ellenjavallatok

Fototerápia PT4000 és Babytherm 
8004/8010 esetén

– Azoknál a pácienseknél, akiknél vélhetően a 
következők állnak fenn 
– konjugált magas bilirubin vérszint vagy
– fotoszenzitív rendellenességek (pl. 

veleszületett porfiria).

– Azoknál a pácienseknél, akiknek fotoérzékeny 
gyógyszert osztottak ki.

Babytherm 8004/8010 és Caleo

– A vélhetően rosszindulatú hipertermiában 
szenvedő pácienseknél.

VIGYÁZAT

Robbanás- és tűzveszély

Minősítése alapján az orvostechnikai eszközt 
nem szabad olyan környezetben használni, 
ahol 25 %-osnál nagyobb 
oxigénkoncentrációjú, gyúlékony vagy 
robbanékony gázkeverékek lehetnek.

VIGYÁZAT

Az eszköz hibás működésének és/vagy a 
páciens és a felhasználó sérülésének 
veszélye

A mágneses terek hátrányosan befolyásolják 
az orvostechnikai eszköz megfelelő 
működését és ezáltal veszélyeztetik a páciens 
vagy a felhasználó életét.

Ne használja az orvostechnikai eszközt 
magmágneses rezonancián alapuló 
képalkotás (MRI, NMR, NMI) közelében!
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A készülék felépítése

Szimbólumok

Szimbólum Magyarázat

Hőmérséklethatár

Légköri nyomás

Relatív páratartalom

Audio paused
A riasztási hangjelzés ideiglene-
sen felfüggesztve

Vigyázat! Pontosan tartsa be a 
jelen használati útmutatóban 
foglaltakat

Sérülés veszélye

ESD figyelmeztető jelzés; vegye 
figyelembe a felszólítást – lásd: 
4, ''Az Ön és páciense 
biztonsága''. oldal.

ESD figyelmeztető jelzés; vegye 
figyelembe a felszólítást – lásd: 
4. oldal.

Nem újrahasználható

Vegye figyelembe a Babytherm 
8004/8010 borulási stabilitását – 
lásd: használati útmutató, "Tarto-
zékok használata"

A PT4000 ütközésre figyelmez-
tető címkéje – lásd: használati 
útmutató, "Termékspecifikus biz-
tonsági tudnivalók"
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Összeszerelés és előkészítés

Összeszerelés és előkészítés

Ez a fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.

A nővérhívóval kapcsolatos tudnivalók

A nővérhívó használata esetén a magas prioritású 
riasztási üzenetek (Vigyázat) a központi kórházi 
riasztási rendszerhez lesznek továbbítva. A 
közepes (Figyelem) és alacsony prioritású 
(Megjegyzés) riasztási üzenetek nem lesznek 
továbbítva.

A nővérhívó akkor is jelez, ha az orvostechnikai 
eszköz riasztási hangjelző egysége meghibásodik.

FIGYELEM

A nővérhívó meghibásodásának veszélye

A nővérhívó és a központi kórházi riasztási 
rendszer közti kapcsolat valamely elemének 
meghibásodását követően az adatátadás 
megszakítható.

Rendszeresen ellenőrizze az orvostechnikai 
eszköz képernyőjén kijelzett tartalmat.

FIGYELEM

Korlátozott páciensmonitorozás veszélye

A nővérhívó nem szolgáltat értelmes adatokat az 
orvostechnikai eszköz működéséről vagy a 
páciens állapotáról. Ne hagyatkozzon csak a 
nővérhívó riasztásaira.
– Rendszeresen ellenőrizze az orvostechnikai 

eszköz képernyőjén kijelzett tartalmat.
– Ellenőrizze a riasztásokat közvetlenül az 

orvostechnikai eszközön.
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Teendők az első használat előtt

Potenciálkiegyenlítés létrehozása

A potenciálkiegyenlítéssel még a páciens 
közelében található különféle készülékek 
burkolatának felületei közti kis mértékű elektromos 
feszültségkülönbségek is lecsökkenthetők.

1 A potenciálkiegyenlítő kábel egyik végét 
csatlakoztassa egy potenciálkiegyenlítő 
csapra.

2 A potenciálkiegyenlítő kábel másik végét 
csatlakoztassa a műtőasztal vagy a fal 
potenciálkiegyenlítő csatlakozójára.
Ne használja a csatlakozást 
potenciálkiegyenlítési csatlakozóként.

3 A további készülékeket további 
potenciálkiegyenlítő csatlakozón keresztül 
kapcsolja össze a második 
potenciálkiegyenlítés csapjával.

VIGYÁZAT

Áramütés és az eszköz hibás működésének 
veszélye

Ha a készülék nem megfelelő hálózati 
feszültségű elektromos csatlakozóaljzatba 
van csatlakoztatva, vagy nincs 
védőföldeléssel ellátva, a felhasználó 
megsérülhet, a készülék pedig károsodhat.

A hálózati kábeleket csak védőföldeléssel 
ellátott elektromos csatlakozóaljzatokba 
csatlakoztassa – lásd: ''Műszaki adatok''.

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

A készülékek külső csatlakozóaljzatba való 
csatlakoztatása megnövekedett mértékű 
szivárgóáramhoz vezethet. Ha e készülékek 
valamelyikének védőföldelése nem működik, 
a szivárgóáram értéke a megengedhető szint 
fölé nőhet. Csak az illető készülékgyártó 
engedélyével végezze el a csatlakoztatást. A 
szivárgóáramot ellenőriztesse 
szervizszakemberrel.

Ha az érték az engedélyezett érték fölé megy, 
a készülék külső csatlakozóaljzata helyett 
használjon inkább egy fali hálózati 
csatlakozóaljzatot.
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A készülék használata

A készülék használata

Hálózati tápegység

A tápegységek állandó jelleggel vannak a Caleo, 
Babytherm 8004/8010 és PT4000 egységekhez 
csatlakoztatva.

Bőrhőmérséklet-szabályozás használata

Ez a fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.

A bőrhőmérséklet-szabályozás leírása 
Caleo esetén

A bőrhőmérséklet-szabályozás leírása a mellékelt 
használati útmutatóban található.

Biztonsági üzemmód

A bőrhőmérséklet-szabályozás során sok olyan 
helyzet lehet, amikor egy meghibásodás miatt a 
készülék nem tudja tovább szabályozni a 
bőrhőmérsékletet, és biztonsági üzemmódra 
kapcsol (visszaesés). Ugyanakkor a készülék a 
következő riasztási üzenetek egyikét generálja és 
kikapcsolja a fűtőegységet.

Caleo esetén

VIGYÁZAT

A beteg sérülésének veszélye

A test belső hőmérsékletének mérésére nem 
a bőrhőmérséklet-szenzor való.

A test belső hőmérsékletét az erre való 
szenzorral kell mérni.

