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Anestezi iş istasyonu
Yazılım 3.n

UYARI
Bu tıbbi cihazı düzgün kullanmak için, 
kullanma kılavuzunu ve ekini okuyun ve 
verilen talimatlara uyun.
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Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
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Kullanma kılavuzuna ek

Bu ek, parça numarası 9038726 ve SW 3.n olan 
Fabius Tiro için geçerlidir.

Bu eki, tıbbi cihazın kullanma kılavuzuyla aynı 
yerde tutun.

Bu ekte, kullanma kılavuzunun aşağıda belirtilen 
bölümündeki bilgiler güncellenmektedir:

Ek – Günlük ve Kullanım Öncesi Kontrol Formu

Bu Günlük Kullanım Öncesi kontrol listesinin, 
Fabius Tiro'nun tüm olası konfigürasyonlarını 
dikkate aldığını göz önünde bulundurun. Klinisyenin 
yalnızca özel Fabius Tiro konfigürasyonu için 
geçerli alanları kullanması gerekir.

Tüm kontroller mutlaka her gün cihaz kullanılmadan 
önce gerçekleştirilmelidir. Kontrolleri gerçekleştiren 
kişi kullanma talimatlarını tam olarak anlamalıdır. 
P ile işaretli kontroller mutlaka her hastadan önce 
gerçekleştirilmelidir. Bu sayfalar çıkartılmalı ve 
günlük cihaz kontrol kaydının oluşturulması için 
kopyalanmalıdır.

Kontroller başarılı şekilde tamamlandıkça her bir 
fonksiyonu işaretleyin.

Fabius Tiro
Seri Numarası

Ön koşullar
Cihaz ve aksesuar inceleme aralıkları 
güncel

P Cihaz tam olarak kuruldu ve bağlandı

Monitörler (O2, P, V, CO2, anestetik madde) 
(varsa) açık konumda ve çalışıyor, otomatik 
test başarıyla tamamlandı

Fabius Tiro için sistem tanılama 
gerçekleştirildi

P Gaz izleme için numune hattı (varsa) Y 
parçası üzerindeki Luer Lock'a bağlı, doğru 
anestetik madde seçildi

P D-Vapor (kullanılıyorsa) açık konuma 
getirildi

Yedek Gücün Kontrolü
P Akünün tam olarak şarj edildiğinden emin 

olun. (Akü tam olarak şarj edilmezse, 
45 dakikalık akü çalışma süresi garanti 
edilmez.)

Tıbbi Gaz Bağlantılarının Kontrolü
Doğru şekilde bağlandığından ve sağlam 
şekilde takıldığından emin olmak için, tıbbi 
gaz boru hattı sisteminden ve tüplerden 
çıkan tüm gaz beslemelerini gözle kontrol 
edin.

Tüm tıbbi gaz boru hattı beslemelerinin 
kabul edilebilir basınç aralıklarında 
olduğunu kontrol edin.

Yedek gaz tüplerini (varsa) açın.

O2 basıncı, 1000 psi (70 kPa x 100) 
değerinin üstündedir.

N2O basıncı, 600 psi (43 kPa x 100) 
değerinin üstündedir.

Hava basıncı, 1000 psi (70 kPa x 100) 
değerinin üstündedir.

Yedek gaz tüplerini kapatın.
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O2 Yıkama Fonksiyonu
O2 yıkama düğmesine basın: Hasta 
bağlantısından güçlü bir gaz akışı çıkmalıdır.

O2 yıkama düğmesini bırakın: hasta 
bağlantısından çıkan gaz akışı durur.

Akış Kontrol/Ölçüm Sisteminin Kontrolü
ManSpont modunu etkinleştirin.

O2 ölçüm vanasını tam olarak açın.
En az 10 L/dak'lık bir O2 akışı mevcut.

Hava ölçüm vanasını kapatın.
N2O ölçüm vanasını tam olarak açın. En az 
10 L/dak'lık bir N2O akışı mevcut. 

Toplam taze gaz akış ölçerin şamandıra 
bilyasının yukarı hareket ettiğinden emin 
olun.

O2 beslemesini kesin. O2 konektörünü 
sökün ve O2 tüp vanasını kapatın.
O2 Düşük Besleme Basıncı Alarm LED'i 
yanıp sönüyor. N2O akışı yok.

Toplam taze gaz akış ölçerin şamandıra 
bilyasının 0 L/dak seviyesini gösterdiğinden 
emin olun.

O2 beslemesini geri getirin: N2O akışı 
mevcut.

O2 ölçüm vanasını 1,5 L/dak değerine 
ayarlayın.
N2O akışı = 3 L/dak ile 5 L/dak.

