
Dodatok

Fabius GS premium

Anestetická pracovná stanica
Softvér 3.n

VAROVANIE
Aby ste mohli toto lekárske zariadenie 
správne používať, prečítajte si a 
dodržiavajte návod na použitie a tento 
dodatok.
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Táto strana je zámerne prázdna.
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Dodatok k návodu na použitie

Dodatok k návodu na použitie

Tento dodatok platí pre Fabius GS premium 
s číslom dielu 9038939 a SW 3.n.

Tento dodatok uchovávajte s návodom na 
použitie lekárskeho zariadenia.

Tento dodatok aktualizuje informácie návodu na 
použitie v nasledovnej kapitole:

Príloha – Kontrolný formulár na každodennú kontrolu a na kontrolu pred 
použitím

Uvedomte si, že tento kontrolný zoznam na 
každodennú kontrolu pred použitím berie do úvahy 
všetky možné konfigurácie Fabius GS premium. 
Klinický pracovník by teda mal kontrolovať len tie 
oblasti, ktoré sa týkajú konkrétnej konfigurácie 
Fabius GS premium.

Všetky kontrolné postupy je potrebné vykonať 
každý deň pred použitím zariadenia. Pracovník, 
ktorý vykonáva príslušné kontroly, musí byť 
dôkladne oboznámený s Návodom na použitie. 
Kontroly označené P sa musia realizovať pred 
každým použitím zariadenia pri každom pacientovi. 
Tieto strany vyberte a skopírujte pre potreby 
archivácie záznamov z každodennej kontroly.

Po uspokojivom ukončení kontroly jednotlivých 
funkcií označte príslušné kontrolné výroky.

Fabius GS premium
Sériové číslo

Základné predpoklady
Kontroly zariadenia a príslušenstva sa 
vykonávajú pravidelne

P Zariadenie je kompletne zostavené 
a zapojené
Monitory (O2, P, V, CO2, anestetikum) 
(ak sa používajú) sú zapnuté a funkčné; 
automatické diagnostické testy prebehli 
úspešne.
Systémová diagnostika 
Fabius GS premium bola vykonaná

P Vedenie na odber vzorky pre monitorovanie 
plynu (ak sa používa) je pripojené na 
konektor Luer Lock na rozdvojke; vybraté je 
správne anestetikum

P D-Vapor (ak sa používa) je zapnutý

Kontrola záložného zdroja
P Skontrolujte či je batéria plne nabitá. 

(Ak batéria neukazuje plné nabitie, nie 
je zaručená doba prevádzky na záložnú 
batériu 45 minút.)

Kontrola prívodov lekárskych plynov
Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých 
prívodov plynu z centrálneho rozvodového 
systému a tlakových fliaš a overte ich 
správne pripojenie a bezpečné upevnenie.
Skontrolujte, či majú všetky prívody 
lekárskych plynov tlak v prijateľnom rozsahu 
hodnôt.
Otvorte záložné tlakové nádoby s plynmi 
(ak sa používajú).
Tlak O2 vyšší ako 1000 psi (70 kPa x 100).
Tlak N2O vyšší ako 600 psi (43 kPa x 100) 
ak sa používa.
Tlak vzduchu vyšší ako 1000 psi 
(70 kPa x 100) ak sa používa.
Zatvorte záložné tlakové nádoby s plynmi.
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Funkcia preplachu O2

Stlačte tlačidlo preplachu O2: Z miesta kde 
sa pripája pacient by mal vychádzať prudký 
prúd plynu.
Uvoľnite tlačidlo preplachu O2: prúd plynu 
v mieste pripojenia pacienta sa zastaví.

Kontrola systému pre reguláciu/meranie 
prietoku

Zapnite režim ManSpont.
Naplno otvorte merací ventil O2. 
Nameraný prietok O2 je minimálne 10 L/min.
Zatvorte ventil pre meranie prietoku 
vzduchu.
Naplno otvorte ventil pre meranie prietoku 
N2O. Nameraný prietok N2O je minimálne 
10 L/min.
Indikačná guľôčka prietokomera na prívode 
zmesi čerstvých plynov sa zdvihne.
Vypnite prívod O2. Odpojte konektor O2 
a zatvorte ventil na tlakovej nádobe s O2.
Výstražný LED indikátor alarmu nízkeho 
prívodného tlaku O2 bliká. N2O neprúdi.
Indikačná guľôčka prietokomera na prívode 
zmesi čerstvých plynov ukazuje 0 L/min.
Obnovte prívod O2: N2O prúdi.
Nastavte merací ventil O2 na hodnotu 
1,5 L/min.
N2O prietok = 3 L/min až 5 L/min.
Zatvorte ventil pre meranie prietoku O2:
Neprúdi N2O.
Otvorte ventil na reguláciu prívodu AIR. 
Nameraný prietok vzduchu je minimálne 
10 L/min.
Zatvorte všetky meracie ventily.