Üzenet Megoldás

XX készülékhiba Az inkubátor fűtőegység 
ki van kapcsolva.

Kapcsolja ki, majd vissza 
a készüléket. Ha a hiba 
továbbra is fennáll, hívja 
a DrägerService-t!

1. bőrhőmérséklet-szen-
zor hibája

2. bőrhőmérséklet-szen-
zor hibája

A fűtőegység ki van 
kapcsolva.

Cserélje ki a 
bőrhőmérséklet-szen-
zort!.

Csatlakoztassa az 
1. bőrhőmérséklet-szen-
zort

A fűtőegység ki van 
kapcsolva.

Csatlakoztassa azonnal 
a szenzor csatlakozó-
dugóját!

A levegőfűtő 
hőmérsékletszenzorja 
hibás

A fűtőegység ki van 
kapcsolva.

Ilyen esetben hívja a 
DrägerService-t!

A levegőhőmérséklet-
szenzor hibás

A fűtőegység ki van 
kapcsolva.
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A bőrhőmérséklet-szabályozás leírása 
Babytherm 8004/8010 esetén

A bőrhőmérséklet-szabályozás üzemmód a 
vezérlőpanelen választható ki. Legalább a sárga 
bőrhőmérséklet-szenzort (skin 1) csatlakoztatni 
kell, és megfelelően rögzíteni kell a pácienshez. A 
bőrhőmérséklet célértékét a vezérlőpanelen a 
felhasználó állíthatja be. A páciens aktuális 
bőrhőmérsékletének mérése a sárga 
bőrhőmérséklet-szenzorral (skin 1) történik, és 
össze lesz vetve a beállított célértékkel. A 35 °C 
és maximum 37,5 °C közötti célhőmérséklet-
tartományban a készülék úgy szabályozza a 
hősugárzó fűtőegység kimenő teljesítményét, 
hogy a célérték és a tényleges érték közötti 
különbség a lehető legkisebb legyen. Ha a 
beállított célérték nagyobb, mint a pillanatnyilag 
mért bőrhőmérséklet (a bőr túl hideg), akkor a 
hősugárzó fűtőegység jelt kap, hogy kapcsoljon 
erősebb fűtésre. A hősugárzó fűtőegység 
kimenőteljesítménye megnő, aminek hatására 
több hő jut a pácienshez. Ha a beállított célérték 
alacsonyabb, mint a pillanatnyilag mért 
bőrhőmérséklet (a bőr túl meleg), akkor a 
hősugárzó fűtőegység jelt kap, hogy kapcsolja 
alacsonyabbra a fűtést. A hősugárzó fűtőegység 
teljesítménye lecsökken, aminek hatására 
kevesebb hő jut a pácienshez.

A páciens bőrhőmérséklete gyakran változik – pl. a 
gyermek etetése vagy ápolása miatt. Néhány tized 
foknyi eltérés normálisnak tekinthető. Ezért: csak 
akkor változtassa meg a bőrhőmérséklet 
célértékét, ha a belső hőmérsékletet módosítani 
kell. Ha az aktuális bőrhőmérséklet több mint 
±0,5 °C-kal * eltér a célértéktől, a készülék 
akusztikus riasztást ad, amelyik a felhasználó által 
felfüggeszthető. Ha a mért bőrhőmérséklet ismét 
kevesebb, mint ±0,5 °C-kal * tér el (lásd fönt) a 
beállított célértéktől, a riasztás megszűnik.

Bőrhőmérséklet-mérés

A bőrhőmérséklet (sárga bőrhőmérséklet-szenzor) 
és a perifériás hőmérséklet (fehér bőrhőmérséklet-
szenzor – opcionális) mérésére két 
bőrhőmérséklet-szenzort lehet csatlakoztatni. 
Csak a sárga bőrhőmérséklet-szenzor mérése 
használható a hősugárzó fűtőegység 
"Bőrhőmérséklet-szabályozás" módban való 
szabályozására.

Biztonsági üzemmód

A bőrhőmérséklet-szabályozás során sok olyan 
helyzet lehet, amikor egy meghibásodás miatt a 
készülék nem tudja tovább szabályozni a 
bőrhőmérsékletet, és biztonsági üzemmódra 
kapcsol. Ugyanakkor a készülék a következő 
riasztási üzenetek egyikét generálja és kikapcsolja 
a fűtőegységet.

A Babytherm 8004/8010 hősugárzó fűtőegység 
esetén

* másképp is konfigurálható

Üzenet Megoldás

XX készülékhiba A hősugárzó fűtőegység 
ki van kapcsolva.

Kapcsolja ki, majd 
vissza a készüléket. Ha 
a hiba továbbra is 
fennáll, hívja a Dräger-
Service-t!

Dugja be a bőrhőm.-
szenzor csatl.dugóját

A hősugárzó fűtőegység 
ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa a 
bőrhőmérséklet-
szenzort a készülékhez,

vagy

kapcsoljon kézi 
üzemmódba!
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A készülék használata

Csak Babytherm 8004/8010 és Caleo esetén

A készülék ellenőrzi, hogy a túlmelegedési 
kikapcsolás funkció működik-e. Ezt a rendszer a 
bekapcsolási teszt során, és rendszeresen a 
használat közben is ellenőrzi. Ha a teszt nem 
sikerül, a készülék riasztást küld.

Bőrhőmérséklet-
szenzor hibája

A hősugárzó fűtőegység 
ki van kapcsolva.

Cserélje ki a 
bőrhőmérséklet-
szenzort,

vagy

kapcsoljon kézi 
üzemmódba!

A bőrhőm. a mérési 
tartomány felső hatá-
rértékén kívül

A hősugárzó fűtőegység 
ki van kapcsolva.

A bőrhőm. a mérési 
tartomány alsó határé-
rtékén kívül

A hősugárzó fűtőegység 
ki van kapcsolva.

Üzenet Megoldás
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Riasztások

Ez a fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.

Biztonsági tudnivalók

Riasztáskijelző

Látható riasztásjelzések

Mindig a legmagasabb prioritású riasztások 
vannak vizuálisan jelezve és jelennek meg a 
képernyőn.

Riasztási hangjelzések

Mindig a legmagasabb prioritású riasztások 
vannak hangjelzéssel jelezve.

A Caleo és Babytherm 8004/8010 riasztási hangjai 
kis mértékben eltérnek egymástól 
(hangszekvencia és impulzusszünet).

Riasztási prioritások

A riasztásokat a készülék látható és hallható 
riasztási hangjelzéssel közli. A központi riasztás a 
magas és közepes prioritású riasztások esetén 
mindig pirosan fog kigyulladni. A központi riasztást 
a konfigurálás módban ki lehet kapcsolni (lásd: 
használati útmutató). 

