
Παράρτημα

Fabius Tiro

Μονάδα αναισθησίας
Λογισμικό 3.n

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για ορθή χρήση αυτής της ιατρικής 
συσκευής, διαβάστε και 
συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης 
και αυτό το παράρτημα.
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Αυτή η σελίδα παρέμεινε σκόπιμα κενή.
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Παράρτημα στις οδηγίες χρήσης

Αυτό το παράρτημα ισχύει για το Fabius Tiro με 
αριθμό εξαρτήματος 9038796 και SW 3.n.

Φυλάξτε αυτό το παράρτημα μαζί με τις οδηγίες 
χρήσης της ιατρικής συσκευής.

Το παράρτημα ενημερώνει τις πληροφορίες στο 
παρακάτω κεφάλαιο των οδηγιών χρήσης:

Παράρτημα – Φύλλο Ημερήσιου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Προσέξτε ότι αυτή η λίστα ημερήσιων ελέγχων πριν τη 
χρήση λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές 
διαμορφώσεις του Fabius Tiro. Το κλινικό προσωπικό 
χρειάζεται να ελέγχει μόνο τις ενότητες που ισχύουν 
για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση του Fabius Tiro.
Όλοι οι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται καθημερινά 
πριν τη χρήση του εξοπλισμού. Το άτομο που εκτελεί 
τους ελέγχους πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένο 
με τις οδηγίες χρήσης. Οι έλεγχοι που σημειώνονται με 
ένα P πρέπει να εκτελούνται πριν από κάθε χρήση σε 
ασθενή. Οι σελίδες αυτές θα πρέπει να αποκόπτονται 
και να αντιγράφονται, ώστε να υπάρχει καθημερινό 
αρχείο των ελέγχων της συσκευής.
Σημειώνετε κάθε λειτουργία, όταν οι έλεγχοι έχουν 
ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Fabius Tiro
Αριθμός Σειράς

Προϋποθέσεις
Τα διαστήματα επιθεώρησης για τη συσκευή 
και τα εξαρτήματα είναι ενημερωμένα

P Η συσκευή είναι πλήρως συναρμολογημένη 
και συνδεδεμένη
Τα όργανα παρακολούθησης (O2, P, V, CO2, 
αναισθητικό) (αν υπάρχουν) είναι 
ενεργοποιημένα και λειτουργούν, αυτοέλεγχος 
έχει διενεργηθεί επιτυχώς
Τα διαγνωστικά συστήματος για το Fabius Tiro 
εκτελέστηκαν

P Η γραμμή δειγματοληψίας για την 
παρακολούθηση αερίου (αν υπάρχει) είναι 
συνδεδεμένη στο Luer Lock στο εξάρτημα 
σχήματος Y, το σωστό αναισθητικό είναι 
επιλεγμένο

P Το D-Vapor (όταν χρησιμοποιείται) είναι 
ενεργοποιημένο

Έλεγχος Εφεδρικής Ισχύος
P Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως 

φορτισμένη. (Αν η μπαταρία δεν παρουσιάζει 
πλήρες φορτίο, δεν είναι εγγυημένη η 45 λεπτη 
λειτουργία της μπαταρίας.)

Έλεγχος των Συνδέσεων Ιατρικών Αερίων
Επιθεωρήστε οπτικά όλες τις παροχές αερίων 
από το σύστημα σωληνώσεων και τις φιάλες 
ιατρικών αερίων, ώστε να βεβαιωθείτε ότι 
συνδέονται σωστά και ταιριάζουν με ασφάλεια.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι παροχές σωληνώσεων 
ιατρικών αερίων βρίσκονται εντός επιτρεπτών 
ορίων πίεσης.
Ανοίξτε τις εφεδρικές φιάλες αερίου 
(αν υπάρχουν).
Πίεση O2 πάνω από 1000 psi (70 kPa x 100).
Πίεση N2O μεγαλύτερη από 600 psi 
(43 kPa x 100), αν υπάρχει.
Πίεση AIR μεγαλύτερη από 1000 psi 
(70 kPa x 100), αν υπάρχει.
Κλείστε τις εφεδρικές φιάλες αερίου.
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Λειτουργία O2 Flush
Πατήστε το πλήκτρο O2 flush: Μια δυνατή ροή 
αερίου θα πρέπει να ξεκινήσει από τη σύνδεση 
του ασθενή.
Αφήστε το πλήκτρο O2 flush: Η ροή αερίου 
από τη σύνδεση ασθενή σταματάει.

