
Допълнение

Семейството на Fabius

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да работите правилно с този 
медицински уред, прочетете и 
спазвайте ръководството за 
работа и приложението му.

Анестезиологичен апарат
Софтуер 3.n



Приложение към ръководството за работа
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Приложение към ръководството за работа

 Запазете това приложение към 
ръководството за работа с медицинския 
уред. 

Приложението актуализира информацията в 
ръководството за работа в следните глави:

Дефиниция на целевите групи

За този продукт като целеви групи се 
дефинират потребителите, обслужващият 
персонал и експертите.

Тези целеви групи трябва да са инструктирани 
относно използването на продукта и трябва да 
имат необходимото обучение и знания за 
използване, инсталиране, обработка, 
поддръжка или ремонт на продукта. Целевите 
групи трябва да разбират езика на настоящия 
документ. 

Продуктът трябва да се използва, инсталира, 
обработва, поддържа или ремонтира само от 
определените целеви групи.

Потребители

Потребителите са лица, които могат да 
използват продукта в съответствие с неговото 
предназначение.

Обслужващ персонал

Обслужващият персонал са лица, които са 
отговорни за поддръжката на продукта.

Обслужващият персонал трябва да бъде 
обучен в поддържането на медицински уреди и 
да може да инсталира, обработва и поддържа 
продукта.

Специалисти

Специалистите са лица, които извършват 
ремонти или сложна поддръжка на продукта.

Специалистите трябва да имат необходимите 
познания и опит със сложна поддръжка на 
продукта.

Уред Номер на част Издание
Fabius plus 9039544 До 6. Издание

Fabius plus XL 9053401 До 1. Издание
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За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

Специфична за продукта информация за безопасност

Добавени са следните предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Уредът може да се повреди, ако 
електрозахранването бъде прекъснато.

Винаги свързвайте уреда към 
непрекъснато захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от повреда

Неразрешени промени по медицинския 
уред водят до повреди.

Този медицински уред не може да бъде 
променян без разрешение от Dräger.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност аларменият сигнал да не бъде 
чут

Dräger препоръчва потребителят да е 
близо до анестезиологичното работно 
място. По този начин се улеснява бързото 
разпознаване и реакция в случай на 
аларма.
– По време на терапия непосредствено 

пред уреда.
– При подготовката на терапия на 

разстояние до 4 метра (13 фута).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от смазване

Подвижни части на уреда или свързани 
компоненти могат да причинят смазване 
поради притискане. Обърнете специално 
внимание на ръбовете, подвижните части 
и ъглите, когато работите със следните 
компоненти:
– Капак на пациентната кръгова система
– Чекмеджета
– Разгъваема масичка за писане
– Въртящи се рамена за монтирани уреди
– Принадлежности, като например 

бутилки с газ, изпарители, CLIC 
абсорбер и CLIC адаптер



Приложение
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Приложение

Предназначение

Добавени са следните предупреждения:

Преглед на системата

Символи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от увреждане на пациента

Съгласно общите стандарти за 
безопасност на анестезиологични работни 
места се изисква допълнително 
наблюдение на концентрациите на CO2 и 
на анестетиците.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от експлозия

Медицинският уред не е нито одобрен, 
нито сертифициран за експлоатация в 
среда, където концентрациите на кислород 
са по-големи от 25 % об. и в която може да 
има взривоопасни газови смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от увреждане на пациента

Всички данни, прехвърлени чрез 
интерфейса MEDIBUS, са само с 
информационна цел и не трябва да се 
използват като единствена основа за 
диагностични или терапевтични решения. 
Данните, достъпни чрез този интерфейс, 
не са предвидени за използване с 
разпределена алармена система съгласно 
IEC 60601-1-8:2012 (в смисъла на 
отдалечено наблюдение).

Символ Обяснение
Предупреждение! Спазвайте 
стриктно настоящото ръковод-
ство за работа

Етикет по повърхностите на 
уреда, при които има пови-
шена опасност от преобръ-
щане, напр. при облягане, 
опиране върху повърхността 
или бутане

Температура на съхранение

Относителна влажност

Атмосферно налягане

Не използвайте, ако опаков-
ката е нарушена

Символ Обяснение
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Концепция на функционирането

Концепция на функционирането

Цветни кодове на подаването на газ

Таблицата е заличена

За анестетици и медицински газове са 
използвани стандартните цветни кодове, 
посочени в ISO 5359 / ISO 32 / ISO 5360.