VIGYÁZAT

A riasztások nem hallása miatt fellépő 
veszély

A felhasználónak a riasztási hangjelzések 
hallótávolságán belül kell maradnia. Ez a 
kezelői helyzet lehetővé teszi a riasztások 
gyors észlelését és a rájuk való gyors 
reagálást.

Az orvostechnikai eszköztől való távolságnak 
a riasztásjelzés hangerejéhez mértnek kell 
lennie.

VIGYÁZAT

Különböző alapvető riasztási beállítások 
miatt fellépő veszély

Ha egy helyiségben több, egymástól eltérő 
alapvető riasztási beállítású készüléket 
használ, a riasztásjelzéseket összetévesztheti 
egymással. Az alapvető riasztási 
beállításokat jelszómegadás nélkül lehet 
módosítani.

Igazítsa a készülék alapvető riasztási 
beállításait a páciens igényeihez.
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Riasztások

Caleo esetén

Babytherm 8004/8010 esetén

Szín Jelzés Hangs-
zekven-
cia

Riasztási üzenetek prioritása Szükséges művelet

Piros A sárga sáv 
világít

Folya-
matos

A készülék 
helytelen 
működése Magas prioritású 

riasztás

Azonnali beavatkozás szü-
kséges a közelgő veszély 
elkerülése érdekébenPiros  villog Szagga-

tott
Hálózati 
áramellátás-
hiba

Piros A mért érték 
villog

5 hangú Vigyázat Magas prioritású 
riasztás

!!! Azonnali beavatkozás szü-
kséges a közelgő veszély 
elkerülése érdekében

Sárga A mért érték 
villog

3 hangú Figyelem Közepes prioritású 
riasztás

!! Gyors beavatkozás szüksé-
ges a veszély elkerülése 
érdekében

Sárga A sárga sáv 
villog

Egy 
hang

Megjegyzés Alacsony prioritású 
riasztás

! Figyelemre és beavatko-
zásra van szükség

Szín Jelzés Hangs-
zekven-
cia

Riasztási üzenetek prioritása Szükséges művelet

Piros A Nem 
műk. (Inop) 
világít

Folya-
matos

A készülék 
helytelen 
működése Magas prioritású 

riasztás

Azonnali beavatkozás szü-
kséges a közelgő veszély 
elkerülése érdekébenPiros Az Áram-

kim. (Pow-
erfail) világít

Folya-
matos

Hálózati ára-
mellátás-
hiba

Piros Villog Szagga-
tott

Vigyázat Magas prioritású 
riasztás

!!! Azonnali beavatkozás szü-
kséges a közelgő veszély 
elkerülése érdekében

Sárga Villog Szagga-
tott

Figyelem Közepes prioritású 
riasztás

!! Gyors beavatkozás szüksé-
ges a veszély elkerülése 
érdekében

Sárga Világít nincs Megjegyzés Alacsony prioritású 
riasztás

! Figyelemre és beavatko-
zásra van szükség
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A riasztási hangjelzés felfüggesztése

A hangjelzés a riasztásfelfüggesztés idejére 
elnémítható – lásd: ''További információk a Hiba – 
Ok – Megoldás táblázathoz''.

A hangjelzés elnémítása riasztásmentes 
állapotban

 Nyomja meg az alábbi gombot: .

A Caleo és Babytherm 8004/8010 a 
következőképpen reagál:

– A gomb látható jelzése kigyullad.

– Ha riasztás történik, a riasztási üzenet 
megjelenik, de a hangjelzés elmarad.

 Nyomja meg még egyszer az alábbi gombot: 
.

A Caleo a következőképpen reagál:

– Ha riasztás történik, a hangjelzés megszólal.

– A gomb látható jelzése kialszik.

A Babytherm 8004/8010 a következőképpen 
reagál:

– A gomb látható jelzése kialszik.

– A korábban elnémított riasztások a 
felfüggesztési idő lejártáig továbbra is némák 
maradnak.

A hangjelzés elnémítása aktív riasztás 
mellett

 Nyomja meg az alábbi gombot:  vagy 
forgógombot.

A Caleo és Babytherm 8004/8010 a 
következőképpen reagál:

– A hangjelzés el van némítva.

– A riasztási üzenet megjelenik.

– A kijelzőn lévő riasztó LED a prioritásnak 
megfelelően világít.

A Caleo és Babytherm 8004/8010 új riasztás 
esetén a következőképpen reagál:

– A hangjelzés megszólal.

– A szöveg az új riasztási üzenettel jelenik meg.

– A kijelzőn lévő riasztó LED a prioritásnak 
megfelelően világít.

A Babytherm 8004/8010 az első riasztás 
riasztásfelfüggesztési idején belül jelentkező új 
riasztás esetén a következőképpen reagál:

– A hangjelzés megszólal.

– A szöveg az új riasztási üzenettel jelenik meg.

– A kijelzőn lévő riasztó LED a prioritásnak 
megfelelően világít.
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Konfigurálás

Konfigurálás

Ez a fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.

Indítási beállítások

A riasztási beállításokat a rendszer automatikusan 
tárolja, és azokat bármilyen időtartamú hálózati 
áramkimaradás esetén megőrzi.

A készülék minden újraindításakor az utolsó 
riasztási konfiguráció lesz aktív. Ha az áramellátás 
megszakad, a legutóbb beállított riasztási 
konfiguráció azonnal helyre lesz állítva. A riasztási 
beállításokat a páciens igényeihez kell igazítani.

A riasztási beállításokat további jelszómegadás 
nélkül lehet módosítani.

A központi riasztást ki lehet kapcsolni.

Gyári beállítások

Az alábbi táblázat a paraméterek és azok 
eltéréseinek gyári beállításait mutatja. A gyári 
beállítások vastag betűvel vannak szedve.

Paraméter Caleo Babytherm 
8004/8010

Bőrhőmérséklet 0,3 °C ... 
1,0 °C

0,5 °C

0,3 °C ... 
1,0 °C

0,5 °C

Levegő-
hőmérséklet

-1,5 °C ... -
2,5 °C

-1,5 °C

 - 

O2 3 % vagy 
5 %  ±5  %

 - 
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Hibaelhárítás

Ez a fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.

További információk a Hiba – Ok – Megoldás táblázathoz

A következő lista további információkat tartalmaz a 
vonatkozó használati útmutatóban lévő Hiba – Ok 
– Megoldás táblázathoz. 

