Tillæg til brugsvejledningen til Fabius MRI
Dette tillæg er til brug sammen med det medicinske
udstyr, der er angivet i tabellen.
Medicinsk apparat

Artikelnummer

Udgave

Fabius MRI

9039868

Udgave 1 og senere

Fabius MRI

9054652

Udgave 1 og senere

z Dette tillæg skal opbevares sammen med
brugsvejledningen til det medicinske apparat.
BEMÆRK
Overskrifter til kapitler og afsnit i ældre udgaver af
brugsvejledningen kan afvige fra dem, der er
brugt i dette tillæg.
Tillægget opdaterer oplysningerne i følgende
kapitler i brugsvejledningen:

For din og dine patienters sikkerheds skyld

Generel sikkerhedsinformation
ADVARSEL
Risiko på grund af magnetisk tiltrækning
Hvis apparatet flyttes forbi eller placeres tæt
på MRI-scannere, kan det blive tiltrukket af
scannerens magnetfelt.
– Undlad at flytte apparatet igennem eller
sætte det i nærheden af et magnetfelt, der
overstiger 40 millitesla (400 gauss). Dette
gælder også, når apparatet er slukket.
– Åbn kun ventilatordøren og låsestangen
uden for MR-rummet.

Tillæg til brugsvejledningen til Fabius MRI

Produktlabels
Symbol

Forklaring
Brug kun flasker, der er mærket som MR-sikre.

Ingen typer af desfluranfordampere må bruges i
MR-miljøer.

2
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Montering og klargøring

Flytning og placering Fabius MRI

Placering af apparatet i driftsområdet
Følgende tekst er blevet udvidet:

Mærkning af driftsområdet

1

Følgende bemærkning og tekst er blevet udvidet:

z-axis

Kontroller, om låsestangen (A) på
ventilatordøren er placeret korrekt.

A

A

MRI

139

A

x-axis

2

Tænd apparatet.

B

600

B
Bestem det areal i z-x-planet ved hjælp af
teslameteret, hvor feltstyrken ikke overstiger
40 mT (400 gauss).

BEMÆRK
Dräger anbefaler afmærkning af 40-milliteslalinjen
(A) på gulvet med sort/gul tape.

Tillæg

102

1

3

Flyt Fabius MRI til det afmærkede driftsområde.
Sørg for, at apparatet altid er uden for
40-milliteslalinjen. Hvis teslasensorerne (B) i
apparatet udsender et akustisk signal, er
40-milliteslagrænsen blevet overskredet.

4

Sørg for, at de ekstra alarmLED-bjælker i
apparatets øverste hjørner er synlige fra de
nødvendige læsevinkler.

5

Slut apparatet til strømforsyningen.

3

Producent
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Tyskland
+49 451 8 82-0
FAX +49 451 8 82-20 80
http://www.draeger.com

9055186 – da
© Dräger Medical GmbH
Udgave/Edition: 1 – 2015-04
Dräger forbeholder sig ret til at ændre udstyret
uden forudgående varsel.
Fra 2015-08:
Dräger Medical GmbH
ændres til
Drägerwerk AG & Co. KGaA

