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Supliment la instrucţiunile de utilizare

Acest supliment se aplică doar la aparatele 
medicale indicate în listă şi actualizează 
informaţiile respectivelor instrucţiuni de utilizare. 
Fiecare capitol indică aparatele medicale la care se 
aplică informaţiile.

Păstraţi acest supliment la un loc cu instrucţiunile 
de utilizare actuale pentru aparatul medical 
respectiv.

Când modificările conţinuturilor de pe ecran 
afectează toate aparatele medicale, este afişat 
ecranul care indică numărul maxim de funcţii.

Aparatele livrate din 22 iulie 2014 sunt în 
conformitate cu cerinţele ediţiei 3 a standardului 
IEC 60601-1.

Convenţii tipografice

Se aplică la:
– Workstation Critical Care şi Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Termenii folosiţi
Dräger foloseşte termenul "Accesoriu" nu doar 
pentru accesorii în sensul prevederilor IEC 60601-1, 
dar şi pentru piesele consumabile, piesele 
demontabile şi piesele ataşate.

Desemnarea "Infinity Acute Care System" este 
exclusă din acest document.

Aparat medical Codul de articol al 
instrucţiunilor de utilizare

Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care şi Neonatal Care

9052097

Infinity Acute Care System
Evita Infinity V500

9052180

Infinity Acute Care System
Babylog VN500

9052074

Evita V300 9053015
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Pentru siguranţa dumneavoastră şi a pacienţilor dumneavoastră

Pentru siguranţa dumneavoastră şi a pacienţilor dumneavoastră

Informaţii generale privind siguranţa

Se aplică la:
– Workstation Critical Care şi Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Combinaţii de aparate
Acest aparat poate fi operat în combinaţie cu alte 
aparate Dräger sau cu aparate de la alţi 
producători. Respectaţi documentele însoţitoare 
ale aparatelor individuale.

În cazul în care o combinaţie de aparat nu este 
aprobată de Dräger, siguranţa şi starea funcţională 
a aparatelor individuale poate fi compromisă. 
Organizaţia utilizatoare trebuie să asigure 
conformitatea combinaţiei aparatului cu ediţiile 
aplicabile ale standardelor relevante pentru 
aparatele medicale.

Combinaţiile de aparat aprobate de Dräger 
respectă prevederile următoarelor standarde:
– IEC 60601-1, a 3-a ediţie (cerinţe generale 

pentru siguranţă, combinaţiile de aparate, 
funcţiile controlate de program)
– IEC 60601-1-2 (compatibilitatea 

electromagnetică)
– IEC 60601-1-8 (sistemele de alarmă)

Sau:
– IEC 60601-1, a 2-a ediţie (cerinţe generale 

privind siguranţa)
– IEC 60601-1-1 (combinaţiile de aparate)
– IEC 60601-1-2 (compatibilitatea 

electromagnetică)
– IEC 60601-1-4 (funcţiile controlate de 

programe)
– IEC 60601-1-8 (sistemele de alarmă)

Instruire
Instructaje pentru utilizatori pot fi obţinute de la 
responsabilul organizaţiei Dräger (consultaţi site-ul 
www.draeger.com).
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Informaţii de siguranţă specifice produsului

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

AVERTISMENT
Risc de defectare

Modificările neautorizate ale aparatului 
medical duc la defectări.

Acest aparat medical nu trebuie să fie 
modificat decât cu autorizaţie din partea 
producătorului.

AVERTISMENT
Risc de incendiu

Folosirea unor reductoare de presiune de O2 
neautorizate poate duce la formarea unei 
presiuni excesive, care poate provoca un 
incendiu.

La alimentarea ventilatorului cu oxigen de la o 
butelie de gaz comprimat, folosiţi doar 
reductoare de presiune care sunt în 
conformitate cu ISO 10524. Deschideţi încet 
manual reductorul de presiune. Nu folosiţi 
scule pentru a le strânge.

AVERTISMENT
Risc de modificare neobservată în 
concentraţia inspiratorie de O2

În cazul în care un debit suplimentar este livrat 
de la o sursă externă de debit, concentraţia 
actuală de O2 poate devia de la valorile afişate.

Dacă este necesar, utilizaţi monitorizarea 
suplimentară, de exemplu monitorizare 
externă SpO2.

AVERTISMENT
Risc de rănire a pacientului

În cazul în care există pierderi, ex., la ventilaţia 
neinvazivă, volumul tidal poate devia de la 
valorile măsurate pentru VTe şi VTi.

Activaţi compensarea pierderii şi monitorizaţi 
valoarea măsurată pentru VT. Reduceţi sau 
remediaţi toate pierderile.

ATENŢIE
Risc de rănire a pacientului

Un debit suplimentar furnizat de o sursă 
suplimentară de debit poate afecta valorile 
măsurate pentru presiunea căilor respiratorii şi 
debit.

ATENŢIE
Risc de defectare

Ecranul tactil are o suprafaţă sensibilă. 
Deteriorarea suprafeţei poate cauza funcţionarea 
necorespunzătoare a comenzilor tactile.

Nu operaţi ecranul folosind obiecte ascuţite.



5

Aplicaţie

Aplicaţie

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Mediu de utilizare

Nu operaţi aparatul cu heliu sau cu amestecuri care 
conţin heliu.
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Prezentare generală a sistemului

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Gama de funcţii

Accesorii pentru conectare
Accesoriile pot fi ataşate la următoarele suporturi:
– Suport universal cu şină standard (G93140)
– Suport umidificator, care se poate roti (G93111)
– Suport umidificator, şină laterală (8416325)

Respectaţi distanţa maximă permisă la cărucior şi 
încărcarea maximă admisibilă, consultaţi 
"Încărcarea maximă a suporturilor" la pagina 8.

Abrevieri

Abrevieri Explicaţii
BTPS Body Temperature Pressure 

Saturated, valori măsurate pe baza 
stării plămânilor pacientului, la 
temperatura corpului de 37 °C 
(98,6 °F), gaz saturat cu vapori de 
apă, presiune atmosferică şi 
presiune a căilor respiratorii

Vds Spaţiu liber serial, volum până la 
cuva CO2
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Prezentare generală a sistemului

Simboluri

Simbol Explicaţii
Atenţie!

Avertisment! Respectaţi cu 
stricteţe aceste instrucţiuni de 
utilizare.

Etichetă cu observaţia: 
"Transportul în spital"

Masa nominală şi masa 
maximă (pentru informaţii, 
consultaţi capitolul "Date 
tehnice")

Limitarea de temperatură în 
timpul depozitării

Presiunea ambientală

Umiditate relativă

A se utiliza până la

A se feri de umezeală

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



Asamblarea şi pregătirea

8

Asamblarea şi pregătirea

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Informaţii privind siguranţa

Pregătirea căruciorului 2 – 90 cm

Fixarea accesoriilor la şina standard

Încărcarea maximă a suporturilor

Următoarele informaţii se aplică la suporturi:

AVERTISMENT
Risc de răsturnare

Nu înclinaţi aparatul mai mult de 5°.

