
Dodatok

Rad Fabius

VAROVANIE

Aby ste mohli toto lekárske 
zariadenie správne používať, 
prečítajte si a dodržiavajte návod na 
použitie a tento dodatok.

Anestetická pracovná stanica
Softvér 3.n
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Doplnok k návodu na používanie

 Uchovávajte tento doplnok spolu s návodom 
na používanie lekárskeho zariadenia. 

Tento doplnok aktualizuje informácie návodu na 
používanie v nasledovných kapitolách:

Definícia cieľových skupín

Pre tento výrobok sú ako cieľové skupiny 
definovaní používatelia, servisný personál a 
špecialisti.

Tieto cieľové skupiny musia dostať pokyny na 
používanie výrobku a musia mať potrebné 
školenie a vedomosti týkajúce sa používania, 
inštalácie, regenerácie, údržby alebo opravy 
výrobku. Cieľové skupiny musia rozumieť jazyku 
predkladaného dokumentu. 

Tento výrobok môžu používať, inštalovať, 
regenerovať, opravovať alebo na ňom vykonávať 
údržbu výlučne definované cieľové skupiny.

Používatelia

Používatelia sú osoby, ktoré používajú tento 
výrobok v súlade s jeho zamýšľaným použitím.

Servisný personál

Servisný personál sú osoby, ktoré sú zodpovedné 
za údržbu tohto výrobku.

Servisný personál musí byť vyškolený na údržbu 
lekárskych zariadení a inštaláciu, regeneráciu a 
údržbu tohto výrobku.

Špecialisti

Špecialisti sú osoby, ktoré vykonávajú opravy 
alebo komplexnú údržbu tohto výrobku.

Špecialisti musia mať potrebné vedomosti a 
skúsenosti s komplexnými prácami na údržbe 
tohto výrobku.

Zariadenie Číslo dielu Vydanie
Fabius Tiro 9038725 Až do 6. vydania

Fabius GS premium 9038939 Až do 6. vydania

Fabius MRI 9039071 Až do 4. vydania

Fabius plus 9039382 Až do 5. vydania

Fabius plus XL 9053397 Až do 1. vydania
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Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Bezpečnostné informácie špecifické pre produkt

Boli pridané nasledujúce výstražné upozornenia:

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia

Zariadenie sa môže poškodiť, ak sa elektrické 
napájanie preruší.

Zariadenie vždy pripájajte do 
neprerušiteľného zdroja napájania.

VAROVANIE

Riziko poruchy

Nepovolené úpravy na lekárskom zariadení 
môžu spôsobiť poruchy.

Na tomto lekárskom zariadení nemožno 
uskutočňovať zmeny bez povolenia 
spoločnosti Dräger.

VAROVANIE

Riziko nezapočutia signálu alarmu

Spoločnosť Dräger odporúča, aby používateľ 
zotrvával v blízkosti anestetickej pracovnej 
stanice. To umožní rýchle rozpoznanie a 
adekvátnu reakciu v prípade spustenia 
alarmu.
– V priebehu liečby priamo pred zariadením.
– V prípade prípravy na liečbu do 

vzdialenosti max. 4 metrov (13 ft).

VAROVANIE

Riziko pomliaždenia

Pohyblivé časti zariadenia alebo pripevnené 
komponenty môžu spôsobiť pomliaždenie v 
dôsledku privretia. Dávajte pozor hlavne na 
ostré hrany, pohyblivé časti a rohy, keď 
pracujete s nasledujúcimi komponentmi:
– Kryt dýchacieho systému
– Zásuvky
– Vysúvateľná písacia podložka
– Otočné ramená na doplnkové vybavenie
– Príslušenstvo, ako sú plynové fľaše, 

odparovače, absorbér CLIC a adaptér 
CLIC
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Aplikácia

Zamýšľané použitie

Boli pridané nasledujúce výstražné upozornenia:

Prehľad systému

Symboly 

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia pacienta

V súlade so všeobecnými bezpečnostnými 
normami pre anestéziologické systémy sa 
vyžaduje aj doplnkové monitorovanie 
koncentrácií CO2 a anestetika.

