
Käyttöohje

Connectivity Converter CC300 -muunnin

VAROITUS

Voidaksesi käyttää tätä 
lääkinnällistä laitetta 
asianmukaisesti lue nämä 
käyttöohjeet ja toimi niiden 
mukaisesti.

Protokollamuunnin
Ohjelmisto 1.n
Connectivity Converter CC300 -muunnin



2  Käyttöohje   |  Connectivity Converter CC300 -muunnin  

Tämä sivu on tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi.
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Tietoja tästä asiakirjasta

1 Tietoja tästä asiakirjasta
1.1 Typografiset käytännöt

1.2 Määritelmät
Dräger käyttää termiä "lisävaruste" standardissa IEC 60601-1 tarkoitettujen 
lisävarusteiden lisäksi myös kuluvista osista, irrotettavista osista ja laitteeseen 
kiinnitetyistä osista.

1.3 Tavaramerkit
1.3.1 Drägerin omistamat tavaramerkit

Seuraavalla Internet-sivulla on luettelo maista, joissa tavaramerkit on rekisteröity: 
www.draeger.com/trademarks

1. Juoksevalla numerolla merkityt kohdat ovat ohjekokonaisuuden yksittäisiä vai-
heita. Jokainen uusi ohjekokonaisuus alkaa aina numerosta 1.

– Erilaisten tietojen, vaihtoehtojen tai kohteiden luetelmat on merkitty ajatusvii-
voin.

(A) Sulkeissa olevat kirjaimet viittaavat kuvassa olevaan yksityiskohtiin.

A Kuvissa olevat kirjaimet viittaavat tekstissä mainittuihin kohtiin.

Lihavoiduin kursiivikirjaimin kirjoitetut tekstit ovat laitemerkintöjä.

► Varoitusteksteissä tällä kolmiolla on merkitty keinot, joilla voi välttää vaaratilan-
teen.

Tämä symboli viittaa tietoihin, jotka helpottavat tuotteen käyttöä.

Tavaramerkki

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®
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1.3.2 Muiden valmistajien tavaramerkit

Tavaramerkki Merkin omistaja

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Toiminnot integroidussa järjestelmässä
Integroitu järjestelmä yhdistää työpisteessä käytettävät erilaiset laitteet toisiinsa. 
Integroitu järjestelmä mahdollistaa tietojen vaihdon ja toimintojen jakamisen 
kyseisen työaseman laitteiden kesken. Yhden laitteen tiedot on mahdollista esittää 
muissa saman työaseman laitteissa. Yksittäinen käyttäjän toimenpide yhdessä 
laitteessa voi käynnistää jaettuja toimintoja, jotka vaikuttavat useisiin työpisteen 
laitteisiin. Käyttäjän on arvioitava, mikä on kaikkien laitteiden yhteisvaikutus 
potilaaseen. Eräät jaetut toiminnot toimivat ainoastaan yhteen suuntaan. Toiset 
toiminnot toimivat puolestaan kumpaankin suuntaan. Kaksisuuntaisten 
järjestelmätoimintojen tapauksessa laitteet vaikuttavat vastavuoroisesti toisiinsa. 
Huoltohenkilöstön on määriteltävä sellaisten jaettujen järjestelmätoimintojen 
asetukset, jotka vaikuttavat yksittäisten laitteiden toimintaan. Kaksisuuntaisten 
toimintojen asetukset on määriteltävä vastaavasti kaikissa niissä laitteissa, jotka 
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Potilaan turvallisuuden kannalta on 
välttämätöntä, että käyttäjä on määritellyt integroidun järjestelmän tunnuksen 
oikein. Tämän tunnuksen on vastattava työpisteen yksiselitteistä nimeä. Jokaisen 
sairaalan käytössä on syytä olla nimeämismalli, jonka avulla jokaiselle sairaalan 
työpisteelle on mahdollista määritellä yksiselitteinen integroidun järjestelmän 
tunnus. Jaettuja toimintoja ei ole aina toteutettu suoran point-to-point-
kaapeliyhteyden avulla, vaan verkkoyhteyden välityksellä. Integroidun järjestelmän 
tunnuksella on tässä yhteydessä erityisen suuri merkitys, sillä järjestelmä osoittaa 
samalla integroidun järjestelmän tunnuksella yksilöidyt laitteet samaan 
työpisteeseen, jolloin kyseiset laitteet jakavat myös tiedot ja toiminnot keskenään.

2.1 Esimerkkejä jaetuista järjestelmän toiminnoista
2.1.1 Hälytyksen vaimennuksen synkronointi

Saman työpisteen yksittäisillä laitteilla on oma hälytyksen vaimennusnäppäimensä, 
jolla laitteen äänihälytykset voi vaimentaa tilapäisesti. Integroidussa järjestelmässä 
hälytysten vaimennus on synkronoitu kaikkien työpisteen laitteiden kesken. Tämä 
vähentää käyttäjän hälytysten vaimennukseen tarvittavia toimenpiteitä tilanteessa, 
jossa useat työpisteen laitteet voivat tuottaa hälytyksen.

2.1.2 Potilastietojen tuonti
Potilasmonitorin avulla potilaan sisään- ja uloskirjaukseen sekä siirtoon tarvittavat 
potilastiedot voidaan joko hakea verkosta (Get HIS -painike) tai syöttää 
manuaalisesti potilaan valintaikkunaan (esim. pituus, ikä, paino, potilasluokka). 
Nämä tiedot välittyvät saman työpisteen hoitolaitteeseen. Näin samaan 
työpisteeseen kuuluvien yksittäisten laitteiden hoitoon ja hälytyksiin liittyvät 
laiteasetukset on helpompi määritellä oikein ja yhdenmukaisesti. Järjestelmä tukee 
tätä toimenpidettä vain edellä mainittuun suuntaan, ei molempiin suuntiin.

2.1.3 Jaettujen tietojen näyttö
Potilasmonitori pystyy esittämään laitteeseen yhdistetystä saman työpisteen 
ventilaattorista tai anestesiakoneesta peräisin olevat käyrät ja parametrien arvot.
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2.1.4 Ajan synkronointi
Yksittäiset laitteet synkronoivat aikansa verkon (NTP) keskusaikapalvelimen 
mukaan. Näin kaikkien työaseman laitteiden aika-asetus on yhdenmukainen, mikä 
helpottaa puolestaan tapahtumien kirjaamista yhdenmukaisesti ja virheettömästi.

2.1.5 Tietojen vienti
Laitteiden (kuten potilasmonitorien, ventilaattorien tai anestesiakoneiden) tiedot 
(asetukset, fysiologiset arvot, hälytykset) ovat verkossa muiden laitteiden tai 
sovellusten (muun muassa HIS, HL7, PDMS) käytettävissä.



Käyttöohje  |  Connectivity Converter CC300 -muunnin  9

Turvallisuustietoja

3 Turvallisuustietoja
3.1 Käyttötarkoitus

CC300 mahdollistaa tietoliikenteen luettelossa ilmoitettujen Dräger MEDIBUS.X -
laitteiden ja Drägerin sertifioimien Service-oriented Device Connectivity -laitteiden 
(SDC) välillä lääkinnällisten laitteiden järjestelmän tai lääketieteelliseen käyttöön 
tarkoitetun IT-järjestelmän sisällä. Protokollamuunnin tukee tiedonvaihtoa, 
määrättyjen toimintojen ohjausta ja määrättyjen menettelyjen synkronointia. Muut 
SDC-laitteet voivat käyttää näitä tietoja siten, että diagnostiikka ja hoitopäätösten 
tekeminen helpottuvat.