Έλεγχος του Συστήματος Ελέγχου/Μέτρησης 
Ροής

Ενεργοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας 
ManSpont.
Ανοίξτε πλήρως τη δοσιμετρική βαλβίδα O2. 
Υπάρχει ροή O2 τουλάχιστον 10 L/min.
Κλείστε τη δοσιμετρική βαλβίδα AIR.
Ανοίξτε πλήρως τη δοσιμετρική βαλβίδα N2O. 
Υπάρχει ροή N2O τουλάχιστον 10 L/min.
Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτήρας του ροόμετρου 
συνολικής ροής φρέσκου αερίου μετακινείται 
προς τα επάνω.
Απενεργοποιήστε την παροχή O2. Αφαιρέστε 
το σύνδεσμο O2 και κλείστε τη βαλβίδα φιάλης 
O2.
Η ενδεικτική λυχνία LED συναγερμού χαμηλής 
πίεσης παροχής O2 αναβοσβήνει. Δεν 
υπάρχει ροή N2O.
Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτήρας του ροόμετρου 
συνολικής ροής φρέσκου αερίου δείχνει 0 L/min.
Αποκαταστήστε την παροχή O2: 
Υπάρχει παροχή N2O.
Ρυθμίστε τη δοσιμετρική βαλβίδα O2 σε 
1,5 L/min.
Ροή N2O = 3 L/min έως 5 L/min.
Κλείστε τη δοσιμετρική βαλβίδα O2:
Δεν υπάρχει ροή N2O.
Ανοίξτε τη βαλβίδα ελέγχου ροής AIR. Υπάρχει 
ροή AIR τουλάχιστον 10 L/min.
Κλείστε όλες τις δοσιμετρικές βαλβίδες.

Βαθμονόμηση Αισθητήρα
Αφαιρέστε το περίβλημα του αισθητήρα O2 
από το θάλαμο της βαλβίδας εισπνοής
Βαθμονόμηση αισθητήρα O2

Βαθμονόμηση αισθητήρα ροής
Αντικατάσταση αισθητήρα O2

Έλεγχος του Τύπου Αερίου
Ρυθμίστε τη δοσιμετρική βαλβίδα O2 σε περ. 
3 L/min.
Επαληθεύστε ένδειξη συγκέντρωσης O2 περ. 
100 Vol.%.
Κλείστε τη δοσιμετρική βαλβίδα O2.

Vapor 19.n, Vapor 2000 (Tec 5)
P Καπάκι: έχει ασφαλίσει και έχει τοποθετηθεί 

κάθετα
P Τροχός ρύθμισης: βρίσκεται στη θέση μηδέν 

και έχει ασφαλίσει
P Πλήρωση ανάμεσα στη μέγιστη και την 

ελάχιστη στάθμη
P Σύστημα πλήρωσης με κλειδιά (key-indexed). 

Το κλειδί ή ο πείρος ασφάλισης έχουν εισαχθεί 
και ασφαλίσει καλά  (αν υπάρχουν). 
Το άνοιγμα πλήρωσης έχει κλείσει και ασφαλίσει.

P Σύστημα πλήρωσης Quik Fil ή Funnel: 
ο ασφαλιστικός κοχλίας είναι καλά βιδωμένος 
(αν υπάρχει)

D-Vapor (αν υπάρχει)
P Καπάκι: έχει ασφαλίσει και έχει τοποθετηθεί 

κάθετα
P Τροχός ρύθμισης: βρίσκεται στη θέση μηδέν 

και έχει ασφαλίσει
P Πλήρωση ανάμεσα στη μέγιστη και την 

ελάχιστη στάθμη
P Η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη

Selectatec
P Καπάκι: έχει ασφαλίσει και έχει τοποθετηθεί 

κάθετα
P Τροχός ρύθμισης: βρίσκεται στη θέση μηδέν 

και έχει ασφαλίσει
P Πλήρωση ανάμεσα στη μέγιστη και την 

ελάχιστη στάθμη

Έλεγχος της Κατάστασης της Απορροφητικής 
Ουσίας CO2

P Δεν παρατηρείται αλλαγή χρώματος σε πάνω 
από το μισό του δοχείου απορροφητικής 
ουσίας CO2.
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Δοκιμή του αισθητήρα PAW

Μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής και πατήστε το 
πλήκτρο λειτουργίας για τον έλεγχο διαρροών.