Caleo esetén

Prio-
ritás

Üzenet

! Páratartalom eltérése több mint 10 %

!! Az 1. bőrhőm. eltérése több mint 0,5 °C 

!! O2-eltérés több mint 5 %

!!! O2-szenzor eltérése több mint 3 %

!!! A párásítómodul hibás

!!! XX készülékhiba

!!! Rossz 1. oxigénérzékelő

!!! Rossz 2. oxigénérzékelő

!!! A páratartalom-szenzor hibás

!! A Goldcap akkumulátor hibás

!! Az 1. bőrhőmérséklet több mint 4,0 °C-kal 
a 2. bőr fölött van

!! Az 1. bőrhőmérséklet kevesebb mint 
0,5 °C-kal a 2. bőr fölött van

!!! Az 1. bőrhőmérséklet több mint 39 °C

!! Az 1. bőrhőmérséklet kevesebb mint 
36 °C

!!! A 2. bőrhőmérséklet több mint 39 °C

!! A 2. bőrhőmérséklet kevesebb mint 34 °C

!!! 1. bőrhőmérséklet-szenzor hibája

!!! 2. bőrhőmérséklet-szenzor hibája

!!! Csatlakoztassa az 1. bőrhőmérséklet-
szenzort

!!! A ventillátor hibás

!!! A levegőfűtő egység hibás

!!! A levegőfűtő hőmérsékletszenzorja hibás

!! A levegőhőm. eltérése több mint 1,5 °C

!!! A levegő hőmérséklete túl magas

!!! A levegőhőmérséklet-szenzor hibás

!!! O2-koncentráció 18 % alatt

!!! Kalibrálja az O2-szenzort!

!!! O2-szelep hibás

!!! Az oxigénmodul hibás

!!! Az 1. oxigénszenzor hibás

!!! A 2. oxigénszenzor hibás

! A billentyűzet zárolva van

!! A szervomotor hibás

! A mérleg hibás

! A tömegmérés előtt kalibrálja a mérleget.

Prio-
ritás

Üzenet
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Hibaelhárítás

Babytherm 8004/8010 esetén

Készüléküzenetek – Babytherm 8010 matrac-
fűtőegység

Készüléküzenetek – hősugárzó fűtőegység

Prio-
ritás

Üzenet Felfüggesz-
tési idő

!! A matrachőm. eltérése több 
mint 1 °C

10 perc

!!! A matrachőmérséklet több 
mint 40 °C

10 perc

!! Matrachőmérséklet-
szenzor hibája

10 perc

! A matrachőmérséklet keve-
sebb mint 5 °C

0 perc

Prio-
ritás

Üzenet Felfüggesz-
tési idő

!! A bőrhőm. eltérése több 
mint X °C

14 perc

!! A bőrhőm. eltérése keve-
sebb mint X °C

14 perc

!!! Helyezze be a bőrhőm.-
szenzort

14 perc

!!! Bőrhőmérséklet-szenzor 
hibája

14 perc

!!! A bőrhőmérséklet több mint 
39 °C

2 perc

! A bőrhőm. a mérési tar-
tomány felső határértékén 
kívül

0 perc

! A bőrhőm. a mérési tar-
tomány alsó határértékén 
kívül

0 perc

! A perifériás hőm. a mérési 
tartomány felső határér-
tékén kívül

0 perc

! A perifériás hőm. a mérési 
tartomány alsó határér-
tékén kívül

0 perc

!!! Perifériás 
hőmérsékletszenzor hibája

14 perc

! A Goldcap akkumulátor 
hibás

0 perc

! Hősugárzó fűtőegység 
hibás

0 perc

Prio-
ritás

Üzenet Felfüggesz-
tési idő
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Karbantartás

Biztonsági tudnivalók

Ez a fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.

Csak Caleo esetén

Babytherm 8004/8010 esetén

Áttekintés

Ebben a fejezetben az orvostechnikai eszköz 
helyes működésének biztosítása érdekében 
szükséges karbantartási műveletek vannak leírva. 
A karbantartást a felelős személyeknek kell 
elvégezniük.

VIGYÁZAT

Hibás akkumulátorok miatt fennálló veszély

A nem újratölthető akkumulátorok hosszú 
tárolási idő esetén szivároghatnak.

Ne tárolja a nem újratölthető 
akkumulátorokat.

VIGYÁZAT

Tűzveszély

A rendkívül magas névleges értékű 
biztosítékok súlyos károkhoz vezethetnek.

Csak meghatározott névleges értékekkel 
rendelkező biztosítékokat használjon.

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

A biztosítékok cseréje előtt csatlakoztassa le 
az orvostechnikai eszközt a tápegységről.

VIGYÁZAT

Fertőzésveszély

A felhasználók, szervizszakemberek és 
szakértők fertőződhetnek a kórokozóktól.

Tisztítsa meg és fertőtlenítse az eszközt vagy 
annak részeit az egyes karbantartási lépések 
előtt, illetve javításra való visszaküldés előtt.

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

A ház burkolata alatt vezető tartozékok 
találhatók.
– Ne távolítsa el a ház burkolatát.
– A karbantartást a felelős személyeknek 

kell elvégezniük. A Dräger azt javasolja, 
hogy javításokhoz és bonyolult 
karbantartási munkálatokhoz vegye 
igénybe a DrägerService szolgáltatásait.
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Karbantartás

A karbantartás fogalmainak meghatározásai

Ellenőrzés

Az átvizsgálást rendszeres időközönként és az 
alábbi előírások figyelembevételével kell 
elvégezni.

Az ellenőrzés elvégzése Caleo esetén

1 Ellenőrizze a mellékelt dokumentumokat:
– A használati utasítás legfrissebb változata 

legyen elérhető

Fogalom Fogalommeghatározás

Karbantartás Minden, az orvostechnikai eszköz működőképességének fenntartására és viss-
zaállítására irányuló művelet (felülvizsgálat, megelőző karbantartás, javítás)

Ellenőrzés Az orvostechnikai eszköz aktuális állapotának meghatározására és megbecslé-
sére szolgáló műveletek

Szerviz Az orvostechnikai eszköz működőképességének fenntartására irányuló, meg-
határozott, rendszeresen végzendő műveletek

Javítás Készülékhiba után az orvostechnikai eszköz működőképességének viss-
zaállítására irányuló műveletek

Ellenőrzések Időköz Felelős személyzet

Caleo Babytherm 
8004/8010

PT4000

Ellenőrzés 6 havonta Évente Évente Szerviztechnikusok

Biztonsági ellenőrzések1)

1) a megnevezés Németország területén érvényes; ez megfelel az Ausztriában érvényes "Rendszeres biztonsági 
ellenőrzés"-nek

Évente Évente - Szerviztechnikusok

Méréstechnikai 
ellenőrzések

2 évente 2 évente - Szerviztechnikusok

A skála kalibrálása Évente - Szakértők

A skála beállítása Szükség szerint - Szakértők

A skála ellenőrzése A hivatalos termékleírások 
szerint2) vagy szükség 

szerint3)

2) csak a hivatalosan tanúsítandó skálákra vonatkozik
3) pl. javítást, hivatalos ellenőrzés tárgyát képező skálabeállítást, üzemhibakorlát-túllépést követően