Suport Poziţia suportului Încărcare 
maximă

Accesorii posibile Distanţa maximă la 
şina laterală

Suport universal 
cu şină standard 
(G93140)

În partea frontală a 
căruciorului

10 kg 
(22 lbs)

Umidificator pentru 
gazul inspirat, 
nebulizator de 
medicamente

–

Suport 
umidificator, care 
se poate roti 
(G93111)

În partea laterală a 
căruciorului 

5 kg 
(11 lbs)

Umidificator pentru 
gazul inspirat

–

Suport 
umidificator, şină 
laterală (8416325)

La şinele laterale ale 
unităţii de ventilaţie1)

1) Încărcare maximă la şinele laterale ale unităţii de ventilaţie: 5 kg (11 lbs) per şină laterală

5 kg2) 
(11 lbs)

2) În cazul în care braţul articulat este ataşat la şinele laterale ale unităţii de ventilaţie în completare la suportul umidificatorului 
(8416325), încărcarea maximă 5 kg (11 lbs) trebuie să fie respectată la fiecare şină laterală. Suportul umidificatorului poate 
susţine doar 4 kg (8,8 lbs).

Umidificator pentru 
gazul inspirat

10 cm (3,9 in)

Braţ articulat IACS 
(MP00690)

La şinele laterale ale 
unităţii de ventilaţie1)

1 kg 
(2,2 lbs)

Furtunuri pentru 
respiraţie

100 cm (39,4 in)
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Asamblarea şi pregătirea

Pregătirea Medical Cockpit

Utilizarea protocolului MEDIBUS sau 
MEDIBUS.X

Pregătirea aparatului de ventilare

Informaţii privind siguranţa la utilizarea 
HME (schimbătoarelor de căldură şi 
umiditate), a filtrelor bacteriene şi a 
sistemelor respiratorii

Montarea unui senzor de debit pentru 
nou-născuţi
În cazul în care senzorul debit pentru nou născuţi şi 
HME (schimbătorul de umiditate şi căldură) sunt 
folosite la categoriile de pacienţi Neo. sau 
Pediatric, HME trebuie să fie instalat între senzorul 
de debit pentru nou născuţi şi racordul pentru 
pacient.

AVERTISMENT
Risc de rănire a pacientului

Toate datele transferate prin interfaţa 
MEDIBUS au doar un rol informativ şi nu 
trebuie să fie utilizate ca bază unică pentru 
decizii terapeutice sau de diagnostic. Interfaţa 
MEDIBUS nu este realizată pentru a fi folosită 
cu un sistem de alarmă distribuită în 
conformitate cu IEC 60601-1-8:2012.

ATENŢIE
Componentele suplimentare din circuitul 
respirator, precum filtrele bacteriene, HME sau 
cuvele CO2, pot creşte spaţiul mort, volumul 
comprimabil şi rezistenţa.

La utilizarea componentelor suplimentare este 
nevoie de atenţie şi de o monitorizare deosebită.

Înainte de verificarea circuitului respirator 
(consultaţi instrucţiunile de utilizare, capitolul 
"Punerea în funcţiune"), ataşaţi toate 
componentele suplimentare la conectarea 
pacientului.

AVERTISMENT
Rezistenţă crescută

Nebulizarea de medicamente şi umidificarea 
activă pot creşte rezistenţa componentelor 
suplimentare.

Verificaţi cu regularitate dacă circuitul de 
ventilare prezintă semne de rezistenţă 
crescută şi înlocuiţi componentele 
suplimentare, dacă este necesar.
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Conectarea reţelei de alimentare cu 
energie electrică

Conectarea sistemului de apel asistentă

Transportarea pacienţilor în interiorul spitalului

La transportarea pacientului în interiorul spitalului, 
ţineţi bine mânerul căruciorului şi apăraţi aparatul 
în direcţie longitudinală.

AVERTISMENT
Riscul de electrocutare şi de defectare a 
aparatului

În cazul în care aparatul este conectat la o 
priză de alimentate cu o tensiune incorectă 
sau fără împământare de protecţie, utilizatorul 
poate fi rănit şi aparatul poate fi defectat.

Conectaţi cablul de alimentare doar la prize cu 
împământare şi cu tensiunea corectă. 
Respectaţi datele tehnice.

NOTĂ
Priza de alimentare electrică de la reţea trebuie 
să fie uşor accesibilă în timpul utilizării.

AVERTISMENT
Risc de rănire a pacientului

Toate datele transferate prin apelul pentru 
asistenţă au doar un rol informativ şi nu 
trebuie să fie utilizate ca bază unică pentru 
decizii terapeutice sau de diagnostic. Apelul 
pentru asistentă nu este realizat pentru a fi 
folosit cu un sistem de alarmă distribuită în 
conformitate cu IEC 60601-1-8:2012.
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Asamblarea şi pregătirea

Transportul în spital

Transportul se referă la orice mişcare a aparatului 
medical fără pacient, care nu serveşte la 
poziţionarea aparatului medical.

Creşterea stabilităţii la înclinare

Pivotaţi unitatea de comandă şi de afişare 
(Medical Cockpit) până când sunt aliniate 
central cu unitatea de ventilaţie.

Reglaţi braţele articulate în poziţia întins la 
minim.

Goliţi rezervorul de apă aferent umidificatorului 
pentru gazul inspirat.

Asiguraţi umidificatorul pentru gazul inspirat la 
cărucior, pe şinele laterale ale unităţii de 
ventilaţie.

Nu ataşaţi componente suplimentare la şinele 
laterale ale unităţii de ventilaţie.

Dacă este ridicat, glisaţi cuplajul patului în 
poziţie retrasă.

Ţineţi ferm mânerul căruciorului şi apăsaţi 
aparatul în direcţie longitudinală.

Informaţiile de siguranţă pentru transportul 
pacientului în spital se aplică de asemenea, 
consultaţi instrucţiunile de utilizare.
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Punerea în funcţiune

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Pagina Start/Standby > Start/Standby este 
organizată după cum urmează:

– Textul de pe butonul combinat (A) se schimbă în 
funcţie de modul de utilizare:
– Standby 
– Pornire ventilare 

– Se afişează rezultatele ultimei testări a 
sistemului (B).

Fereastra de dialog Start/Standby nu poate fi 
înghisă prin folosirea butonului X (C).

Verificarea pregătirii pentru funcţionare

Efectuarea verificării sistemului respirator

Începerea verificării sistemului respirator

Premisă obligatorie: Pagina Verificare sistem 
(A) > Verificare sist. resp. (B) este deschisă. 
Verificarea a început.

4 Dacă este solicitat de aparat în câmpul de 
instrucţiuni (E): Etanşaţi portul de conectare a 
pacientului, ex., folosind o mănuşă sterilă. 
Confirmaţi cu OK (F).

