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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί κενή σκόπιμα.
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1 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το έγγραφο
1.1 Τυπογραφικά πρότυπα

1.2 Χρήση των όρων
Η Dräger χρησιμοποιεί τον όρο «εξάρτημα» όχι μόνο για εξαρτήματα υπό την έννοια 
του IEC 60601-1, αλλά επίσης και για αναλώσιμα, ανταλλακτικά και προσαρτώμενα 
μέρη.

1.3 Εμπορικά σήματα
1.3.1 Εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Dräger

Στην παρακάτω ιστοσελίδα παρατίθεται μια λίστα χωρών στις οποίες τα εμπορικά 
σήματα είναι κατατεθέντα: www.draeger.com/trademarks

1. Τα διαδοχικά ψηφία υποδεικνύουν τα βήματα ενεργειών, με την αρίθμηση να 
ξεκινά ξανά με το ψηφίο 1 για κάθε νέα ακολουθία ενεργειών.

– Οι παύλες υποδεικνύουν απαρίθμηση δεδομένων, επιλογών ή αντικειμένων.

(A) Τα γράμματα σε παρένθεση αναφέρονται σε στοιχεία της σχετικής εικόνας.

A Τα γράμματα σε εικόνες υποδεικνύουν στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο.

Κείμενο γραμμένο με έντονα και πλάγια γράμματα υποδεικνύει ετικέτες επάνω 
στη συσκευή.

► Αυτό το τρίγωνο στις προειδοποιήσεις υποδεικνύει τις επιλογές για την απο-
φυγή του κινδύνου.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που διευκολύνουν τη χρήση του 
προϊόντος.

Εμπορικό σήμα

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®
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1.3.2 Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών

Εμπορικό σήμα Κάτοχος εμπορικού σήματος

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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Λειτουργίες στο ενσωματωμένο σύστημα

2 Λειτουργίες στο ενσωματωμένο σύστημα
Το Ενσωματωμένο Σύστημα αρχίζει με ένα ενσωματωμένο σύστημα που συνδυάζει 
διάφορες συσκευές σε ένα χώρο εργασίας. Το ενσωματωμένο σύστημα καθιστά 
δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και την κοινή χρήση λειτουργιών μεταξύ των 
συσκευών του συγκεκριμένου σταθμού εργασίας. ∆εδομένα από μια συσκευή 
μπορούν να προβληθούν σε άλλες συσκευές του ίδιου σταθμού εργασίας. Μια και 
μόνο ενέργεια χρήστη σε μια συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει κοινόχρηστες 
λειτουργίες που επηρεάζουν πολλές συσκευές του χώρου εργασίας. Τα 
αποτελέσματα στον ασθενή από όλες τις συσκευές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
από το χρήστη. Ορισμένες κοινόχρηστες λειτουργίες είναι μόνο μίας κατεύθυνσης. 
Άλλες είναι δύο κατευθύνσεων. Με τις λειτουργίες συστήματος δύο κατευθύνσεων, 
οι συσκευές επηρεάζονται αμοιβαία. Οι κοινόχρηστες λειτουργίες συστήματος που 
επηρεάζουν τη λειτουργία μιας συσκευής πρέπει να διαμορφώνονται από 
προσωπικό σέρβις. Κατά συνέπεια, οι λειτουργίες δύο κατευθύνσεων απαιτούν 
διαμόρφωση σε όλες τις εμπλεκόμενες συσκευές. Η επίγνωση των δυνητικών 
κινδύνων για τον ασθενή απαιτεί από τους χρήστες την κατανόηση της συνάφειας 
της σωστής ID ενσωματωμένου συστήματος, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στο 
μοναδικό όνομα του χώρου εργασίας. Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέτει ένα 
σχέδιο ονοματοδοσίας που να καθορίζει μια κατάλληλη ID ενσωματωμένου 
συστήματος για κάθε χώρο εργασίας του νοσοκομείου. Οι κοινόχρηστες λειτουργίες 
δε λαμβάνουν απαραίτητα χώρα μέσω καλωδιακής σύνδεσης από σημείο σε 
σημείο, αλλά μέσω της σύνδεσης δικτύου. Εδώ, η ID ενσωματωμένου συστήματος 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι συσκευές με την ίδια ID ενσωματωμένου 
συστήματος αντιστοιχίζονται στον ίδιο χώρο εργασίας και θα χρησιμοποιούν από 
κοινού δεδομένα και λειτουργίες.

2.1 Παραδείγματα κοινόχρηστων λειτουργιών συστήματος
2.1.1 Συγχρονισμός σίγασης συναγερμού

Καθεμιά από τις διάφορες συσκευές του χώρου εργασίας διαθέτει το δικό της 
πλήκτρο σίγασης συναγερμού για την προσωρινή σίγαση των ακουστικών 
συναγερμών συσκευής. Στο ενσωματωμένο σύστημα, η σίγαση συναγερμού 
συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές του χώρου εργασίας. Σε περιπτώσεις στις 
οποίες πολλαπλές συσκευές ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία συναγερμού, ο 
αριθμός των απαιτούμενων ενεργειών του χρήστη για τη σίγαση του χώρου 
εργασίας περιορίζεται.

2.1.2 Εισαγωγή δεδομένων ασθενή
Στο μόνιτορ ασθενών, τα δεδομένα ασθενών σχετικά με εισαγωγή, εξιτήριο και 
μεταγωγή μπορούν να ληφθούν μέσω του δικτύου (κουμπί Get HIS) ή να 
καταχωριστούν χειροκίνητα στο παράθυρο ασθενή (π.χ., σωματική διάπλαση, 
ηλικία, βάρος, κατηγορία ασθενή). Αυτές οι πληροφορίες προωθούνται στη 
συσκευή θεραπείας του κοινού χώρου εργασίας για την υποστήριξη των 
κατάλληλων και συνεπών ρυθμίσεων συσκευών, όσον αφορά τη θεραπεία και τους 
συναγερμούς των διαφόρων συσκευών που έχουν διαμορφωθεί στον ίδιο χώρο 
εργασίας. Αυτή η ενέργεια υποστηρίζεται μόνο στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, όχι 
και στις δύο κατευθύνσεις.
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2.1.3 Προβολή κοινόχρηστων δεδομένων
Στο μόνιτορ ασθενών μπορούν να προβληθούν κυματομορφές και τιμές 
παραμέτρων του συνδεδεμένου αναπνευστήρα ή μηχανήματος αναισθησίας του 
ίδιου χώρου εργασίας.

2.1.4 Συγχρονισμός ώρας
Οι διάφορες συσκευές συγχρονίζουν τη δική τους ώρα συσκευής με έναν κεντρικό 
διακομιστή χρόνου στο δίκτυο (NTP). Έτσι επιτυγχάνεται η συνεπής ρύθμιση ώρας 
σε όλες τις συσκευές του σταθμού εργασίας και διασφαλίζεται η συνεπής και σωστή 
τεκμηρίωση.

2.1.5 Εξαγωγή δεδομένων
Τα δεδομένα (ρυθμίσεις, φυσιολογικές τιμές, συναγερμοί) από συσκευές, όπως 
μόνιτορ ασθενών, αναπνευστήρες ή μηχανήματα αναισθησίας, διατίθενται στο 
δίκτυο για χρήση από άλλες συσκευές ή εφαρμογές (π.χ., HIS, HL7, PDMS και 
άλλες).
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3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
3.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα CC300 καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των αναφερόμενων 
συσκευών Dräger MEDIBUS.X και πιστοποιημένων από την Dräger και 
βασισμένων σε υπηρεσίες συνδεσιμότητας συσκευών (SDC) σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή ιατρικό σύστημα πληροφορικής. Ο μετατροπέας 
πρωτοκόλλων υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, τον έλεγχο 
συγκεκριμένων λειτουργιών και το συγχρονισμό συγκεκριμένων διαδικασιών. Άλλες 
συσκευές SDC μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την 
υποστήριξη διαγνώσεων και σχετικών με τη θεραπεία αποφάσεων.

3.2 Περιβάλλοντα χρήσης
Η συσκευή Dräger Connectivity Converter CC300 είναι ένας μετατροπέας 
πρωτοκόλλων που προορίζεται για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Μην 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στα παρακάτω περιβάλλοντα:

– Εκτός κτιρίων.

– Κατά τη μεταγωγή του ασθενή.

– ∆ε οχήματα, αεροσκάφη ή ελικόπτερα.

3.3 Απαιτήσεις για τις ομάδες χρηστών
Ο όρος "ομάδα χρηστών" περιγράφει το διορισμένο από τον οργανισμό χρήσης 
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εκάστοτε εργασίας στο προϊόν.

3.3.1 Καθήκοντα του οργανισμού που χρησιμοποιεί το προϊόν
Ο οργανισμός που χρησιμοποιεί το προϊόν πρέπει να διασφαλίζει τα ακόλουθα:

– Κάθε ομάδα χρηστών διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα (π.χ., έχει λάβει 
εκπαίδευση εξειδίκευσης ή έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις μέσα από την 
εμπειρία).

– Κάθε ομάδα χρηστών έχει εκπαιδευτεί, προκειμένου να εκτελεί την εργασία.

– Κάθε ομάδα χρηστών έχει διαβάσει και κατανοήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια του 
παρόντος εγγράφου.

3.3.2 Ομάδες χρηστών
Κλινικοί χρήστες
Αυτή η ομάδα χρηστών χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
χρήση.

Εργασία Προϋπόθεση
Χρήση του προϊόντος σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση

Εξειδικευμένη ιατρική γνώση στη χρήση 
του προϊόντος
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Προσωπικό επανεπεξεργασίας
Η ομάδα χρηστών λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την επανεπεξεργασία 
του προϊόντος.

Προσωπικό σέρβις
Αυτή η ομάδα χρηστών εγκαθιστά το προϊόν και εκτελεί εργασίες σέρβις.

Εφόσον απαιτούνται δεξιότητες ή εργαλεία που αφορούν σε συγκεκριμένο προϊόν, 
οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το 
εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις έχει εκπαιδευτεί από την Dräger για την εκτέλεση 
αυτών των εργασιών στο συγκεκριμένο προϊόν.

Συνιστάται μια σύμβαση τεχνικής υποστήριξης με την Dräger.