Kalibrácia senzora
Z krytu inspiračného ventilu demontujte kryt 
senzora O2

Kalibrujte senzor O2

Kalibrujte senzor prietoku
Vymeňte senzor O2

Kontrola druhu plynu
Nastavte merací ventil O2 na hodnotu cca 
3 L/min.
Skontrolujte, či prístroj zobrazuje koncentráciu 
O2 v hodnote približne 100 % obj.
Zatvorte ventil pre meranie prietoku O2.

Vapor 19.n, Vapor 2000 (Tec 5)
P Upevnenie, pevne usadené a vertikálne 

nastavené
P Ručné ovládacie koliesko, v nulovej polohe 

a aktivované
P Hladina náplne medzi minimálnou 

a maximálnou úrovňou
P Zámok; Funkcia zablokovania OK 

(keď je prítomná)
P Zabezpečený plniaci systém, tesniaci kľúč, 

alebo kolík zasunutý a tesne uzavretý 
(ak sa používa).
Plniaci otvor uzamknutý v zatvorenej polohe.

P Plniaci systém Quik Fil alebo Funnel, 
poistná skrutka pevne dotiahnutá 
(ak sa používa)

D-Vapor (ak sa používa)
P Upevnenie, pevne usadené a vertikálne 

nastavené
P Ručné ovládacie koliesko, v nulovej polohe 

a aktivované
P Hladina náplne medzi minimálnou 

a maximálnou úrovňou
P Svieti indikátor prevádzky

Selectatec
P Upevnenie, pevne usadené a vertikálne 

nastavené
P Ručné ovládacie koliesko, v nulovej polohe 

a aktivované
P Hladina náplne medzi minimálnou 

a maximálnou úrovňou
P Zámok; Funkcia zablokovania OK 

(keď je prítomná)
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Kontrola stavu absorbentu CO2

P Zmena farby nezasahuje viac ako do 
polovice nádoby s absorbentom CO2.

Kontrola senzora PAW

Prepnite do pohotovostného režimu a stlačením 
funkčného tlačidla vykonajte skúšku tesnosti.

Zatvorte všetky ventily čerstvých plynov.
Pripevnite rozdvojku na upínací prvok na 
držiaku vaku.
Podľa potreby utesnite prípojku hadičky pre 
odber vzorky.
Odpojte hadicu konektora senzora tlaku 
dýchania na zadnej strane.
Skontrolujte tlak zobrazený na obrazovke 
spúšťania testovania netesností: hodnota 
„0“ až ±2 je správna. Ak je odchýlka väčšia, 
obráťte sa na službu DrägerService.
Znovu pripojte hadicu konektora senzora 
tlaku dýchania na zadnej strane.

Testovanie netesností v okruhu čerstvého plynu
Test vykonajte jedenkrát s odparovačom 
a jedenkrát s každým odparovačom Dräger Vapor 
s otočným kolieskom v nulovej pozícii. 
(Pre účely vykonania skúšky tesnosti je 
nevyhnutné odparovače Selectatec zapnúť 
a následne, po vykonaní skúšky, vypnúť.)

Prejdite do pohotovostného režimu a stlačte 
funkčné tlačidlo Spustiť skúšku tesnosti: 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V prípade zistenia netesnosti (t.j. pri poklese tlaku):
Skontrolujte pevnosť všetkých zásuvných, 
zástrčných a závitových konektorov.
Nahraďte akékoľvek chýbajúce, alebo 
poškodené tesnenia. Ak je to potrebné, 
kontaktujte službu DrägerService, alebo 
miestnu autorizovanú servisnú organizáciu.

Inspiračné a expiračné ventily
(Kompaktné dýchacie systémy)

Stlačte tlačidlo ManSpont a potvrďte.
Nastavte ventil APL do polohy MAN a nastavte 
na 30 cmH2O (hPa).
Stlačte tlačidlo preplachu O2.

P Dýchací vak na manuálnu ventiláciu sa naplní
P Disky inspiračného a expiračného ventilu sa 

na stláčanie a uvoľňovanie dýchacieho vaku 
voľne pohybujú.