5 Când este solicitat, deschideţi portul de 
conectare a pacientului. Confirmaţi cu OK (F).

12
5

Start/Standby

A B

C

10
3_

ne
u

Start/Standby
A

BE
F

C

D



13

Punerea în funcţiune

Afişarea rezultatelor verificării circuitului de 
ventilare

Premisă obligatorie: Se deschide pagina Verificare 
sistem (A).

Atingeţi fila Rezultate verificare (B).

Sunt afişate rezultatele detaliate ale verificării.

Verificarea comutării la operarea pe 
baterie

Deconectaţi aparatul de la reţeaua de 
alimentare.

Aparatul comută la operarea pe baterie fără 
întrerupere. Se afişează alarma Acumulator 
activat.

Branşaţi la loc fişa cablului de alimentare.

Aparatul trece înapoi pe alimentarea de la reţea. 
Mesajul de alarmă Acumulator activat dispare.

Verificarea semnalelor de alarmă
Când verificarea sistemului a fost efectuată cu 
succes, aparatul este gata pentru operare. 
Semnalizarea de alarmă poate fi verificată, de 
asemenea. Descrierea semnalizării de alarmă poate 
fi găsită în instrucţiunile de utilizare din capitolul 
"Alarme". Informaţii suplimentare cu privire la 
criteriul de alarmă pot fi găsite în instrucţiunile de 
utilizare din capitolul "Alarme – Cauze – Soluţii".

Mesaj de alarmă cu prioritate ridicată

1 Începeţi ventilarea.

2 După 2 minute setaţi limita superioară de 
alarmă pentru MVe la o valoare aflată sub 
valoarea măsurată MVe.

Alarma MV ridicat este declanşată.

Mesaj de alarmă cu prioritate medie
Pentru Evita Infinity V500 şi Evita V300:

1 Începeţi ventilarea.

2 Setaţi limita de alarmă pentru VT sub o valoare 
aflată sub valoarea măsurată VT.

Alarma VT ridicat este declanşată.

Pentru Babylog VN500:

1 Începeţi ventilarea.

2 Porniţi setarea suplimentară Volume 
Guarantee.

3 Reduceţi limita superioară de alarmă pentru 
Paw până la declanşarea alarmei VT nu s-a 
atins, Pmax activă.

Mesaj de alarmă cu prioritate redusă

1 Începeţi ventilarea.

2 În fereastra de dialog Manevre speciale > 
Manevre, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 
Ţinere/ insp. man până la declanşarea alarmei 
Ţinere inspirare întreruptă.

10
3_
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C Complianţă [mL/mbar] 

D Debit [L/min]

E Rezistenţă inspirare [mbar/L/s] 

F Rezistenţă expirare [mbar/L/s] 

Start/Standby

C
A

B

D E F
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Verificarea limitelor de alarmă
Limitele de alarmă pentru o alarmă reglabilă pot fi 
verificate prin setarea aproximativă a limitelor de 
alarmă. Când limita de alarmă este depăşită, este 
declanşată alarma corespunzătoare. Informaţiile 
suplimentare cu privire la setarea limitelor de 
alarmă pot fi găsite în instrucţiunile de utilizare, 
capitolul "Setarea limitelor de alarmă".

Testarea sistemului acustic de alarmă
Sistemul acustic de alarmă nu trebuie să fie testat 
de utilizator. Aparatul testează funcţionarea 
sistemului de alarmă acustică în timpul verificării 
aparatului.
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Funcţionarea

Funcţionarea

Setarea ventilării

Se aplică la: Babylog VN500

Setări suplimentare pentru ventilare

Parametrii de ventilare corespunzători setărilor 
suplimentare
(

ATENŢIE
Înrăutăţirea nedetectată a stării pacientului

În timpul ventilării de înaltă frecvenţă cu Garanţie 
Volum, ventilatorul compensează automat 
modificările din mecanica plămânilor. Drept 
rezultat, o înrăutăţirea a stării pacientului poate fi 
detectată doar după o întârziere.

Observaţi starea pacientului. Verificaţi cu 
regularitate presiunea de ventilare şi setaţi 
corespunzător limitele de alarmă.
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Proceduri speciale

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Îmbogăţirea cu oxigen pentru procedura 
de aspirare

Aspiraţie închisă

AVERTISMENT
Risc asociat cu rănirea pacientului în tipul 
aspiraţiei într-un circuit de ventilare închis

Folosirea sistemelor închise de aspiraţie 
produce o presiune negativă în căile 
respiratorii ale pacientului. Aceasta determină 
o ventilare inadecvată şi, astfel, la afectarea 
schimbului de gaze.

Observaţi starea pacientului.
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Funcţionarea

Nebulizare medicaţie

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Informaţii privind siguranţa la 
nebulizarea medicaţiei

Nebulizarea continuă a medicamentelor
Premisă obligatorie: Pagina Manevre speciale > 
Nebulizare este deschisă.

Apăsaţi butonul (A).

Nebulizarea continuă a medicamentului este 
pornită. Este afişat mesajul Nebulizare continuă 
în derulare. 

Nebulizarea medicamentelor este întreruptă la 
fiecare 30 minute şi senzorul de debit este calibrat. 
După ce senzorul de debit a fost calibrat, 
nebulizarea medicamentelor este continuată. 

Când este folosită nebulizarea de medicamente în 
categoria de pacienţi Neo. sau Pediatric şi senzor 
debit pentru nou născuţi a fost îndepărtat, 
nebulizarea de medicamente nu este întreruptă.

În cazul în care câmpul de parametru pentru 
nebulizarea continuă Neb. cont. a fost configurat 
pentru afişare, este afişată durata pentru 
nebulizarea medicamentelor.

Reţeaua de alimentare electrică/sursa de CC

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Încărcarea acumulatorului
Afişarea pentru încărcarea acumulatorului se 
aplică pentru încărcare şi descărcare.

ATENŢIE
Ventilare afectată

În cazul în care sunt folosire nebulizatoare 
pneumatice pentru medicamente, volumul tidal 
livrat efectiv şi concentraţia O2 pot devia faţă de 
valorile afişate.

Folosiţi doar nebulizatoarele pentru medicamente 
listate în lista curentă de accesorii.

ATENŢIE
Ventilare afectată

Aerosolii pot afecta funcţionarea corectă a 
supapei de expirare.

La utilizarea nebulizării medicaţiei, scurtaţi 
ciclurile de pregătire pentru reutilizare, aplicate 
supapei de expirare.
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Monitorizarea

Monitorizarea debitului

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Calibrarea senzorilor de debit Infinity ID
Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Începerea calibrării senzorului de debit 
Infinity ID 

1 Atingeţi butonul Senzori/ Parametri... din bara 
de meniuri principale.

Aparatul deschide fereastra de dialog 
Senzori/Parametri.