3.2 Käyttöympäristöt
Dräger Connectivity Converter CC300 on protokollamuunnin, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi sairaalaympäristössä.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi lääkinnällisten laitteiden yhteydessä. Älä käytä 
laitetta seuraavissa ympäristöissä:

– Rakennusten ulkopuolella

– Potilaskuljetusten aikana

– Ajoneuvoissa, lentokoneissa tai helikoptereissa

3.3 Käyttäjäryhmille asetettavat vaatimukset
Käsitteellä "Käyttäjäryhmä" tarkoitetaan henkilöstöä, jonka käyttäjäorganisaatio on 
nimennyt vastaamaan määrätyistä tuotteeseen liittyvistä tehtävistä.

3.3.1 Käyttäjäorganisaation velvollisuudet
Käyttäjäorganisaation on varmistettava seuraavat:

– Käyttäjäryhmällä on tehtävän vaatima pätevyys (esim. erikoistumiskoulutuksen 
tai kokemuksen perusteella hankitun erityisasiantuntemuksen ansiosta).

– Käyttäjäryhmä on koulutettu tehtävän suorittamiseen.

– Käyttäjäryhmä on lukenut ja sisäistänyt tehtävien kannalta olennaiset tämän 
oppaan luvut.

3.3.2 Käyttäjäryhmät
Kliiniset käyttäjät
Käyttäjäryhmä käyttää tuotetta käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tehtävä Edellytys
Tuotteen käyttötarkoituksen mukainen 
käyttö

Lääketieteellinen erityisasiantuntemus 
tuotteen käytöstä
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Välinehuolto
Tämä käyttäjäryhmä vastaa tuotteen uudelleenkäsittelyn vaatimista toimenpiteistä.

Huoltohenkilöstö
Tämä käyttäjäryhmä vastaa tuotteen asentamisesta ja huoltamisesta.

Huollon erityisasiantuntijan on suoritettava kaikki sellaiset huoltotoimenpiteet, joihin 
vaaditaan tuotekohtaista asiantuntemusta tai tuotekohtaisia työkaluja. Dräger on 
kouluttanut huollon erityisasiantuntijan suorittamaan nämä tuotteeseen kohdistuvat 
toimenpiteet.

Huoltosopimuksen solmiminen Drägerin kanssa on suositeltavaa.

3.4 Tiedot turvallisuusohjeista ja turvalausekkeista
Turvaohjeissa ja turvalausekkeissa varoitetaan riskeistä ja annetaan ohjeet 
tuotteen turvalliseen käyttöön. Niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- 
tai omaisuusvahinkoihin.

3.4.1 Turvallisuusohjeet
Tämä asiakirja sisältää kohdat, joiden turvallisuusohjeissa varoitetaan riskeistä. 
Riskityyppi ja noudattamatta jättämisen seuraukset kuvataan kussakin 
turvallisuusohjeessa.

3.4.2 Turvalausekkeet
Turvalausekkeet liittyvät toiminnan vaiheisiin, ja niillä varoitetaan riskeistä, joita voi 
aiheutua toiminnan vaiheiden suorittamisesta.  Turvalausekkeet ovat etusijalla 
toiminnan vaiheisiin nähden.

Seuraavilla varoitusmerkeillä ja huomiosanoilla viitataan turvalausekkeisiin ja 
eritellään noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Tehtävä Edellytys
Uudelleenkäsittely Erityisasiantuntemus lääkinnällisten lait-

teiden uudelleenkäsittelystä

Tehtävä Edellytys
Asennus Sähkötekniikan ja mekaniikan erityis-

asiantuntemus
Kokemus lääkinnällisten laitteiden huol-
losta

Perushuolto (tarkastus ja "Kunnossa-
pito"-luvun mukainen kunnossapito)

Perushuolto ja vaativat huoltotyöt (tar-
kastus, kunnossapito, korjaus)

Kokemus tälle tuotteelle suoritettavista 
vaativista huoltotöistä.

Perusasetusten määrittely

Integrointi IT-verkkoon Asiantuntemus järjestelmäintegraation 
toteuttamiseen IEC 80001 -standardi-
sarjan vaatimusten mukaisesti
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3.5 Perusturvallisuusohjeita
3.5.1 Käyttöohje

Henkilö- ja esinevahingot ovat mahdollisia, mikäli tuotetta ei käytetä tämän 
käyttöohjeen mukaisesti.

► Noudata käyttöohjetta. Käytä tuotetta ainoastaan sille määritellyn 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Säilytä käyttöohje siten, että se on aina helposti 
saatavilla. Noudata kaikkien sellaisten tuotteiden käyttöohjetta, joita käytetään 
tämän tuotteen yhteydessä.

Käyttöohje ei sisällä tietoja seuraavista tekijöistä:

– Käyttäjälle ilmeiset riskit

– Seuraukset tuotteen ilmeisestä väärinkäytöstä

– Mahdolliset haittavaikutukset yhdestä tai useammasta sairaudesta kärsiville 
potilaille

3.5.2 Symbolit ja tuotemerkinnät
Piittaamattomuus symboleista ja tuotemerkinnöistä voi johtaa henkilö- ja 
esinevahinkoihin.

► Noudata symboleja ja tuotemerkintöjä.

3.5.3 Tuotteeseen tehtävät muutokset
Tuotteeseen tehtävät muutokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, jotka voivat 
puolestaan johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

► Älä tee tähän tuotteeseen muutoksia.

3.5.4 Sähköisku
Koteloinnin sisällä on jännitteisiä osia.

► Älä avaa muovikannen alapuolista kotelointia.

► Kunnossapitotoimenpiteisiin saa ryhtyä ainoastaan tehtäviin nimetty henkilöstö. 
Dräger suosittelee antamaan nämä toimenpiteet DrägerServicen tehtäväksi.

Varoitus-
merkki

Huomiosana Noudattamatta jättämisen seuraukset

VAROITUS Voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoi-
hin.

HUOMIO Voi johtaa kohtalaisiin tai vähäisiin vammoi-
hin.

HUOMAUTUS Voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja.
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3.5.5 Varusteet
Yhteensopimattomien varusteiden käyttö voi vaikuttaa haitallisesti tuotteen 
toiminnallisuuteen. Seurauksena voi olla henkilö- ja esinevahinkoja.

► Käytä vain yhteensopivia varusteita. Tuotteen kanssa yhteensopivat 
lisävarusteet on ilmoitettu tuotteen mukana toimitetussa tilausluettelossa.

► Käytä vain virheettömiä lisävarusteita. Viallisten lisävarusteiden käytön 
seurauksena tuotteen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Seurauksena voi 
olla henkilö- ja esinevahinkoja.

► Tuote saattaa toimia virheellisesti, eikä tuotetta voi mahdollisesti enää käyttää 
tai uudelleenkäsitellä asianmukaisesti, mikäli lisävarusteita tai tuotteeseen 
liitettyjä laitteita ei käytetä asiaankuuluvien käyttöohjeiden mukaisesti. 
Seurauksena voi olla henkilö- ja esinevahinkoja.