VAROVANIE

Riziko výbuchu

Toto lekárske zariadenie nie je schválené ani 
certifikované na používanie v oblastiach s 
pravdepodobným výskytom koncentrácií 
kyslíka viac ako 25 % obj. a horľavých alebo 
výbušných plynových zmesí.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Všetky údaje prenášané prostredníctvom 
rozhrania MEDIBUS slúžia len na informačné 
účely a nesmú sa používať ako jediný zdroj 
diagnostikovania alebo výkonu liečebných 
rozhodnutí. Údaje dostupné cez toto 
rozhranie nie sú určené na používanie s 
distribuovaným alarmovým systémom v 
súlade s normou IEC 60601-1-8:2012 (v 
zmysle monitorovania na diaľku).

Symbol Vysvetlenie
Výstraha! Dôsledne dodržia-
vajte tento návod na použitie

Označenie na povrchoch zaria-
denia, kde je zvýšené riziko 
prevrátenia, napr. opieraním sa 
o povrch alebo tlačením

Teplota pri skladovaní

Relatívna vlhkosť

Atmosférický tlak

Nepoužívať, ak je obal poško-
dený

Symbol Vysvetlenie
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Princíp činnosti

Princíp činnosti

Farebné značenie prívodu plynu

Táto tabuľka bola zmazaná

Pre anestetiká a lekárske plyny sa používa 
štandardizované farebné značenie špecifikované v 
normách ISO 5359 / ISO 32 / ISO 5360.

Farby pre O2, vzduch a N2O sú prispôsobené v 
súlade s miestnymi platnými normami.

Zloženie a príprava

Príprava

Do stanovených kapitol boli pridané nasledujúce výstražné 

upozornenia:

Aktivácia batérie

VAROVANIE

Riziko poruchy zariadenia

Ak batéria nie je dostatočne nabitá a hlavný 
zdroj napájania vypadne, fungovanie prístroja 
nebude možné udržať na dostatočne dlhú 
dobu.

Pred prvou prevádzkou alebo po uskladnení 
batériu nabíjajte aspoň po dobu 8 hodín.

VAROVANIE

Riziko v dôsledku zníženej zásoby energie 
vnútornej batérie

Batérie sú diely, ktoré podliehajú 
opotrebovaniu. Kapacita batérie sa postupom 
času a používaním znižuje.

Funkčný stav batérie kontrolujte 
vykonávaním pravidelnej preventívnej 
údržby.
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Zapojenie do sieťového zdroja 
napájania

Prídavné zásuvky

VAROVANIE

Riziko elektrického šoku a poruchy 
zariadenia

Ak je zariadenie zapojené do elektrickej 
zásuvky s nesprávnym sieťovým napätím 
alebo bez ochranného uzemnenia, môže 
dôjsť k zraneniu používateľa alebo 
poškodeniu zariadenia.

Elektrický kábel zapájajte len do elektrických 
zásuviek s ochranným uzemnením, pozri 
''Technické údaje''.

POZNÁMKA

Sieťová zástrčka musí byť voľne dostupná, aby 
bolo možné zariadenie Fabius v prípade zlyhania 
rýchlo odpojiť od siete.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pripojenie zariadení do prídavných zásuviek 
môže viesť k zvýšenému zvodovému prúdu. 
Ak ochranné uzemnenie jedného z týchto 
zariadení zlyhá, zvodový prúd môže narásť 
nad povolené hodnoty.
– Pripájajte len s povolením príslušného 

výrobcu zariadenia.
– Nechajte zvodový prúd skontrolovať 

servisným personálom.
– Ak sa prekročí povolená hodnota, použite 

namiesto prídavnej zásuvky na zariadení 
sieťovú zásuvku na stene.

VAROVANIE

Riziko poruchy zariadenia

Ak zlyhá sieťové napájanie, zariadenia 
pripojené na prídavné zásuvky nebudú 
napájané z neprerušiteľného zdroja 
napájania.
– Do prídavných zásuviek anestetickej 

pracovnej stanice nepripájajte žiadne 
zariadenia na podporu života.

– Pre pripojené zariadenia zabezpečte 
alternatívny zdroj napájania.
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Prevádzka

Prevádzka

Ventilácia

ManSpont režim ventilácie

Bolo pridané nasledujúce výstražné upozornenie:

Bezpečnostné funkcie ventilátora

Bolo pridané nasledujúce výstražné upozornenie:

VAROVANIE

Riziko nadmerne vysokých tlakov v 
dýchacích cestách

Ak ventilátor zlyhá, zariadenie sa prepne do 
ManSpont režimu ventilácie.

Ventil APL by sa mal tiež pri používaní 
automatických režimov ventilácie nastaviť na 
hraničnú hodnotu tlaku vhodnú pre pacienta, 
pretože v prípade zlyhania ventilátora sa 
pacient musí ventilovať ručne.