O2 ölçüm vanasını kapatın:
N2O akışı yok.

AIR akış kontrol vanasını açın. En az 
10 L/dak'lık bir hava akışı mevcut.

Tüm ölçüm vanalarını kapatın.

Sensör Kalibrasyonu
O2 sensör muhafazanı inspirasyon vana 
yuvasından çıkartın.

O2 sensörünü kalibre edin.

Akış sensörünü kalibre edin.

O2 sensörünü değiştirin.

Gaz Tipinin Kontrolü
O2 ölçüm vanasını yaklaşık 3 L/dak 
değerine ayarlayın.

Yaklaşık % 100 hacimlik bir O2 
konsantrasyonunun mevcut olduğunu 
doğrulayın.

O2 ölçüm vanasını kapatın.

Vapor 19.n, Vapor 2000 (Tec 5)
P Bağlantı; Sağlam şekilde kilitleyin ve düşey 

olarak ayarlayın

P El çarkı; Sıfır noktasında ve takılı

P Doldurma seviyesi min. ile maks. arasında

P Kama indeksli doldurma sistemi; 
Sızdırmazlık kaması veya pimi takılı ve 
sağlam şekilde kapalı (varsa).
Dolgu açıklığı kilitli.

P Hızlı Doldurma veya Huni doldurma sistemi; 
Kilitleme vidası sıkılmış (varsa)

D-Vapor (varsa)

P Bağlantı; Sağlam şekilde kilitleyin ve düşey 
olarak ayarlayın

P El çarkı; Sıfır noktasında ve takılı

P Doldurma seviyesi min. ile maks. arasında

P Çalışma ışığı yanıyor

Selectatec
P Bağlantı; Sağlam şekilde kilitleyin ve düşey 

olarak ayarlayın

P El çarkı; Sıfır noktasında ve takılı

P Doldurma seviyesi min. ile maks. arasında

CO2 Emicisinin Durumunun Kontrolü
P Renk değişimi, CO2 emici kanisterinin 

yarısını geçmemiş.
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PAW sensörünün test edilmesi
Standby moduna geçiş yapın ve kaçak testi için 
fonksiyon düğmesine basın.

Tüm taze gaz vanalarını kapatın.

Y parçasını balon tutucu üzerindeki bağlantı 
elemanına takın.

Gerekirse, numune hattı bağlantısının 
yalıtımını sağlayın.

Arka taraftaki solunum basıncı sensörü için 
bağlantı soketi hortumunu çıkartın.

Kaçak testi başlangıç ekranında görüntülenen 
basıncı kontrol edin: "0" ile ±2 arası uygundur. 
Sapma daha fazlaysa, DrägerService ile 
bağlantıya geçin.

Arka taraftaki solunum basıncı sensörü için 
bağlantı soketi hortumunu geri takın.

Taze Gaz Devresi Kaçak Testi
Vaporizatör olmadan ve el çarkı sıfıra ayarlanarak 
her bir Dräger Vapor'u bir kere test edin.
(Selectatec vaporizatörleri kaçak testinin 
gerçekleştirilmesi için açık konuma getirilmeli ve 
test tamamlandıktan sonra tekrar kapalı konuma 
getirilmelidir.)

Standby moduna geçiş yapın ve Kaçak Testi 
düğmesine basın. Ekrandaki talimatları takip edin.

Sistemde kaçak varsa (örn. basınç düşüşü):

Tamamının takılı, yerine oturtulmuş olduğunu 
ve vida konektörlerinin tam olarak takıldığını 
kontrol edin.

Eksik veya hasarlı contaları değiştirin. 
Gerekirse, DrägerService merkezini veya yetkili 
servis kuruluşunuzu arayın.

İnspirasyon ve Ekspirasyon Valfları
(Kompakt Solunum Sistemleri)

ManSpont düğmesine basın ve onaylayın.

APL vanasını MAN konumuna ayarlayın ve 
30 cmH2O (hPa) değerine getirin.

O2 yıkama düğmesine basın.

P Manüel ventilasyon solunum balonu doluyor

P Solunum balonu sıkıştırıldığında ve 
bırakıldığında, inspirasyon ve ekspirasyon 
vanası diskleri serbest şekilde hareket ediyor.

Basınç Sınırlandırma (APL) Vanası
(Kompakt Solunum Sistemi)
P APL vanasını MAN konumuna ayarlayın ve 

30 cmH2O (hPa) değerine getirin.
Taze gaz akışını 20 L/dak değerine 
ayarlayın.

P ManSpont düğmesine basın ve onaylayın.