► Käytä ainoastaan tilausluettelossa ilmoitettua virtalähdeyksikköä.

3.5.6 Magneettikuvaus
Magneettikentät saattavat aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisen laitteen toiminnassa ja 
vaarantaa tämän seurauksena potilaan tai käyttäjän turvallisuuden.

► Älä käytä lääkinnällistä laitetta tiloissa, joissa käytetään magneettikenttiin 
perustuvia sovelluksia (esim. magneettikuvauslaitteita).

3.5.7 Ylikuumeneminen
Lääkinnällisen laitteen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä ylikuumenemisen 
seurauksena.

► Älä käytä lääkinnällistä laitetta säteilylämmitinten tai muiden lämmönlähteiden 
läheisyydessä.

► Huolehdi siitä, että lääkinnällinen laite ei altistu suoralle auringonpaisteelle.

► Älä peitä koteloinnin tuuletusaukkoja.

3.5.8 Helposti syttyvät kaasut
Räjähdyksen tai tulipalon riski on merkittävä, mikäli ilman happipitoisuus on yli 
25 tilavuusprosenttia tai mikäli ympäristössä esiintyy helposti syttyviä tai 
räjähdysalttiita kaasuseoksia. Tästä voi olla puolestaan seurauksena henkilö- tai 
esinevahinkoja. 

► Älä käytä laitetta tiloissa, joissa ilman happipitoisuus voi olla yli 
25 tilavuusprosenttia tai joissa voi esiintyä helposti syttyviä tai räjähdysalttiita 
kaasuseoksia.

3.5.9 Sähkömagneettiset häiriöt
Langattomat viestintälaitteet (esim. matkapuhelimet) ja sähkökäyttöiset 
lääkintälaitteet (esim. defibrillaattorit, sähkökirurgiset laitteet) tuottavat 
sähkömagneettista säteilyä. Mikäli tällaisia laitteita käytetään liian lähellä tätä 
laitetta tai sen johtoja, tämän laitteen toiminnallinen eheys voi heikentyä 
sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi. Seurauksena voi olla henkilö- ja 
esinevahinkoja.

► Tämän laitteen ja langattomien viestintälaitteiden välillä on pidettävä vähintään 
1,0 m:n (3,3 ft) turvaetäisyys. Muutoin laitteen toiminnassa saattaa ilmetä 
häiriöitä.
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3.5.10 Laitevaurio
Laite saattaa vaurioitua uudelleenkäsittelyn, kulumisen tai virheellisen säilytyksen 
seurauksena. Vaurioitunut laite saattaa toimia virheellisesti. Tämä voi vaarantaa 
potilaan turvallisuuden.

► Huolehdi ilmoitettujen ympäristöolosuhteiden säilymisestä tuotteen käytön ja 
säilytyksen aikana.

► Vaihda laite asianmukaisesti toimivaan laitteeseen, mikäli laite käyttäytyy 
odotetusta poikkeavasti tai mikäli laitteen toiminnassa esiintyy ilmeisiä häiriöitä.

3.5.11 Integroitu järjestelmä
CC300-muunninta saa käyttää muiden Drägerin hyväksymiin integroituihin 
järjestelmiin kuuluvien laitteiden välittömässä läheisyydessä.

3.5.12 Tiedonsiirto
Puutteellisesta tiedonsiirrosta aiheutuva vaara.

Siirretyt hälytystiloja koskevat tiedot saattavat olla puutteellisia.

► Älä käytä näitä tietoja potilaan tai laitteiden valvontaan.

► Tietoja voi käyttää standardin IEC 60601-1-8:2014 mukaisen 
varmentamattomaan hälytysten siirtoon perustuvan hajautetun 
hälytysjärjestelmän toteuttamiseen. 

► Pysyttele kuuloetäisyydellä MEDIBUS.X-liitännän välityksellä yhdistettyjen 
laitteiden antamista hälytyksistä.

3.5.13 Luvattomat SDC-laitteet
Luvattomista SDC-laitteista aiheutuva vaara. 

Muut saman IT-verkon SDC-laitteet voivat vaihtaa tietoja laitteen kanssa. Pääsy 
laitteeseen luvattomien laitteiden välityksellä on estettävä.

► Estä luvattomien laitteiden pääsy sairaalan verkkoon.

► Pidä luotettavien laitteiden lista ajan tasalla, jotta lista sisältää vain ne laitteet, 
joita saa käyttää CC300-muuntimen yhteydessä (mahdollista vain huollon 
erityisasiantuntijan toimesta).

► Käytä vaihtoehtoisia suojaustapoja (esim. MAC-osoitteiden suodatus).
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3.6 Turvallisuus puhdistus- ja huoltotöiden aikana
3.6.1 Tartuntavaara

Laitteen uudelleenkäsittely on välttämätöntä. Muutoin tartuntavaara kasvaa.

► Puhdista ja desinfioi laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.

► Noudata ko. terveydenhoitolaitoksessa sovellettavia infektioiden ehkäisyä 
koskevia ohjeita ja uudelleenkäsittelymääräyksiä.

► Käytä hyväksyttyjä uudelleenkäsittelymenetelmiä.

► Noudata valmistajan antamia ohjeita, jotka koskevat puhdistusaineita, 
desinfiointiaineita ja uudelleenkäsittelyssä käytettäviä laitteita.

► Suorita tuotteelle uudelleenkäsittely luvun "Uudelleenkäsittely" mukaisesti, 
ennen kuin ryhdyt huoltamaan tuotetta tai ennen kuin lähetät tuotteen 
korjattavaksi.

3.6.2 Kuluminen ja materiaalin väsyminen
Komponenttien kuluminen ja materiaalin väsyminen voi johtaa laitevikaan ja 
toimintahäiriöihin.

► Tarkasta, esiintyykö tuotteissa kulumisen merkkejä (esim. säröjä, 
muodonmuutoksia, värimuutoksia tai pinnan lohkeilua). Vaihda tuotteet 
tarvittaessa.

3.6.3 Huolto
Tämä tuote vaatii asianmukaista ja säännöllistä huoltoa. Puutteellinen huolto voi 
johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

► Huolla laite luvun "Huolto" mukaisesti.

► Huoltotöihin saavat ryhtyä vain käyttäjäryhmät, jotka on nimetty tällaisiin 
tehtäviin.

► Huoltotöihin saa ryhtyä vain silloin, kun laitetta ei käytetä.
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4 Järjestelmän esittely
Etupuoli

Kaapeliliitännät

3
4

8
9

0

Nro Kuvaus
A Integroidulle järjestelmälle tarkoitettu merkintäalue

3
4

8
9

1

Nro Kuvaus
A Sarjaportti

B Verkkoportti, PoE-yhteensopiva (Power over Ethernet -virransyöttö)

C Virtaliitäntä

A

A B C
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Muovikansi avattu

Taustapuoli

3
4

9
0

4

Nro Merkkivalo Selitys
A Tilan merkkivalo

Vihreä valo vilkkuu Tiedonsiirto
Odota tiedonsiirron päättymistä. Laite kytkeytyy tällöin 
käyttötilaan.