VÝSTRAHA

Riziko, že pacient nadobudne vedomie

Ak prívod plynu úplne zlyhá, ďalšia prevádzka 
anestetického prístroja sa uskutoční s prívodom 
plynu s okolitým vzduchom. Anestetiká už ďalej 
nebudú dodávané a koncentrácia respiračného 
anestetického plynu v dýchacom plyne sa 
zmenší.

Pozorne monitorujte zmes plynov a v prípade 
potreby použite intravenózne anestetiká.
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Pri výmene pacientov

Bolo pridané nasledujúce výstražné upozornenie:

Konfigurácia

Prístup k záznamu alarmov

Pridaný je nasledovný text:

Záznam alarmov obsahuje všetky hlásenia 
alarmov spolu s príslušným dátumom a časom.

Ukladá sa maximálne 100 záznamov.

Po zaplnení pamäte sa začnú prepisovať 
najstaršie záznamy.

VAROVANIE

Riziko v dôsledku nesprávnych nastavení

Pre anestetické prístroje v rámci rovnakých 
lekárskych priestorov môžu existovať rôzne 
štandardné limity alarmov alebo nastavenia 
ventilácie. Používateľ musí dodržiavať 
nasledujúce body:
– Uistite sa, že hodnoty nastavené pre 

nových pacientov sú vhodné.
– Uistite sa, že alarmový systém nie je 

zbavený schopnosti fungovať v dôsledku 
nastavenia extrémnych hodnôt pre 
alarmové limity, ani deaktivovaný 
vypnutím alarmov.

– Skontrolujte prvotné nastavenia alarmov a 
alarmové nastavenia pri každej zmene 
režimu ventilácie.
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Konfigurácia

Štandardné nastavenia v pohotovostnom režime

Označenie nastavenia hlasitosti alarmu sa zmenilo 
na Minim. hlasitosť alarmu.

Minimálna hlasitosť alarmu

1 Vyberte Minim. hlasitosť alarmu (B) a 
potvrďte.

Aktuálna minimálna hlasitosť alarmu (C) sa 
zobrazí na obrazovke.

2 Nastavte novú minimálnu hlasitosť alarmu na 
hodnotu medzi 1 (minimum) a 10 (maximum) a 
potvrďte.

Rozsah: ≥ 45 dB(A) až ≤ 85 dB(A)

Okno je zatvorené, kurzor je na vstupnej šípke 
(A).

Konfigurácia v pohotovostnom režime

Nastavenie signálu alarmu bolo odstránené. Ako 
signál alarmu sa používa iba základný signál 
alarmu.

1 Na Nast. poh. režimu obrazovke vyberte 
Konfigurácia a potvrďte.

Otvorí sa obrazovka s nastaveniami konfigurácie.

2
2

11
3

A

B

C

 Nast. poh. režimu

2
2

1
2

4

 Nast. poh. režimu

A
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Zmeniť je možné nasledovné nastavenia:

–  Zmeniť čas
–  Formát času
–  Zmeniť dátum
–  Formát dátumu
–  Jazyk
–  Jednotka tlaku
–  Zvukové potvrdenie
–  Krivka
–  Pozadie obrazovky
 Pre návrat na Nast. poh. režimu obrazovku 

zvoľte vstupnú šípku (A) a potvrďte.

K nasledujúcim nastaveniam bola pridaná dodatočná jednotka:

Jednotka tlaku

1 Vyberte Jednotka tlaku (A) a potvrďte.

Je možné vybrať nasledujúce jednotky:
–  hPa
–  cmH2O
–  mbar
–  kPa

2 Vyberte novú jednotku a potvrďte.

Okno je zatvorené.

2
2

1
3

6

 Nast. poh. režimu

A
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Konfigurácia

Konfigurácia počas prevádzky

Prístup k hlasitosti alarmov

Do kapitoly je pridaná nasledovná výstraha a text:

1 Stlačte Zobraziť hlasit. alarmu tlačidlo (A).

2 Nastavte novú hlasitosť alarmu na hodnotu 
medzi 1 (minimum) a 10 (maximum) a 
potvrďte.

Nižšia hodnota je limitovaná na nastavenie v 
pohotovostnej konfigurácii.

Znovu sa zobrazí krivka tlaku a tlačidlá.