Цветовете за O2, Air и N2O са адаптирани 
съгласно местно приложимия стандарт.

Сглобяване и Подготовка

Подготовка

Към обозначените глави са добавени следните 
преудпреждения:

Активиране на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Ако батерията не е достатъчно заредена и 
централното захранване бъде прекъснато, 
работата не може да бъде поддържана 
достатъчно дълго.

Преди работа за пръв път или след 
съхранение заредете батерията в 
продължение на поне 8 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради намалено 
електрозахранване от вътрешната батерия

Батериите са износваеми части. 
Капацитетът на батерията намалява с 
продължителността на използването й.

Проверявайте функционалното състояние 
на батерията, като извършвате редовна 
превантивна профилактика.



Сглобяване и Подготовка
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Свързване към централното 
захранване

Допълнителни електрически контакти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от електрически удар и от повреда на 
уреда

Ако уредът бъде свързан към 
електрически контакт с неправилно 
мрежово напрежение или без защитно 
заземяване, това може да причини 
нараняване на потребителя или повреда 
на уреда.

Свързвайте захранващия кабел само към 
електрически контакти със защитно 
заземяване, вж. ''Технически данни''.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да има безпрепятствен достъп до 
мрежовия щепсел, така че 
електрозахранването към Fabius да бъде 
бързо прекъснато в случай на неизправност 
на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар

Свързването на уреди към допълнителни 
електрически контакти може да доведе до 
повишен ток на утечка. Ако защитното 
заземяване на един от тези уреди се 
повреди, токът на утечка може да се 
повиши над допустимите стойности.
– Свързвайте само с одобрението на 

съответния производител на уреда.
– Обърнете се към техническия персонал 

за проверка на тока на утечка.
– Ако допустимата стойност е надвишена, 

използвайте стенен мрежов захранващ 
щепсел вместо допълнителния 
електрически контакт на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Ако централното захранване бъде 
прекъснато, уредите, свързани към 
допълнителните електрически контакти, 
няма да бъдат захранвани от 
непрекъснатото захранване.
– Не свързвайте животоподдържащи 

уреди към допълнителните 
електрически контакти на 
анестезиологичното работно място.

– Осигурете алтернативно захранване за 
свързаните уреди.
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Функциониране

Функциониране

Вентилация

Режим на обдишване Man/Spont

Добавено е следното предупреждение:

Функции на безопасност на вентилатора

Добавено е следното предупреждение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от прекомерно високо налягане в 
дихателните пътища

Ако вентилаторът се повреди, уредът 
преминава в режим на обдишване 
Man/Spont.

APL вентилът също трябва да бъде 
настроен на стойност за ограничение на 
налягането, подходяща за пациента, когато 
се използват автоматични режими на 
обдишване, тъй като в случай на повреда 
на вентилатора, пациентът трябва да бъде 
обдишван ръчно.

ВНИМАНИЕ

Съществува риск пациентът да дойде в 
съзнание

Ако захранването с газ бъде напълно 
прекъснато, последващата работа на 
анестезиологичния апарат се осъществява 
със захранване с газ с атмосферен въздух. 
Спира подаването на анестетици и 
концентрацията на инспираторния 
анестетичен газ в обдишващия газ намалява.

Наблюдавайте внимателно газовата смес и 
при необходимост използвайте интравенозни 
анестетици.



Конфигурация
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При смяна на пациенти

Добавено е следното предупреждение:

Конфигурация

Достъп до записите на алармите

Добавен е следният текст:

В записите на алармите са изброени всички 
алармени съобщения със съответните дата и 
час.

Запазват се максимум 100 записа.

Най-старите записи ще бъдат препокрити, ако 
се достигне капацитета на съхранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поради неправилни настройки

За анестезиологични апарати от едно и 
също отделение могат да бъдат 
конфигурирани различни стандартни 
граници на алармите или настройки на 
вентилацията. Потребителят трябва да 
спази следното:
– Да се увери, че стойностите, зададени 

за нови пациенти, са подходящи.
– Да се увери, че алармената система 

нито е била направена неизползваема 
чрез задаване на крайни стойности за 
границите на алармите, нито е била 
деактивирана чрез изключване на 
алармите.

– Да проверява началните настройки за 
алармите и настройките на алармите 
при всяка промяна на режима на 
обдишване.
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Конфигурация

Настройки по подразбиране в режим на готовност

Названието за настройката на нивото на звука 
на алармата е променено на Миним. сила на 
алармата.