Vihreä valo syttyy CC300 toiminnassa

Punainen valo syt-
tyy

Laitevika

Punainen valo vilk-
kuu

Sisäinen virhe

B Virtamerkkivalo
Vihreä valo syttyy CC300 toiminnassa

Valo ei pala Ei virtaa

3
4

9
0

5

Nro Kuvaus
A Kiinnitys pystysuoran GCX-kiskon oikealle puolelle

B Kiinnitys pystysuoran GCX-kiskon vasemmalle puolelle

C Kiinnitys vaakasuoraan kiskoon

B
A

A B C



Käyttöohje  |  Connectivity Converter CC300 -muunnin  17

Valmistelut

5 Valmistelut
5.1 CC300-muuntimen asentaminen

CC300-muuntimen voi kiinnittää pystyasentoon joko pystysuoraan GCX-kiskoon tai 
vaakasuoraan (Drägerin tai Fairfieldin) kiskoon. Käytä CC300-muunninta vain, jos 
kansi on kiinni.

CC300-muuntimen saavat asentaa ja sen asetukset määrittää ainoastaan huollon 
erityisasiantuntijat.

CC300-muuntimen voi asentaa seinään, virtalähdeyksikköön tai laitteiden 
pyöräalustoihin.

5.2 Kokoaminen

1. Poista muovikansi. Nosta sitä varten muovikantta alareunasta.

2. Kiinnitä muovikansi CC300-muuntimen päälle kaapelien asentamista varten.

3. Liitä virtalähdeyksikön kaapeli. Jännitteen merkkivalo palaa vihreänä. (CC300 
voi saada jännitteen myös verkkoportin välityksellä (PoE). Virtalähdeyksikköön 
liitetty laite saa jännitteen kuitenkin virtalähdeyksiköstä.)

4. Yhdistä mukana tullut kaapeli MEDIBUS.X-laitteen sarjaporttiin. Käytä 
tarvittaessa mukana tulleita adaptereita. Liitä kaapelin toinen pää CC300-
muuntimeen. 

5. Liitä CC300 verkkoportin välityksellä sairaalan verkkoon.

6. Liitettyäsi kaikki kaapelit aseta muovikansi takaisin paikalleen. Aseta muovikansi 
ensin laitteen yläreunaa vasten. Paina sitten kannen alaosa kaapeliliitäntöjen 
päälle. Muovikansi toimii kaikkien liitettyjen kaapelien vedonpoistajana. 

CC300 on valmis käyttöä varten. CC300-muuntimella ei ole omaa käyttöliittymää. 
CC300-muuntimen asetukset määritetään Perseus A500:n tai Atlan A3xx:n näytöltä 
tai DrägerService-ohjelmistosta käsin.

3
4

9
0

6
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VAROITUS
Sähköiskun vaara
► Liitä sarjaporttiin ainoastaan laitteita, joiden nimellisjännite on enintään 24 V DC. 

► Liitä verkkoporttiin ainoastaan laitteita, joiden nimellisjännite on enintään 
57 V DC.

5.2.1 Integroitu järjestelmä
Laitteiden yhdistäminen (esim. Perseus A500:n järjestelmätoimintojen käyttö 
Drägerin sertifioiman SDC-monitorin avulla) tapahtuu yksiselitteisen integroidun 
järjestelmän tunnuksen avulla, joka on sama kaikilla järjestelmään kuuluvilla 
laitteilla. Varmista, että integroidun järjestelmän tunnus on määritetty oikein.

Huollon erityisasiantuntijan täytyy määrittää CC300-muuntimen esiasetukset 
valitun integroidun järjestelmän mukaisesti. Esiasetukset vaikuttavat integroidun 
järjestelmän tunnuksen varmennukseen ja määritykseen.

Jos integroitua järjestelmää vaihdetaan, huollon erityisasiantuntijan on muutettava 
vastaavaa esiasetusta.

Integroidun järjestelmän tunnukseen kelpaavat englantilaisen näppäimistön 94 
tulostuskelpoista ASCII-merkkiä pistettä ja välilyöntiä lukuun ottamatta: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

VAROITUS
Virheellisestä integroidun järjestelmän tunnuksesta aiheutuva vaara
Laitteen käyttöpaikan muuttaminen vaatii integroidun järjestelmän tunnuksen 
muuttamista.

► Anna käyttöpaikan muuttamiseen liittyvät toimenpiteet huollon 
erityisasiantuntijan tehtäväksi.

► Varmista, että kaikilla niillä laitteilla on sama integroidun järjestelmän tunnus, 
jotka vaihtavat tietoja keskenään saman työpisteen sisällä.

► Integroidun järjestelmän tunnuksen on sovittava yhteen käyttöpaikan tai 
integroidun järjestelmän kanssa.

5.2.1.1 Integroidun järjestelmän tunnus

Integroidun järjestelmän tunnus käsittää 3 datakenttää. Näiden datakenttien tulee 
ilmaista yksiselitteisesti joko laitteen käyttöpaikka tai integroitu järjestelmä 
(laitekokoonpano 1, 2, 3 tai 4).

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID
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Esimerkki 1: CC300 asennettu käyttöpaikkaan kiinteästi (esim. seinäkiskoon tai 
syöttöyksikköön)

Esimerkki 2: CC300 asennettu Perseus A500:n pyöräalustaan

Dräger suosittelee valitsemaan niin lyhyen integroidun järjestelmän tunnuksen, että 
osaston ja työaseman tunnukset näkyvät kokonaan Perseus A500:n otsikkorivillä. 

Koska sairaalan tunnus ei näy laitteiden näytöissä, sairaalan tunnuksen on oltava 
sama sairaalan kaikissa laitteissa. Muutoin käyttäjä ei voi nähdä integroidun 
järjestelmän tunnuksen näkyvästä osasta, onko kaksi laitetta yhdistetty keskenään 
oikein. Jokaisen sairaalan on syytä luoda nimeämiskäytäntö, joka määrittää 
jokaiselle sairaalan työpisteelle yksiselitteisen integroidun järjestelmän tunnuksen.

5.2.1.2 Mahdolliset laitekokoonpanot

CC300-muunninta voi käyttää jäljempänä esitetyissä laitekokoonpanoissa.

Seuraavassa luvussa olevissa laitekokoonpanojen 1–4 kuvissa on esimerkkinä 
Perseus A500.

5.2.1.2.1 Laitekokoonpano 1

CC300 ja Drägerin sertifioima SDC-monitori on asennettu samaan pyöräalustaan 
kuin MEDIBUS.X -laite. Katso lisätietoja kohdasta: "Tuetut laitteet", sivu 24.

CC300
Hospital ID HOSP1 (ei näy Perseus A500:n otsikko-

rivillä)

Department ID CARDIO

Workstation ID OR22

CC300
Hospital ID HOSP1 (ei näy Perseus A500:n otsikko-

rivillä)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1

3
5

6
0

9

CC300
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Tässä laitekokoonpanossa CC300 käyttää aina kulloisellekin integroidulle 
järjestelmälle määritettyä integroidun järjestelmän tunnusta. CC300 käyttää 
edelleen samaa integroidun järjestelmän tunnusta myös sähkökatkosten tai koko 
laitekokoonpanon 1 käyttöpaikan vaihtamisen jälkeen.