3.4 Πληροφορίες για τις οδηγίες ασφαλείας και τις 
δηλώσεις προφύλαξης
Οι οδηγίες ασφαλείας και οι δηλώσεις προφύλαξης προειδοποιούν για κινδύνους 
και παρέχουν οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Η μη τήρηση τους 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ατόμων ή υλικές ζημιές.

3.4.1 Οδηγίες ασφαλείας
Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει ενότητες με οδηγίες ασφαλείας που προειδοποιούν 
για κινδύνους. Ο τύπος κινδύνου και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
περιγράφονται σε κάθε οδηγία ασφαλείας.

3.4.2 Δηλώσεις προφύλαξης
Οι δηλώσεις προφύλαξης σχετίζονται με βήματα ενεργειών και προειδοποιούν για 
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση των βημάτων ενεργειών.  
Οι δηλώσεις προφύλαξης προηγούνται των βημάτων ενεργειών.

Τα παρακάτω προειδοποιητικά σήματα και οι προειδοποιητικές λέξεις υποδεικνύουν 
δηλώσεις προφύλαξης και διαφοροποιούν τις πιθανές συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης.

Εργασία Προϋπόθεση
Επανεπεξεργασία Εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της 

επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων

Εργασία Προϋπόθεση
Εγκατάσταση Εξειδικευμένη ιατρική γνώση στον τομέα 

της ηλεκτρικής μηχανολογίας και μηχανι-
κής
Εμπειρία στο σέρβις ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων

Βασικές εργασίες σέρβις (επιθεώρηση, 
συντήρηση σύμφωνα με το κεφάλαιο 
«Συντήρηση»)

Βασικές και σύνθετες εργασίες σέρβις 
(επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή)

Εμπειρία σε σύνθετες εργασίες σέρβις 
σε αυτό το προϊόν

∆ιαμόρφωση των ρυθμίσεων εκκίνησης

Ενσωμάτωση σε ένα δίκτυο πληροφορι-
κής

Γνώση ενσωμάτωσης συστήματος σύμ-
φωνα με τη σειρά προτύπων IEC 80001
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3.5 Βασικές οδηγίες ασφαλείας
3.5.1 Οδηγίες χρήσης

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες ενδέχεται να προκληθούν εάν το προϊόν 
χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των πληροφοριών των παρόντων οδηγιών 
χρήσης.

► Τηρείτε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη χρήση. Φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ευπρόσιτο 
μέρος. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.

Οι οδηγίες χρήσης δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία για τα ακόλουθα 
σημεία:

– Κινδύνους που είναι προφανείς στους χρήστες.

– Συνέπειες προφανούς ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος.

– Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε ασθενείς που πάσχουν από μία ή 
περισσότερες παθήσεις.

3.5.2 Σύμβολα και ετικέτες προϊόντος
Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες ενδέχεται να προκληθούν εάν δε ληφθούν 
υπόψη τα σύμβολα και οι ετικέτες προϊόντος.

► Λαμβάνετε υπόψη τα σύμβολα και τις ετικέτες προϊόντος.

3.5.3 Τροποποιήσεις στο προϊόν
Οι τροποποιήσεις στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και, κατά 
συνέπεια, σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες.

► Μην τροποποιείτε το προϊόν.

3.5.4 Ηλεκτροπληξία
Στο περίβλημα υπάρχουν ηλεκτροφόρα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

► Μην ανοίγετε το περίβλημα κάτω από το πλαστικό κάλυμμα.

► Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από το αρμόδιο προσωπικό. Η 
Dräger συνιστά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών από την 
DrägerService.

Προειδοποιη-
τικό σήμα

Προειδοποιητική 
λέξη

Συνέπειες μη συμμόρφωσης

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορεί να οδηγήσει σε μέτριο ή μικρό 
τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
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3.5.5 Εξαρτήματα
Η χρήση ασύμβατων εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργική 
ακεραιότητα του προϊόντος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό 
και υλικές ζημιές.

► Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με 
αυτό το προϊόν αναφέρονται στον κατάλογο παραγγελίας που παρέχεται μαζί με 
το προϊόν.

► Χρησιμοποιείτε μόνο ακέραια εξαρτήματα. Η χρήση ελαττωματικών 
εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργική ακεραιότητα του 
προϊόντος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό και υλικές 
ζημιές.

► Εσφαλμένη λειτουργία, εσφαλμένη χρήση ή εσφαλμένη επανεπεξεργασία 
ενδέχεται να προκύψουν όταν εξαρτήματα ή συνδεδεμένα προϊόντα 
χρησιμοποιούνται κατά παράβλεψη των πληροφοριών που παρέχονται στις 
σχετικές οδηγίες χρήσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό 
και υλικές ζημιές.

► Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του καταλόγου 
παραγγελίας.

3.5.6 Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού
Μαγνητικά πεδία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργική ακεραιότητα 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, συνεπώς, να θέσουν σε κίνδυνο τον ασθενή ή 
το χρήστη.

► Μη χρησιμοποιείτε το ιατροτεχνολογικό προϊόν σε χώρους με εφαρμογές 
μαγνητικών πεδίων (π.χ., απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού).

3.5.7 Υπερθέρμανση
Η λειτουργική ακεραιότητα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος μπορεί να 
υποβαθμιστεί σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

► Μη χρησιμοποιείτε το ιατροτεχνολογικό προϊόν κοντά σε θερμοπομπούς ή άλλες 
πηγές θερμότητας.

► Μην εκθέτετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

► Μην καλύπτετε τις σχισμές εξαερισμού του περιβλήματος.

3.5.8 Εύφλεκτα αέρια
Εάν προκύψουν συγκεντρώσεις οξυγόνου άνω του 25 Vol%, εύφλεκτα ή εκρηκτικά 
μείγματα αερίων, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς που μπορεί να 
καταλήξει σε πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών. 

► Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να προκύψουν 
συγκεντρώσεις οξυγόνου άνω του 25 Vol% ή εύφλεκτα ή εκρηκτικά μείγματα 
αερίων.



Οδηγίες χρήσης  |  Connectivity Converter CC300  13

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

3.5.9 Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
Οι συσκευές ασύρματης επικοινωνίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα) και ο ιατρικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός (π.χ., απινιδωτές, ηλεκτροχειρουργικές συσκευές) 
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όταν τέτοιου είδους συσκευές 
λειτουργούν πολύ κοντά σε αυτή τη συσκευή ή τα καλώδιά της, η λειτουργική 
ακεραιότητα αυτής της συσκευής μπορεί να διακυβεύεται από ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό και υλικές 
ζημιές.

► Για να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργική ακεραιότητα αυτής της συσκευής, θα 
πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1,0 m (3,3 ft) ανάμεσα 
στη συσκευή αυτή και σε ασύρματο εξοπλισμό επικοινωνίας ή άλλα ιατρικά 
μηχανήματα.

3.5.10 Βλάβη της συσκευής
Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημίες ως αποτέλεσμα επανεπεξεργασίας, φθοράς ή 
ακατάλληλης αποθήκευσης. Η λειτουργική ακεραιότητα της συσκευής δεν μπορεί 
πλέον να διασφαλιστεί σε περίπτωση βλάβης της συσκευής. Ο ασθενής ενδέχεται 
να τεθεί σε κίνδυνο.

► ∆ιατηρείτε τις συνθήκες περιβάλλοντος για τη λειτουργία και την αποθήκευση 
της συσκευής.

► Αντικαθιστάτε κάθε συσκευή που δε συμπεριφέρεται όπως πρέπει ή είναι 
προφανές ότι δεν λειτουργεί σωστά με μια συσκευή που λειτουργεί σωστά.

3.5.11 Ενσωματωμένο σύστημα
Η συσκευή CC300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο άμεσο περιβάλλον άλλων 
συσκευών σε εγκεκριμένα από την Dräger ενσωματωμένα συστήματα.

3.5.12 Μεταφορά δεδομένων
Κίνδυνος ελλιπούς μεταφοράς δεδομένων.

Οι μεταδιδόμενες πληροφορίες κατάστασης συναγερμού ενδέχεται να είναι ατελείς.

► Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δεδομένα για την παρακολούθηση ασθενών ή 
συσκευών.

► Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση ενός κατανεμημένου 
συστήματος συναγερμού με μη επιβεβαιωμένη μετάδοση συναγερμού κατά το 
πρότυπο IEC 60601-1-8:2014. 

► Παραμένετε εντός του ακουστικού εύρους των συναγερμών που μεταδίδονται 
από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω MEDIBUS.X.
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3.5.13 Μη εγκεκριμένες συσκευές SDC
Κίνδυνος από μη εγκεκριμένες συσκευές SDC. 

Άλλες συσκευές SDC στο ίδιο δίκτυο πληροφορικής μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τη συσκευή. Η πρόσβαση μη εγκεκριμένων συσκευών πρέπει να αποτρέπεται.

► Αποτρέπετε την πρόσβαση μη εγκεκριμένων συσκευών στο νοσοκομειακό 
δίκτυο.

► ∆ιατηρείτε ενημερωμένη τη λευκή λίστα, έτσι ώστε αυτή να περιλαμβάνει μόνο 
τις συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή CC300 (αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις).

► Ορίστε εναλλακτικές επιλογές (π.χ., ρυθμίστε φίλτρα διευθύνσεων MAC).

3.6 Ασφάλεια κατά τον καθαρισμό και το σέρβις
3.6.1 Κίνδυνος μόλυνσης

Η συσκευή πρέπει να υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία, διαφορετικά υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης.

► Καθαρίστε και απολυμάνετε τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη 
φορά.

► Τηρήστε τους κανόνες πρόληψης μόλυνσης και τους κανονισμούς 
επανεπεξεργασίας της μονάδας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

► Χρησιμοποιήστε επικυρωμένες διαδικασίες επανεπεξεργασίας.

► Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τα καθαριστικά, τα 
απολυμαντικά και τις συσκευές επανεπεξεργασίας.

► Πριν από την εκτέλεση εργασιών σέρβις και την επιστροφή του προϊόντος για 
επισκευή, υποβάλλεται το προϊόν σε επανεπεξεργασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 
"Επανεπεξεργασία".