Κλείστε όλες τις βαλβίδες φρέσκου αερίου.
Τοποθετήστε το εξάρτημα σχήματος Y στη 
διάταξη στη βάση του ασκού.
Στεγανοποιήστε τη σύνδεση της γραμμής 
δειγματοληψίας, αν είναι απαραίτητο.
Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της 
υποδοχής σύνδεσης για τον αισθητήρα πίεσης 
αεραγωγών στο πίσω μέρος.
Ελέγξτε την τιμή της πίεσης που εμφανίζεται στην 
αρχική οθόνη του ελέγχου διαρροών: 
"0" έως ±2 είναι εντάξει. Αν η απόκλιση είναι 
μεγαλύτερη, επικοινωνήστε με τη DrägerService.
Επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της 
υποδοχής σύνδεσης για τον αισθητήρα πίεσης 
αεραγωγών στο πίσω μέρος.

Έλεγχος Διαρροών στο Κύκλωμα Φρέσκων Αερίων
Εκτελέστε τη δοκιμή μία φορά χωρίς τον εξαερωτήρα και 
μία φορά με κάθε Dräger Vapor με τον τροχό ρύθμισης 
στη θέση μηδέν.
(Οι εξαερωτήρες Selectatec πρέπει να ενεργοποιούνται, 
έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος διαρροών και, 
στη συνέχεια, να απενεργοποιούνται ξανά μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου.)

Επιλέξτε τη λειτουργία Αναμονής και πιέστε το 
πλήκτρο επιλογής Leak Test (έλεγχος διαρροών). 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αν υπάρχει διαρροή στο σύστημα (δηλ. πέφτει η 
πίεση):

Ελέγξτε εάν είναι καλά σφιγμένοι όλοι οι 
βυσματωτοί, πιεζόμενοι και βιδωτοί συνδετήρες.
Αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις που λείπουν 
ή έχουν φθαρεί. Αν χρειάζεται, καλέστε την 
υπηρεσία DrägerService ή το τοπικό 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Βαλβίδες Εισπνοής και Εκπνοής
(Συμπαγή Αναπνευστικά Συστήματα)

Πατήστε το πλήκτρο ManSpont και επιβεβαιώστε.

Φέρτε τη βαλβίδα APL στη θέση MAN και ρυθμίστε 
την στα 30 cmH2O (hPa).
Πατήστε το πλήκτρο O2 flush.

P Ο αναπνευστικός ασκός χειροκίνητου 
αερισμού γεμίζει

P Οι δίσκοι των βαλβίδων εισπνοής και εκπνοής 
κινούνται ελεύθερα, όταν πιέζεται και 
επανέρχεται ο αναπνευστικός ασκός.

Βαλβίδα Περιορισμού Πίεσης (APL)
(Συμπαγές Αναπνευστικό Σύστημα)
P Φέρτε τη βαλβίδα APL στη θέση MAN και στα 

30 cmH2O (hPa).
Ρυθμίστε τη ροή φρέσκων αερίων στα 
20 L/min.

P Πατήστε το πλήκτρο ManSpont και 
επιβεβαιώστε.

P Όταν η κυματομορφή πίεσης στο παράθυρο με 
το ίχνος πίεσης αεραγωγών σταθεροποιηθεί 
(π.χ. ευθεία γραμμή), ρυθμίστε τη βαλβίδα 
APL στη θέση SPONT, για να απελευθερώσετε 
πίεση.

P Η ένδειξη της μέγιστης πίεσης στην οθόνη 
είναι 24 έως 36 cmH2O (hPa).

Έλεγχος Λειτουργίας Συσκευής Αερισμού
P Συνδέστε έναν αναπνευστικό ασκό, που θα 

λειτουργήσει ως δοκιμαστικός πνεύμονας, στο 
εξάρτημα σχήματος Υ.

P Πατήστε το πλήκτρο Pressure Control 
(Έλεγχος πίεσης) και επιβεβαιώστε.

P Ελέγξτε αν εμφανίζονται οι μετρήσεις 
αερισμού.

P Ελέγξτε αν το έμβολο της συσκευής αερισμού 
εκτελεί συνεχείς κύκλους.

P Παρακολουθήστε τη λειτουργία των δίσκων 
των βαλβίδων εισπνοής και εκπνοής.

P Ελέγξτε αν αερίζεται ο αναπνευστικός ασκός 
(δοκιμαστικός πνεύμονας) στο εξάρτημα 
σχήματος Υ.

P Πατήστε το πλήκτρο Standby (Αναμονή) και 
επιβεβαιώστε.
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Όργανα Παρακολούθησης
Η λειτουργία συναγερμού μπορεί να ελεγχθεί 
ρυθμίζοντας τα όρια του συναγερμού σε επίπεδα που 
είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουν συναγερμό.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ορίων συναγερμών. Τα όρια 
των συναγερμών παρακολούθησης ρυθμίζονται 
αυτόματα σε μια προεπιλεγμένη τιμή όταν 
ενεργοποιείται ο διακόπτης ON/OFF (Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση). Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αυτές και 
αλλάξτε τες, αν χρειάζεται. Τα όρια των συναγερμών 
μπορούν να προσαρμοστούν στην αρχή ή κατά τη 
διάρκεια μιας διαδικασίας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι 
έχουν συνδεθεί σωστά τυχόν εξωτερικά όργανα 
παρακολούθησης (αν υπάρχουν).