Vain huollon erityisasiantuntija saa määrittää integroidun järjestelmän tunnuksen 
CC300-muuntimeen.

CC300-muuntimelle osoitettu integroidun järjestelmän tunnus on merkittävä 
muuntimeen selvästi. Tässä tapauksessa integroidun järjestelmän tunnus viittaa 
laitekokoonpanoon (esim. HOSP1/COMBI/CART1) eikä käyttöpaikkaan (esim. 
leikkaussali 1). Integroidun järjestelmän tunnuksen on oltava sama kuin laitteeseen 
yhdistetyn Drägerin sertifioiman SDC-monitorin integroidun järjestelmän tunnus.

Kiinteästi paikalleen asennetulta kytkimeltä peräisin olevaa integroidun järjestelmän 
tunnusta ei voi käyttää tässä laitekokoonpanossa.

5.2.1.2.2 Laitekokoonpano 2

CC300 ja Drägerin sertifioima SDC-monitori on asennettu kiinteästi. Hyväksytyt 
Dräger MEDIBUS.X -laitteet liitetään CC300-muuntimeen.

Tässä laitekokoonpanossa CC300 käyttää aina kulloisellekin integroidulle 
järjestelmälle määriteltyä integroidun järjestelmän tunnusta. Käyttäjän ei tarvitse 
ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin, ei edes sähkökatkosten tai jonkin muun 
MEDIBUS.X-laitteen liittämisen jälkeen. Vain huollon erityisasiantuntija voi 
määrittää integroidun järjestelmän tunnuksen CC300-muuntimeen. CC300-
muuntimeen määritetty integroidun järjestelmän tunnus on merkittävä laitteen 
ulkopuolelle selvästi. Tässä tapauksessa integroidun järjestelmän tunnus viittaa 
käyttöpaikkaan (esim. HOSP1/CARDIO/OR22) eikä laitekokoonpanoon. 
Integroidun järjestelmän tunnuksen on oltava sama kuin laitteeseen yhdistetyn 
Drägerin sertifioiman SDC-monitorin integroidun järjestelmän tunnus.

Kiinteästi paikalleen asennetulta kytkimeltä peräisin olevaa integroidun järjestelmän 
tunnusta ei voi käyttää tässä laitekokoonpanossa.

3
5

6
1

3

CC300
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5.2.1.2.3 Laitekokoonpano 3

Tämä laitekokoonpano koskee vain hoitolaitteita, joiden käyttöliittymästä käsin on 
mahdollista varmentaa CC300-muuntimen integroidun järjestelmän tunnus (esim. 
Perseus A500 ja Atlan A3xx).

CC300 on asennettu koneen pyöräalustaan, ja Drägerin sertifioima SDC-monitori 
on asennettu kiinteästi esim. seinään.

CC300 käynnistyy tässä laitekokoonpanossa varmentamatonta integroidun 
järjestelmän tunnusta käyttäen, mikäli sähkökatkos on kestänyt yli 60 sekuntia tai 
hoitolaite on siirretty toiseen käyttöpaikkaan. 

Liitetyn hoitolaitteen tiedot välittyvät verkkoon (esim. Dräger Infinity Gateway -
verkkoon) siitä huolimatta, että integroidun järjestelmän tunnus on varmentamatta.

Tiedonsiirto yhdistetyn Drägerin sertifioiman SDC-monitorin kanssa on mahdollista 
vasta sen jälkeen, kun huoltohenkilöstö on määrittänyt CC300-muuntimeen saman 
integroidun järjestelmän tunnuksen sekä varmentanut sen.

Asetukset on mahdollista määrittää ja varmentaa vain, jos huollon 
erityisasiantuntija on asettanut CC300-muuntimen vastaavalla tavalla. Tämän voi 
todeta CC300-muuntimen merkinnästä, joka tässä tapauksessa ilmaisee 
muuntimen olevan yhdistetty samaan Perseus A500:aan kuin mihin muunnin on 
asennettu (esim. CC300 – Perseus A500, sarjanumero XYZ).

Jos virransyöttö CC300-muuntimeen katkeaa yli 60 sekunnin ajaksi, integroidun 
järjestelmän tunnus on varmennettava uudelleen hoitolaitteen 
järjestelmäasetuksissa. Integroidun järjestelmän tunnus täytyy mukauttaa, kun laite 
otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa tai kun se siirretään toiseen käyttöpaikkaan. 
Tässä tapauksessa integroidun järjestelmän tunnus viittaa kiinteästi asennetun 
Drägerin sertifioiman SDC-monitorin (esim. HOSP1/CARDIO/OR22) 
käyttöpaikkaan eikä laitekokoonpanoon. 

Mikäli käytetään kiinteästi asennettua LLDP-tekniikkaan perustuvaa kytkintä, 
CC300 ottaa käyttöön kytkimen integroidun järjestelmän tunnuksen, joka 
varmennetaan automaattisesti. Huoltohenkilöstön ei tarvitse syöttää ja varmentaa 
uutta integroidun järjestelmän tunnusta.

3
5

6
1

2

CC300
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Jos CC300 erotetaan Drägerin määrittelemästä LLDP-kytkimestä, CC300 käyttää 
edelleen LLDP-kytkimeltä peräisin olevaa integroidun järjestelmän tunnusta. 
Tunnus muuttuu automaattisesti varmentamattomaksi.

VAROITUS
Integroidussa järjestelmässä tapahtuvasta käytöstä aiheutuva vaara
Mikäli integroidun järjestelmän tunnukset ovat virheellisiä tai eivät sovellu 
käyttötilanteeseen, yhteys voi muodostua väärien laitteiden välille. Laitteet voivat 
tällöin toimia odottamattomalla tavalla.

► Määritä integroidun järjestelmän tunnus laitteen kulloisenkin sijainnin 
perusteella.

► Tarkasta integroidun järjestelmän tunnus sairaalan sisäisen kuljetuksen jälkeen 
laitteeseen liitetyn hoitolaitteen näytöstä.

► Käytä yksiselitteisiä nimityksiä.

► Vältä samankaltaisia merkkejä (esim. 0 ja O).

► Vältä pitkiä nimityksiä.

► Varmista ennen yhteyden muodostamista, että integroidun järjestelmän tunnus 
on syötetty hoitolaitteeseen oikein.

5.2.1.2.4 Laitekokoonpano 4

CC300 on asennettu MEDIBUS.X-laitteen pyöräalustaan. Drägerin määrittelemä 
LLDP-kytkin on asennettu kiinteästi potilaspaikan yhteyteen. Katso lisätietoja 
kohdasta: "Tuetut laitteet", sivu 24.

CC300-muunnin käynnistyy tässä laitekokoonpanossa sähkökatkoksen tai 
MEDIBUS.X-laitteen käyttöpaikan vaihtamisen jälkeen CC300-muuntimeen 
asetettua, varmentamatonta integroidun järjestelmän tunnusta käyttäen. Määritetyn 
integroidun järjestelmän tunnuksen on ilmaistava laitteen sidos siihen MEDIBUS.X-
laitteeseen, jonka yhteyteen CC300 on asennettu (esim. 
HOSP1/COMBI/V500CART1), eikä laitteen käyttöpaikkaan (esim. leikkaussali 1).