3.6.2 Φθορά και κόπωση υλικού
Η φθορά και καταπόνηση υλικού των στοιχείων ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη της 
συσκευής και σε δυσλειτουργίες.

► Ελέγχετε τα προϊόντα για ενδείξεις φθοράς (π.χ., ρωγμές, παραμόρφωση, 
αποχρωματισμό ή ξεφλούδισμα) και αντικαταστήστε τα, εάν χρειάζεται.

3.6.3 Σέρβις
Αυτό το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε σέρβις σωστά και τακτικά. Εάν το σέρβις 
δεν εκτελεστεί σωστά, ενδέχεται να προκύψουν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

► Εκτελέστε το σέρβις σύμφωνα με το κεφάλαιο "Σέρβις".

► Το σέρβις πρέπει να εκτελείται από εκείνα τα άτομα, στα οποία έχει ανατεθεί το 
συγκεκριμένο μέτρο.

► Εκτελείτε εργασίες σέρβις μόνον όταν η συσκευή δε βρίσκεται σε λειτουργία.
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4 Επισκόπηση
Μπροστινή όψη

Συνδέσεις καλωδίων

3
4

8
9

0

Αριθ. Περιγραφή
A Περιοχή ετικετών για την ID ενσωματωμένου συστήματος

3
4

8
9

1

Αριθ. Περιγραφή
A Σειριακή θύρα

B Θύρα δικτύου, με συμβατότητα PoE (Power over Ethernet)

C Είσοδος ισχύος

A

A B C
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Με ανοικτό πλαστικό κάλυμμα

3
4

9
0

4

Αριθ
.

LED Επεξήγηση

A LED κατάστασης
Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Μεταφορά δεδομένων
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομέ-
νων. Η συσκευή τίθεται τότε αυτόματα σε κατάσταση 
λειτουργίας.

Ανάβει με πράσινο 
χρώμα

CC300 σε λειτουργία

Ανάβει με κόκκινο 
χρώμα

∆υσλειτουργία συσκευής

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα

Εσωτερικό σφάλμα

B LED ισχύος
Ανάβει με πράσινο 
χρώμα

CC300 σε λειτουργία

Σβηστή Χωρίς τροφοδοσία ισχύος

B
A
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Πίσω όψη

3
4

9
0

5

Αριθ. Περιγραφή
A ∆εξιά στερέωση σε κατακόρυφη ράγα GCX

B Αριστερή στερέωση σε κατακόρυφη ράγα GCX

C Προσάρτηση σε οριζόντια ράγα

A B C
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5 Συναρμολόγηση και προετοιμασία
5.1 Τοποθέτηση της συσκευής CC300

Η συσκευή CC300 μπορεί να προσαρτηθεί σε όρθια θέση σε κατακόρυφη ράγα 
GCX ή σε οριζόντια ράγα (Dräger ή Fairfield). Χρησιμοποιείτε τη συσκευή CC300 
αποκλειστικά με κλειστό κάλυμμα.

Η τοποθέτηση και η διαμόρφωση της συσκευής CC300 διεξάγονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η συσκευή CC300 μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο, μονάδα τροφοδοσίας ή 
τροχήλατα συσκευών.

5.2 Συναρμολόγηση

1. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα. Για το σκοπό αυτό, ανασηκώστε πρώτα το 
πλαστικό κάλυμμα στο κάτω άκρο.

2. Για να εγκαταστήσετε τα καλώδια, στερεώστε το πλαστικό κάλυμμα στην επάνω 
πλευρά της συσκευής CC300.

3. Συνδέστε το καλώδιο για τη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η LED ηλεκτρικής 
τάσης ανάβει με πράσινο χρώμα. (Η συσκευή CC300 μπορεί να τροφοδοτηθεί 
και από τη θύρα δικτύου (PoE). Ωστόσο, μόλις συνδεθεί η μονάδα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας, η ισχύς θα παρέχεται από τη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας.)

4. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο στη σειριακή θύρα της συσκευής 
MEDIBUS.X. Χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους προσαρμογείς, εάν 
χρειάζεται. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη συσκευή CC300. 

5. Συνδέστε τη συσκευή CC300 στο νοσοκομειακό δίκτυο μέσω της θύρας δικτύου.

6. Αφού συνδεθούν όλα τα καλώδια, κλείστε το πλαστικό κάλυμμα. Για το σκοπό 
αυτό, στερεώστε πρώτα το κάλυμμα στην επάνω πλευρά της συσκευής. Στη 
συνέχεια, πιέστε το κάτω τμήμα του καλύμματος επάνω στις συνδέσεις 
καλωδίων. Το πλαστικό κάλυμμα λειτουργεί ως διάταξη ανακούφισης 
εφελκυσμού για όλα τα συνδεδεμένα καλώδια. 

Η συσκευή CC300 είναι έτοιμη για λειτουργία. Η συσκευή CC300 δε διαθέτει δικό 
της περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η συσκευή CC300 διαμορφώνεται από την 
οθόνη Perseus A500 ή Atlan A3xx ή το λογισμικό DrägerService.

3
4

9
0

6
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
► Στη σειριακή θύρα πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά συσκευές με μέγιστη 

ονομαστική τάση 24 V DC. 

► Στη θύρα δικτύου πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά συσκευές με μέγιστη 
ονομαστική τάση 57 V DC.

5.2.1 Ενσωματωμένο σύστημα
Η σύνδεση συσκευής (π.χ., η χρήση λειτουργιών συστήματος της συσκευής 
Perseus A500 με πιστοποιημένη από την Dräger συσκευή παρακολούθησης SDC) 
πραγματοποιείται μέσω μιας μοναδικής ID ενσωματωμένου συστήματος, που είναι 
η ίδια για όλες τις συμμετέχουσες συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι η ID ενσωματωμένου 
συστήματος έχει διαμορφωθεί σωστά.

Ανάλογα με το επιλεγμένο ενσωματωμένο σύστημα, εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στη συσκευή 
CC300, οι οποίες θα επηρεάσουν την επαλήθευση και τη διαμόρφωση της ID 
ενσωματωμένου συστήματος.

Σε περίπτωση αλλαγής του ενσωματωμένου συστήματος, η αντίστοιχη 
προεπιλεγμένη ρύθμιση θα πρέπει να τροποποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις.

Οι έγκυροι χαρακτήρες για την ID ενσωματωμένου συστήματος είναι οι 94 
εκτυπώσιμοι χαρακτήρες του συνόλου χαρακτήρων ASCII σε αγγλικό 
πληκτρολόγιο, εξαιρουμένων των χαρακτήρων τελείας και διαστήματος: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος λόγω λανθασμένης ID ενσωματωμένου συστήματος
Η αλλαγή της θέσης λειτουργίας μιας συσκευής απαιτεί την αλλαγή της ID 
ενσωματωμένου συστήματος.

► Αναθέτετε τις αλλαγές της θέσης λειτουργίας σε εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις.

► Βεβαιωθείτε ότι οι ID ενσωματωμένου συστήματος είναι ίδιες στις συσκευές που 
πρόκειται να επικοινωνούν μεταξύ τους στον ίδιο χώρο εργασίας.

► Η ID ενσωματωμένου συστήματος πρέπει να αντιστοιχεί στη θέση λειτουργίας ή 
στο ενσωματωμένο σύστημα.

5.2.1.1 ID ενσωματωμένου συστήματος

Η ID ενσωματωμένου συστήματος περιλαμβάνει 3 πεδία δεδομένων. Αυτά τα πεδία 
δεδομένων πρέπει να καθορίζουν με μοναδικό τρόπο τη θέση λειτουργίας της 
συσκευής ή το ενσωματωμένο σύστημα (διαμόρφωση συσκευής 1, 2, 3 ή 4).

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID
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Παράδειγμα 1: Συσκευή CC300 εγκαταστημένη σε σταθερή θέση λειτουργίας (π.χ., 
σε επιτοίχια ράγα ή σε μονάδα τροφοδοσίας)

Παράδειγμα 2: Συσκευή CC300 εγκαταστημένη σε τροχήλατο Perseus A500

Η Dräger συνιστά, οι επιλεγμένες ID ενσωματωμένου συστήματος να έχουν μήκος 
κατάλληλο για την ολοκληρωμένη προβολή της ID τμήματος και της ID σταθμού 
εργασίας στη γραμμή κεφαλίδας της συσκευής Perseus A500. 

Επειδή η ID νοσοκομείου δεν προβάλλεται στις οθόνες των συσκευών, η ID 
νοσοκομείου για ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις 
συσκευές. Αλλιώς, ο χρήστης δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει από το εμφανές 
τμήμα της ID ενσωματωμένου συστήματος εάν οι δύο συσκευές έχουν συνδεθεί 
σωστά μεταξύ τους. Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέτει ένα σχέδιο 
ονοματοδοσίας που να καθορίζει μια κατάλληλη ID ενσωματωμένου συστήματος 
για κάθε χώρο εργασίας του νοσοκομείου.

5.2.1.2 Δυνατή διαμόρφωση συσκευών

Η συσκευή CC300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω διαμορφώσεις 
συσκευής.

Οι εικόνες των διαμορφώσεων συσκευής 1 έως 4 στο επόμενο κεφάλαιο 
παρουσιάζουν το παράδειγμα Perseus A500.

5.2.1.2.1 Διαμόρφωση συσκευών 1

Η συσκευή CC300 και το πιστοποιημένο από την Dräger μόνιτορ SDC είναι 
εγκαταστημένα στο ίδιο τροχήλατο όπως και η συσκευή MEDIBUS.X. Για 
περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Υποστηριζόμενες συσκευές", σελίδα 26.

CC300
Hospital ID HOSP1 (δεν προβάλλεται στη γραμμή 

κεφαλίδας του συστήματος Perseus 
A500)

Department ID CARDIO

Workstation ID OR22

CC300
Hospital ID HOSP1 (δεν προβάλλεται στη γραμμή 

κεφαλίδας του συστήματος Perseus 
A500)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1



Οδηγίες χρήσης  |  Connectivity Converter CC300  21

Συναρμολόγηση και προετοιμασία

Με αυτήν τη διαμόρφωση συσκευών, η συσκευή CC300 χρησιμοποιεί πάντοτε την 
ID ενσωματωμένου συστήματος που έχει διαμορφωθεί για το συγκεκριμένο 
ενσωματωμένο σύστημα. Ακόμη και μετά από διακοπές ρεύματος ή τη μετακίνηση 
ολόκληρης της διαμόρφωσης συσκευών 1 σε διαφορετική θέση λειτουργίας, η 
συσκευή CC300 θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτήν την ID ενσωματωμένου 
συστήματος.