VAROVANIE

Riziko nezapočutia signálu alarmu

Počas prevádzky v hlučnom prostredí je 
možné, že akustický signál alarmu nebudete 
počuť.

Zvukový signál alarmu vždy nastavte na 
dostatočnú hlasitosť.

2
2

1
5

5

 Volume Control

A

2
2

1
6

3

 Volume Control
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Údržba

Prehľad

Bolo pridané nasledujúce výstražné upozornenie:

Technické údaje

Tón alarmu IEC

Do kapitoly sú pridané nasledovné údaje:

Hladina akustického tlaku L(A) tónov alarmu na prevádzkovom mieste používateľa 
meraná podľa normy IEC 60601-1-8

VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru

Pri výmene batérie môže dôjsť k skratom 
alebo sa môžu vyskytnúť nadmerné teploty, 
čo môže spôsobiť požiar alebo explóziu.

Batériu musia vymieňať len odborníci.

Fabius GS 
premium Fabius Tiro Fabius plus Fabius plus 

XL Fabius MRI

Hlasitosť alarmu 
(vysoká priorita)

Nastavi-
teľná od

približne 
52 dB(A) do 
približne 
64 dB(A)

približne 
60 dB(A) do 
približne 
73 dB(A)

približne 
57 dB(A) do 
približne 
70 dB(A)

približne 
48 dB(A) do 
približne 
62 dB(A)

približne 
52 dB(A) do 
približne 
64 dB(A)

Hlasitosť alarmu 
(stredná priorita)

Nastavi-
teľná od

približne 
48 dB(A) do 
približne 
60 dB(A)

približne 
50 dB(A) do 
približne 
63 dB(A)

približne 
52 dB(A) do 
približne 
64 dB(A)

približne 
44 dB(A) do 
približne 
59 dB(A)

približne 
44 dB(A) do 
približne 
57 dB(A)

Hlasitosť alarmu 
(nízka priorita)

Nastavi-
teľná od

približne 
43 dB(A) do 
približne 
56 dB(A)

približne 
50 dB(A) do 
približne 
60 dB(A)

približne 
49 dB(A) do 
približne 
62 dB(A)

približne 
40 dB(A) do 
približne 
53 dB(A)

približne 
42 dB(A) do 
približne 
56 dB(A)
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Technické údaje

Charakteristika ďalších akustických signálov

Do kapitoly sú pridané nasledovné údaje:

Charakteri-
stika

Alarmu
Fabius GS 
premium Fabius Tiro Fabius plus Fabius plus 

XL Fabius MRI

Výstražný signál 
pre nízky tlak 
prívodu kyslíka

Neprerušo-
vaný tón, 
10 s, nasta-
viteľný od

približne 
55 dB(A)
do 
približne 
68 dB(A)

približne 
56 dB(A) do 
približne 
69 dB(A)

približne 
61 dB(A) do 
približne 
74 dB(A)

približne 
48 dB(A) do 
približne 
61 dB(A)

približne 
40 dB(A) do 
približne 
53 dB(A)

Prekročený čas 
pri zmene režimu 
ventilácie

3 tóny, 
nastavi-
teľné od

približne 
46 dB(A) do 
približne 
56 dB(A)

približne 
50 dB(A) do 
približne 
61 dB(A)

približne 
46 dB(A) do 
približne 
57 dB(A)

približne 
41 dB(A) do 
približne 
51 dB(A)

približne 
31 dB(A) do 
približne 
42 dB(A)

Potvrdenie výberu 
pomocou otoč-
ného ovládača

Jeden tón 
pri stlačení 
otočného 
ovládača

približne 
51 dB(A)

približne 
52 dB(A)

približne 
55 dB(A)

približne 
56 dB(A)

približne 
47 dB(A)

Výpadok napája-
nia (sieťové 
napájanie a 
batéria)

Neprerušo-
vaný tón

približne 
57 dB(A) pri 
maximálnej 
hlasitosti 
alarmu

približne 
61 dB(A) pri 
maximálnej 
hlasitosti 
alarmu

približne 
56 dB(A) pri 
maximálnej 
hlasitosti 
alarmu

približne 
59 dB(A) pri 
maximálnej 
hlasitosti 
alarmu

Blikajú iba 
červené LED 
diódy v alar-
mových LED 
lištách

Výber hlasitosti 
alarmu

Jednotlivé 
tóny pre 
každú úro-
veň

(Zodpovedá hlasitosti alarmu)

Senzor Tesla

Jednotlivé 
tóny 
zaznejú, ak 
je zariade-
nie Fabius 
v magnetic-
kom poli 
>40 mT.