4
1

2
5

2

LLDP-kytkin

CC300
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Mikäli CC300 yhdistetään Drägerin määrittelemään LLDP-kytkimeen, CC300 ottaa 
käyttöön (LLDP-protokollan välityksellä) LLDP-kytkimelle asetetun integroidun 
järjestelmän tunnuksen uutena ja varmennettuna integroidun järjestelmän 
tunnuksena. Jos tämä tunnus on yhdenmukainen laitteeseen yhdistetyn Drägerin 
sertifioiman SDC-monitorin integroidun järjestelmän tunnuksen kanssa, laitteet 
pystyvät vaihtamaan tietoja keskenään.

Vain huollon erityisasiantuntija voi määrittää integroidun järjestelmän tunnuksen 
CC300-muuntimeen. Huollon erityisasiantuntija merkitsee CC300-muuntimen 
asiaankuuluvasti.

Tässä tapauksessa CC300-muuntimen merkintä ilmaisee laitekokoonpanon ja 
mahdollisuuden yhdistää laite Drägerin määrittelemään LLDP-kytkimeen (esim. 
XYZ-laitetta tai LLDP-potilaspaikkaa varten).

Jos CC300 erotetaan Drägerin määrittelemästä LLDP-kytkimestä, CC300-
muuntimelle määritetty integroidun järjestelmän tunnus on jälleen voimassa. 
Tunnus muuttuu automaattisesti varmentamattomaksi.

VAROITUS
Vaara työskenneltäessä integroidun järjestelmän avulla
Mikäli integroidun järjestelmän tunnukset ovat virheellisiä tai eivät sovellu 
käyttötilanteeseen, yhteys voi muodostua väärien laitteiden välille. Laitteet voivat 
tällöin toimia odottamattomalla tavalla.

► LLDP-kytkimen asetukset saa määrittää ainoastaan huollon erityisasiantuntija.

► LLDP-kytkimen täytyy olla osoitettu yksiselitteisesti tiettyyn potilaspaikkaan. 

► Yhdistä samaan LLDP-kytkimeen ainoastaan laitteita, jotka on tarkoitettu 
samalle potilaalle.

5.2.1.2.5 Tarkistuslista integroidun järjestelmän tunnuksen mukautusta varten – 
syöttölaitteena Perseus A500

Edellytys:

– Laite on Standby-tilassa.

– Laite ei ole osa integroitua järjestelmää.

1. Avaa System setup -valintaikkuna.

2. Kosketa System-välilehteä.

3. Kosketa pystysuuntaista System integration -välilehteä.

4. Syötä asetusten määritykseen tarvittava salasana.

5. Syötä vuoron perään Hospital ID, Department ID ja Workstation ID.

– Kosketa kynäsymbolia.

– Muuta nimiä virtuaalinäppäimistöä käyttäen.

– Vahvista syöttämäsi tiedot Enter-näppäimellä.

Ota huomioon isojen ja pienten kirjainten ero luodessasi integroidun 
järjestelmän tunnusta.

6. Syötettyäsi integroidun järjestelmän tunnuksen kaikki 3 osaa vahvista 
syöttämäsi tiedot Connect-painikkeella. Verkon symboli ylätunnisteessa 
ilmaisee Drägerin sertifioiman SDC-monitorin yhteystilan.
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7. Määritä tarvittaessa työpisteen lisäasetukset kohdassa Shared system 
functions painikkeilla On tai None.

8. Sulje System setup -valintaikkuna.

5.2.1.3 Hälytykset

CC300 lähettää säännöllisin väliajoin tiedusteluja liitetylle MEDIBUS.X-laitteelle. 
Jos kahden tiedustelun välillä syntyy hälytys, joka katoaa heti synnyttyään, 
hälytyksen tunnistaminen ja välittäminen verkossa ei ole mahdollista. Odotettavissa 
oleva hälytysviive on tavallisesti alle 2 sekuntia.

CC300-muuntimeen liitetyn MEDIBUS.X-laitteen lähettämä hälytys on ensisijainen 
ja merkityksellinen.

Huomaa, että mittaustulos ja hälytys laitteeseen liitetyn Gateway-yhdyskäytävän 
HL7-ACM-profiilissa eivät mahdollisesti sovi yhteen. Hälytys syntyy myös siinä 
tapauksessa, että mittaustulos ei ole vielä saavuttanut rajaa. Tämä johtuu siitä, että 
arvoilla on sama aikaleima, vaikka niiden tunnistusajankohdat poikkeavat (hieman) 
toisistaan.

5.2.1.4 Tuetut laitteet

CC300 tukee jäljempänä mainittuja laitteita. Siirrettyjä tietoja voi käyttää kliinisiin 
tarkoituksiin.

– Perseus A500 ohjelmistosta 2.01 alkaen, MEDIBUS-protokollan versio 06.001)2)

– Atlan A3xx ohjelmistosta 1.01 alkaen, MEDIBUS-protokollan versio 06.001)2)

– Primus, Primus IE + ohjelmisto 4.53, MEDIBUS-protokollan versio 06.002)

– Evita V300 + ohjelmisto 02.51, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Evita Infinity V500 + ohjelmisto 02.51, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Evita V600 + ohjelmisto 01.05, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Evita V800 + ohjelmisto 01.05, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Babylog VN500 + ohjelmisto 02.51, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Babylog VN600 + ohjelmisto 01.05, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Babylog VN800 + ohjelmisto 01.05, MEDIBUS-protokollan versio 04.032)

– Zeus IE + ohjelmisto 2.02, MEDIBUS-protokollan versio 06.002)

– Savina 300 + ohjelmisto 5.02, MEDIBUS-protokollan versio 04.002)

1) Laitetilojen synkronointi MEDIBUS.X-laitteen ja Dräger IACS -monitorin välillä
2) Tietojen muuntaminen MEDIBUS.X-muodosta SDC-muotoon IACS-monitoriin ja 

Infinity Gateway -yhdyskäytävään välitystä varten. Vain IACS-monitori pystyy näyttämään tie-
toja. Infinity Gateway välittää tiedot muihin järjestelmiin HL7- ja API-rajapinnan välityksellä.
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6 Tietoja käytöstä
CC300-muunnin ei vaadi käyttötoimenpiteitä.

Drägerin hyväksymää MEDIBUS.X-laitetta käytetään integroidussa järjestelmässä 
CC300-muuntimen avulla. Järjestelmään yhdistetyt MEDIBUS.X-laitteet joko 
välittävät tietoja integroituun järjestelmään tai käyttävät puolestaan itse järjestelmän 
tietoja.

Toiminnot on kuvattu yksittäisten laitteiden käyttöohjeissa.

6.1 Varmenteet
Connectivity Converter CC300 toimitetaan voimassa olevalla TLS-varmenteella 
varustettuna. Tiedonvaihto integroidussa järjestelmässä on mahdollista vain 
voimassa olevan varmenteen avulla.

Jos varmenteen voimassaolo on umpeutunut, huollon erityisasiantuntijan on 
uusittava varmenne.
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7 Ongelmanratkaisu
Merkkivalo Merkitys Korjaava toimi
Punainen 
vilkkuva tilan 
merkkivalo

Sisäinen virhe Katkaise virransyöttö ja käynnistä 
CC300 uudelleen.

Verkkoyhteys katkennut. Tarkasta verkkoyhteys.