Η διαμόρφωση της ID ενσωματωμένου συστήματος της συσκευής CC300 πρέπει 
να διεξαχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η συσκευή CC300 πρέπει να επισημαίνεται εμφανώς με την εκχωρημένη ID 
ενσωματωμένου συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ID ενσωματωμένου 
συστήματος αντιστοιχεί σε μια διαμόρφωση εξοπλισμού (π.χ., 
HOSP1/COMBI/CART1) και όχι σε μια θέση λειτουργίας (π.χ., αίθουσα 
χειρουργείου 1). Η ID ενσωματωμένου συστήματος πρέπει να είναι η ίδια με την ID 
ενσωματωμένου συστήματος στο αντίστοιχο, πιστοποιημένο από την Dräger 
μόνιτορ SDC.

∆εν είναι δυνατό να κληροδοτηθεί μια ID ενσωματωμένου συστήματος από 
διακόπτη σε σταθερή θέση σε αυτήν τη διαμόρφωση συσκευής.

5.2.1.2.2 Διαμόρφωση συσκευών 2

Η συσκευή CC300 και το πιστοποιημένο από την Dräger μόνιτορ SDC είναι 
εγκαταστημένα σε σταθερή θέση. Οι εγκεκριμένες από την Dräger συσκευές 
MEDIBUS.X βρίσκονται συνδεδεμένες στη συσκευή CC300.

3
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Με αυτήν τη διαμόρφωση συσκευών, η συσκευή CC300 χρησιμοποιεί πάντοτε την 
ID ενσωματωμένου συστήματος που έχει διαμορφωθεί για τη συγκεκριμένη θέση 
λειτουργίας. ∆εν απαιτείται καμία ενέργεια του χρήστη, ούτε μετά από διακοπή 
ρεύματος ή μετά από τη σύνδεση κάποιας διαφορετικής συσκευής MEDIBUS.X. Η 
διαμόρφωση της ID ενσωματωμένου συστήματος της συσκευής CC300 μπορεί να 
διεξαχθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η διαμορφωμένη ID 
ενσωματωμένου συστήματος πρέπει να επισημαίνεται εμφανώς στην εξωτερική 
πλευρά της συσκευής CC300. Στην περίπτωση αυτή, η ID ενσωματωμένου 
συστήματος αντιστοιχεί σε μια θέση λειτουργίας (π.χ., HOSP1/CARDIO/OR22) και 
όχι σε κάποια διαμόρφωση εξοπλισμού. Η ID ενσωματωμένου συστήματος πρέπει 
να είναι η ίδια με την ID ενσωματωμένου συστήματος του αντίστοιχου, 
πιστοποιημένου από την Dräger μόνιτορ SDC.

∆εν είναι δυνατό να κληροδοτηθεί μια ID ενσωματωμένου συστήματος από 
διακόπτη σε σταθερή θέση σε αυτήν τη διαμόρφωση συσκευής.

5.2.1.2.3 Διαμόρφωση συσκευών 3

Αυτή η διαμόρφωση συσκευών ισχύει μόνο για συσκευές θεραπείας, μέσω του 
περιβάλλοντος εργασίας χρήστη των οποίων μπορεί να επαληθευτεί η ID 
ενσωματωμένου συστήματος της συσκευής CC300 (π.χ., Perseus A500 και Atlan 
A3xx).

Η συσκευή CC300 έχει προσαρτηθεί σε τροχήλατο. Το πιστοποιημένο από την 
Dräger μόνιτορ SDC είναι εγκαταστημένο σε σταθερή θέση, π.χ., σε τοίχο.
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Σε αυτή τη διαμόρφωση συσκευών, η συσκευή CC300 εκκινεί μετά από διακοπή 
ρεύματος άνω των 60 δευτερολέπτων ή μετά από τη μετακίνηση της συσκευής 
θεραπείας σε διαφορετική θέση λειτουργίας, με μη επαληθευμένη ID 
ενσωματωμένου συστήματος. 

Τα δεδομένα από τη συνδεδεμένη συσκευή θεραπείας μεταδίδονται στο δίκτυο 
(π.χ., στο δίκτυο Dräger Infinity Gateway) παρά τη μη επαληθευμένη ID 
ενσωματωμένου συστήματος.

Μόνο αφού διαμορφωθεί και επαληθευτεί από το προσωπικό σέρβις η ίδια ID 
ενσωματωμένου συστήματος για τη συσκευή CC300 και το πιστοποιημένο από την 
Dräger μόνιτορ SDC καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με το αντίστοιχο μόνιτορ 
SDC.

Η διαμόρφωση και η επαλήθευση είναι δυνατή μόνον εφόσον το εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις έχει ρυθμίσει κατάλληλα τη συσκευή CC300. Αυτό επισημαίνεται 
με την ετικέτα στη συσκευή CC300, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση 
επισημαίνει τη σχέση με τη συσκευή Perseus A500 στην οποία είναι εγκαταστημένη 
(π.χ., CC300 για Perseus A500, αριθμός σειράς XYZ).

Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ισχύος στη συσκευή CC300 για 
περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, η ID ενσωματωμένου συστήματος θα πρέπει 
να επαληθευτεί εκ νέου στη διαμόρφωση του συστήματος της συσκευής θεραπείας. 
Η ID ενσωματωμένου συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί κατά την αρχική 
λειτουργία και μετά από μετακίνηση της συσκευής σε διαφορετική θέση λειτουργίας. 
Στην περίπτωση αυτή, η ID ενσωματωμένου συστήματος καθορίζει τη θέση 
λειτουργίας του μόνιμα εγκατεστημένου, πιστοποιημένου από την Dräger μόνιτορ 
SDC (π.χ., HOSP1/CARDIO/OR22) και όχι κάποια διαμόρφωση εξοπλισμού. 

Όταν χρησιμοποιείται διακόπτης με τεχνολογία LLDP σε σταθερή θέση, αυτή η ID 
ενσωματωμένου συστήματος κληροδοτείται αυτόματα από το διακόπτη και, 
συνεπώς, επαληθεύεται αυτόματα. Η νέα ID ενσωματωμένου συστήματος δε 
χρειάζεται να καταχωριστεί και να επαληθευτεί από προσωπικό σέρβις.

Εάν η συσκευή CC300 αποσυνδεθεί από τον πιστοποιημένο από την Dräger 
διακόπτη LLDP, η συσκευή CC300 θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί την ID 
ενσωματωμένου συστήματος του διακόπτη LLDP. Θα τεθεί αυτόματα σε μη 
επαληθευμένη κατάσταση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος κατά τη λειτουργία σε ενσωματωμένο σύστημα
Οι λάθος ή ακατάλληλες ID ενσωματωμένου συστήματος μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη σύνδεση λάθος συσκευών μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
απρόβλεπτη συμπεριφορά συσκευών.

► Εκχωρείτε την ID ενσωματωμένου συστήματος με βάση την τρέχουσα θέση της 
συσκευής.

► Μετά από ενδονοσοκομειακή μεταφορά, ελέγξτε την ID ενσωματωμένου 
συστήματος στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής θεραπείας.

► Χρησιμοποιείτε σαφείς ονομασίες.

► Αποφεύγετε τη χρήση χαρακτήρων που συγχέονται εύκολα (π.χ., 0 και O).

► Αποφεύγετε ονομασίες μεγάλου μήκους.

► Πριν από την αποκατάσταση της σύνδεσης, ελέγξτε εάν η ID ενσωματωμένου 
συστήματος έχει καταχωριστεί σωστά στη συσκευή θεραπείας.

5.2.1.2.4 Διαμόρφωση συσκευών 4

Η συσκευή CC300 είναι εγκαταστημένη σε τροχήλατο συσκευής MEDIBUS.X. Ο 
καθορισμένος από την Dräger διακόπτης LLDP είναι εγκατεστημένος σε σταθερή 
θέση στο κρεβάτι. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Υποστηριζόμενες 
συσκευές", σελίδα 26.

Μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά από μετακίνηση της συσκευής MEDIBUS.X σε 
διαφορετική θέση λειτουργίας, σε αυτήν τη διαμόρφωση συσκευών, η συσκευή 
CC300 εκκινείται με τη μη επαληθευμένη ID ενσωματωμένου συστήματος που έχει 
διαμορφωθεί για τη συσκευή CC300. Η διαμορφωμένη ID ενσωματωμένου 
συστήματος θα πρέπει να επισημαίνει τη σχέση με τη συσκευή MEDIBUS.X στην 
οποία είναι εγκαταστημένη η συσκευή CC300 (π.χ., HOSP1/COMBI/V500CART1) 
και όχι κάποια θέση λειτουργίας (π.χ., αίθουσα χειρουργείου 1).

4
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Όταν η συσκευή CC300 συνδεθεί με τον καθορισμένο από την Dräger διακόπτη 
LLDP, η συσκευή CC300 (μέσω του πρωτοκόλλου LLDP) υιοθετεί την ID 
ενσωματωμένου συστήματος που έχει διαμορφωθεί για το διακόπτη LLDP ως τη 
νέα, επαληθευμένη ID ενσωματωμένου συστήματος. Εάν αυτή ταυτίζεται με την ID 
ενσωματωμένου συστήματος του αντίστοιχου πιστοποιημένου από την Dräger 
μόνιτορ SDC, υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συσκευών.

Η διαμόρφωση της ID ενσωματωμένου συστήματος της συσκευής CC300 μπορεί 
να διεξαχθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις θα επισημάνει ανάλογα τη συσκευή CC300.

Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα της συσκευής CC300 επισημαίνει μια διαμόρφωση 
εξοπλισμού και τη δυνατότητα σύνδεσης με έναν καθορισμένο από την Dräger 
διακόπτη LLDP (π.χ., για συσκευή XYZ ή κρεβάτι LLDP).

