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VAROVÁNÍ
Abyste mohli tento lékařský přístroj 
náležitě používat, prostudujte si návod 
k použití a tento dodatek a řiďte se jimi.
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Tato strana byla záměrně ponechána prázdná.
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Doplněk k návodu k použití

Doplněk k návodu k použití

Tento doplněk platí pro přístroj Fabius GS premium 
s objednacím číslem 9038936 a verzí SW 3.n.

Uchovávejte tento dodatek spolu s návodem 
k použití lékařského přístroje.

Tento dodatek aktualizuje informace v následující 
kapitole návodu k použití:

Příloha – formulář pro každodenní kontrolu a kontrolu před použitím

Mějte prosím na paměti, že tento seznam 
každodenních kontrol před použitím zohledňuje 
všechny možné konfigurace přístroje 
Fabius GS premium. Lékař potřebuje využít jen ty 
části, které se týkají konkrétní používané 
konfigurace přístroje Fabius GS premium.

Všechny kontroly musí být prováděny každodenně 
před použitím přístroje. Osoba provádějící tyto 
kontroly musí být plně seznámena s tímto návodem 
k použití. Kontroly označené písmenem P je třeba 
provést před použitím u každého pacienta. Tyto 
stránky lze vyjmout a okopírovat, aby je bylo možné 
používat k záznamům o každodenních kontrolách 
přístroje.

Po úspěšném ukončení kontroly vždy označte 
příslušnou funkci.

Fabius GS premium
Výrobní číslo

Vstupní podmínky
Intervaly inspekce přístroje a příslušenství 
jsou aktuální

P Přístroj je plně sestaven a připojen

Monitory (O2, P, V, CO2, anestetika) (pokud 
je používáte) jsou zapnuty a pracují, 
samočinný test proběhl bez potíží

Byla provedena systémová diagnostika 
přístroje Fabius GS premium

P Vzorkovací hadička pro monitorování plynu 
(pokud je používáte) je připojena ke 
konektoru typu Luer Lock na Y-spojce, je 
vybráno správné anestetikum

P Odpařovač D-Vapor (pokud jej používáte), 
je zapnutý

Kontrola záložního napájení
P Ověřte, že je baterie zcela nabitá. (Pokud 

baterie nevykazuje úplné nabití, není možné 
zaručit provozní dobu baterie 45 minut.)

Kontrola připojení medicinálního plynu
Vizuálně zkontrolujte všechny přívody plynu 
centrálního rozvodu medicinálních plynů 
a tlakových láhví a ujistěte se, že jsou 
správně připojeny a řádně připevněny.

Ověřte, že tlak ve všech rozvodech medicinál-
ního plynu pohybuje v přijatelném rozmezí.

Otevřete záložní tlakové láhve (pokud je 
používáte).

Tlak O2 je vyšší než 1000 psi 
(70 kPa x 100).

Tlak N2O je vyšší než 600 psi 
(43 kPa x 100), pokud se používá.

Tlak vzduchu (Air) je vyšší než 1000 psi 
(70 kPa x 100), pokud se používá.

Zavřete záložní tlakové láhve.
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Funkce Průplach O2

Stiskněte tlačítko průplachu O2: Z přípojky 
pro pacienta by měl vycházet silný proud 
plynu.

Uvolněně tlačítko průplachu O2: proud 
plynu z přípojky pro pacienta se zastaví.

Kontrola systému pro ovládání průtoku 
a dávkování

Aktivujte režim ManSpont.

Zcela otevřete dávkovací ventil O2.
Průtok O2 musí činit alespoň 10 L/min.

Zavřete dávkovací ventil vzduchu.
Zcela otevřete dávkovací ventil N2O. 
Průtok N2O musí činit alespoň 10 L/min.

Ověřte, že se plovací balónek průtokoměru 
celkového průtoku dýchací směsi pohybuje 
nahoru.

Vypněte přívod O2. Odpojte konektor O2 
a zavřete ventil láhve O2.
Kontrolka LED alarmu nízkého přívodního 
tlaku O2 bliká. N2O neproudí.

Ověřte, že plovací balónek průtokoměru 
celkového průtoku dýchací směsi zobrazuje 
0 L/min.

Obnovte přívod O2: N2O proudí.