2 Atingeţi fila Senzor de debit (A).

3 Atingeţi butonul Start (B).

4 Aparatul afişează informaţii despre calibrare în 
câmpul (D). Butonul (E) este preselectat. 
Confirmaţi cu butonul rotativ.

Aparatul foloseşte următoarea fază pentru 
calibrarea senzorului de debit Infinity ID. Intervalele 
de inspirare scurte sunt extinse până la 
aproximativ 1 secundă.

Aparatul afişează informaţii despre calibrare în 
câmpul de mesaj (C).

La finalizarea calibrării, butonul Start (B) devine 
verde deschis.

AVERTIZARE
Risc de incendiu

Vaporii reziduali ai dezinfectanţilor uşor 
inflamabili (ex., alcool) şi depunerile care nu 
au fost îndepărtate în timpul reprocesării se 
pot aprinde când senzorul de debit este 
folosit.
– Asiguraţi curăţarea şi dezinfectarea fără 

particule.
– După dezinfectare, aerisiţi senzorul de 

debit timp de cel puţin 30 de minute.
– Înainte de introduce senzorul de debit 

verificaţi să nu prezinte deteriorări sau 
murdării vizibile, cum ar fi mucus rezidual, 
medicamente sub formă de aerosoli şi 
particule.

– Înlocuiţi senzorul de debit atunci când este 
deteriorat, murdărit sau prezintă particule 
vizibile.

11
0
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E

CSenzori/Parametri

D



19

Alarme

Alarme

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Afişarea informaţiilor pe alarme

Confirmarea mesajelor de alarmă
Mesajele de alarmă care pot fi confirmate sunt 
listate în instrucţiunile de utilizare în capitolul 
"Alarme – Cauze – Soluţii". Pentru mesajele de 
alarmă care pot fi confirmate, coloana "Soluţii" din 
tabel conţine informaţia conforma căreia mesajul 
de alarmă poate fi confirmat prin apăsarea 
butonului ALARM RESET şi prin conformarea cu 
butonul rotativ.

Următoarele mesaje de alarmă care pot fi 
confirmare nu sunt afişate:

– Manevră de aspirare suprasolicitată? 

– PEEP ridicat (!!)

– Senzor de debit? Ventilare afectată 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

– Manevră Buclă PV debit redus suprasol? 
(Evita Infinity V500)

Istoric alarme

Istoricul de alarme este o parte a jurnalului. 
Lungimea istoricului de alarme depinde de numărul 
de intrări în jurnal. 

Când jurnalul ajunge la mărimea sa maximă, cea 
mai veche intrare din jurnal este ştearsă când este 
introdusă fiecare nouă intrare în jurnal. 

Oprirea şi repornirea aparatului nu sunt înregistrate 
în jurnal.

Setarea volumului pentru tonul de alarmă

Valoarea inferioară pentru volumul tonului de 
alarmă este limitate la volumul minim configurat al 
tonului de alarmă. Volumul minim este configurat la 
pagina Configurare sistem > Alarme > Vol./ton 
alarmă, consultaţi capitolul "Setarea tonului de 
alarmă" la pagina 20.

AVERTISMENT
Neobservarea alarmelor în mediile cu zgomot 
puternic

Situaţiile de alarmă nu sunt detectate.

Setaţi volumul tonului de alarmă, astfel încât 
alarmele să poată fi auzite.
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Configurarea

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Informaţii privind configurarea

Pagina Intervale înlocuire a fost redenumită în 
Stare sistem. Informaţii cu privire la intervalele de 
schimb pot fi găsite la Configurare sistem > Stare 
sistem > Intervale înlocuire. Informaţii 
suplimentare cu privire la pagina Stare sistem pot 
fi găsite la pagina 22.

Pagina Stare sistem este protejată prin parolă.

Configurarea setărilor alarmei

Setarea tonului de alarmă

Setarea volumului minim de alarmă

Configurarea volumului minim de alarmă setează 
limita inferioară a setărilor din fabrică pentru 
volumul tonului de alarmă (10 % la 100 %). 
Aceasta permite ca domeniul de setare să fie reglat 
la starea acustică de la locaţia de operare.

Premisă obligatorie: Pagina Configurare sistem > 
Alarme > Vol./ton alarmă este deschisă.

1 Atingeţi butonul (A).

2 Setaţi valoarea pentru volumul minim rotind 
butonul, apoi apăsaţi pentru confirmare.

AVERTISMENT
Neobservarea alarmelor în mediile cu zgomot 
puternic

Situaţiile de alarmă nu sunt detectate.

Setaţi volumul tonului de alarmă, astfel încât 
alarmele să poată fi auzite.

14
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Configurarea

Setarea priorităţii alarmei pentru acumulator

Aparatul oferă următoarele priorităţi pentru 
alarmele bateriei:

Mesajul de alarmă Acumulator activat care indică 
trecerea pe funcţionarea cu acumulator intern 
poate fi configurat ca o alarmă de prioritate înaltă 
sau medie când este selectat Ventilare Dräger.

Atingeţi butonul Medie (D) sau Ridicată (E) şi 
confirmaţi.

În funcţie de setarea (IEC/CEI sau Ventilare 
Dräger), mesajele de alarmă au următoare 
prioritate:

B IEC/CEI Prioritate a alarmei de baterie în 
conformitate cu IEC 60601-2-12

C Ventilare 
Dräger

Prioritate a alarmei de baterie în 
conformitate cu Dräger

Mesaj de alarmă Prioritate IEC/CEI Prioritate Ventilare Dräger
Acumulator activat Mesaj de alarmă cu prioritate 

redusă
Mesaj de alarmă de prioritate înaltă sau 
de prioritate medie

Acumulator slab Mesaj de alarmă cu prioritate 
medie

Mesaj de alarmă cu prioritate ridicată

Acumulator descărcat Mesaj de alarmă cu prioritate 
ridicată

Mesaj de alarmă cu prioritate ridicată
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Starea sistemului

Pagina Stare sistem conţine următoarele 
informaţii:

– Informaţii generale de stare cu privire la 
întreţinere şi orele de operare

– Intervale de înlocuire

1 Atingeţi butonul Configurare sistem... din bara 
de meniuri principale.

2 Atingeţi fila Stare sistem (A).

3 Introduceţi parola şi confirmaţi cu Enter.

Afişarea informaţiilor generale de stare
Atingeţi fila Stare generală (B).

Următoarele informaţii sunt afişate:

15
9_
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C Urătoarea dată de servisare

D Cockpit Ore de funcţionare: 
standby

Ore de funcţionare: pornit

E Unitate de 
ventilare 

Ore de funcţionare: 
standby

Ore de funcţionare: pornit

Data instalării bateriei

F Sursă de 
alimentare cu gaz 
(GS500)

Ore de funcţionare: 
suflantă

Data instalării

G Sursă alimentare 
electrică (PS500)

Data instalării
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Alarme – Cauze – Soluţii

Alarme – Cauze – Soluţii

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Prioritatea 
alarmelor

Mesaj de alarmă Cauze Soluţii

! 201 Acumulator activat Unitatea de ventilare este 
alimentată de acumulator 
deoarece nu există 
alimentare de la reţea.
– Dacă PS500 nu este 

conectată, timpul 
maxim de utilizare este 
de 30 de minute.