Εάν η συσκευή CC300 αποσυνδεθεί από τον καθορισμένο από την Dräger 
διακόπτη LLDP, η διαμορφωμένη για τη συσκευή CC300 ID ενσωματωμένου 
συστήματος ενεργοποιείται ξανά. Θα τεθεί αυτόματα σε μη επαληθευμένη 
κατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος κατά την εργασία σε ενσωματωμένο σύστημα
Οι λάθος ή ακατάλληλες ID ενσωματωμένου συστήματος μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη σύνδεση λάθος συσκευών μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
απρόβλεπτη συμπεριφορά συσκευών.

► Ο διακόπτης LLDP πρέπει να διαμορφωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις.

► Ο διακόπτης LLDP πρέπει να αντιστοιχιστεί αποκλειστικά σε ένα κρεβάτι. 

► Συνδέετε αποκλειστικά συσκευές για τον ίδιο ασθενή με τον ίδιο διακόπτη LLDP.

5.2.1.2.5 Λίστα ελέγχου για τη ρύθμιση της ID ενσωματωμένου συστήματος κατά τη 
χρήση της συσκευής Perseus A500 ως συσκευής καταχώρισης

Προϋπόθεση:

– Η συσκευή βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Standby.

– Η συσκευή δεν αποτελεί μέρος ενσωματωμένου συστήματος.

1. Ανοίξτε το παράθυρο System setup.

2. Αγγίξτε την καρτέλα System.

3. Αγγίξτε την κάθετη καρτέλα System integration.

4. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για τη διαμόρφωση.

5. Καταχωρίστε τα στοιχεία για Hospital ID, Department ID και Workstation ID, 
το ένα μετά το άλλο.

– Αγγίξτε το σύμβολο μολυβιού

– Αλλάξτε τα ονόματα με το εικονικό πληκτρολόγιο

– Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Enter

Προσέξτε τη χρήση κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων κατά τη δημιουργία της 
ID ενσωματωμένου συστήματος.
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6. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση και των 3 τμημάτων της ID ενσωματωμένου 
συστήματος, επιβεβαιώστε με Connect. Το σύμβολο δικτύου στη γραμμή 
κεφαλίδας επισημαίνει την κατάσταση σύνδεσης με το πιστοποιημένο από την 
Dräger μόνιτορ SDC.

7. Εάν χρειάζεται, διεξάγετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις για το χώρο εργασίας στο 
Shared system functions με On ή None.

8. Κλείστε το παράθυρο System setup.

5.2.1.3 Συναγερμοί

Η συσκευή CC300 στέλνει περιοδικά αιτήματα στη συνδεδεμένη συσκευή 
MEDIBUS.X. Εάν προκύψει συναγερμός μεταξύ 2 αιτημάτων και εξαφανιστεί 
αμέσως, τότε αυτός δεν μπορεί να ανιχνευτεί και να προωθηθεί στο δίκτυο. Ο 
αναμενόμενος χρόνος καθυστέρησης συναγερμού είναι συνήθως μικρότερος από 
2 δευτερόλεπτα.

Ο συναγερμός από μια συσκευή MEDIBUS.X που βρίσκεται συνδεδεμένη στη 
συσκευή CC300 έχει προτεραιότητα και είναι συναφής.

Λάβετε υπόψη ότι μια τιμή μέτρησης και ένας συναγερμός στο προφίλ HL7-ACM 
μιας συνδεδεμένης πύλης είναι πιθανό να μην ταυτίζονται. Ένας συναγερμός 
μεταδίδεται ακόμη και εάν η μέτρηση δεν έχει ακόμη φτάσει στο όριο. Αυτό 
συμβαίνει επειδή στις τιμές εκχωρείται η ίδια χρονική σήμανση, ακόμη και όταν 
έχουν ανιχνευτεί με (ελαφρά) χρονική απόκλιση.

5.2.1.4 Υποστηριζόμενες συσκευές

Οι παρακάτω συσκευές υποστηρίζονται από τη συσκευή CC300. Τα μεταφερόμενα 
δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κλινικούς σκοπούς.

– Perseus A500, έκδοση λογισμικού 2.01 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο 
MEDIBUS, έκδοση 06.001)2)

– Atlan A3xx, έκδοση λογισμικού 1.01 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο MEDIBUS, 
έκδοση 06.001)2)

– Primus, Primus IE, έκδοση λογισμικού 4.53 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο 
MEDIBUS, έκδοση 06.002)

– Evita V300, έκδοση λογισμικού 02.51 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο MEDIBUS, 
έκδοση 04.032)

– Evita Infinity V500, έκδοση λογισμικού 02.51 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο 
MEDIBUS, έκδοση 04.032)

– Evita V600, έκδοση λογισμικού 01.05 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο MEDIBUS, 
έκδοση 04.032)

– Evita V800, έκδοση λογισμικού 01.05 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο MEDIBUS, 
έκδοση 04.032)

– Babylog VN500, έκδοση λογισμικού 02.51 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο 
MEDIBUS, έκδοση 04.032)

1) Συγχρονισμός των καταστάσεων συσκευής μεταξύ της συσκευής MEDIBUS.X και του μόνιτορ 
Dräger IACS

2) Μετατροπή δεδομένων από τη συσκευή MEDIBUS.X στη συσκευή SDC για προώθηση των 
δεδομένων στο μόνιτορ IACS και στην πύλη Infinity Gateway. Μόνο το μόνιτορ IACS μπορεί 
να προβάλλει τα δεδομένα. Η πύλη Infinity Gateway προωθεί τα δεδομένα σε άλλα συστήματα 
μέσω HL7 και της διεπαφής API.
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– Babylog VN600, έκδοση λογισμικού 01.05 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο 
MEDIBUS, έκδοση 04.032)

– Babylog VN800, έκδοση λογισμικού 01.05 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο 
MEDIBUS, έκδοση 04.032)

– Zeus IE, έκδοση λογισμικού 2.02 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο MEDIBUS, 
έκδοση 06.002)

– Savina 300, έκδοση λογισμικού 5.02 ή μεταγενέστερη, πρωτόκολλο MEDIBUS, 
έκδοση 04.002)
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6 Πληροφορίες χειρισμού
∆εν απαιτείται κανένας χειρισμός στη συσκευή CC300.

Η εγκεκριμένη από την Dräger συσκευή MEDIBUS.X λειτουργεί σε ένα 
ενσωματωμένο σύστημα μέσω της συσκευής CC300. Αυτές οι συνδεδεμένες 
συσκευές MEDIBUS.X παρέχουν πληροφορίες στο ενσωματωμένο σύστημα ή 
χρησιμοποιούν πληροφορίες που παρέχονται από αυτό.

Αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης των συγκεκριμένων 
συσκευών.

6.1 Πιστοποιητικά
Η συσκευή Connectivity Converter CC300 παραδίδεται με έγκυρο πιστοποιητικό 
ασφαλείας TLS. Η επικοινωνία με το ενσωματωμένο σύστημα είναι δυνατή μόνο με 
έγκυρο πιστοποιητικό.

Όταν λήξει το πιστοποιητικό, αυτό θα πρέπει να ανανεωθεί από εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις.
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7 Επίλυση προβλημάτων
LED Σημασία Αντιμετώπιση
Η LED κατά-
στασης ανα-
βοσβήνει με 
κόκκινο 
χρώμα

Εσωτερικό σφάλμα ∆ιακόψτε την τροφοδοσία ισχύος 
και επανεκκινήστε τη συσκευή 
CC300.

∆ιακόπηκε η σύνδεση δικτύου. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.

Το πιστοποιητικό θα λήξει σε 
διάστημα μικρότερο από 
3 μήνες.

Ανανεώστε το πιστοποιητικό για τη 
συσκευή CC300 και ενημερώστε 
την DrägerService.

Το πιστοποιητικό έχει λήξει. Ανανεώστε το πιστοποιητικό για τη 
συσκευή CC300 και ενημερώστε 
την DrägerService.

Το πιστοποιητικό δεν είναι 
ακόμη έγκυρο

Ενημερώστε την DrägerService και 
ρυθμίστε την ώρα συστήματος.

Η ID ενσωματωμένου συστή-
ματος δεν έχει διαμορφωθεί 
σωστά

∆ιορθώστε και επαληθεύστε την ID 
ενσωματωμένου συστήματος της 
συνδεδεμένης συσκευής Dräger 
MEDIBUS.X. Ενημερώστε την 
DrägerService.

∆εν βρέθηκε καμία άλλη 
συσκευή SDC στο ίδιο υποδί-
κτυο ή με την ίδιο ID ενσωμα-
τωμένου συστήματος.

Ελέγξτε την ID ενσωματωμένου 
συστήματος των σχετικών 
συσκευών.

Σφάλμα κατά το συγχρονισμό 
ώρας με το διακομιστή NTP.

Ελέγξτε εάν το δίκτυο και ο διακομι-
στής NTP είναι διαθέσιμα.

Υπάρχει ήδη κάποια άλλη 
συσκευή ιδίου τύπου με την 
ίδια ID ενσωματωμένου 
συστήματος στο δίκτυο.

Αλλάξτε την ID ενσωματωμένου 
συστήματος σε κάποια από τις 
εμπλεκόμενες συσκευές.

Γενικό σφάλμα λογισμικού Ενημερώστε την DrägerService.

Η LED κατά-
στασης ανά-
βει με κόκκινο 
χρώμα

∆υσλειτουργία συσκευής Ενημερώστε την DrägerService.

Η LED ηλε-
κτρικής τάσης 
είναι σβηστή

Χωρίς τροφοδοσία ισχύος Ελέγξτε τη σύνδεση PoE ή τη 
μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
και αλλάξτε την πηγή τροφοδοσίας, 
εάν χρειάζεται.

Ενημερώστε την DrägerService.
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8 Επανεπεξεργασία
8.1 Πληροφορίες επανεπεξεργασίας

Οι οδηγίες επανεπεξεργασίας βασίζονται σε οδηγίες που έχουν εγκριθεί διεθνώς, 
όπως για παράδειγμα το πρότυπο ISO 17664.

8.2 Ταξινόμηση για επανεπεξεργασία
8.2.1 Ταξινόμηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα επί μέρους στοιχεία τους ταξινομούνται 
σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον κίνδυνο που 
προκύπτει από αυτόν.

