
Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες 
χρήσης των σταθμών αναισθησίας Fabius Tiro 
και Fabius GS
Συμπαγές σύστημα αναπνοής Cosy 2.6 και προαι-
ρετικός «Εύκαμπτος Βραχίονας Σάκου Αναπνοής»
Fabius GS, SW 3.n: 
Για χρήση μαζί με τεμάχιο αρ.: 90 38 795, 
1η Έκδοση – Απρίλιος 2005
Fabius Tiro, SW 3.n: 
Για χρήση μαζί με τεμάχιο αρ.: 90 38 796, 
1η Έκδοση – Απρίλιος 2005

Οι συσκευές διαφέρουν από τις περιγραφές στις 
υφιστάμενες οδηγίες χρήσης στα ακόλουθα σημεία:  

Το συμπαγές σύστημα αναπνοής Cosy 2.6 αντικαθιστά 
όλα τα προηγούμενα μοντέλα του συνεπτυγμένου 
συστήματος αναπνοής Cosy 2.
Η λειτουργικότητα είναι η ίδια με εκείνη που περιγράφεται 
στις υφιστάμενες οδηγίες χρήσης.

Ενότητα «εξαρτημάτων»
Συμπαγές Σύστημα Αναπνοής (Κάτοψη)
1 Θύρα επιστροφής δείγματος αερίου
2 Κουμπί επιλογής για MAN και SPONT στη βαλβίδα APL
3 Θύρα σύνδεσης παράκαμψης βαλβίδας APL
4 Θύρα σύνδεσης βαλβίδας PEEP/PMAX

5 Απορροφητήρας, στενή σχεδίαση
6 Βαλβίδα εκπνοής
7 Θύρα εκπνοής
8 Σύνδεσμος για σάκο αναπνοής ή προαιρετικό 

«Εύκαμπτο βραχίονα σάκου αναπνοής»
9 Θύρα εισπνοής
10 Βαλβίδα εισπνοής

Ενότητα «Προετοιμασίας, εγκατάστασης του 
ημι-ανοικτού προσαρμογέα»

Κεφάλαια «Προετοιμασίας» και «Τακτικής 
συντήρησης και καθαρισμού»
Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση
Τα μεμονωμένα εξαρτήματα τοποθετούνται αντικριστά στο νέο 
συμπαγές σύστημα αναπνοής Cosy 2.6: 
l Η συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του συμπαγούς 

συστήματος αναπνοής πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσαρμογέας για ημι-
ανοικτό συμπαγές σύστημα αναπνοής με το συμπαγές 
σύστημα αναπνοής Cosy 2.6!
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Ενότητα «προσαρμογής του απορροφητήρα 
CO2 επάνω στο συμπαγές σύστημα αναπνοής»
Το γεωμετρικό σχήμα του απορροφητήρα έχει αλλάξει.
Αν χρησιμοποιηθεί ο αναλώσιμος απορροφητήρας Drägersorb 
CLIC, αυτός μπορεί να προσαρμοστεί απευθείας στο σύστημα 
αναπνοής χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα Dräger CLIC. 
Δεν χρειάζεται να εισαχθεί το διάφραγμα.

Κεφάλαιο «Τεχνικών χαρακτηριστικών»
Συμπαγές σύστημα αναπνοής

Εύκαμπτος βραχίονας σάκου αναπνοής, 
προαιρετικός
Προδιαγραφόμενη χρήση
Προαιρετικός «Εύκαμπτος Βραχίονας Σάκου Αναπνοής» - για την 
εύκαμπτη σύνδεση του σάκου αναπνοής στο σύστημα αναπνοής, 
διευκολύνει τη σταθερή τοποθέτηση του σάκου αναπνοής. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μαζί με το συμπαγές 
σύστημα αναπνοής Cosy 2.6 !

Προσδιορισμός τμημάτων
1 Εύκαμπτος βραχίονας σάκου αναπνοής
2 Κοχλίες για τη σύσφιξη στο σύστημα αναπνοής
3 Σύνδεσμος για αυτοέλεγχο

Προετοιμασία
Τοποθέτηση εύκαμπτου βραχίονα και σάκου αναπνοής
l Εάν υπάρχει: Αφαιρέστε το στήριγμα του σάκου αναπνοής 

από το σύστημα αναπνοής. 
l Τοποθετήστε τα στηρίγματα του βραχίονα στο σύστημα 

αναπνοής και σφίξτε με τους πτερυγωτούς κοχλίες. 
l Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει προσαρτηθεί σταθερά!