- Hivatalosan megbízott szaké-
rtő személyzet



Karbantartás

22 Kiegészítés Caleo, Babytherm 8004/8010, PT4000  

2 Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő 
állapotban van-e:
– A címkék megvannak-e, és olvashatók-e
– Nem láthatók-e sérülések
– Tető
– Röntgentálca
– Matrac, ágy és légterelő lemez
– Inkubátoralap, belső
– Gurulósállvány és rögzítőgörgők
– Ház és csatolmányok
– Vezérlőpanel
– Elülső takarólemez
– Hozzáférési portok
– Oldalsó takarólemez (opcionális)
– Bal oldali oszlopelem (támasztással)
– Jobb oldali oszlopelem
– Érzékelőegység
– A levegőszűrő szűrőtartója
– Páratartalom-szabályozó (ha van)/víztartály
– Pneumatikus O2-szabályozás (ha van)/CS 

csatlakozótömlő
– A kívülről hozzáférhető biztosítékok 

jellemzői megegyeznek a megadott 
értékekkel

3 A használati útmutatóban leírtaknak 
megfelelően hajtsa végre a következő funkciók 
működési tesztjét.
– Magasságállítás
– A takarólemezek rögzítési erőssége (20 N)
– Matracdöntő szerkezet
– Önteszt
– Riasztások
– Nővérhívó

4 Az IEC 62353 szabvány szerint ellenőrizze a 
készülék elektromos biztonságát.

5 Ellenőrizze a biztonsági funkciókat:
– Ellenőrizze az inkubátor-hőmérsékletet az 

EN60601-2-19, 201.12.1.105 szerint
– Hálózati áramkimaradás riasztás
– LED-ek, kijelző, hangjelzés

6 Ellenőrizze a levegőhőmérséklet-szabályozás 
pontosságát
– A levegő-hőmérséklet kívánt értéke 36,0 °C

pontosság: ±0,8 °C

7 Ellenőrizze a bőrhőmérséklet-szabályozás 
pontosságát
– A bőrhőmérséklet kívánt értéke 36,0 °C

pontosság: ±0,1 °C

8 Ellenőrizze az O2-szabályozás pontosságát
– Kívánt érték: 50 tf%

pontosság: ±3 tf%

9 Ellenőrizze a páratartalom-szabályozás 
pontosságát
– Kívánt érték: 70 %

pontosság: ±10 %

Babytherm 8004/8010 esetén

A Babytherm 8004/8010 vizsgálatának a 
végrehajtásához használja a biztonsági 
ellenőrzések specifikációit (lásd: 23. oldal).

PT4000 esetén

1 Ellenőrizze a mellékelt dokumentumokat:
– A használati utasítás legfrissebb változata 

legyen elérhető

2 Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő 
állapotban van-e:
– A címkék megvannak-e, és olvashatók-e
– Nem láthatók-e sérülések

– Ház
– Akrilüveg
– Üzemóra-számláló
– A fénycsővilágítások tartószerelvénye
– Állvány (opció)
– Görgők és rögzítőgörgők

– A kívülről hozzáférhető biztosítékok 
jellemzői megegyeznek a megadott 
értékekkel

3 A használati útmutatóban leírtaknak 
megfelelően hajtsa végre a következő funkciók 
működési tesztjét.
– Minden fénycsővilágítás
– Üzemóra-számláló
– Állvány (opcionális) magasságállítása és 

matracdöntő szerkezet
– Görgők és rögzítőgörgők
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Karbantartás

4 Az IEC 62353 szabvány szerint ellenőrizze a 
készülék elektromos biztonságát.

Biztonsági ellenőrzések

Ez a fejezet nem tartalmazza a PT4000 
kiegészítéseit.

A biztonsági ellenőrzések nem helyettesítik a 
gyártó által meghatározott javítási műveleteket 
(beleértve a kopóalkatrészek megelőző 
karbantartás keretében történő cseréjét is).

Caleo esetén

1 Ellenőrizze a kísérő dokumentumokat:
– A használati utasítás legfrissebb változata 

legyen elérhető

2 A használati útmutató alapján ellenőrizze a 
következő funkciókat:
– Magasságállítás
– A takarólemezek rögzítési erőssége (20 N)

3 Győződjön meg arról, hogy a 
készülékkombináció jól működő állapotban 
van:
– A címkék teljesek és olvashatóak
– Nincs látható sérülés
– A kívülről hozzáférhető biztosítékok 

jellemzői megegyeznek a megadott 
értékekkel

4 A használati útmutató alapján ellenőrizze, hogy 
az orvostechnikai eszköz berendezése teljes.

5 Az IEC 62353 szabvány szerint ellenőrizze az 
elektromos biztonságot.

6 Ellenőrizze a biztonsági funkciókat:
– Ellenőrizze az inkubátor-hőmérsékletet az 

EN60601-2-19, 201.12.1.105 szerint
– Áramkimaradás-riasztás
– LED-ek, kijelző, riasztási hangjelzés

Babytherm 8004/8010 esetén

1 Ellenőrizze a kísérő dokumentumokat:
– A használati utasítás legfrissebb változata 

legyen elérhető

2 A használati útmutató alapján ellenőrizze a 
következő funkciókat:
– Magasságállítás
– A takarólemezek biztosan zárnak

3 Győződjön meg arról, hogy a 
készülékkombináció jól működő állapotban 
van:
– A címkék teljesek és olvashatóak
– Nincs látható sérülés
– A kívülről hozzáférhető biztosítékok 

jellemzői megegyeznek a megadott 
értékekkel

4 A használati útmutató alapján ellenőrizze, hogy 
az orvostechnikai eszköz berendezése teljes.

5 Az IEC 62353 szabvány szerint ellenőrizze az 
elektromos biztonságot.

6 Ellenőrizze a biztonsági funkciókat:
– Áramkimaradás-riasztás
– LED-ek, kijelző, riasztási hangjelzés

Méréstechnikai ellenőrzések Caleo és 
Babytherm 8004/8010 esetén

Ha a vonatkozó szabályozás megkívánja, a 
következő mérési funkciókat meghatározott 
időközönként ellenőrizni kell:

– Testhőmérséklet (2 évente)

Előfeltételek:

1 A bőrhőmérséklet kijelzési tartomány elő van 
hívva.

2 A hőmérséklet-szenzorok helyett a rendszer a 
szimulációs ellenállásokat használja.
Az alábbi alapértékek használhatók:
33,2 °C (R= 1586 Ω)
36,0 °C (R= 1412 Ω)
37,8 °C (R= 1312 Ω)

Eljárás:

 Ellenőrizze a kijelzőt 3 különböző 
hőmérsékletérték esetén.
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Eredmény:

 A kijelzett mért érték legfeljebb 0,1 °C-kal 
eltérhet az adott ellenállással szimulált értéktől.

Megelőző karbantartás

A Caleo karbantartási időközeinek táblázata

VIGYÁZAT

A meghibásodott alkatrészek által jelentett 
veszély

A készülék az alkatrészek kopása és az anyag 
elfáradása következtében meghibásodhat.