Ventil regulácie tlaku (APL)
(Kompaktný dýchací systém)
P Nastavte ventil APL na MAN a na 30 cmH2O 

(hPa).
Nastavte prietok čerstvého plynu na 20 L/min.

P Stlačte tlačidlo ManSpont a potvrďte.
P Po ustálení krivky na obrazovke 

monitorovania dýchacieho tlaku (napr. 
rovná čiara) uvoľnite tlak prepnutím ventilu 
APL do polohy SPONT.

P Hodnota maximálneho tlaku na monitore je 
24 až 36 cmH2O (hPa).

Kontrola prevádzky ventilátora
P Pripojte dýchací vak k rozdvojke ako 

skúšobné pľúca.
P Stlačte tlačidlo Regulácia tlaku a potvrďte.
P Skontrolujte či sú zobrazené namerané 

hodnoty ventilácie.
P Skontrolujte či sa pohybuje piest ventilátora.
P Sledujte funkciu diskov inspiračného 

a expiračného ventilu.
P Skontrolujte či sa pohybuje dýchací vak 

(skúšobné pľúca) na rozdvojke.
P Stlačte tlačidlo ManSpont a potvrďte.
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Monitory
Funkčnosť alarmov môžete overiť nastavením 
limitov alarmov tak aby bolo isté, že sa alarm spustí.

Skontrolujte nastavenie limitov alarmov. Limity 
alarmu na monitore sa automaticky nastavia podľa 
predvolenej konfigurácie po stlačení hlavného 
vypínača. Nastavenia skontrolujte a podľa potreby 
ich zmeňte.  Limity alarmu možno zmeniť na začiatku 
alebo v priebehu procedúry. Skontrolujte aj správne 
pripojenie externých monitorov (ak sa používajú).

Otestujte funkčnosť alarmov pre všetky monitory. 
Simulujte podmienky alarmu a skontrolujte 
prítomnosť výstražných signálov.

Otestujte monitor a modul alarmu O2.
Otestujte monitor a modul alarmu objemu.
Otestujte monitor a modul alarmu tlaku.
Stlačte tlačidlo ManSpont a potvrďte.

Ďalšie monitory (ak sa používajú)
Otestujte monitor a modul alarmu CO2.
Otestujte monitor a modul alarmu anestetika.

Systém odvodu anestetického plynu
P Skontrolujte pripojenie hadíc.
P Regulátor prietoku nastavte tak, aby kolísal 

medzi značkami minima a maxima.
P Zatvorte všetky ventily riadiace prietok 

plynu (s uzavretou rozdvojkou).

P Prepnite na pohotovostnú obrazovku.

– Nastavte APL ventil na spontánne 
dýchanie:

Ovládač ventila APL otáčajte naplno 
proti smeru hodinových ručičiek na 
značku spont (spontánne dýchanie).

Stlačte a držte stlačené tlačidlo 
preplachu O2 a skontrolujte či je tlak 
v dýchacích cestách menej ako 
10 cmH2O (hPa) pri uzavretej rozdvojke. 

– Uvoľnite tlačidlo preplachu O2 
s kontrolujte či je tlak v dýchacích 
cestách rovný, alebo väčší ako 
0 cmH2O (hPa).

Vak na manuálnu ventiláciu pre prípad 
núdzovej ventilácie

Manuálnym stláčaním skontrolujte či 
dýchací vak správne funguje.
Po stlačení vaku musí vzduch počuteľne 
a citeľne unikať z kónusu masky, po 
uvoľnení vaku sa musí rýchlo vrátiť do 
pôvodného tvaru.
Zapchajte konektor masky (kónus) bruškom 
palca: mali by ste byť schopní mierne stlačiť 
dýchací vak.

P Pred pripojením pacienta
Skontrolujte či
– sú vypnuté všetky odparovače (ovládacie 

kolieska sú nastavené na nulu),
– ventil APL je nastavený podľa potreby,
– všetky merače prietoku ukazujú 0,
– nasávanie na pripojení pacienta je 

adekvátne a
– dýchací systém je pripravené na 

použitie (dýchací vak je na mieste 
a všetky hadice sú správne pripojené).
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Ak ktorúkoľvek z kontrol nie je možné vykonať 
s uspokojivým výsledkom, zariadenie sa 
nesmie používať.

Podpis na potvrdenie dennej kontroly

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím

Meno
Dátum

Podpis potvrdzujúci kontrolu pred každým 
použitím
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Dátum
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