
Fabius MRI kullanma kılavuzuna ek

Bu ek, tabloda listelenen tıbbi cihazlarla kullanım 
içindir.

Bu eki, tıbbi cihazın kullanma kılavuzuyla aynı 
yerde tutun.

Bu ekte, kullanma kılavuzunun aşağıda belirtilen 
bölümlerindeki bilgiler güncellenmektedir:

Kendi güvenliğiniz ve hastalarınızın güvenliği için

Genel güvenlik bilgisi

Tıbbi cihaz Parça numarası Baskı
Fabius MRI 9039072 1. baskı ve üzeri

Fabius MRI 9054670 1. baskı ve üzeri

NOT
Eski kullanma kılavuzundaki bölüm ve kısım 
başlıkları bu ekte kullanılanlardan farklı olabilir.

UYARI
Manyetik çekimden kaynaklanan riskler

Cihaz daha önce hareket ettirildiyse veya MRI 
tarayıcılarının çok yakınına yerleştirildiyse, 
tarayıcının manyetik alanı nedeniyle 
çekilebilir.
– Cihazı 40 militesla (400 gauss) üzerindeki 

bir manyetik alana doğru taşımayın veya 
böyle bir manyetik alanın yakınına 
yerleştirmeyin. Bu kural, makine 
kapatılmışsa da geçerlidir.

– Sadece ventilatör kapağını ve MR odasının 
dışındaki kilit çubuğunu açın.
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2 Ek

Ürün etiketleri

Simge Açıklama

Yalnızca MR güvenli etiketine sahip tüpler kullanın.

MR ortamında kesinlikle herhangi tipte bir desfloran 
vaporizör kullanmayın.
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Montaj ve hazırlık

Fabius MRI'ı taşıma ve yerleştirme

Çalışma yerinin işaretlenmesi

Aşağıdaki not ve metin genişletildi:

1 Bir teslametre kullanılması, alan gücünün 
40 mT (400 gauss) değerini aşmadığı 
z-x düzleminde alanın belirlenmesi.

Cihazın çalışma alanına yerleştirilmesi

Aşağıdaki metin genişletildi:

1 Ventilatör kapağındaki kilit çubuğunun (A) 
yerinde olup olmadığını kontrol edin.

2 Cihazı açın.

3 Fabius MRI'ı işaretli çalışma yerine taşıyın. 
Cihazın her zaman 40-militesla çizgisinin 
dışında olduğundan emin olun. Cihazdaki tesla 
sensörleri (B) bir sesli sinyal verirse, 
40-militesla sınırı aşılmıştır.

4 Cihazın üst kenarlarındaki ek alarm LED'i 
çubuklarının gerekli görüş açılarından 
görülebildiğinden emin olun.

5 Cihazı bir güç kaynağına bağlayın.
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NOT
Dräger, zemindeki 40-militesla çizgisinin (A) 
siyah-sarı yapışkan bantla işaretlenmesini önerir.
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