Nevzťahuje sa
približne 
52 dB(A)
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Základné výkonnostné charakteristiky

Bol pridaný nasledujúci text:

Základné výkonnostné charakteristiky sa skladajú 
z:

– Zásobovanie anestetického prístroja O2

Ak zásobovanie O2 (centrálny prívod vzduchu 
alebo plynová fľaša) zlyhá, spustí sa alarm.

– Zásobovanie pacienta adekvátne okysličeným 
dýchacím plynom
Ak dýchací plyn neobsahuje dostatočné 
hladiny O2, spustí sa alarm.

– Monitorovanie tlaku v dýchacích cestách a 
minútový expiračný objem
Alarmy sa spustia v závislosti od nastavených 
alarmových limitov.

– Presnosť merania pri meraní O2

Alarmy sa spustia v závislosti od nastavených 
alarmových limitov. Ak senzor O2 zlyhá, spustí 
sa alarm.

Kombinácie zariadení

Bol pridaný nasledujúci text:

Zariadenie možno prevádzkovať v kombinácii s 
inými zariadeniami značky Dräger alebo so 
zariadeniami iných výrobcov. Prečítajte si 
sprievodnú dokumentáciu jednotlivých zariadení.

Ak nie je kombinácia zariadení schválená 
spoločnosťou Dräger, môže dôjsť k ohrozeniu 
bezpečnosti a funkčného stavu jednotlivých 
zariadení. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby 
bola kombinácia zariadení v súlade s platným 
vydaním príslušných noriem pre lekárske 
zariadenia.

Kombinácie zariadení, ktoré spoločnosť Dräger 
schvaľuje, zodpovedajú požiadavkám 
nasledujúcich noriem (ak sa používa):

– IEC 60601-1, 3. vydanie (všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť, kombinácie 
zariadení, funkcie ovládané softvérom)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita)
– IEC 60601-1-8 (alarmové systémy)

Alebo:

– IEC 60601-1, 2. vydanie (všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť)
– IEC 60601-1-1 (kombinácie zariadení)
– IEC 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita)
– IEC 60601-1-4 (funkcie ovládané 

softvérom)
– IEC 60601-1-8 (alarmové systémy)

POZNÁMKA

V súlade so všeobecnými bezpečnostnými 
normami sú pre kompletný anestetický systém 
potrebné dodatočné komponenty.
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Technické údaje

Pripojenia na IT siete

Bol pridaný nasledujúci text:

Údaje možno vymieňať v rámci IT siete pomocou 
drôtových a bezdrôtových technológií. IT sieť 
môže byť akékoľvek dátové rozhranie (napr. 
RS232), ktoré je popísané v normách a 
dohovoroch.

Počas prevádzky môže toto zariadenie vymieňať 
informácie s inými zariadeniami prostredníctvom 
IT sietí a podporuje nasledujúce funkcie:

– Zobrazenie krivky a parametrových údajov

– Signalizácia alarmov

– Servisný režim, prístup do záznamových 
denníkov

Informácie o pripojení k IT sieti

Predpoklady

Toto zariadenie smie k sieti pripájať len servisný 
personál. Vopred sa musí konzultovať pracovník 
nemocnice zodpovedný za IT.

Musia sa dodržiavať nasledujúce dokumenty:

– Sprievodné dokumenty k tomuto zariadeniu

– Popisy sieťového rozhrania

– Popis alarmových systémov so základom v 
sieti

Spoločnosť Dräger odporúča dodržiavať normu 
IEC 80001-1 (rizikový manažment pre IT siete s 
lekárskymi zariadeniami).

Sériové rozhrania

Podporujú sa nasledujúce rozhrania:

– Rozhrania RS232 v súlade s EIA RS-232 
(CCITT V.24/V.28) pre nasledujúce aplikácie:
– MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Pripojenia na lekárske zariadenia od iných 

výrobcov

Elektrické požiadavky pripojených zariadení a 
sietí

Sériový port je vhodný len na pripájanie zariadení 
alebo sietí, ktoré majú menovité napätie na strane 
siete max. 24 V DC a spĺňajú požiadavky jednej z 
nasledujúcich noriem:

– IEC 60950-1: Neuzemnené obvody SELV

– IEC 60601-1 (od 2. vydania): Odkryté 
sekundárne obvody
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