Ελέγξτε τη λειτουργία των συναγερμών για όλα τα 
όργανα παρακολούθησης. Προσομοιώστε τις 
συνθήκες συναγερμού και ελέγξτε αν εκπέμπονται τα 
αντίστοιχα σήματα συναγερμού.

Δοκιμάστε το όργανο παρακολούθησης και τη 
μονάδα συναγερμού O2.
Δοκιμάστε το όργανο παρακολούθησης και τη 
μονάδα συναγερμού όγκου.
Δοκιμάστε το όργανο παρακολούθησης και τη 
μονάδα συναγερμού πίεσης.
Πατήστε το πλήκτρο Standby (Αναμονή) και 
επιβεβαιώστε.

Πρόσθετα Όργανα Παρακολούθησης (αν υπάρχουν)
Ελέγξτε το όργανο παρακολούθησης και τη 
μονάδα συναγερμού CO2.
Ελέγξτε το όργανο παρακολούθησης και τη 
μονάδα συναγερμού αναισθητικού.

Anesthetic Gas Scavenging System (Σύστημα 
απομάκρυνσης αναισθητικού αερίου)
P Ελέγξτε τις συνδέσεις των εύκαμπτων 

σωλήνων.
P Ρυθμίστε το ρυθμιστή ροής, ώστε ο πλωτήρας 

να βρίσκεται ανάμεσα στην ενδείξεις 
"Ελάχιστο" και "Μέγιστο".

P Κλείστε όλες τις βαλβίδες ελέγχου ροής στη 
συσκευή, με φραγμένο το εξάρτημα σχήματος Υ.

P Μεταβείτε στην οθόνη Standby (Αναμονή).

– Επιλέξτε τη βαλβίδα APL για αυθόρμητη 
αναπνοή:

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί της 
βαλβίδας APL μέχρι τέρμα αριστερά στην 
ένδειξη spont.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο O2 flush και βεβαιωθείτε ότι η 
πίεση αεραγωγού είναι μικρότερη από 
10 cmH2O (hPa) με το εξάρτημα σχήματος 
Y αποφραγμένο.

– Αφήστε το πλήκτρο O2 flush και 
βεβαιωθείτε ότι η πίεση αεραγωγού είναι 
ίση ή μεγαλύτερη από 0 cmH2O (hPa).

Χειροκίνητος Αναπνευστικός Ασκός για Αερισμό 
Έκτακτης Ανάγκης

Ελέγξτε ότι ο ασκός λειτουργεί σωστά 
χρησιμοποιώντας τον χειροκίνητα.
Όταν ο ασκός συμπιέζεται, ο αέρας πρέπει να 
εξέρχεται από τον κώνο της μάσκας 
παράγοντας ήχο και γινόμενος αντιληπτός με 
την αφή. Όταν ο ασκός επανέρχεται, πρέπει να 
ανακτά γρήγορα το αρχικό του σχήμα.
Φράξτε το σύνδεσμο της μάσκας (κώνο) με τον 
αντίχειρά σας: κανονικά θα μπορείτε να 
συμπιέσετε τον ασκό μόνο λίγο.

P Πριν τη Σύνδεση στον Ασθενή
Ελέγξτε ότι
– όλοι οι εξαερωτήρες είναι 

απενεργοποιημένοι (οι τροχοί ρύθμισης 
βρίσκονται στη θέση μηδέν),

– η βαλβίδα APL βρίσκεται στην επιθυμητή 
ρύθμιση,

– όλοι οι μετρητές ροής δείχνουν 0,
– το επίπεδο αναρρόφησης ασθενή είναι 

επαρκές και
– το αναπνευστικό σύστημα είναι έτοιμο για 

χρήση (ο ασκός βρίσκεται στη σωστή θέση 
και όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν 
συνδεθεί σωστά).
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Αν κάποιος έλεγχος δεν μπορεί να εκτελεστεί 
ικανοποιητικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 
συσκευή.

Υπογραφή Υπευθύνου Ημερήσιου Ελέγχου

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία

Υπογραφή Υπευθύνου Ελέγχου Πριν τη Χρήση

Όνομα
Ημ/νία
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