Varmenne umpeutuu alle 
3 kuukauden kuluessa.

Uusi CC300-muuntimen var-
menne. Ota yhteyttä DrägerSer-
viceen.

Varmenteen voimassaolo on 
umpeutunut.

Uusi CC300-muuntimen var-
menne. Ota yhteyttä DrägerSer-
viceen.

Varmenne ei ole vielä voi-
massa.

Ota yhteyttä DrägerServiceen. 
Aseta järjestelmäaika.

Integroidun järjestelmän tun-
nusta ei ole asetettu oikein.

Muuta järjestelmään yhdistetyltä 
Dräger MEDIBUS.X -laitteelta 
peräisin olevaa integroidun järjes-
telmän tunnusta ja varmenna tun-
nus. Ota yhteyttä DrägerServiceen.

Samasta aliverkosta ei löyty-
nyt muita SDC-laitteita, tai 
yhdelläkään muulla laitteella ei 
ollut samaa integroidun järjes-
telmän tunnusta.

Tarkasta järjestelmään yhdistettyjen 
laitteiden integroidun järjestelmän 
tunnus.

Virhe NTP-palvelimen kanssa 
suoritettavan ajan synkronoin-
nin aikana.

Tarkasta, että verkko ja NTP-palve-
lin ovat käytettävissä.

Verkossa on jo jokin toinen 
tyypiltään samanlainen laite, 
jolla on sama integroidun jär-
jestelmän tunnus.

Muuta integroidun järjestelmän tun-
nusta jonkin asianomaisen laitteen 
kohdalla.

Yleinen ohjelmistovirhe Ota yhteyttä DrägerServiceen.

Punainen 
tilan merkki-
valo

Laitevika Ota yhteyttä DrägerServiceen.

Jännitteen 
merkkivalo ei 
pala

Ei virtaa Tarkasta PoE-liitäntä tai virtalähde-
yksikkö. Vaihda virtalähdettä tarvit-
taessa.

Ota yhteyttä DrägerServiceen.
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8 Puhdistaminen
8.1 Tietoja uudelleenkäsittelystä

Uudelleenkäsittelyä koskevat ohjeet perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin 
ohjeisiin, kuten standardiin ISO 17664.

8.2 Uudelleenkäsittelyn luokittelut
8.2.1 Lääkinnällisten laitteiden luokittelu

Lääkinnälliset laitteet ja niiden komponentit on luokiteltu käyttötavan ja käytöstä 
seuraavan riskin mukaan.

8.2.2 Laitekohtaisten komponenttien luokittelu
Noudata komponenttien käyttöohjetta

Dräger suosittelee seuraavaa luokittelua.

Ei-kriittinen
– Laitteen pinta

8.3 Uudelleenkäsittelyluettelo

8.4 Uudelleenkäsittelymenetelmät
8.4.1 Hyväksytyt uudelleenkäsittelymenetelmät

Tuotekohtaisen validoinnin aikaan hyvän materiaaliyhteensopivuuden ja 
tehokkuuden osoittivat seuraavat uudelleenkäsittelymenetelmät:

Luokittelu Selitys
Ei-kriittinen Komponentit, jotka ovat kosketuksissa vain terveen ihon 

kanssa

Melko kriittinen Komponentit, jotka kuljettavat hengityskaasuja tai ovat kos-
ketuksissa limakalvojen tai sairaan ihon kanssa

Kriittinen Komponentit, jotka läpäisevät ihon tai limakalvoja tai ovat 
kosketuksissa veren kanssa

Komponentit Pintadesinfiointi ja puhdistus
Laitteen pinta x

Menetelmä Aine Valmistaja Pitoi-
suus

Vaikutus-
aika

Pintadesinfiointi ja puh-
distus

Dismozon Plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Desinfiointiaineet
Käytä desinfiointiaineita, jotka ovat kansallisesti hyväksyttyjä ja soveltuvat ko. 
uudelleenkäsittelymenetelmään.

Dräger huomauttaa, että happi- ja klooriperusteiset aineet voivat aiheuttaa 
värinmuutoksia joissain materiaaleissa. Tämä ei ole merkki siitä, ettei tuote toimisi 
oikein.

8.4.2.1 Pintadesinfiointiaine

Osiossa "Validoidut uudelleenkäsittelymenetelmät" mainittujen 
pintadesinfiointiaineiden lisäksi luettelo muista käyttökelpoisista 
pintadesinfiointiaineista on saatavissa seuraavalla verkkosivulla: 

www.draeger.com/disinfectants

Luettelon sisältämät pintadesinfiointiaineet soveltuivat testausajankohtana hyvin 
desinfioitaville materiaaleille. Pintadesinfiointiaineiden valmistajat ovat todistaneet 
vähintään seuraavat vaikutusspektrit:

– Bakteereja tuhoava

– Hiivoja tuhoava

– Viruksia tai vaipallisia viruksia tuhoava

Huomioi pintadesinfiointiaineiden valmistajien antamat spesifikaatiot. Muiden 
pintadesinfiointiaineiden käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

8.4.3 Pintadesinfiointi ja puhdistus

VAROITUS
Sisäänpääsevän nesteen aiheuttama vaara
Laitteeseen pääsevästä nesteestä saattaa olla seurauksena:

– Laitevaurio

– Sähköisku

– Laitteen toimintahäiriöt

► Varmista, että laitteeseen ei pääse mitään nesteitä.

1. Puhdista lika välittömästi. Puhdista lika desinfiointiaineella kostutetulla liinalla.

2. Desinfioi pinta.

3. Kun desinfiointiaineen on annettu vaikuttaa määrätyn ajan, poista 
desinfiointiaineen jäämät tuotteesta.

4. Pyyhi (laadultaan vähintään juomakelpoisella) vedellä kostutetulla liinalla. Anna 
tuotteen kuivua.

5. Tarkasta tuote näkyvän lian varalta. Toista tarvittaessa vaiheet 1 - 5.

6. Tarkasta tuote näkyvien vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.
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9 Huolto
Lisätietoja CC300-muuntimesta on teknisissä asiakirjoissa, jotka ovat saatavissa 
pyynnöstä.

9.1 Huoltotermien määritelmät

9.2 Tarkastus

"Tarkastus ja turvallisuustarkastus" viittaa vain Saksaan, Itävallassa tätä vastaa 
käsite "Toistuvat turvallisuustarkastukset".

9.2.1 Huolto
Laite tukee seuraavia huoltotoimintoja:

– Ohjelmiston etäylläpito ServiceConnect-palvelun välityksellä

– Varmenteen päivitys ServiceConnect-palvelun välityksellä

– Luotettavien laitteiden listan ylläpito Dräger HIT -ohjelmiston välityksellä

Lisätietoja huollosta saat DrägerServiceltä.

9.2.2 Turvallisuustarkastukset
Turvallisuustarkastukset eivät korvaa valmistajan määrittelemiä 
kunnossapitotoimenpiteitä.

9.2.2.1 Turvallisuustarkastusten suorittaminen

1. Tarkista, että asianomaiset käyttöohjeet ovat saatavilla.

2. Tarkasta sähköturvallisuus seuraavan standardin mukaisesti:

– Tarkasta sähköturvallisuus standardin IEC 62353 mukaisesti.