P Solunum Basıncı Takip Penceresinde 
basınç dalga şekli sabitlendiğinde (yani, düz 
bir çizgi olduğunda), basıncı boşaltmak için 
APL vanasını SPONT konumuna ayarlayın.

P Monitördeki pik basıncı ekranında 24 ile 
36 cmH2O (hPa) değeri okunur.

Ventilatör Çalışmasının Kontrolü
P Akciğer testi için, Y parçasına bir solunum 

balonu bağlayın.

P Basınç Kontrol düğmesine basın ve 
onaylayın.

P Ventilasyon ölçümlerinin görüntülendiğini 
kontrol edin.

P Ventilatör pistonunun doğru şekilde hareket 
ettiğini kontrol edin.

P İnspirasyon ve ekspirasyon vanası 
disklerinin çalışmasını takip edin.

P Y parçası üzerindeki solunum balonunun 
(akciğer testi) doğru çalıştığını kontrol edin.

P Standby düğmesine basın ve onaylayın.
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Monitörler
Alarm sınırlarını bir alarmın kesin olarak 
tetikleneceği seviyelere ayarlayarak alarm 
fonksiyonunu test edebilirsiniz.

Alarm sınırı ayarlarını kontrol edin. AÇMA/KAPATMA 
düğmesine basıldığında, monitör alarm sınırları 
otomatik olarak varsayılan bir konfigürasyona 
ayarlanır. Bu ayarları kontrol edin ve gerekirse 
ayarlayın. Alarm sınırları bir prosedürün başında 
veya prosedür sırasında ayarlanabilir. Ayrıca, harici 
monitörlerin (varsa) de doğru şekilde bağlandığından 
emin olun.

Tüm monitörler için alarm fonksiyonlarını test edin. 
Alarm koşullarını simüle edin ve alarm sinyallerinin 
doğru olduğunu kontrol edin.

O2 monitörünü ve alarm modülünü test edin.

Hacim monitörünü ve alarm modülünü test 
edin.

Basınç monitörünü ve alarm modülünü test 
edin.

Standby düğmesine basın ve onaylayın.

Ek Monitörler (varsa)

CO2 monitörünü ve alarm modülünü kontrol 
edin.

Anestetik madde monitörünü ve alarm 
modülünü kontrol edin.

Anesthetic Gas Scavenging System (Anestetik 
Atık Gaz Sistemi)
P Hortum bağlantılarını kontrol edin.

P Şamandırayı "Minimum" ve "Maksimum" 
işaretleri arasına getirmek üzere akış 
regülatörünü ayarlayın.

P Y parçasını kapatarak, cihaz üzerindeki tüm 
akış kontrol vanalarını kapatın.

P Standby Ekranına geçiş yapın.

– Anlık Solunum için APL vanasını seçin:

APL vanası düğmesini Spont işaretine 
kadar saat yönünün tersine çevirin.

O2 yıkama düğmesini basılı tutun ve Y 
parçası kapalıyken hava yolu basıncının 
10 cmH2O (hPa) değerinin altında 
olduğundan emin olun.

– O2 Yıkama düğmesini bırakın ve hava 
yolu basıncının 0 cmH2O (hPa) 
değerine eşit veya daha yüksek 
olduğundan emin olun.

Acil Durum Ventilasyonu için Manüel 
Ventilasyon Balonu

Manüel olarak pompalayarak balonun doğru 
şekilde çalıştığını kontrol edin.

Balon sıkıştırıldığında, hava mutlaka 
maskenin konik parçasından sesli bir 
şekilde çıkmalıdır; balon serbest 
bırakıldığında, hızlı bir şekilde orijinal 
şekline geri dönmelidir.

Maske konektörünü (konik parçayı) 
parmağınızın ucuyla tıkayın: balonu bir 
miktar sıkıştırabilmeniz gerekir.

P Hasta Bağlantısından Önce
Şu hususları doğrulayın
– tüm vaporizatörler kapalı olmalıdır 

(el çarkları sıfır değerine ayarlanmalıdır),
– APL Vanası istenildiği şekilde 

ayarlanmalıdır,
– tüm akış ölçerlerde 0 değeri 

gösterilmelidir,
– hasta emişi yeterli düzeydedir ve
– solunum sistemi kullanıma hazırdır 

(balon yerinde olmalı ve tüm hortumlar 
doğru şekilde bağlanmalıdır).
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Herhangi bir kontrol çalışması başarıyla 
tamamlanmazsa, cihaz kesinlikle 
kullanılmamalıdır.

Günlük Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih

Kullanım Öncesi Kontrol İmzası

Adı
Tarih
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