8.2.2 Ταξινόμηση στοιχείων συγκεκριμένων συσκευών
Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης των επί μέρους στοιχείων.

Η ακόλουθη ταξινόμηση αποτελεί σύσταση της Dräger.

Μη κρίσιμα
– Επιφάνεια συσκευής

8.3 Κατάλογος επανεπεξεργασίας

8.4 Διαδικασίες επανεπεξεργασίας
8.4.1 Επικυρωμένες διαδικασίες επανεπεξεργασίας

Κατά τη στιγμή της επικύρωσης της συγκεκριμένης συσκευής, οι ακόλουθες 
διαδικασίες επανεπεξεργασίας έδειξαν καλή συμβατότητα υλικών και 
αποτελεσματικότητα:

Ταξινόμηση Επεξήγηση
Μη κρίσιμα Στοιχεία τα οποία έρχονται σε επαφή μόνο με άθικτο δέρμα

Ημικρίσιμα Στοιχεία τα οποία μεταφέρουν αναπνευστικό αέριο ή έρχο-
νται σε επαφή με τους βλεννογόνους υμένες ή με παθολο-
γικά αλλοιωμένο δέρμα

Επικίνδυνα Εξαρτήματα που διεισδύουν στο δέρμα ή τους βλεννογό-
νους υμένες ή έρχονται σε επαφή με το αίμα

Στοιχεία Απολύμανση επιφάνειας με καθαρισμό
Επιφάνεια συσκευής x

Διαδικασία Ουσία Κατασκευα-
στής

Συγκέ-
ντρωση

Χρόνος 
επαφής

Απολύμανση επιφά-
νειας με καθαρισμό

Dismozon Plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Απολυμαντικά
Χρησιμοποιήστε απολυμαντικά που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με εθνικές διατάξεις 
και είναι κατάλληλα για την συγκεκριμένη διαδικασία επανεπεξεργασίας.

Η Dräger δηλώνει ότι οι ουσίες αποδέσμευσης οξυγόνου και χλωρίου ενδέχεται να 
προκαλέσουν αλλαγή χρώματος σε ορισμένα υλικά. Η αλλαγή χρώματος δεν 
αποτελεί ένδειξη ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

8.4.2.1 Απολυμαντικό επιφάνειας

Επιπλέον των απολυμαντικών επιφανείας που αναφέρονται στην ενότητα 
"Επικυρωμένες διαδικασίες επανεπεξεργασίας", περαιτέρω απολυμαντικά 
επιφάνειας αναφέρονται στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

www.draeger.com/disinfectants

Κατά τη χρονική στιγμή της δοκιμής, τα αναφερόμενα απολυμαντικά επιφάνειας 
παρουσίασαν καλή συμβατότητα με τα υλικά. Οι κατασκευαστές των 
απολυμαντικών επιφανειών επιθεώρησαν και επαλήθευσαν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα φάσματα δράσης:

– Βακτηριοκτόνο

– Μυκητοκτόνο

– Ιοκτόνο ή ιοκτόνο κατά ιών με έλυτρο

Τηρήστε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών απολυμαντικών επιφανειών. Άλλα 
απολυμαντικά επιφάνειας χρησιμοποιούνται υπό ιδία ευθύνη.

8.4.3 Απολύμανση επιφάνειας με καθαρισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος λόγω εισχώρησης υγρών
Η εισχώρηση υγρών ενδέχεται να προκαλέσει τα ακόλουθα:

– Βλάβη της συσκευής

– Ηλεκτροπληξία

– ∆υσλειτουργίες της συσκευής

► Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρούν υγρά στη συσκευή.

1. Αφαιρέστε άμεσα τους ρύπους. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με απολυμαντικό 
για να αφαιρέσετε τους ρύπους.

2. Κάντε απολύμανση της επιφάνειας.

3. Μετά την έκθεση του προϊόντος στο απολυμαντικό για τον καθορισμένο χρόνο 
επαφής, αφαιρέστε τα κατάλοιπα του απολυμαντικού.

4. Σκουπίστε με ένα πανί το οποίο έχετε υγράνει με νερό (τουλάχιστον ποιότητας 
πόσιμου νερού). Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει.

5. Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς ρύπους. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5, 
εφόσον είναι απαραίτητο.

6. Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και αντικαταστήστε το, εάν είναι 
απαραίτητο.
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9 Σέρβις
Περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή CC300 παρέχονται στην τεχνική 
τεκμηρίωση που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

9.1 Ορισμός της ορολογίας σέρβις

9.2 Επιθεώρηση

Η ονομασία «Επιθεώρηση και έλεγχος ασφάλειας» ισχύει μόνο για την 
Ομοσπονδιακή ∆ημοκρατία της Γερμανίας και αντιστοιχεί στην «Περιοδική 
επιθεώρηση ασφαλείας» στην Αυστρία.

9.2.1 Σέρβις
Η συσκευή υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες σέρβις:

– Απομακρυσμένη συντήρηση λογισμικού μέσω ServiceConnect

– Ενημέρωση πιστοποιητικού μέσω ServiceConnect

– Συντήρηση λευκής λίστας μέσω λογισμικού HIT της Dräger

Επικοινωνήστε με την DrägerService για περισσότερες πληροφορίες για το σέρβις.

9.2.2 Έλεγχοι ασφάλειας
Οι έλεγχοι ασφαλείας δεν υποκαθιστούν τη συντήρηση που ορίζει ο 
κατασκευαστής.

9.2.2.1 Εκτέλεση των ελέγχων ασφάλειας

1. Ελέγξτε εάν οι αντίστοιχες οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες.

2. Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο:

– Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62353.

Έννοια Ορισμός
Σέρβις Όλα τα μέτρα (επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή) που στο-

χεύουν στη διατήρηση ή αποκατάσταση της ικανότητας λει-
τουργίας ενός προϊόντος

Επιθεώρηση Μέτρα που στοχεύουν στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση 
της τρέχουσας κατάστασης ενός προϊόντος

Συντήρηση Τακτικά προκαθορισμένα μέτρα που στοχεύουν στη διατήρηση 
της ικανότητας λειτουργίας ενός προϊόντος

Επισκευή Μέτρα που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ικανότητας λει-
τουργίας ενός προϊόντος μετά από βλάβη

Μέτρο Διάστημα Ομάδα στόχου
Επιθεώρηση και έλεγχος ασφάλειας Ανά 2 έτη Προσωπικό σέρβις
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9.3 Συντήρηση

Στοιχείο Διάστημα Μέτρο Ομάδα στόχου
Πιστοποιητικό TLS 
για ασφαλή επικοι-
νωνία δικτύου

Ανά 2 έτη Ενημέρωση πιστο-
ποιητικού TLS 
(υπόκειται σε χρέ-
ωση ανάλογα με 
την υφιστάμενη 
σύμβαση τεχνικής 
υποστήριξης)

Εξειδικευμένο προσω-
πικό σέρβις
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10 Απόρριψη
10.1 Απόρριψη της συσκευής

Η απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών υπόκειται σε ειδικές 
οδηγίες. Η απόρριψη αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Dräger θα οργανώσει την 
επιστροφή της συσκευής. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 
www.draeger.com (όρος αναζήτησης: WEEE).
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11 Τεχνικά δεδομένα

11.1 Γενικές πληροφορίες
Όλα τα αναφερόμενα όρια ανοχής ισχύουν 
στους 20 °C (68 °F), με σχετική υγρασία 60 % 
και υπό 1013 hPa (760 mmHg).

11.2 Συνθήκες περιβάλλοντος
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Θερμοκρασία 0 έως 40 °C

(32 έως 104 °F)

Πίεση περιβάλλοντος 620 έως 1100 hPa
(9,0 έως 15,9 psi)

Σχετική υγρασία 10 έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση

Ύψος Έως 4000 m (13.123 ft)

Κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά
Θερμοκρασία –20 έως 70 °C

(–4 έως 158 °F)

Πίεση περιβάλλοντος 500 έως 1100 hPa 
(7,3 έως 15,9 psi)

Σχετική υγρασία 5 έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση

Για την αποτροπή σχηματισμού συμπυκνώμα-
τος και την οφειλόμενη σε αυτό αστοχία των 
ηλεκτρονικών στοιχείων, μην ενεργοποιείτε τη 
συσκευή για 1/2 έως 1 ώρα μετά από απότομες 
διακυμάνσεις θερμοκρασίας (π.χ., ύστερα από 
αποθήκευση σε μη θερμαινόμενους χώρους).

Η συσκευή Connectivity Converter διατηρείται 
ασφαλής και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές.

11.3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Είσοδος ισχύος

Ηλεκτρική τάση 24 V ±5%

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 250 mA

Είσοδος 100-240 V
50-60 Hz
250-110 mA

Ιατροτεχνολογικό προϊόν με κατηγορία προστα-
σίας II
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Έξοδος 24 V
250 mA

Ιατροτεχνολογικό προϊόν με κατηγορία προστα-
σίας II

Τροφοδοσία PoE

Ηλεκτρική τάση Ονομαστική ηλεκτρική τάση 48 V
(37 έως 57 V)

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ονομαστική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 
125 mA
(105 έως 162 mA)

Επίπεδο απόδοσης 3 κατά IEEE 802.3af

Συμβατότητα με IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Κατανάλωση ισχύος

Αναμονή

Συνήθης 225 mA
5,5 W

Μέγιστη 350 mA
10 W

Ρεύμα εισόρμησης

Είσοδος μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας 350 mA

Τροφοδοσία PoE 350 mA

Φυσικές διαστάσεις
Ύψος 240 mm (9,5 in)

Πλάτος 110 mm (4,3 in)

Βάθος 48,5 mm (1,9 in)

Βάρος
Χωρίς μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 1,1 kg (2,43 lbs)

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 0,1 kg (0,22 lbs)

Κατηγορίες προστασίας
∆ιείσδυση υγρών και αντικειμένων IP21 κατά IEC 60529

Σε κατάσταση λειτουργικής ετοιμότητας – κλει-
στή με πλαστικό κάλυμμα

Χρήση λατέξ Το προϊόν δεν κατασκευάζεται με φυσικό ελα-
στικό λατέξ

11.3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας (συνέχεια)
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GTIN 04048675543527

Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ 93/42/ΕΟΚ, παράρ-
τημα IX 
και τον κανονισμό ΕΕ 2017/745 για τα ιατροτε-
χνολογικά προϊόντα (MDR)

Κατηγορία IIb
Κωδικός GMDN 16902 (διεπαφή υπολογιστή)

11.4 Διεπαφές συσκευής
Σειριακές θύρες COM 1.