Минимално ниво на звука на 
алармата

1 Изберете Миним. сила на алармата (B) и 
потвърдете.

На екрана се появява текущата минимална 
стойност на нивото на звука (C).

2 Задайте новото минимално ниво на звука на 
алармата със стойност между 1 (минимум) и 
10 (максимум) и потвърдете.

Обхват: ≥ 45 dB(A) до ≤ 85 dB(A)

Прозорецът се затваря, курсорът е на 
стрелката за въвеждане (A).

Конфигуриране на настройките в режим на готовност

Настройката на последователността на 
алармените сигнали е премахната. За 
последователността на алармените сигнали се 
използва само последователността на 
алармените сигнали по подразбиране.

1 На екрана Настройки Standby изберете 
Конфигурация и потвърдете.

Отваря се екранът с настройките за 
конфигуриране.

22
11

3

A

B

C

Настройки Standby

22
12

4

Настройки Standby

A
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10 Допълнение Семейството на Fabius SW 3.n

Могат да бъдат променени следните настройки:

– Час: Настройка
– Час: Формат
– Дата: Настройка
– Дата: Формат
– Език
– Единица за налягане
– Звуково потвърждение
– Изобразяване на криви
– Яркост на екрана
 За да се върнете към екрана Настройки 

Standby, изберете стрелката за въвеждане 
(A) и потвърдете.

Към следната настройка е добавена допълнителна 
единица:

Единица за налягане

1 Изберете Единица за налягане (A) и 
потвърдете.

Могат да бъдат избрани следните единици:
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

2 Изберете нова единица и потвърдете.

Прозорецът се затваря.

22
13

6

Настройки Standby

A
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Конфигурация

Конфигуриране по време на работа

Достъп до звука на алармите

Добавени са следното предупреждение и текст към 
главата:

1 Натиснете софтуерния бутон Достъп 
аларма сила звук (A).

2 Задайте новото ниво на звука на алармата 
със стойност между 1 (минимум) и 10 
(максимум) и потвърдете.

Долната стойност се ограничава до зададеното 
в конфигурацията в режим на готовност.

Отново се извеждат кривата на налягането и 
софтуерните бутони.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност аларменият сигнал да не бъде 
чут

Когато работите в шумна среда, звуковите 
алармени сигнали може да не се чуят.

Винаги настройвайте нивото на алармения 
сигнал достатъчно силно.

22
15

5
Volume Control

A

22
16

3

Volume Control
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Поддръжка

Преглед

Добавено е следното предупреждение:

Технически данни

Серия алармени сигнали IEC

Добавени са следните данни към главата:

Ниво на звуковото налягане L(A) на алармените сигнали при работното място 
на потребителя, измерено в съответствие с IEC 60601-1-8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

При смяна на батерията могат да 
възникнат къси съединения или да се 
развият високи температури, което да 
доведе до пожар или експлозия.

Батерията трябва да се сменя само от 
специалисти.

Fabius plus Fabius plus XL
Звук на аларма 
(висок приори-
тет)

Регулируем от прибл. 57 dB(A) до 
прибл. 70 dB(A)

прибл. 48 dB(A) до 
прибл. 62 dB(A)

Звук на аларма 
(среден приори-
тет)

Регулируем от прибл. 52 dB(A) до 
прибл. 64 dB(A)

прибл. 44 dB(A) до 
прибл. 59 dB(A)

Звук на аларма 
(нисък приори-
тет)

Регулируем от прибл. 49 dB(A) до 
прибл. 62 dB(A)

прибл. 40 dB(A) до 
прибл. 53 dB(A)
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Технически данни

Характеристики на допълнителни акустични сигнали

Добавени са следните данни към главата:

Характеристика
на алармата

Fabius plus Fabius plus XL
Предупредите-
лен сигнал за 
ниско налягане 
на подаването 
на кислород

Продължителен сигнал, 
10 с, регулируем от

прибл. 61 dB(A) до 
прибл. 74 dB(A)

прибл. 48 dB(A) до 
прибл. 61 dB(A)

Превишено 
време при смяна 
на режима на 
вентилация

3 сигнала, регулируеми 
от

прибл. 46 dB(A) до 
прибл. 57 dB(A)

прибл. 41 dB(A) до 
прибл. 51 dB(A)

Потвърждение 
на избора с 
помощта на вър-
тящото се копче

Единичен сигнал, когато 
е натиснато въртящото 
се копче

прибл. 55 dB(A) прибл. 56 dB(A)

Спиране на 
електрическото 
захранване (цен-
трално захран-
ване и батерия)

Продължителен сигнал
прибл. 56 dB(A) при мак-
симално ниво на звука на 
алармата

прибл. 59 dB(A) при мак-
симално ниво на звука на 
алармата

Избор на ниво на 
звука на алар-
мата

Единични сигнали за 
ниво (Съответства на нивото на звука на алармата)

Сензор Tesla
Звук от единични 
тонове, ако Fabius е в 
магнитно поле >40 mT.