– Dacă PS500 este 
conectată, timpul 
maxim de utilizare este 
de 360 de minute.

Conectaţi aparatul la sursa 
de alimentare de la reţea.

!!! 254 Acumulator descărcat Timpul de funcţionare a 
acumulatorulului este mai 
mic de 5 minute.

Conectaţi imediat aparatul 
la sursa de alimentare de la 
reţea.

!!! 250 Acumulator slab Bateria este aproape 
descărcată.

Conectaţi aparatul la sursa 
de alimentare de la reţea.

!! 251 Acumulator slab Bateria este aproape 
descărcată.

Conectaţi aparatul la sursa 
de alimentare de la reţea.

!!! 253 Defecţiune aparat A fost detectată o eroare a 
sistemului.

Deconectaţi pacientul de la 
aparat şi continuaţi imediat 
ventilarea utilizând un alt 
ventilator independent.

Apelaţi DrägerService.

!!! 253 Defecţiune aparat (10) A fost detectată o eroare în 
sistemul programului de 
siguranţă.

Deconectaţi pacientul de la 
aparat şi continuaţi imediat 
ventilarea utilizând un alt 
ventilator independent.

Apelaţi DrägerService.

!!! 253 Defecţiune aparat (11) A fost detectată o eroare în 
timpul fazei de iniţializare.

Deconectaţi pacientul de la 
aparat şi continuaţi imediat 
ventilarea utilizând un alt 
ventilator independent.

Apelaţi DrägerService.
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!!! 253 Defecţiune aparat (12) A fost detectată o eroare a 
sistemului.

Deconectaţi pacientul de la 
aparat şi continuaţi imediat 
ventilarea utilizând un alt 
ventilator independent.

Apelaţi DrägerService.

!! 090 Defecţiune aparat (13) Detecţia de fir întrerupt a 
senzorului de debit este 
defectă.

Funcţiile de ventilare nu 
sunt afectate.

Apelaţi DrägerService.

!!! 237 Defecţiune aparat (2) Defecţiune sistem intern de 
siguranţă.

Nu utilizaţi acest aparat 
pentru terapia prin 
ventilare.

Apelaţi DrägerService.

! 127 Încărcare acumulator 
suspendată

Încărcarea acumulatorului 
este suspendată pentru a 
preveni supraîncălzirea 
acestuia. Aparatul poate fi 
utilizat în mod normal.

Încărcarea bateriei 
continuă în mod automat şi 
este indicată de un 
segment de afişaj care 
clipeşte în simbolul pentru 
acumulator.

! 200 Limita de alarmă nu este 
confirmată

Una sau mai multe limite de 
alarmă au fost schimbate, 
dar neconfirmate.

Schimbaţi limitele de 
alarmă respective, dacă 
este cazul, şi confirmaţi 
schimbarea prin folosirea 
butonului rotativ.

!!! 255 Mod standby activat Aparatul a trecut în modul 
standby.

Confirmaţi modul standby 
apăsând butonul "ALARM 
RESET" şi confirmaţi de la 
butonul rotativ.

! 200 Modul de ventilare nu este 
confirmat

Modul de ventilare a fost 
schimbat, dar neconfirmat.

Schimbaţi modul de 
ventilare respectiv, dacă 
este cazul, şi confirmaţi 
schimbarea prin folosirea 
butonului rotativ.

! 100 Nebulizare continuă 
activată

Nebulizarea continuă a fost 
activată de utilizator.

Pentru a închide 
nebulizarea continuă, 
apăsaţi butonul "Anulare" 
dacă este necesar.

Prioritatea 
alarmelor

Mesaj de alarmă Cauze Soluţii
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Alarme – Cauze – Soluţii

!! 140 PEEP ridicat Supapa de expirare sau 
sistemul respirator sunt 
obstruate.

Verificaţi supapa de 
expirare sau sistemul 
respirator.

Verificaţi existenţa 
condensului.

Rezistenţă crescută la 
expirare.

Verificaţi filtrul 
viral/bacterian. Înlocuiţi-l 
dacă este cazul.

Defecţiune aparat. Deconectaţi pacientul de la 
aparat şi continuaţi imediat 
ventilarea utilizând un alt 
ventilator independent.

Apelaţi DrägerService.

!!! 140 PEEP scăzut
Este valabil pentru 
Babylog VN500.

PEEP măsurat este cu 
3 mbar (3 cmH2O) mai mic 
decât PEEP setat.

Verificaţi etanşeitatea 
sistemului respirator.

Verificaţi dacă supapa de 
expirare este conectată 
corect.

Asiguraţi-vă că sonda sau 
masca sunt conectate 
corect.

!! 140 Presiune negativă căi 
respiratorii (medie)
Este valabil pentru 
Babylog VN500.

Presiunea medie în căile 
respiratorii a scăzut sub
–2 mbar (–2 cmH2O).

Deconectaţi sonda pentru 
aspirare.

Verificaţi starea pacientului.

Verificaţi setările de 
ventilare.

! 200 Setarea nu este confirmată Una sau mai multe setări 
au fost schimbate, dar 
neconfirmate.

Schimbaţi setările 
respective, dacă este 
cazul, şi confirmaţi 
schimbarea prin folosirea 
butonului rotativ.

Prioritatea 
alarmelor

Mesaj de alarmă Cauze Soluţii
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! 100 Sursă de aer insuficientă, 
GS500 activ

Sursă centrală de aer 
insuficientă pentru livrarea 
debitului şi presiunii 
necesare.

Aerul este furnizat de sursa 
de alimentare cu gaz 
GS500.

Alimentarea cu aer nu este 
necesară dacă 
FiO2 = 100 Vol%.

Verificaţi conexiunea la 
sursa de aer.

Asiguraţi-vă că presiunea 
sursei este mai mare de 
3 bar (43,5 psi).

Ajustaţi din nou setările de 
ventilare.

Dacă starea de alarmă 
persistă, deconectaţi sursa 
de aer (pentru a evita 
inversarea fluxului în sursa 
de aer).

Sursă centrală de aer 
insuficientă.

Sistemul de livrare a 
gazului este alimentat cu 
aer furnizat de GS500.

Verificaţi conexiunea la 
sursa centrală de aer şi la 
sursa de alimentare cu gaz 
GS500.

Asiguraţi-vă că presiunea 
de alimentare este mai 
mare de 3 bar (43,5 psi).

Dacă este cazul, ajustaţi 
setările de ventilare.