Συμπαγές σύστημα αναπνοής
Όγκος: 2,8 L + σάκος
Ενδοτικότητα: 0,22 mL/cmH2O σε αυτόματη 
λειτουργία (έλεγχος όγκου), εξαιρουμένων των 
σωλήνων του ασθενούς
Όγκος απορροφητήρα: 1,5 L

Προσαρμογέας και συμπαγές σύστημα 
αναπνοής Drägersorb CLIC
Όγκος με το δοχείο: 2,5 L + σάκος
Όγκος χωρίς το δοχείο: 1,3 L + σάκος
Ενδοτικότητα με δοχείο: 0,22 mL/cmH2O 
Ενδοτικότητα χωρίς δοχείο: 0,22 mL/cmH2O 
Όγκος απορροφητήρα με το δοχείο: 1,2 L
Όγκος απορροφητήρα χωρίς το δοχείο: 0 L

Αντίσταση του συστήματος αναπνοής
Δοκιμή αντίστασης σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 740-107.4.2.1

Αντίσταση του συστήματος αναπνοής
Δοκιμή αντίστασης σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 740-107.4.2.1

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

Αναπνευστική 
Αντίσταση

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

* Αντίσταση του συστήματος αναπνοής και του προσαρμογέα Drägersorb CLIC με δοχείο
** Αντίσταση του συστήματος αναπνοής και του προσαρμογέα Drägersorb CLIC χωρίς δοχείο

cmH2O = hPa = mbar

2,1 cmH2O*
1,7 cmH2O**

5,5 cmH2O*
4,5 cmH2O**

Αντίσταση 
εκπνοής

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**
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Ξεκίνημα
Προετοιμασία της συσκευής για τον αυτοέλεγχο
l Προσαρμόστε το εξάρτημα σχήματος Y σταθερά στο βύσμα 

στο στήριγμα του βραχίονα.
 

Υγιεινή
Αφαίρεση των εξαρτημάτων
l Αφαιρέστε το σάκο αναπνοής από το στήριγμα 90°.
l Αφαιρέστε το στήριγμα 90° από τον εύκαμπτο βραχίονα.
l Ξεσφίξτε τους πτερυγωτούς κοχλίες και αφαιρέστε τον 

εύκαμπτο βραχίονα από το σύστημα αναπνοής.

Κατάλογος εργασιών για τη φροντίδα του «Εύκαμπτου 
Βραχίονα Σάκου Αναπνοής»

Συναρμολόγηση
l Τοποθετήστε τα στηρίγματα του βραχίονα στο σύστημα 

αναπνοής και σφίξτε με τους πτερυγωτούς κοχλίες. 
l Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει προσαρτηθεί σταθερά!

Εξάρτημα Τρόπος

Εξαρτήματα που μπορούν να 
υποστούν διεργασία προσαρμογής

 Απολύμανσης και καθαρισμού Αποστείρωσης

Αποστείρωση σε 
κλίβανο* στους 
93 °C 10 λεπτά

* Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα μέσα καθαρισμού και πλήρως αφαλατωμένο νερό. Ο έλεγχος έγινε με neodisher medizym! Μη χρησιμοποιείτε 
μέσα απολύμανσης που είναι αλκαλικά ή που εκλύουν χλώριο, υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης!

Σκούπισμα Απολύμανση με 
εμβάπτιση**

σε ατμό 134 °C 
8 λεπτά

Εύκαμπτος βραχίονας σάκου αναπνοής Ναι Όχι Ναι**

** Χρησιμοποιείτε απολυμαντικά μέσα που περιέχουν αλδεΰδες και ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου. Η δοκιμή έχει πραγματοποιηθεί με 
Gigasept FF και Korsolex extra

Ναι

Εξάρτημα Συχνότητα

Εξαρτήματα που μπορούν να 
υποστούν διεργασία προσαρμογής

Χρονικά διαστήματα εκτέλεσης διεργασίας προσαρμογής*

* Ο πίνακας δίνεται μόνο ως μια προσεγγιστική καθοδήγηση. Όλες οι διεργασίες υγιεινής πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με 
τους κανονισμούς του νοσοκομείου!

Με φίλτρο στο 
εξάρτημα σχήματος Υ

Με φίλτρο στη θύρα 
εισπνοής και εκπνοής

Χωρίς φίλτρο

Εύκαμπτος βραχίονας σάκου αναπνοής Κάθε εβδομάδα Κάθε εβδομάδα Κάθε ημέρα
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