Неприложим
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Основни функционални характеристики

Добавен е следният текст:

Основните функционални характеристики 
включват:

– Захранване на анестезиологичното работно 
място с O2
Ако захранването с O2 (централно газово 
захранване или газова бутилка) прекъсне, 
се издава аларма.

– Подаване към пациента на обдишващ газ с 
достатъчно съдържание на кислород
Ако обдишващият газ съдържа 
недостатъчни нива на O2, се издава аларма.

– Наблюдение на налягането в дихателните 
пътища и експираторния минутен обем
Аларми се издават в зависимост от 
зададените граници на алармите.

– Точност на измерването на O2.
Аларми се издават в зависимост от 
зададените граници на алармите. Ако 
възникне проблем в сензора за O2, се 
издава аларма.

Комбинации от уреди

Добавен е следният текст:

Този уред може да работи в комбинация с други 
уреди на Dräger или с уреди от други 
производители. Спазвайте придружаващите 
документи на отделните уреди.

Ако комбинация от уреди не е одобрена от 
Dräger, безопасността и функционалното 
състояние на отделните уреди не могат да 
бъдат гарантирани. Организацията, която я 
използва, трябва да се увери, че комбинацията 
от уреди отговаря на приложимите издания на 
съответните стандарти за медицински уреди.

Комбинациите от уреди, одобрени от Dräger, 
отговарят на изискванията на следните 
стандарти (ако е приложимо):

– IEC 60601-1, 3-то издание (основни 
изисквания за безопасност, комбинации от 
уреди, софтуерно управлявани функции)
– IEC 60601-1-2 (електромагнитна 

съвместимост)
– IEC 60601-1-8 (алармени системи)

Или:

– IEC 60601-1, 2-ро издание (основни 
изисквания за безопасност)
– IEC 60601-1-1 (комбинации от уреди)
– IEC 60601-1-2 (електромагнитна 

съвместимост)
– IEC 60601-1-4 (софтуерно управлявани 

функции)
– IEC 60601-1-8 (алармени системи)

ЗАБЕЛЕЖКА

Съгласно общите стандарти за безопасност 
за цялостно анестезиологично работно място 
са необходими допълнителни компоненти.



Допълнение Семейството на Fabius SW 3.n 15

Технически данни

Свързвания с IT-мрежи

Добавен е следният текст:

Данни могат да бъдат обменяни в IT-мрежа с 
помощта на жични и безжични технологии. IT-
мрежа може да бъде всеки интерфейс за данни 
(напр. RS232), който е описан в стандарти и 
конвенции.

По време на работа този уред може да обменя 
информация с други уреди посредством IT-
мрежи и поддържа следните функции:

– Изобразяване на криви и данни за 
параметри

– Сигнали за аларми

– Сервизен режим, достъп до дневници

Информация за свързване към IT-
мрежа

Предпоставки

Този уред трябва да бъде свързван към 
мрежата само от технически персонал. 
Необходима е предварителна консултация с 
представителя по IT на болницата.

Трябва да бъдат спазвани следните документи:

– Придружаващите документи на този уред

– Описания на мрежовия интерфейс

– Описание на мрежово базирани алармени 
системи

Dräger препоръчва да се спазва IEC 80001-1 
(управление на риска за IT-мрежи с включени 
медицински устройства).

Серийни интерфейси

Поддържат се следните интерфейси:

– RS232 интерфейси, отговарящи на EIA RS-
232 (CCITT V.24/V.28) за следните 
приложения:
– MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Свързвания към медицински уреди от 

други производители

Електротехнически изисквания за 
свързаните уреди и мрежи

Серийният порт е подходящ само за свързване 
на уреди или мрежи, които са с номинално 
напрежение от страната на мрежата от 
максимум 24 V DC и отговарят на изискванията 
на един от следните стандарти:

– IEC 60950-1: Незаземени БСНН вериги

– IEC 60601-1 (след 2-ро издание): Открити 
вторични вериги
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