!! 140 VThf nu a fost atins
Este valabil pentru 
Babylog VN500.

Volumul tidal nu a putut fi 
atins datorită rezistenţei 
crescute.

Verificaţi starea pacientului.

Verificaţi setările de 
ventilare.

Volumul tidal nu a putut fi 
atins datorită limitării 
presiunii aparatului.

Reduceţi fhf sau creşteţi 
I:Ehf spre 1:1.

Prioritatea 
alarmelor

Mesaj de alarmă Cauze Soluţii
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Curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea

Curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Informaţii privind siguranţa în pregătirea 
pentru reutilizare
Componentele umplute cu gaz contaminat în timpul 
operării normale şi în eventualitatea unui defect 
trebuie să fie reprocesate.

În timpul operării normale, valva de expirare, alături 
de ejector şi amortizor, sunt umplute cu gaz 
contaminat.

În eventualitatea unui defect, unitatea inspiratorie 
poate fi contaminată.

Informaţii suplimentare cu privire la reprocesare pot 
fi găsite în instrucţiunile de utilizare.

Lista de reutilizare

Dispozitive medicale semi-critice

Informaţii de siguranţă cu prvire la reprocesarea 
senzorului de debit pentru nou-născuţi:

Componente care 
pot fi reutilizate

Intervale 
recomandate 
pentru 
reutilizare

Curăţarea 
preliminară

Curăţare şi 
dezinfectare 

în maşină

Manuală Sterilizare
Curăţare Dezinfectare

Furtunuri pentru 
respiraţie

Per pacient/ 
săptămânal Conform instrucţiunilor de utilizare corespunzătoare

NOTĂ
– Nu folosiţi perii pentru reprocesarea inserţiei 

pentru senzor şi nu utilizaţi seringă la inserţia 
senzorului.

– Pentru reprocesarea carcasei, utilizaţi doar 
perii care nu lasă scame.



Întreţinerea

28

Întreţinerea

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Prezentare generală 

AVERTISMENT
Risc de rănire a pacientului

Efectuarea lucrărilor de întreţinere în timpul 
ventilaţiei poate pune pacientul în pericol.

Efectuaţi lucrările de întreţinere doar atunci 
când nu este conectat nici un pacient la 
aparat.
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Date tehnice

Date tehnice

Condiţii ambientale

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
În timpul funcţionării

Altitudine Până la 3000 m (9842 ft)

Valorile setate 

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Parametrii doriţi pot fi setaţi fără pierderea de 
precizie la folosirea comenzilor terapeutice. 
Parametrii controlaţi – presiune, debit, volum şi 
concentraţia O2 – pot fi aplicaţi numai cu 
acurateţea valorii măsurate asociate.
Preciziile indicate sunt valabile în condiţiile 
următoare:
– Aparatul este pregătit pentru operare, 

consultaţi capitolul "Pornirea".
– Orice accesorii care sunt aprobate pentru 

aparat, consultaţi lista de accesorii.
– Timpul de umidificare este selectat corect în 

fereastra de dialog Start/Standby > Sist. 
resp./ Umidific..

Toleranţa nu include măsurarea nedeterminată a 
echipamentului extern de testare. Această 
informaţie este disponibilă la cerere.
Concentraţie O2

T0 ... 90 Condiţii de testare conform ISO 80601-2-12:2011, 
Sec. 201.12.1.104

Adulţi 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

<35 s
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Pacienţi pediatrici <35 s
Nou-născuţi <15 s

Caracteristici de performanţă

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Nebulizare medicaţie Timp de 5, 10, 15, 30 minute, continuu (∞)
Precizia valorilor măsurate
În funcţie de categoria de pacient, preciziile 
indicate pentru valorile aplicate se aplică la 
următoarele caracteristici de performanţă ale 
circuitului de ventilare.

Circuitul de ventilare pentru adulţi incluzând 
componentele suplimentare (Evita Infinity 
V500, Evita V300)

Complianţă ≤3 mL/mbar (sau mL/hPa sau mL/cmH2O)
Rezistenţă inspiratorie ≤10 mbar/L/s la 30 L/min

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

Rezistenţă expiratorie ≤10 mbar/L/s la 30 L/min
≤10 hPa/L/s la 30 L/min
≤10 cmH2O/L/s la 30 L/min

Circuitul de ventilare pentru pacienţii pediatrici 
incluzând componentele suplimentare

Complianţă ≤1,5 mL/mbar (sau mL/hPa sau mL/cmH2O)
Rezistenţă inspiratorie ≤44 mbar/L/s la 15 L/min

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

Rezistenţă expiratorie ≤44 mbar/L/s la 15 L/min
≤44 hPa/L/s la 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s la 15 L/min

Valorile setate  (cont.)



31

Date tehnice

Circuitul de ventilare pentru nou-născuţi 
incluzând componentele suplimentare

Complianţă ≤1,5 mL/mbar (sau mL/hPa sau mL/cmH2O)
Rezistenţă inspiratorie ≤44 mbar/L/s la 15 L/min

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

Rezistenţă expiratorie ≤44 mbar/L/s la 15 L/min
≤44 hPa/L/s la 15 L/min
≤44 cmH2O/L/s la 15 L/min

Valori măsurate afişate

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Măsurarea O2 (partea inspiratorie)

Concentraţia de O2 inspirat (în aer uscat) FiO2

Abatere de la acurateţea măsurării 0,2 Vol% în 6 ore (în conformitate cu ISO 21647, 
ISO 80601-2-55) Valorile măsurate ale măsurătorii 
O2 sunt compensate barometric.

Măsurare CO2 în fluxul principal
Concentraţie de CO2 la sfârşitul expiraţiei etCO2

Condiţii de măsurare Frecvenţă respiratorie (adulţi): 6 la 40/min
Frecvenţă respiratorie (pacienţi pediatrici): 40 la 
100/min
Timp de inspirare: >250 ms
Timp de expiraţie: >250 ms

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Evita V300
Măsurarea debitului (la expirare)

Măsurarea volumului tidal
Volumul "blocat" în plămâni (determinat 
prin manevra PEEPi)

Vtrap

Interval 0 la 1500 mL 
BTPS

Caracteristici de performanţă (cont.)
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Acurateţe ±12 % din valoarea măsurată, sau ±12 mL, care 
este mai mare, în condiţii de calibrare (1013 mbari 
(1013 cmH2O), gaz uscat, 20 °C (68 °F)), 5 % CO2, 
clapetă senzor de debit închisă şi fără pierderi

CO2 Exhalat la fiecare respiraţie VTCO2

Interval Între 0 şi 550 mL, BTPS
Acurateţe ±12 % 

Se aplică la:
– Babylog VN500
Debit dispozitiv (inspirator, doar cu HFO) 

Acurateţe ±10 %

Valori calculate afişate

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
Complianţa statică (determinat de procedura cu 
debit scăzut) Cstat