Nastavte dávkovací ventil O2 na 1,5 L/min. 
Průtok N2O = 3 L/min až 5 L/min.

Zavřete dávkovací ventil O2:
N2O neproudí.

Otevřete průtokový ventil průtoku AIR. 
Průtok vzduchu musí činit alespoň 10 L/min.

Zavřete všechny dávkovací ventily.

Kalibrace senzoru
Sejměte kryt senzoru O2 z kupole 
inspiračního ventilu

Zkalibrujte senzor O2

Zkalibrujte flow-senzor

Vyměňte senzor O2

Kontrola typu plynu
Nastavte dávkovací ventil O2 na přibližně 
3 L/min.

Ověřte, že ukazatel koncentrace O2 
zobrazuje přibližně 100 obj. %.

Zavřete dávkovací ventil O2.

Vapor 19.n, Vapor 2000 (Tec 5)
P Upevnění; Pevně zaklapněte dolů 

a nastavte do vertikální polohy

P Otočný ovladač; V nulové poloze 
a zajištěný

P Hladina naplnění mezi min. a max.

P Zámek, funkce uzamčení v pořádku 
(je-li použita)

P Indexovaný plnicí systém; Těsnicí klíč nebo 
kolík vloženy a pevně utaženy (pokud se 
používají)
Plnicí otvor uzavřený a zajištěný.

P Plnicí systém Quik Fil nebo Funnel; 
Zajišťovací šroub (je-li přítomen) utažený

D-Vapor (je-li přítomen)

P Upevnění; Pevně zaklapněte dolů 
a nastavte do vertikální polohy

P Otočný ovladač; V nulové poloze 
a zajištěný

P Hladina naplnění mezi min. a max.

P Provozní světlo rozsvíceno

Selectatec
P Upevnění; Pevně zaklapněte dolů 

a nastavte do vertikální polohy

P Otočný ovladač; V nulové poloze 
a zajištěný

P Hladina naplnění mezi min. a max.

P Zámek, funkce uzamčení v pořádku 
(je-li použita)
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Kontrola stavu absorbentu CO2

P Změna barvy nepřesahuje polovinu nádoby 
CO2 absorbentu.

Testování senzoru PAW

Přepněte na režim Standby a stiskněte dotykové 
tlačítko pro test těsnosti.

Uzavřete všechny ventily řízení dýchací 
směsi.

Připevněte Y-spojku k sestavě na držáku 
dýchacího vaku.

Pokud je zapotřebí, utěsněte připojení 
vzorkovací hadičky.

Odpojte hadici ze zdířky pro dýchací tlakový 
senzor na zadní straně.

Zkontrolujte tlak zobrazený na startovací 
obrazovce testu těsnosti: "0" až ±2 je OK. 
Je-li odchylka větší, kontaktujte 
DrägerService (servis firmy Dräger).

Znovu zapojte hadici do zdířky pro dýchací 
tlakový senzor na zadní straně.

Test těsnosti okruhu dýchací směsi
Test proveďte jednou bez odpařovače a jednou 
s každým odpařovačem Dräger Vapor s otočným 
ovladačem nastaveným na nulu.
(Odpařovače Selectatec musí být zapnuty, aby bylo 
možné test provést, a poté po dokončení testu 
znovu vypnuty.)

Přejděte do režimu Standby a stiskněte 
dotykové tlačítko testu těsnosti: Postupujte 
podle pokynů na obrazovce.

Jestliže systém netěsní (tj. tlak klesá):

Zkontrolujte, zda jsou všechny zástrčky, 
bajonetové a závitové konektory řádně 
připojeny.

Vyměňte veškeré chybějící nebo poškozené 
těsnění. Pokud je to nutné, kontaktujte 
DrägerService (servis firmy Dräger) nebo na 
svou místní autorizovanou servisní společnost.

Inspirační a exspirační ventily
(kompaktní dýchací systémy)

Stiskněte tlačítko ManSpont a potvrďte.

Nastavte ventil APL do polohy MAN a upravte 
na 30 cmH2O (hPa).

Stiskněte průplach O2.

P Dýchací vak pro manuální ventilaci se 
naplní

P Disky inspiračních a exspiračních ventilů se 
při stisknutí a uvolnění vaku volně pohybují.