Annak érdekében, hogy minden alkatrész 
működőképes maradjon, a készüléket a 
gyártó által meghatározott időközökben 
ellenőrizni és kell, és meg kell javítani.

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

A javítási munkálatok végzése előtt 
csatlakoztassa le az összes elektromos 
csatlakozót a tápegységről és az összes 
gázcsatlakozót a gázellátásról.

FIGYELEM

Áramütés veszélye

Ne helyezze üzembe vagy tárolja a készüléket 
koszos környezetben.

Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nem 
poros-e a készülék.

Alkatrész Időköz Feladat Felelős szakemberek

Akkumulátor 2 évente Cserélje ki Szerviztechnikusok
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Karbantartás

A Babytherm 8004/8010 karbantartási 
időközeinek táblázata

A PT4000 karbantartási időközeinek 
táblázata

Alkatrész Időköz Feladat Felelős szakemberek

Izzó a műveleti/éjszakai 
megvilágításhoz

Lásd az "Áttekintés" 
fejezetet a vonatkozó 
használati útmutatóban.

Hiba esetén Cserélje ki

Legalább 15 percig 
hagyja kihűlni az izzót.

Szerviztechnikusok

Infravörös fűtőegység 10000 üzemóra után Cserélje ki Szakértők

Fototerápiás lámpaizzó 1000 üzemóra után Cserélje ki

Csak a felsorolt izzókat 
használja (lásd 
''Műszaki adatok'').

Mindig az összes izzót 
cserélje ki.

Szakértők

Alkatrész Időköz Feladat Felelős szakemberek

Fototerápiás lámpaizzó 1000 üzemóra után Cserélje ki

Csak a felsorolt izzókat 
használja (lásd 
''Műszaki adatok'').

Mindig az összes izzót 
cserélje ki.

Szakértők
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Karbantartás

A Caleo lítiumakkumulátorának 
lecserélése

 2 percen belül cserélje ki az akkumulátort, 
különben:
– az üzemóra-számláló nullázódik
– a felhasználói beállítások törlődnek és a 

gyári beállítás aktiválódik

Szétszerelés

1 Dugja be a hálózati kábel csatlakozóját a fali 
aljzatba.

2 Kapcsolja be a Caleo készüléket (A).

3 Olvassa le és jegyezze fel a felhasználói 
beállításokat.

4 Kapcsolja ki a Caleo készüléket (A).

5 Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati 
csatlakozóaljzatból vagy a készülék 
csatlakozódugóját a készülék 
csatlakozóaljzatából (B).

6 Távolítsa el a csavarokat és alátéteket (C).

7 Vegye le a fedelet (D).

8 Távolítsa el a csavarokat (E).

9 Húzza ki a készülék csatlakozódugóját (F) a 
készülék csatlakozóaljzatából.

10 Távolítsa el a lemerült lítiumakkumulátort (G) a 
kijelző házából, és a nemzeti előírások szerint 
ártalmatlanítsa azt.
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Összeszerelés

Az összeszereléshez fordított sorrendben hajtsa 
végre a felsorolt lépéseket.

1 Tegyen be egy új lítiumakkumulátort (G).

2 Dugja be a készülék csatlakozódugóját (F) a 
kijelző házának a készülék-
csatlakozóaljzatába.

3 Húzza meg a csavarokat (E).

4 A csavarokkal és alátétekkel (C) szerelje föl a 
fedelet (D) a kijelző házára.

5 Dugja be a hálózati kábel csatlakozódugóját a 
hálózati csatlakozóaljzatba vagy a készülék 
csatlakozódugóját a készülék 
csatlakozóaljzatába (B).

6 Kapcsolja be a Caleo készüléket (A).

7 Ellenőrizze a felhasználói beállításokat, és 
szükség esetén módosítsa azokat.

Javítás

A Dräger azt tanácsolja, hogy a javításokat a 
DrägerService márkaszervizzel végeztesse el, és 
a javításhoz használjon eredeti Dräger 
tartozékokat.
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Hulladékkezelés

Az orvostechnikai eszköz hulladékkezelése

Az orvosi eszköz hulladékkezelésekor:

 A szakszerű hulladékkezelés érdekében 
forduljon az illetékes hulladékkezelő 
vállalathoz.

 Tartsa be a vonatkozó törvényeket és 
előírásokat.

Azokban az országokban, ahol érvényes 
a 2002/96/EK európai irányelv

Ez az eszköz a 2002/96/EK (WEEE, Waste 
Electrical and Electronic Equipment) európai 
irányelv hatálya alá esik. Az irányelv által előírt 
regisztrációnak megfelelően az eszköz nem 
helyezhető el a leselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések kommunális 
hulladékgyűjtő helyein. A Dräger külön céget bízott 
meg az eszköz begyűjtésével és 
hulladékkezelésével. A begyűjtésre vonatkozóan, 
vagy egyéb információkért látogassa meg a 
Drägert az interneten, a www.draeger.com oldalon. 
Használja a keresés funkciót a "WEEE" 
kulcsszóval az adott információk megtalálásához. 
Ha nem tudja elérni a Dräger weboldalt, forduljon a 
helyi Dräger szervezethez.

Csak Caleo és Babytherm 8004/8010 esetén

A következő fejezet csak a Caleo és Babytherm 
8004/8010 típusra vonatkozó kiegészítéseket 
tartalmazza.
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A nem újratölthető akkumulátorok hulladékkezelése

 Ne töltse újra az akkumulátorokat.

Az orvostechnikai eszköz akkumulátora 
szennyezőanyagokat tartalmaz. 

A következő a Német Szövetségi Köztársaság 
területén érvényes: A német akkumulátortörvény 
szerint a végfelhasználó köteles a veszélyes 
anyagokat tartalmazó használt akkumulátorok a 
gyártónak vagy egy hulladékkezelő vállalat által 
üzemeltetett gyűjtőhelynek visszaszolgáltatni. A 
készülék ártalmatlanítása előtt a benne lévő 
akkumulátort képzett szervizszakemberrel el kell 
távolíttatni. Németország területén kívül a 
vonatkozó helyi előírások követelményeit kell 
betartani.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély! Kémiai égési sérülések 
veszéye!

Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat, és ne 
nyissa ki őket erővel.
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Műszaki adatok

Környezeti feltételek

A fototerápiás opcióval ellátott Babytherm 8004/8010 
teljesítményjellemzői

Zajkibocsátás

Besugárzási teljesítmény (fototerápiás opció)

Tengerszint feletti magasság Maximum 3000 m

Fototerápiával 54 dB(A)

Riasztási hangerő1)

1) az IEC 60601-2-21 szabvány szerint, visszaverő helyiségben, 3 m távolságból mérve

67 dB(A)

Besugárzási teljesítmény 80 cm távolság és 
400 x 200 mm hasznos felület esetén

9,5 W/m²

POCKET-LUX 2 (P 10 EbiC0) típusú LMT radio-
méterrel és egy alábbi spektrális reakcióval rendel-
kező belső mérési módszerrel mérve:

Relatív spektrális érzékenység

1,0

Mért értékek
s (�) rel

 Hullámhossz � / nm

0,8

0,6

0,4

0,2

400 450 500 550 600 650 700 750
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Készülékkimenetek (csak Caleo és Babytherm 8004/8010 esetén)

A relatív spektrális besugárzási teljesítmény a 
hullámhossz függvényében

A bilirubin szintre ható besugárzási teljesítmény 
erőssége az izzó üzemóraszámának növekedésé-
vel csökken.

Soros interfészek COM 1 és COM 2;
Csak az IEC 60950-1 szabvány földeletlen törpefes-
zültségű (SELV) áramkörökre vonatkozó 
előírásainak és az IEC 60601-1 (2. kiadás) szabvá-
ny maximum 24 V DC névleges feszültségű hozzá-
férhető másodlagos áramkörökre vonatkozó 
előírásainak megfelelő készülékeket csatlakoztas-
son.

Protokoll MEDIBUS

Csatlakozó 9 pólusú Sub-D, ganvánosan szigetelve a belső 
elektronika felé 1,5 kV-ra, a ház felé 0,5 kV-ra.

Átviteli sebesség 9600 baud

Adatbitek 8

Paritás nincs

Stopbitek 1

Csatlakozótű-kiosztás

1. csatlakozótű Kódolási ellenállás
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EMC nyilatkozat

Általános információk

A termék EMC megfelelősége egyúttal a külső 
kábelekre, átalakítókra és a Tartozékok listája 
részben meghatározott tartozékokra vonatkozóan 
is értékelve lett. Az EMC megfelelőséget nem 
érintő egyéb tartozékok akkor használhatók, ha 
más okok nem tiltják a használatát (lásd a 
használati útmutató egyéb fejezeteit). A nem 
megfelelő tartozékok használata növelheti a 
zavarkibocsátást, vagy csökkentheti az 
orvostechnikai eszköz zavarvédettségét. 

Az orvostechnikai eszközt kizárólag akkor szabad 
más eszközök közelében vagy azokkal egy 
csoportban használni, ha ezt a konfigurációt a 
Dräger jóváhagyja. Ha elkerülhetetlen a nem 
engedélyezett konfigurációk egymás melletti vagy 
egy csoporton belüli használata, akkor ellenőrizni 
kell az orvostechnikai eszköz adott 
konfigurációban való normál működését. Mindig 
szigorúan be kell tartani a többi készülék kezelési 
útmutatóját.

2. csatlakozótű RXD

3. csatlakozótű TXD

4. csatlakozótű Belsőleg csatlakoztatva

5. csatlakozótű Árnyékolás-földelés

6. csatlakozótű Nyitva

7. csatlakozótű Belsőleg csatlakoztatva

8. csatlakozótű Belsőleg csatlakoztatva

9. csatlakozótű Kódolási ellenállás

Ház Árnyékolás-földelés
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Elektromágneses átvitel 

Elektromágneses környezet

Az orvostechnikai készüléket az alábbi 
elektromágneses környezetben szabad használni. 
A felhasználónak biztosítania kell, hogy 
használata ilyen környezetben történjen.

Átvitelek Megfelel ennek Elektromágneses környezet

Nagyfrekvenciás átvitel 
(CISPR 11)

1. csoport Az orvostechnikai eszköz csak a 
belső funkciókhoz használ nagyfrek-
venciás jelet. Emiatt a nagyfrekvenci-
ás átvitele nagyon kicsi, és így 
várhatólag nem fogja zavarni a köze-
lében működő más elektronikus kés-
zülékek üzemét.

A. osztály Az orvostechnikai eszköz nem 
lakóépületekben való használatra, 
illetve nem lakóépületeket ellátó kis-
feszültségű hálózatra közvetlenül 
(transzformátor nélkül) csatlakozta-
tott berendezéssel való használatra 
lett tervezve.

Harmonikusok átvitele 
(IEC 61000-3-2)

Nem alkalmazható

Feszültségingadozások és villo-
gás (flicker) 
(IEC 61000-3-3)

Nem alkalmazható
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Elektromágneses immunitás

Az orvostechnikai készüléket az alábbi 
elektromágneses környezetben szabad használni. 
A felhasználónak biztosítania kell, hogy az 
orvostechnikai eszköz használata ilyen 
környezetben történjen.

Immunitás az alábbi-
akkal szemben

IEC 60601-1-2/ 
ISO 80601-2-35/ 
IEC 60601-2-19/-21/-50

Vizsgálati szint

Megfelelés (orvostech-
nikai eszköz)

Elektromágneses kör-
nyezet

Elektrosztatikus kisülés 
(ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Érintkezési kisülés: 
±6 kV

±6 kV A padlóknak fából, 
betonból vagy kerámi-
acsempéből kell lenniük. 
Ha a padlókat szinteti-
kus anyag borítja, akkor 
a relatív páratartalom-
nak legalább 30 %-nak 
kell lennie.

Levegőn keresztüli kisü-
lés: ±8 kV

±8 kV

Elektromos gyors tranzi-
ensek / burst 
(IEC 61000-4-4)

Tápkábelek: ±2 kV ±2 kV A tápellátó hálózatnak 
szokványos ipari vagy 
kórházi energiaellátó 
hálózatnak kell lennie.

Ezenkívül az RS232 
interfészekről le kell 
választani minden lehet-
séges zavarforrást (pl. 
hálózati és adatkábele-
ket).

Hosszabb beme-
neti/kimeneti kábelek: 
±1 kV

±1 kV

Feszültséghullá-
mok/tranziensek 
(IEC 61000-4-5)

Közös módusú feszült-
ség: ±2 kV

±2 kV A tápellátó hálózatnak 
szokványos ipari vagy 
kórházi energiaellátó 
hálózatnak kell lennie.

Differenciálfeszültség: 
±1 kV 

±0,X kV

Mágneses tér ellátási 
frekvencia mellett 
(50/60 Hz)
(IEC 61000-4-8)

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvenciájú 
mágneses mező nem 
haladhatja meg a szok-
ványos ipari, illetve kór-
házi környezetben 
előforduló szintet.
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A feszültségletörések és 
a tápfeszültség rövid 
idejű kimaradásai 
(IEC 61000-4-11)

>95 %-os letörés,
0,5 periódus

>95 %,
0,5 periódus

A tápellátó hálózatnak szo-
kványos ipari vagy kórházi 
energiaellátó hálózatnak 
kell lennie. Ha a felhaszná-
ló az orvostechnikai esz-
közt folyamatosan 
szeretné működtetni áram-
kimaradás esetén is, akkor 
az orvostechnikai eszközt 
szünetmentes tápegysé-
gről vagy akkumulátorról 
kell üzemeltetni.