0 la 500 mL/mbari (sau mL/hPa sau mL/cmH2O)

Monitorizarea

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
Nivel de presiune sonoră LPA al semnalelor de 
alarmă în conformitate cu IEC 60601-1-8 şi 
A1:2012 (a 3-a ediţie)

Secvenţă tonuri de alarmă IEC/CEI
Domeniul alarmelor de înaltă prioritate în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 55 dB(A) şi 72 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate medie în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 52 dB(A) şi 69 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate redusă în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 49 dB(A) şi 67 dB(A) 

Valori măsurate afişate (cont.)
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Secvenţă tonuri de alarmă Ventilare Dräger
Domeniul alarmelor de înaltă prioritate în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 55 dB(A) şi 72 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate medie în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 53 dB(A) şi 70 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate redusă în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 45 dB(A) şi 62 dB(A) 

Domeniul pentru defecţiunea de alimentare 
electrică şi alarma auxiliară

Aprox. între 70 dB(A) şi 75 dB(A) 

Se aplică la:
– Evita V300
Nivel de presiune sonoră LPA al semnalelor de 
alarmă în conformitate cu IEC 60601-1-8 şi 
A1:2012 (a 3-a ediţie)

Secvenţă tonuri de alarmă IEC/CEI
Domeniul alarmelor de înaltă prioritate în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 56 dB(A) şi 74 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate medie în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 48 dB(A) şi 65 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate redusă în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 53 dB(A) şi 71 dB(A) 

Secvenţă tonuri de alarmă Ventilare Dräger
Domeniul alarmelor de înaltă prioritate în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 54 dB(A) şi 72 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate medie în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 51 dB(A) şi 69 dB(A) 

Domeniul alarmelor de prioritate redusă în 
funcţie de setările volumului

Aprox. între 45 dB(A) şi 64 dB(A) 

Domeniul pentru defecţiunea de alimentare 
electrică şi alarma auxiliară

Aprox. între 70 dB(A) şi 75 dB(A) 

Monitorizarea (cont.)
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Date de operare

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300
Reţeaua de alimentare electrică

Curent de impuls Aprox. 8 la 24 A vârf
Aprox. 6 la 17 A cvasi-RMS

Gradul de protecţie împotriva pătrunderii lichidelor 
şi a particulelor

IP21 
Protecţia împotriva particulelor cu un diametrul mai 
mare de 12,5 mm (0,47 in) 
Protecţie împotriva apei picurate

Emisia de zgomote în conformitate cu 
ISO 80601-2-12:2011 în baza ISO 4871:2009 şi 
ISO 3744:2010

Clasa A semnifică nivel de presiune sonoră la 
suprafaţă (LPA) cu o rază de 2 m (79 in)

Aprox. 33 dB
Aprox. 43,5 dB cu GS500
Aprox. 50 cu HFO (Babylog VN500)

Nedeterminat (k) 3,5 dB
Nivel de presiune sonoră la suprafaţă clasa A 
(LWA)

Aprox. 46 dB
Aprox. 57,5 dB cu GS500
Aprox. 63,5 dB cu HFO (Babylog VN500)

Nedeterminat (k) 3,5 dB
Greutate

Aparat de ventilare Aprox. 17 kg (37,5 lbs)
Medical Cockpit cu suport Aprox. 8 kg (17,6 lbs)
Cărucior Aprox. 33 kg (72,8 lbs)
PS500 Aprox. 27 kg (59,5 lbs)
GS500 Aprox. 10,5 kg (23 lbs)
Masa nominală (masa unităţii de ventilaţie cu 
Medical Cockpit pe cărucior)

Nom. 58 kg (128 lbs)

Masa maximă (masa totală maximă permisă) Max. 133 kg (293 lbs)
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Caracteristici esenţiale de performanţă

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Performanţele de bază se referă la ventilarea 
controlată şi monitorizată a pacientului, cu setări 
definite de utilizator pentru funcţiile de monitorizare
– volum tidal minim şi maxim,
– presiune maximă a căilor respiratorii,
– concentraţie minimă şi maximă de O2 în gazul 

inspirat,

sau, dacă se depăşeşte o limită stabilită, printr-o 
alarmă corespunzătoare.

Suplimentar, alarme de monitorizare integrate în 
următoarele situaţii:
– Întreruperea alimentării electrice externe
– Descărcare baterie
– Întreruperea alimentării cu gaz

Încărcare maximă
Suport universal cu şină standard (G93140) 10 kg (22 lbs)
Suport umidificator, care se poate roti (G93111) 5 kg (11 lbs)
Suport umidificator, şină laterală (8416325) 5 kg (11 lbs) 

În cazul în care braţul articulat este ataşat la şinele 
laterale ale unităţii de ventilaţie în completare la 
suportul umidificatorului (8416325), încărcarea 
maximă 5 kg (11 lbs) trebuie să fie respectată la 
fiecare şină laterală. Suportul umidificatorului poate 
susţine doar 4 kg (8,8 lbs).

Date de operare (cont.)
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Limitele automate de alarme

Monitorizarea presiunii
Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Mesaj de alarmă Descriere/detectare
PEEP ridicat / Plow ridicată 

(!!!)

Limita de alarmă este 8 mbar (8 cmH2O) peste valoarea setată pentru 
nivelul PEEP sau Plow. Alarma declanşează eliberarea presiunii la 
presiunea ambientală. Limita de alarmă nu este declanşantă sub 
11 mbari (11 cmH2O). Este declanşată o alarmă în cazul în care 
această condiţie se aplică pentru 2 respiraţii sau după maxim 
15 secunde.

Pentru a evita alarmele false, este monitorizat dacă nivelul inferior de 
presiune a fost atins dacă valoarea APRV şi Tlow au fost setate la mai 
puţin de 1 s sau dacă AutoRelease este activat.

PEEP ridicat / Plow ridicată 

(!!)

Limita de alarmă este de 4 mbar (4 cmH2O) peste valoarea setată 
pentru nivelul PEEP. Este declanşată o alarmă în cazul în care această 
condiţie se aplică pentru 2 respiraţii sau după maxim 15 secunde.

PEEP scăzut / Plow redusă

(doar pentru Evita Infinity V500 
şi Evita V300)

O PEEP sau o valoare Plow prea redusă în cursul ventilării este 
monitorizată. Limita de alarmă depinde de valoarea setată pentru 
nivelul PEEP sau Plow. Limita de alarmă este de 5 mbar (5 cmH2O) 
sub valoarea setată. O alarmă este declanşată dacă această condiţie 
se aplică pentru 10 respiraţii.