Ventil omezení tlaku (APL ventil)
(kompaktní dýchací systém)
P Nastavte ventil APL do polohy MAN a na 

30 cmH2O (hPa).
Nastavte přívod čerstvé směsi na 20 L/min.

P Stiskněte tlačítko ManSpont a potvrďte.

P Když se křivka v okně průběhu tlaku dýchání 
stabilizuje (tj. objeví se rovná čára), uvolněte 
tlak otočením APL ventilu na SPONT.

P Zobrazení špičkového tlaku na monitoru 
ukazuje 24 až 36 cmH2O (hPa).

Kontrola činnosti ventilátoru
P Připojte dýchací vak k Y-spojce, která bude 

představovat testovací plíci.

P Stiskněte tlačítko Pressure Control (Tlak) 
a potvrďte.

P Zkontrolujte, zda se zobrazují měření 
ventilace.

P Zkontrolujte, zda se otáčí píst ventilátoru.

P Sledujte činnost disků inspiračních 
a exspiračních ventilů.

P Zkontrolujte, zda dýchací vak (testovací 
plíce) na Y-spojce ventiluje.

P Stiskněte tlačítko Standby a potvrďte.
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Monitory
Funkci alarmu lze vyzkoušet nastavením alarmové 
hranice na úroveň, která alarm jistě spustí.

Zkontrolujte nastavení alarmových hranic. 
Alarmové hranice monitoru jsou při sepnutí spínače 
ZAPNUTO/VYPNUTO automaticky nastaveny na 
výchozí konfiguraci. Zkontrolujte tato nastavení 
a v případě potřeby je upravte. Alarmové hranice je 
možné upravit na začátku nebo během procedury. 
Ujistěte se také, že jsou správně připojeny veškeré 
případné externí monitory.

Vyzkoušejte funkce alarmu pro všechny monitory. 
Proveďte simulaci podmínek, které spustí alarm, 
a zkontrolujte příslušné signály alarmu.

Vyzkoušejte monitor O2 a modul alarmu.

Vyzkoušejte monitor objemu a modul 
alarmu.

Vyzkoušejte monitor tlaku a modul alarmu.

Stiskněte tlačítko Standby a potvrďte.

Další monitory (pokud jsou přítomny)

Zkontrolujte monitor CO2 a modul alarmu.

Zkontrolujte monitor anestetika a modul 
alarmu.

Anesthetic Gas Scavenging System 
(Systém odsávání anestetika)
P Zkontrolujte přípojky hadic.

P Upravte regulátor průtoku tak, aby byl 
plovák v poloze mezi značkami "Minimum" 
a "Maximum".

P Zavřete redukční průtokové ventily na 
přístroji při uzavřené Y-spojce.

P Přepněte na obrazovku Standby.

– Zvolte APL ventil pro spontánní dýchání:

Otočte ovladačem APL ventilu zcela 
proti směru pohybu hodinových ručiček 
na značku Spont.

Stiskněte a podržte tlačítko průplachu 
O2 a ověřte, že tlak v dýchacích cestách 
činí méně než 10 cmH2O (hPa) při 
uzavřené Y-spojce.

– Uvolněte tlačítko průplachu O2 a ověřte, 
že tlak v dýchacích cestách činí alespoň 
0 cmH2O (hPa).

Vak pro manuální dýchání při nouzové ventilaci
Ručním pumpováním zkontrolujte, že vak 
správně funguje.

Při stlačení vaku musí vzduch slyšitelně 
a hmatatelně vycházet z kuželu masky; 
při uvolnění se vak musí rychle navrátit do 
původního tvaru.

Bříškem palce zablokujte konektor masky 
(kužel): měli byste být schopni stisknout vak 
pouze velmi málo.

P Před připojením k pacientovi
Ověřte, že
– jsou všechny odpařovače vypnuty 

(otočné ovladače jsou nastaveny na 
nulu),

– ventil APL je nastaven podle potřeby,
– všechny průtokoměry ukazují 0,
– úroveň odsávání pacienta je 

odpovídající a
– dýchací systém je připraven k použití 

(vak je na místě a všechny hadice jsou 
správně připojeny).
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Pokud nelze kteroukoli z kontrol provést 
s uspokojivým výsledkem, přístroj není možné 
používat.

Podpis při každodenní kontrole

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum

Podpis při kontrole před použitím

Jméno
Datum
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