Συνδέετε μόνο συσκευές που πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου IEC 62368-1 για μη 
γειωμένα κυκλώματα SELV ή τις απαιτήσεις του 
προτύπου IEC 60601-1 (από τη 2η έκδοση και 
έπειτα) για δευτερεύοντα κυκλώματα που μπο-
ρεί να αγγίξει ο χρήστης με μέγιστη ονομαστική 
τάση 24 V

Πρωτόκολλο MEDIBUS.X

Έκδοση πρωτοκόλλου ≥6.0

Χρόνος καθυστέρησης συναγερμού Τυπικά <2 s

Σύνδεση Υποδοχή RJ45

Ταχύτητα baud 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Bit δεδομένων 8

Ισοτιμία Ακέραια, περιττή, καμία

Bit διακοπής 1 ή 2

Αντιστοίχιση ακροδεκτών COM1

Ακροδέκτης 6 RxD

Ακροδέκτης 4 TxD

Ακροδέκτης 3 GND

Ακροδέκτες 1, 2, 5, 7 και 8 χωρίς σύνδεση

Διεπαφή LAN Συνδέετε μόνο συσκευές και/ή δίκτυα που πλη-
ρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 62368-1 
για μη γειωμένα κυκλώματα SELV ή τις απαιτή-
σεις του προτύπου IEC 60601-1 (από τη 2η 
έκδοση και έπειτα) για δευτερεύοντα κυκλώ-
ματα που μπορεί να αγγίξει ο χρήστης με μέγι-
στη ονομαστική τάση 57 V

Σύνδεση Υποδοχή RJ45

Ταχύτητα μετάδοσης 10, 100 Base-T, IEEE 802.3, παράγραφος 14.
Απαιτείται κατ’ ελάχιστον ένα καλώδιο CAT5.

Πρωτόκολλο SDC μέσω HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας (συνέχεια)
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11.6 Δήλωση Συμμόρφωσης για την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (ΗΜΣ)

11.6.1 Γενικές πληροφορίες
Αυτή η συσκευή ελέγχθηκε ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με χρήση 
όλων των στοιχείων του καταλόγου παραγγελίας. Άλλα στοιχεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα. Η χρήση μη συμμορφούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή τη μείωση της 
ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά σε άλλες συσκευές, μόνο εφόσον 
η Dräger εγκρίνει τη συγκεκριμένη διαμόρφωση συσκευών. Εάν δεν έχει δοθεί 
έγκριση από την Dräger, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συσκευή αυτή λειτουργεί 
σωστά στην επιθυμητή διαμόρφωση προτού τη χρησιμοποιήσετε. Οι οδηγίες 
χρήσης για τις άλλες συσκευές πρέπει να ακολουθηθούν.

Είσοδος μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας Συνδέετε αποκλειστικά ιατρικά μονωμένες 
μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας DC με γαλβα-
νική απομόνωση 2 MOPP (μέσα προστασίας 
ασθενών, βλ. IEC 60601-1: 2005, από την 3η 
έκδοση και έπειτα)

Σύνδεση Βύσμα 5,5 / 2,1 mm

Πολικότητα + εσωτερικά
- εξωτερικά

Ονομαστική ηλεκτρική τάση 24 V

11.5 Σχετικά πρότυπα
Επιπλέον των προτύπων που αναφέρονται 
εδώ, αυτό το προϊόν πληροί επίσης τις 
απαιτήσεις διαφόρων άλλων προτύπων, 
π.χ., προτύπων που αφορούν σε ειδικές 
εθνικές απαιτήσεις.
IEC 60601-1, 3η έκδ.
Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές

Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την 
απαραίτητη απόδοση

IEC 60601-1-2, 3η έκδ.
Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές

Μέρος 1-2:
Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια - Συμπλη-
ρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβα-
τότητα - Απαιτήσεις και έλεγχοι

IEC 60601-1-2, 4η έκδ.
Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές

Μέρος 1-2:
Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια - Συμπλη-
ρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβα-
τότητα - Απαιτήσεις και έλεγχοι

11.4 Διεπαφές συσκευής (συνέχεια)
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11.6.2 Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
Οι εκπομπές από αυτή τη συσκευή ελέγχθηκαν στα ακόλουθα εύρη συχνότητας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
► Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού ενδέχεται να είναι 

κατάλληλα για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους και νοσοκομεία (CISPR 11 
κατηγορία A). Εάν χρησιμοποιείται σε οικιστικό περιβάλλον (για το οποιό 
απαιτείται φυσιολογικά CISPR 11 κατηγορίας B), ο εξοπλισμός αυτός ενδέχεται 
να μην προσφέρει επαρκή προστασία σε συσκευές επικοινωνίας μέσω 
ραδιοσυχνότητας. Ο χρήστης ίσως χρειάζεται να προβεί σε μέτρα μετριασμού, 
όπως μετεγκατάσταση ή εκ νέου προσανατολισμό του εξοπλισμού.

11.6.3 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιβάλλοντα που ορίζονται 
στην ενότητα "Περιβάλλοντα χρήσης".

Εκπομπές Ενδοτικότητα
Ακτινοβολούμενες εκπομπές Κατηγορία Α, ομάδα 1 (150 kHz έως 

30 MHz)

Εκπομπές αγωγιμότητας Κατηγορία Α, ομάδα 1 (30 MHz έως 
1 GHz)

Θωράκιση σε Επίπεδο δοκιμής και απαιτούμενο 
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) (IEC 
61000-4-2)

Εκκένωση επαφής: ±8 kV

Εκκένωση αέρα: ±15 kV

Ταχέα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα 
(ριπές) (IEC 61000-4-4)

Καλώδιο ρεύματος: ±2 kV

Μακρύτερες γραμμές εισόδου/εξόδου 
σήματος: ±1 kV

Κρουστικές τάσεις (υπερτάσεις) (IEC 
61000-4-5)

Ηλεκτρική τάση, εξωτερικός αγωγός – 
εξωτερικός αγωγός: ±1 kV

Μαγνητικά πεδία με συχνότητα δικτύου 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Πτώσεις τάσης και σύντομες διακοπές 
στην τάση τροφοδοσίας (IEC 61000-4-
11)

Πτώσεις τάσης 30 % έως 100 %, 8,3 ms 
έως 5 s, διαφορετικές γωνίες φάσης

∆ιαταραχές λόγω ακτινοβολίας υψηλής 
συχνότητας (IEC 61000-4-3)

80 MHz έως 2,7 GHz:3 V/m

∆ιαταραχές λόγω αγωγής υψηλής 
συχνότητας (IEC 61000-4-6)

150 kHz έως 80 MHz: 3 V, ζώνες ISM: 6 
V

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά σε 
συσκευές ασύρματης επικοινωνίας υψη-
λής συχνότητας

Ποικίλες συχνότητες από 385 MHz έως 
5785 MHz: 9 V/m έως 28 V/m
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11.7 Συνδέσεις σε δίκτυα πληροφορικής
11.7.1 Διεπαφές δεδομένων

Σε ένα δίκτυο πληροφορικής, μπορεί να γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μέσω 
ενσύρματων ή ασύρματων τεχνολογιών. Ένα δίκτυο πληροφορικής μπορεί να 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε διεπαφή δεδομένων (π.χ., διεπαφή RS232, LAN, USB, 
εκτυπωτή) που να περιγράφεται στα πρότυπα και τις συμβάσεις. Η σύνδεση της 
συσκευής σε δίκτυο που περιλαμβάνει άλλες συσκευές ή η μετέπειτα αλλαγές σε 
αυτό το δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους για τους ασθενείς, τους 
χρήστες και τρίτα μέρη. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο ή την 
αλλαγή δικτύου, αυτοί οι κίνδυνοι θα πρέπει να προσδιοριστούν, να αναλυθούν και 
να αξιολογηθούν από τον υπεύθυνο πληροφορικής του νοσοκομείου, π.χ., 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 80001-1 (Αξιολόγηση κινδύνων ιατρικών δικτύων 
πληροφορικής). Με βάση τα αποτελέσματα θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα.

Παραδείγματα μετέπειτα αλλαγών στο δίκτυο:

– Αλλαγή της διαμόρφωσης δικτύου

– Αφαίρεση συσκευών από το δίκτυο

– Προσθήκη νέων συσκευών στο δίκτυο

– Εκτέλεση αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες 
στο δίκτυο.

11.7.2 Διεπαφή LAN της συσκευής Connectivity Converter CC300
Η συσκευή Connectivity Converter CC300 μπορεί να συνδεθεί σε μια θύρα RS-232 
των εγκεκριμένων από την Dräger συσκευών MEDIBUS.X, παρέχοντας έτσι μια 
επιπρόσθετη θύρα δικτύου για αυτές τις συσκευές.