60 %-os letörés,
5 periódus

60 %,
5 periódus

30 %-os letörés,
25 periódus

30 %,
25 periódus

>95 %-os letörés,
5 másodperc

>95 %,
5 másodperc

Kisugárzott nagyfrek-
venciás zavar 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz ... 2,5 GHz: 
10 V/m (biztonságos 
működés/biztonsági 
hiba)
3 V/m (teljeskörű 
működőképesség)

10 V/m

3 V/m

Javasolt legkisebb 
távolság a hordozható és 
mobil PEIRP teljesítményű 
rádiófrekvenciás adóvevők 
és az orvostechnikai esz-
köz között, a vezetékeket 
beleértve 

(1,84 m (6,04 ft) x 
√PEIRP)1)

Vezetett nagyfrekvenci-
ás zavarok 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz ... 80 MHz:
10 V az ISM-sávokon 
belül2)

10 V (csak Babytherm 
és Caleo esetén)

Javasolt legkisebb 
távolság a hordozható és 
mobil PEIRP teljesítményű 
rádiófrekvenciás adóvevők 
és az orvostechnikai esz-
köz között, a vezetékeket 
beleértve

(1,84 m (6,04 ft) x 
√PEIRP)1)

Ezenkívül a 
hőmérsékletkábeleket és a 
nővérhívó kábeleit le kell 
választani az esetleges 
sugárzási forrásokról.

150 kHz ... 80 MHz: 
3 V az ISM-sávokon 
kívül2)

3 V (csak Caleo esetén)

X V (csak Babytherm 
8004/8010 esetén)

150 kHz ... 80 MHz: 

3 V 2)

3 V (csak PT4000 
esetén)

1) PEIRP esetén adja meg a szomszédos rádiókészülék legnagyobb ekvivalens izotróp kisugárzott teljesítményét wattban. A 
 szimbólummal jelölt berendezések közelében is előfordulhat interferencia. Az orvostechnikai eszköz helyén a helyhez 

kötött, hordozható és mobil nagyfrekvenciás adóvevők által keltett térerősség nem lehet nagyobb, mint 3 V/m a 
150 kHz ... 2,5 GHz frekvenciatartományban, illetve 1 V/m 2,5 GHz felett.

2) Az ISM sávok ebben a frekvenciatartományban az alábbiak: 6,765 MHz ... 6,795 MHz; 13,553 MHz ... 13,567 MHz; 
26,957 MHz ... 27,283 MHz; 40,66 MHz ... 40,70 MHz.

Immunitás az alábbi-
akkal szemben

IEC 60601-1-2/ 
ISO 80601-2-35/ 
IEC 60601-2-19/-21/-50

Vizsgálati szint

Megfelelés (orvostech-
nikai eszköz)

Elektromágneses kör-
nyezet
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Ajánlott elválasztó távolság a 
hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
hírközlő készülékektől

Az alábbi elválasztó távolságok megfelelnek az 
IEC 60601-1-2 szabvány előírásainak.

Csökkentett elválasztó távolság a 
hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
hírközlő készülékektől

Az alábbi elválasztó távolságok a Dräger által 
elvégzett további teszteken alapulnak, amelyek 
célja a feltétlenül szükséges legkisebb elválasztó 
távolságok meghatározása. Ezek a csökkent 
elválasztó távolságok csak a felsorolt 
szabványokat használó mobil rádiófrekvenciás 
hírközlő készülékek esetében érvényesek.

Max. PEIRP (W) 150 kHz ... 2,5 GHz Minden más frek-
vencia

Példák

0,03 0,32 m (1,05 ft) 0,96 m (3,15 ft) pl., WLAN 5250 / 5775 (Európa)

0,10 0,58 m (1,90 ft) 1,75 m (5,74 ft) pl., WLAN 2440 (Európa)

0,17 0,76 m (2,49 ft) 2,28 m (7,48 ft) pl. Bluetooth, RFID 2,5 GHz

0,20 0,82 m (2,69 ft) 2,47 m (8,10 ft) pl., WLAN 5250 (Európán kívül)

0,25 0,92 m (3,02 ft) 2,76 m (9,06 ft) pl. UMTS mobiltelefonok

0,41 1,18 m (3,87 ft) 3,53 m (11,58 ft) pl. vezeték nélküli DECT telefonok

0,82 1,67 m (5,48 ft) 5,00 m (16,40 ft) pl. RFID 13,56 MHz

1,00 1,84 m (6,04 ft) 5,52 m (18,11 ft) pl., WLAN 5600 (Európán kívül)

1,64 2,36 m (7,74 ft) 7,07 m (23,20 ft) pl., GSM 1800 / GSM 1900

3,28 3,33 m (10,93 ft) 10,00 m (32,81 ft) pl. GSM 900 mobiltelefonok, RFID 
868 MHz

Mobil rádiófrekvenciás hírközlő készülék, amelynél ... Elválasztó távolság

GSM 850, GSM 900, RFID 868 MHz (korlátozva 2 W-os effektív sugárzási 
teljesítményre (ERP))

2,6 m (8,53 ft)

GSM 1800, GSM 1900 (korlátozva 1 W-os effektív sugárzási teljesítményre 
(ERP))

1,83 m (6 ft)

UMTS, DECT (korlátozva 0,25 W-os effektív sugárzási teljesítményre (ERP)) 0,91 m (3 ft)

Bluetooth, WLAN 2450, RFID 2450 (korlátozva 0,1 W-os effektív sugárzási 
teljesítményre (ERP))

0,58 m (1,9 ft)
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Tartozéklista

Tartozéklista

Megnevezés Cikkszám

3 V-os/1400 mAh-s lítiumakkumulátor Caleo-hoz 1835343

CF izzó a következőkhöz: Babytherm 8004/8010 

Éjszakai megvilágítás 7 W/230 V 2M30078

Nappali megvilágítás 20 W/230 V 2M30079

Éjszakai megvilágítás 9 W/100-127 V 2M30161

Nappali megvilágítás 20 W/100-127 V 2M30160
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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Ez a használati útmutató kizárólag az alábbi 
gyártási számú 
Caleo, Babytherm 8004/8010, PT4000
esetén érvényes:
Ha a Dräger nem ad meg gyártási számot, 
akkor ez a használati útmutató csak általános 
tájékoztatóul szolgál, és nem használható külön 
valamely adott orvostechnikai eszközre 
vonatkozóan.
Ez a használati útmutató csak a vevő 
tájékoztatására szolgál, és csak a vevő 
kérésére módosítható vagy pótolható.

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
93/42/EGK irányelv
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Dräger Medical GmbH
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