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A Dräger fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés 
nélkül módosítsa a készüléket.Az orvostechnikai eszközökről szóló

93/42/EGK direktíva értelmében

Ezt a kiegészítést a gyógyászati eszközhöz kell mellékelni.
Ez a kiegészítés frissíti a gyógyászati eszköz használati 
útmutatójában szereplő információkat.

Az ASBN – 0200 gyártási számmal kezdődő 
eszközök vízellátása
Az ASBN – 0200 gyártási számmal kezdődő eszközök nem 
rendelkeznek már vízcsatlakozó csővel (2M50237). A víztartály 
vagy víztartó ballon közvetlenül csatlakozik a Luer Lock 
csatlakozóhoz, amely tartósan van az eszközre rögzítve. Ez 
fölöslegessé tesz a vízcsatlakozó csőhöz kapcsolódó minden 
munkalépést.

Minimális vízminőségi követelmények
A meghibásodások és a hosszú távon bekövetkező 
anyagkárosodás elkerülése érdekében kizárólag az alábbi 
minimális minőséggel rendelkező vizet használjon 
nedvesítéshez, pl.: 
– Desztillált víz (Aqua dest.) vagy 
– Ioncserélt víz, amelynek vezetőképessége <20 µS/cm
Megjegyzés: Ne használjon ásványi anyagokat tartalmazó vizet, 
például csapvizet az üzemeltetéshez.

További információk a karbantartáshoz

Vízmelegítő
A vízmelegítő nem tartalmaz olyan részeket, amelyeket felújítás 
céljából szét kell szerelni.
Minden beteg után végezze el a tisztítási üzemmódot.
Ügyeljen arra, hogy az inkubátor belsejének felújításakor ne 
kerüljön folyadék, például tisztítószer a vízmelegítőbe.

Bőrhőmérséklet-érzékelők (MX11000/MX11001)
A bőrhőmérséklet-érzékelők csak egyszer használatosak, és nem 
használhatók fel újra, nem felújíthatók és nem sterilizálhatók.
Az újbóli felhasználás, felújítás vagy sterilizálás az orvostechnikai 
eszköz meghibásodásához vezethet.

Bura, ajtók és más műanyag alkatrészek
A hosszú távon bekövetkező anyagkárosodás vagy 
meghibásodások elkerülése érdekében kizárólag megfelelő 
tisztítószereket és fertőtlenítőszereket használjon (lásd a 
Használati útmutatót, a "Tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás" 
fejezetet), és óvatosan bánjon az alkatrészekkel.
A műanyag alkatrészek, főleg a polikarbonátból (PC) készült 
átlátszó fülek és fedelek érzékenyek a mechanikai és kémiai 
igénybevétellel szemben.
Ne lépje túl a gyártó által megadott érintkezési időt a tisztítás és a 
fertőtlenítés során. Az érintkezési idő lejárta után teljesen távolítsa 
el a tisztítószer és fertőtlenítőszer maradványokat a hézagokból 
is.
A Caleo nem alkalmas etilén-oxiddal végzett sterilizálásra.
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Kiegészítés a 9037592 alkatrészszámú 
Caleo 2.n szoftverváltozat használati 
útmutatójához
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