
Dodatek k návodu k použití pro Fabius MRI

Tento dodatek je určen pro zdravotnické 
prostředky, které jsou uvedeny v tabulce.

Uchovávejte tento dodatek spolu s návodem 
k použití zdravotnického prostředku.

Tento dodatek aktualizuje informace 
v následujících kapitolách návodu k použití:

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich pacientů

Všeobecné bezpečnostní informace

Zdravotnický prostředek Objednací číslo Vydání
Fabius MRI 9039068 Vydání 1 a následující

Fabius MRI 9054651 Vydání 1 a následující

POZNÁMKA
Názvy kapitol a oddílů ve starších vydáních 
návodu k použití se mohou lišit od těch 
uvedených v tomto dodatku.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí v důsledku magnetické 
přitažlivosti

Nachází-li se přístroj v přílišné blízkosti 
přístrojů pro magnetickou rezonanci, může 
být přitahován magnetickým polem přístroje 
pro magnetickou rezonanci.
– Zabraňte vstupu přístroje do 

magnetických polí o intenzitě přesahující 
40 millitesla (400 gauss). To platí i pro 
vypnutý přístroj.

– Dvířka ventilátoru a pojistnou tyč 
otevírejte pouze mimo sál magnetické 
rezonance.
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2 Dodatek

Štítky přístroje

Symbol Vysvětlení

Používejte pouze tlakové láhve označené jako 
bezpečné pro MR.

V prostředí MR nepoužívejte žádný typ odpařovače 
desfluranu.
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Sestavení a příprava

Přemisťování a umisťování Fabius MRI

Označení místa provozu

Bylo rozšířeno následující upozornění a text:

1 Pomocí teslametru určete oblast v rovině z-x, 
v níž síla pole nepřesahuje 40 mT (400 gauss).

Umístění přístroje do místa provozu

Byl rozšířen následující text:

1 Zkontrolujte, zda je pojistná tyč (A) na 
ventilátoru na místě.

2 Zapněte přístroj.

3 Přemístěte přístroj Fabius MRI na označené 
místo provozu. Zajistěte, aby se přístroj vždy 
nacházel mimo oblast magnetického pole o síle 
40 militesla. Pokud senzory magnetického pole 
(B) v přístroji vydají akustický signál, došlo 
k překročení limitu 40 militesla.

4 Zajistěte, aby doplňkové lišty LED alarmů 
v horních rozích přístroje byly viditelné 
z potřebných zorných úhlů.

5 Připojte přístroj k napájení.
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POZNÁMKA
Společnost Dräger doporučuje vyznačit hranici 
oblasti magnetického pole o síle 40 militesla (A) 
na podlaze žlutočernou lepicí páskou.
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