
Kiegészítés a Fabius MRI használati útmutatóhoz

Ez a kiegészítés a táblázatban felsorolt 
orvostechnikai eszközökre vonatkozik.

Ezt a kiegészítést az orvostechnikai eszköz 
használati útmutatójával egy helyen kell tárolni.

A kiegészítés a használati útmutató következő 
fejezeteiben szereplő információkat frissíti:

Az Ön és páciense biztonsága

Általános biztonsági tudnivalók

Orvostechnikai eszköz Cikkszám Kiadás
Fabius MRI 9039064 1. kiadás és újabb

Fabius MRI 9054657 1. kiadás és újabb

MEGJEGYZÉS  
A régebbi kiadású használati útmutatókban a 
fejezetek és részek címei eltérhetnek az ebben a 
kiegészítésben használtaktól.

VIGYÁZAT  
A mágneses vonzás jelentette veszély

Ha a készüléket az MRI szkenner mellett 
elmozgatják vagy túl közel helyezik az MRI 
szkennerhez, a készüléket a szkenner 
mágneses tere magához vonzhatja.
– Ne helyezze el, és ne mozgassa a 

készüléket 40 milliteslát (400 gauss) 
meghaladó mágneses térben. Ezt a 
készülék kikapcsolt állapotában is be kell 
tartani.

– Csak az MR-vizsgálón kívül nyissa ki a 
lélegeztetőgép ajtaját és a reteszt.
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2 Kiegészítés

Termékcímkék

Szimbólum Magyarázat

Csak MR-biztos címkézésű gázpalackokat 
használjon.

Ne használjon dezflurán párologtatót MR-
környezetben.
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Összeszerelés és előkészítés

A Fabius MRI mozgatása és 
pozicionálása

A vizsgálat helyének kijelölése

Az alábbi szöveg és figyelmeztetés lett kiegészítve:

1 Teszlaméterrel határozza meg az z-x síkban azt 
a területet, amelyben a térerősség nem haladja 
meg a 40 mT (400 gauss) értéket.

A készülék elhelyezése a vizsgálat helyén

Az alábbi szöveg lett kiegészítve:

1 Ellenőrizze, hogy a lélegeztetőgép ajtaján 
található retesz (A) a helyén van-e.

2 Kapcsolja be a készüléket.

3 Mozgassa a Fabius MRI készüléket a vizsgálat 
lefolytatására kijelölt helyre. Bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék mindig a 
40 milliteslás vonalon kívül van. Amennyiben a 
készülékbe beépített teslaérzékelők (B) 
hangjelzést adnak ki, a 40-milliteslás határérték 
túl lett lépve.

4 Győződjön meg, hogy a készülék felső 
sarkaiban elhelyezett kiegészítő riasztó LED-
sávok a kívánt látószögekből láthatók.

5 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati 
áramellátáshoz.
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MEGJEGYZÉS  
A Dräger azt javasolja, hogy a 40 milliteslás 
vonalat (A) a padlón fekete-sárga 
ragasztószalaggal jelölje.
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