
Doplnkové informácie k Návodu na používanie 
anestetických pracovných staníc Fabius GS a 
Fabius Tiro
Kompaktný dýchací systém Cosy 2.6 Compact 
Breathing System a voliteľné "Ohybné rameno 
dýchacieho vaku"
Prístroj Fabius GS, SW 2.n. 
Slúži ako príloha k materiálu č. 90 38 098, 
2. vydanie – jún 2004
Prístroj Fabius GS, SW 3.n. 
Slúži ako príloha k materiálu č. 90 38 707, 
1. vydanie – apríl 2005
Prístroj Fabius Tiro, SW 2.n. 
Slúži ako príloha k materiálu č. 90 38 149, 
2. vydanie – jún 2004
Prístroj Fabius Tiro, SW 3.n. 
Slúži ako príloha k materiálu č. 90 38 725, 
1. vydanie – apríl 2005

Prístroje sa od opisu uvedeného v Návode na používanie 
líšia v nasledujúcich bodoch: 

Kompaktný dýchací systém Cosy 2.6 nahrádza všetky 
predchádzajúce modely kompaktného dýchacieho 
systému Cosy 2.
Funkčnost' zostáva rovnaká, ako je opísané v existujúcom 
Návode na používanie.

Čast' "Komponenty"
Kompaktný dýchací systém (pohľad zhora)
1 Spätný port vzork. plynu
2 Prepínač možností MAN a SPONT na ventile APL
3 Port na pripojenie ventilu APL bypass
4 Port na pripojenie ventilu PEEP/PMAX
5 Absorbér úzkeho tvaru
6 Exspiračný ventil
7 Exspiračný port
8 Konektor pre dýchací vak alebo voliteľné "Ohybné rameno 

dýchacieho vaku"
9 Inspiračný port
10 Inspiračný ventil

Čast' "Príprava, Inštalácia polootvoreného 
adaptéra"

Kapitoly "Príprava" a "Pravidelná údržba 
a čistenie"
Montáž/demontáž
Pri kompaktnom dýchacom systéme Cosy 2.6 sú jednotlivé 
komponenty umiestnené na opačných stranách: 
l Montáži/demontáži kompaktného dýchacieho systému 

venujte náležitú pozornost'.

Adaptér sa nemôže používat' pre polootvorený 
kompaktný dýchací systém pri zariadení Cosy 2.6!
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Čast' "Pripevnenie absorbéra CO2 ku 
kompaktnému dýchaciemu systému"
Geometrický tvar absorbéra sa zmenil.
Ak použijete jednorazový absorbér Drägersorb CLIC, môžete 
ho pripevnit' priamo k dýchaciemu systému pomocou adaptéra 
Dräger CLIC. Nemusíte vložit' diafragmu.

Kapitola "Technické údaje"
Kompaktný dýchací systém

Ohybné rameno dýchacieho vaku, voliteľné
Účel používania
Voliteľné "Ohybné rameno dýchacieho vaku" slúži na flexibilné 
pripojenie dýchacieho vaku k dýchaciemu systému a umožňuje 
vymedzené polohovanie dýchacieho vaku. 
Môže sa použit' len s kompaktným dýchacím 
systémom Cosy 2.6!

Čo je čo
1 Ohybné rameno dýchacieho vaku
2 Skrutky na pripevnenie k dýchaciemu systému
3 Pripojenie na diagnostický test

Príprava
Ohybné rameno a dýchací vak dajte do želanej polohy
l Ak je prítomný: Stojan dýchacieho vaku odstráňte 

z dýchacieho systému. 
l Na dýchací systém umiestnite držiak ramena a upevnite ho 

pomocou oboch krídlových skrutiek. 
l Skontrolujte, či je rameno riadne pripojené.

Kompaktný dýchací systém
Objem: 2,8 L + vak
Poddajnost': 0,22 mL/cmH2O v režime Auto 
(Kontrola objemu); bez hadičiek pacienta
Objem absorbéra: 1,5 L

Adaptér Drägersorb CLIC a kompaktný dýchací 
systém
Objem s nádobou: 2,5 L + vak
Objem bez nádoby: 1,3 L + vak
Poddajnost' s nádobou: 0,22 mL/cmH2O 
Poddajnost' bez nádoby: 0,22 mL/cmH2O 
Objem absorbéra s nádobou: 1,2 L
Objem absorbéra bez nádoby: 0 l

Odpor dýchacieho systému
Test odporu je v súlade s normou EN 740-107.4.2.1.

Odpor dýchacieho systému
Test odporu je v súlade s normou EN 740-107.4.2.1.

5 L/min 30 L/min 60 L/min 5 L/min 30 L/min 60 L/min

Inspiračný odpor 0,75 cmH2O 2,2 cmH2O 5,7 cmH2O 0,75 cmH2O*
0,7 cmH2O**

* Odpor adaptéra Drägersorb CLIC a dýchacieho systému s nádobou
** Odpor adaptéra Drägersorb CLIC a dýchacieho systému bez nádoby

cmH2O = hPa = mbar

2,1 cmH2O*
1,7 cmH2O**

5,5 cmH2O*
4,5 cmH2O**

Exspiračný 
odpor

0,75 cmH2O 2,2 cmH2O 5,7 cmH2O 0,75 cmH2O*
0,7 cmH2O**

2,1 cmH2O*
1,7 cmH2O**

5,5 cmH2O*
4,5 cmH2O**

00
2

3

2

2

1



Začíname
Príprava zariadenia na diagnostický test
l Pevne zapojte rozdvojku k zásuvke na držiaku ramena.
 

Hygiena
Demontáž komponentov
l Dýchací vak odpojte od 90° stojana.
l 90° stojan odpojte od ohybného ramena.
l Uvoľnite krídlové skrutky a ohybné rameno odpojte od 

dýchacieho systému.

Údržba komponentov ohybného ramena dýchacieho vaku 

Montáž
l Na dýchací systém umiestnite držiak ramena a upevnite ho 

pomocou oboch krídlových skrutiek. 
l Skontrolujte, či je rameno riadne pripojené.

Čo Ako

Komponenty, ktoré môžu byt' 
predmetom údržby

 Dezinfekcia a čistenie Sterilizácia

Autoklávovanie* 
pri teplote  

93 °C 10 minút

* Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky a úplne odsolenú vodu. Testovaný bol prípravok neodisher medizym. Z dôvodu možnej korózie 
nepoužívajte alkalické činidlá ani dezinfekčné prostriedky uvoľňujúce chlór.

Utieranie Dezinfekcia 
ponáraním**

v pare 134 °C 
8 minút

Ohybné rameno dýchacieho vaku Áno Nie Áno**

** Používajte dezinfekčné činidlá na báze aldehydov a kvartérne amóniové zlúčeniny; testované boli prípravky Gigasept FF a Korsolex extra.

Áno

Čo Ako často

Komponenty, ktoré môžu byt' 
predmetom údržby

Intervaly údržby*

* Tabuľka je iba stručným sprievodcom. Všetky hygienické postupy sa musia vykonávat' v súlade s nemocničnými 
nariadeniami.

S filtrom na rozdvojke S filtrom na inspiračnom 
a expiračnom porte

Bez filtra

Ohybné rameno dýchacieho vaku Týždenne Týždenne Denne
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