11.7.2.1 Βασισμένη σε υπηρεσίες συνδεσιμότητα συσκευών (SDC)

Σε συνδυασμό με πιστοποιημένες από την Dräger συσκευές SDC, η συσκευή 
Connectivity Converter CC300 παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

– Αποστολή μετρήσεων, κυματομορφών και ρυθμισμένων τιμών σε άλλες 
συσκευές

– Αποστολή πληροφοριών κατάστασης συναγερμού σε άλλες συσκευές

– Συγχρονισμός καταστάσεων συσκευών με άλλες συσκευές στο ενσωματωμένο 
σύστημα:

– Χρωματικός σχεδιασμός1)

– Εκτέλεση εντολών που μεταδίδονται από άλλες συσκευές στον ίδιο χώρο 
εργασίας:

– Σίγαση συναγερμού1)

– Μετάδοση εντολών σε άλλες συσκευές στον ίδιο χώρο εργασίας:

– Σίγαση συναγερμού1)

– Αυτόματο άνοιγμα παραθύρων (π.χ., για χειρισμούς)1)

– Παροχή προεπιλεγμένων τιμών για δημογραφικά δεδομένα που μεταδίδονται 
από άλλες συσκευές στον ίδιο χώρο εργασίας.1)

1) Η δυνατότητα παρέχεται μόνο με τις συσκευές Perseus A500 και Atlan A3xx
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– Συγχρονισμός της ώρας της συσκευής με την πηγή ώρας στο ενσωματωμένο 
σύστημα1)

Όλες οι πληροφορίες, με εξαίρεση την ID ενσωματωμένου συστήματος, 
κρυπτογραφούνται όταν μεταδίδονται μεταξύ των συσκευών SDC. Η συσκευή 
Connectivity Converter CC300 περιλαμβάνει μια λευκή λίστα πιστοποιημένων 
συσκευών, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει και να διαχειριστεί ο οργανισμός 
που χρησιμοποιεί το προϊόν. Η συσκευή παραδίδεται με λευκή λίστα που καθιστά 
δυνατή τη σύνδεση με όλες τις άλλες συσκευές SDC που έχουν πιστοποιηθεί από 
την Dräger. Εάν είναι επιθυμητός ο περιορισμός ορισμένων συσκευών, η λευκή 
λίστα θα πρέπει να προσαρμοστεί από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για 
περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Μη εγκεκριμένες συσκευές SDC", σελίδα 14.

11.7.2.2 Σέρβις

Σε συνδυασμό με την πύλη Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) ή έναν 
υπολογιστή DrägerService, η συσκευή Connectivity Converter CC300 υποστηρίζει 
τις εξής λειτουργίες:

– Χρήση του πρωτοκόλλου SNMP:
Παρακολούθηση της κατάστασης σέρβις της συσκευής, αίτηση της κατάσταση 
σέρβις, υποστήριξη κατά την εγκατάσταση λογισμικού της συσκευής και κατά τη 
λήψη του λογισμικού, υποστήριξη διαμόρφωσης, ενημέρωση πιστοποιητικών, 
ενημέρωση λευκής λίστας και λίστας επιτρεπόμενων συσκευών

– Χρήση του πρωτοκόλλου FTP (ως πρόγραμμα-πελάτης):
Υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής και τη λήψη του 
λογισμικού

11.7.2.3 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά

Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της μετάδοσης 
κακόβουλου λογισμικού και ιών υπολογιστή στο δίκτυο, το δίκτυο LAN πρέπει να 
παρέχει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου κινδύνων.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να εξασφαλιστούν με τα παρακάτω μέτρα, για 
παράδειγμα:

– Περιορισμός της φυσικής πρόσβασης σε ενεργές θύρες δικτύου

– Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο μόνο για συσκευές με ίδιο ή ανώτερο 
επίπεδο αξιοπιστίας

– Ασφαλής απομόνωση/καταμερισμός του δικτύου (φυσικά ή εικονικά)

– Να επιτρέπεται η επικοινωνία με άλλα δίκτυα μόνο μέσω ασφαλών πυλών

– Χρήση τείχους προστασίας δικτύου

– Έναρξη διαχείρισης ενημέρωσης κώδικα για συσκευές στο δίκτυο

– Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27033

Το δίκτυο πληροφορικής επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής 
Connectivity Converter CC300 και άλλων συσκευών:
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Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει την πολλαπλή διανομή UDP (multicast).

Τυπικός όγκος δεδομένων:

– Ενημέρωση υλικολογισμικού συσκευής: τυπικά 20 MB

– Ανανέωση πιστοποιητικών: τυπικά 100 KB

– Ρύθμιση επικοινωνίας: τυπικά 3 MB

– Μεταφορά σχετικών με τη θεραπεία δεδομένων (π.χ., τιμών μέτρησης, 
ρυθμίσεων, κυματομορφών): τυπικά 2 Mbit/s για κάθε συνδεδεμένη συσκευή

Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες σέρβις, η συσκευή μπορεί να προκαλέσει 
φόρτωση του δικτύου έως τη μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης της διεπαφής LAN. Το 
απαιτούμενο εύρος ζώνης εξαρτάται από τον αριθμό και των τύπο των 
συνδεδεμένων συσκευών SDC και την κατάσταση σύνδεσής τους. Κατά τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για την κυκλοφορία δικτύου, όσον αφορά τις διάφορες 
υπηρεσίες, θα πρέπει να συνυπολογίζεται η κλινική τους σημασία.

Πρωτόκολλο 
εφαρμογής

Πρωτό-
κολλο 
μεταφο-
ράς

Θύρα 
CC300

Κατεύ-
θυνση επι-
κοινωνίας

Θύρα 
προορι-
σμού επι-
κοινωνιών

Αναμενόμενο 
σύστημα χρή-

στη

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(παγίδευση)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 ∆ιακομιστής 
DHCP

LLDP Πρωτό-
κολλο επι-
πέδου 2

∆ιακόπτης 
δικτύου

FTP (εντολή) TCP >1023 → 21 SCG

FTP (εντολή) TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (δεδο-
μένα)

TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (δεδο-
μένα)

TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 ∆ιακομιστής NTP

HTTPS TCP >1023 → >1023 Άλλες συσκευές 
SDC

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Άλλες συσκευές 
SDC

WS-Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS-Discovery UDP 3702 ← >1023 Άλλες συσκευές 
SDC

WS-Discovery UDP 6464 → >1023 Άλλες συσκευές 
SDC

WS-Discovery UDP 6464 ← >1023 Άλλες συσκευές 
SDC
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11.7.2.4 Πρωτόκολλο LLDP

Μέσω του πρωτοκόλλου LLDP, τα πεδία της ID ενσωματωμένου συστήματος 
μεταδίδονται στη συσκευή CC300. 

Αντιστοίχιση των πεδίων της ID ενσωματωμένου συστήματος στα πεδία του 
πρωτοκόλλου LLDP:

– Hospital ID ↔ Civic Address type 25 (building (structure))

– Department ID ↔ Civic Address type 26 (unit (apartment, suite))

– Workstation ID ↔ Civic Address type 29 (type of place)

11.7.2.5 Επικίνδυνες καταστάσεις

Οι παρακάτω επικίνδυνες καταστάσεις ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση που 
το δίκτυο δε διαθέτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

– Υπερφόρτωση της συσκευής εξαιτίας υψηλού φόρτου δικτύου (π.χ., εξαιτίας 
επιθέσεων που αφορούν άρνηση υπηρεσίας) μπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστέρηση των λειτουργιών συστήματος.

– Σε ακραίες περιπτώσεις (π.χ., όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός πακέτων 
δεδομένων), η συσκευή CC300 τερματίζει τη λειτουργία του προσαρμογέα 
δικτύου για λόγους ασφαλείας και τον επανεκκινεί αυτόματα. Η επανεκκίνηση 
διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Εάν η αιτία εξακολουθεί να υφίσταται, 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία τερματισμού λειτουργίας.

Εάν περισσότερα από ένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο δίκτυο πληροφορικής 
επηρεάζονται από το ίδιο πρόβλημα, ο οργανισμός που τα χρησιμοποιεί θα πρέπει 
να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός αθροιστικού αποτελέσματος.

11.8 Λογισμικό ανοικτού κώδικα
Οι συσκευές Dräger που χρησιμοποιούν λογισμικό μπορούν να χρησιμοποιούν 
λογισμικό ανοικτού κώδικα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις τους. Το λογισμικό ανοικτού 
κώδικα μπορεί να υπόκειται σε διάφορους όρους άδειας χρήσης. Πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτή 
τη συσκευή είναι διαθέσιμες στην εξής ιστοσελίδα:

www.draeger.com/opensource
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12 Λίστα παραγγελιών
Connectivity Converter CC300 MK10101

Πλαστικό κάλυμμα MK10129

Βυσματική μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας SoundEar G24926

Προσαρμογέας D-Sub9 f για RJ-45 MK10139

Καλώδιο δικτύου CAT6 2,4 m MS32947

Μετατροπέας gender changer (m/m) 7911372

∆ιακόπτης LLDP MK10203
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13 Παράρτημα
13.1 Συντομογραφίες

13.2 Σύμβολα

Σύντµηση Επεξήγηση
ACM  ∆ιαχείριση επικοινωνίας συναγερμών

CISPR Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriques
∆ιεθνής Ειδική Επιτροπή Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών

DHCP Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπο-
λογιστών, πρωτόκολλο επικοινωνίας για την εκχώρηση της δια-
μόρφωσης δικτύου σε προγράμματα-πελάτες από διακομιστή

FTP Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων

HTTPS Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου

ID Αναγνωριστικό

LAN Τοπικό δίκτυο

LED Light emitting diode, φωτοδίοδος

LLDP MED  Πρωτόκολλο εντοπισμού επιπέδου σύνδεσης για συσκευές 
μέσων τερματικών σημείων

MEDIBUS.X Πρωτόκολλο επικοινωνίας για ιατρικές συσκευές με ενιαίο ορι-
σμό δεδομένων για όλες τις συσκευές

NTP Πρωτόκολλο ώρας δικτύου

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway

SDC Βασισμένη σε υπηρεσίες συνδεσιμότητα συσκευών

SNMP Απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου

SNTP Απλό πρωτόκολλο ώρας δικτύου

TLS Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς

UDP Πρωτόκολλο δεδομενογράμματος χρήστη

ΗΜΣ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Σύµβολο Επεξήγηση

LED κατάστασης

Ηλεκτρική τάση DC

COM

Πολικότητα της τροφοδοσίας ισχύος

Κατασκευαστής
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Ημερομηνία κατασκευής

Σήμανση WEEE

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Προσοχή Ακολουθήστε τη συνοδευτική τεκμηρίωση (σύμβολο)

Σειριακός αριθμός

Aριθμός εξαρτήματος

Σύνδεση LAN

Συμβατότητα IEC 60601-1

LAN PoE

Κατηγορία προστασίας ΙΙ (Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές)

Ημερομηνία λήξης (επισημαίνει την ημερομηνία, μετά την οποία 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιη-
θεί, επειδή λήγει το πιστοποιητικό TLS για την ασφαλή επικοι-
νωνία δικτύου)

Σύµβολο Επεξήγηση

XXXX

REF
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί κενή σκόπιμα.
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