PEEP scăzut / Plow redusă

(doar pentru Babylog VN500)

O PEEP sau o valoare Plow prea redusă în cursul ventilării este 
monitorizată. Limita de alarmă depinde de valoarea setată pentru 
nivelul PEEP sau Plow. Limita de alarmă este de 3 mbar (3 cmH2O) 
sub valoarea setată. O alarmă este declanşată dacă această condiţie 
se aplică pentru 10 respiraţii.
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Monitorizarea volumului

Se aplică la: 
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Minut-volumul expirator MVe este monitorizat în 
limitele de alarmă setată.

Volumul tidal inspirator VTi sau, când 
compensarea pierderii este comutată, volumul tidal 
cu pierdere compensată VT este monitorizat în 
limitele de alarmă setată.

Întrucât aparatul asigură volumul tidal inspirator 
minim când sunt selectate modurile de ventilare 
controlate în volum sau modurile de ventilare 
controlate în presiune cu Garanţie Volum, nu este 
posibilă setarea manuală a limitei inferioare de 
alarmă pentru VTi sau VT.

Se aplică la:
– Babylog VN500

Minut-volumul expirator MVe este monitorizat în 
categoria de pacienţi Pediatric şi în cazul unei 
ventilaţii invazive în categoria de pacienţi Neo. din 
limitele de alarmă setate.

Volumul tidal minim este monitorizat doar când 
Garanţia Volum este activată. Pentru a realiza 
acest lucru, cu compensarea pierderii oprită, 
valoarea VTi este monitorizată în categoria de 
pacienţi Pediatric, iar valoarea VTe este 
monitorizată în categoria de pacienţi Neo.. Când 
compensarea pierderii este activată, VT este folosit 
în mod general şi limita de alarmă setată automat 
VT redus este monitorizată dacă limita VT redus 
corespunde la 90 % din VT selectat.

Compatibilitate electromagnetică

Se aplică la:
– Workstation Critical Care şi Neonatal Care

Referinţele pentru tabele au fost actualizate:

– Mediu electromagnetic: 
Informaţii privind emisiile electromagnetice 
(IEC 60601-1-2, tabel 1)

– Imunitate electromagnetică:
Informaţii privind imunitatea electromagnetică 
(IEC 60601-1-2, tabelele 2, 3 şi 4)

– Distanţa de separare recomandată dintre 
echipamentele de telecomunicaţii prin RF 
portabile sau mobile:
Informaţii privind distanţa de securitate 
(IEC 60601-1-2, tabelele 5 şi 6)
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Conectarea la reţeaua IT

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Datele pot fi trimise prin orice reţea IT folosind 
tehnologiile prin cablu şi tehnologiile wireless. 
Reţelele IT includ toate interfeţele de date 
(ex., RS232, LAN, USB, interfaţă imprimantă) 
descrise în standarde şi convenţii.

În timpul funcţionării, acest aparat poate schimba 
informaţii cu alte aparate prin intermediul reţelelor 
IT şi suportă următoarele funcţii:

– Afişarea formelor de undă şi date de parametru

– Semnalizarea alarmelor

– Transferul setărilor aparatului şi al datelor 
pacientului

– Mod de service, acces la jurnalizări

Conectarea aparatului la o reţea care include şi alte 
aparate sau efectuarea unor schimbări ulterioare în 
reţea pot duce la riscuri neidentificate pentru 
pacienţi, utilizatori şi terţi. Înainte de conectarea 
aparatului la reţea sau înainte de schimbarea 
reţelei, aceste riscuri trebuie să fie identificate, 
analizate şi evaluate şi trebuie să fie luate măsurile 
corespunzătoare.

Exemple ale modificării setărilor reţelei:

– Modificarea configuraţiei reţelei

– Scoaterea dispozitivelor din reţea

– Adăugarea unor noi dispozitive în reţea

– Efectuarea unor actualizări sau actualizarea 
dispozitivelor care sunt conectate la reţea

Informaţii cu privire la conectarea la 
reţea

Condiţii necesare

Acest aparat trebuie să fie conectat la reţea de 
către personalul de service. Responsabilul IT al 
spitalului trebuie să fie consultat în avans.

Trebuie respectate următoarele documente:

– Documentele însoţitoare ale aparatului

– Descrierea interfeţei de reţea

– Descrierea sistemelor de alarmă pe bază de 
reţea

Dräger recomandă respectarea IEC 80001-1 
(managementul riscurilor pentru reţelele IT ale 
aparatelor medicale).

Interfeţe seriale

Sunt acceptate următoarele interfeţe:

– Interfeţele RS232 care sunt în conformitate cu 
EIA RS-232 (CCITT V.24/V.28) pentru 
următoarele aplicaţii:
– MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Conexiunile la aparatele medicale de la alţi 

producători
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Consecinţele folosirii unei reţele inadecvate

În cazul în care reţeaua nu respectă cerinţele, pot 
apărea situaţii periculoase. Următoarele situaţii pot 
apărea la acest aparat:

– Din cauza unui sistem nesigur de alarmare:
– Alarmele sau datele nu sunt transmise 

atunci când trebuie.
– Alarmele nu sunt transmise.

– În timpul unei întreruperi în conexiunea reţelei:

– Alarmele oprite sau tonurile de alarmă nu 
sunt reactivate, rămânând oprite.

– Alarmele nu sunt transmise.

– Lipsa unui firewall şi a unui program antivirus:
– Datele nu sunt protejate.
– Setările aparatului sunt schimbate.
– Aparatul generează alarme false sau nu 

generează alarme.

– Datele sunt trimise incomplet, sunt trimise la un 
aparat greşit sau nu sunt trimise deloc.

– Datele pacientului sunt interceptate, sunt 
falsificate sau sunt deteriorate.

– Datele au timp incorect al înregistrării.

Cerinţele electrice ale aparatelor şi reţelelor 
conectate

Porturile analog şi digital sunt adecvate doar pentru 
conectarea aparatelor sau a reţelelor care au o 
tensiune nominală a reţelei de cel mult 24 V c.c. şi 
respectă cerinţele pentru unul dintre următoarele 
standarde:

– IEC 60950-1: Circuite SELV fără împământare

– IEC 60601-1 (la fel ca în ediţia a 2-a): Circuite 
secundare cu sensibilitate la atingere
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Principiul de funcţionare

Se aplică la:
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Descrierea funcţionării pneumatice
Un umidificator activ pentru gazul de respirat şi un 
nebulizator pneumatic pentru medicamente pot fi 
instalate. Informaţiile suplimentare pot fi găsite în 
instrucţiunile de utilizare din capitolele 
"Asamblarea şi pregătirea" şi "Funcţionarea".

Reducerea debitului Jet împotriva 
aerului
Când funcţia Jet împotriva aerului este activată şi 
este detectată o deconectare în timpul ventilaţiei, 
debitul este redus până când reconectarea este 
detectată. Simultan, este afişată alarma 
Deconectare?. La ventilaţia neinvazivă, timpul 
dinainte ca alarma să fie declanşată poate fi 
întârziat cu Tdeconect. Ventilaţia pe minut poate fi 
redusă datorită debitului care este deja redus.
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