Käsite Määritelmä
Huolto Kaikki toimenpiteet (tarkastus, kunnossapito, korjaus), joilla 

ylläpidetään tuotteen kuntoa tai palautetaan sen toiminnalli-
suus

Tarkastus Toimenpiteet, joilla selvitetään ja arvioidaan tuotteen senhetki-
nen kunto

Kunnossapito Säännölliset, määrätyt toimenpiteet, joilla ylläpidetään tuotteen 
toiminnallisuus

Korjaus Toimenpiteet, joilla palautetaan tuotteen toiminnallisuus vian 
jälkeen

Toimenpide Aikaväli Kohderyhmä
Tarkastus ja turvallisuustarkastus 2 vuoden välein Huoltohenkilöstö
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9.3 Kunnossapito

Komponentti Aikaväli Toimenpide Kohderyhmä
TLS-varmenne tur-
valliseen tiedonsiir-
toon verkossa

2 vuoden 
välein

TLS-varmenteen 
päivitys (maksulli-
nen, riippuu voi-
massa olevasta 
huoltosopimuk-
sesta)

Huollon erityisasiantun-
tija
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10 Hävittäminen
10.1 Laitteen hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisessä on noudatettava erityisiä ohjeita. 
Tämä laite on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti. Euroopan unionin 
maissa Dräger järjestää laitteen palautuksen. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa 
www.draeger.com (hakutermi: WEEE).
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11 Tekniset tiedot

11.1 Yleistä tietoa
Kaikki ilmoitetut toleranssit koskevat 20 °C:n 
lämpötilaa (68 °F), 60 %:n suhteellista kos-
teutta ja 1013 hPa:n (760 mmHg) painetta.

11.2 Ympäristöolosuhteet
Käytön aikana
Lämpötila 0...40 °C

(32...104 °F)

Ympäristön paine 620...1100 hPa
(9,0...15,9 psi)

Suhteellinen kosteus 10...95 %, tiivistymätöntä

Korkeus enintään 4 000 m (13 123 ft)

Säilytyksen ja kuljetuksen aikana
Lämpötila –20...70 °C

(–4...158 °F)

Ympäristön paine 500...1100 hPa 
(7,3...15,9 psi)

Suhteellinen kosteus 5...95 %, tiivistymätöntä

Odota äkillisten lämpötilamuutosten (esimer-
kiksi lämmittämättömissä tiloissa tapahtuneen 
säilytyksen jälkeen) 1/2–1 tuntia, ennen kuin 
kytket laitteeseen virran. Näin on mahdollista 
ehkäistä kondenssiveden muodostuminen ja 
tästä aiheutuvat elektronisten komponenttien 
toimintahäiriöt.

Connectivity Converter -muunnin toimii tällöin 
luotettavasti ja ilmoitettujen arvojen mukaisesti.

11.3 Käyttöominaisuudet
Virransyöttö
Virtaliitäntä

Jännite 24 V ±5 %

Sähkövirta 250 mA

Tuloliitäntä 100...240 V
50...60 Hz
250...110 mA

Suojausluokan II lääkinnällinen laite
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Lähtöliitäntä 24 V
250 mA

Suojausluokan II lääkinnällinen laite

PoE-syöttö

Jännite Nimellisjännite 48 V
(37...57 V)

Sähkövirta Nimellisvirta 125 mA
(105...162 mA)

Suoritustaso 3 standardin IEEE 802.3af mukaan

Vaatimustenmukaisuus standardien suhteen IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Tehontarve

Valmiustila

Tyypillinen arvo 225 mA
5,5 W

Enintään 350 mA
10 W

Kytkentäsysäysvirta

Virtalähdeyksikön tuloliitäntä 350 mA

PoE-syöttö 350 mA

Mitat
Korkeus 240 mm (9,5 in)

Leveys 110 mm (4,3 in)

Syvyys 48,5 mm (1,9 in)

Paino
Ilman virtalähdeyksikköä 1,1 kg (2,43 lbs)

Virtalähdeyksikkö 0,1 kg (0,22 lbs)

Kotelointiluokat
Nesteiden ja esineiden läpäisy IP21 standardin IEC 60529 mukaan

Käyttövalmiina, muovikansi suljettuna

Luonnonkumin käyttö Tuotteen valmistukseen ei ole käytetty luonnon-
kumia.

11.3 Käyttöominaisuudet (jatkuu)
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GTIN 04048675543527

Luokittelu EY-direktiivin 93/42/ETY liitteen IX 
ja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuk-
sen 2017/745 (MDR) mukaisesti

Luokka IIb
GMDN-koodi 16902 (tietokoneliittymä)

11.4 Laiteliitännät
Sarjaliitännät COM 1;

vain sellaisten laitteiden liittämiseen, jotka ovat 
maadoittamattomia SELV-piirejä koskevan 
standardin IEC 62368-1 vaatimusten mukaisia 
tai kosketettavissa olevia enintään 24 V:n (DC) 
nimellisjännitteellä toimivia toisiopiirejä koske-
van standardin IEC 60601-1 (2. painos tai 
uudempi) mukaisia.

Protokolla MEDIBUS.X

Protokollan versio ≥6.0

Hälytysviive Tyypillisesti <2 s

Liitin RJ45-liitäntä

Siirtonopeus 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Bittiluku 8

Pariteetti Parillinen, pariton, ei pariteettia

Pysäytysbittejä 1 tai 2

COM1-liitännän pinnijärjestys

Pinni 6 RxD

Pinni 4 TxD

Pinni 3 GND

Pinnit 1, 2, 5, 7 ja 8 ei kytketty (n.c.)

LAN-liitäntä Vain sellaisten laitteiden ja/tai verkkojen liittämi-
seen, jotka ovat maadoittamattomia SELV-pii-
rejä koskevan standardin IEC 62368-1 
vaatimusten mukaisia tai kosketettavissa olevia 
enintään 57 V:n nimellisjännitteellä toimivia toi-
siopiirejä koskevan standardin IEC 60601-1 (2. 
painos tai uudempi) mukaisia.

Liitin RJ45-liitäntä

Siirtonopeus 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 lauseke 14.
Vaatii vähintään CAT5-kaapelin.

Protokolla SDC protokollien HTTPS, TCP/IP, SNMP väli-
tyksellä

11.3 Käyttöominaisuudet (jatkuu)
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11.6 EMC-ilmoitus
11.6.1 Yleistä tietoa

Laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus on testattu kaikkia tilausluettelossa 
ilmoitettuja komponentteja käyttäen. Muita komponentteja saa käyttää vain, jos 
tämä ei vaaranna sähkömagneettista yhteensopivuutta. Yhteensopimattomien 
komponenttien käyttö voi johtaa voimakkaampaan sähkömagneettiseen säteilyyn 
tai heikentää laitteen suojausta sähkömagneettisilta häiriöiltä.

Tätä laitetta voi käyttää muiden laitteiden yhteydessä vain, jos Dräger on 
hyväksynyt kyseisen laitekokoonpanon. Jos Dräger ei ole hyväksynyt 
kokoonpanoa, ennen käyttöä on varmistettava, että tämä laite toimii halutussa 
kokoonpanossa oikein. Muiden laitteiden käyttöohjeita on noudatettava.

Virtalähdeyksikön tuloliitäntä Liitäntään saa yhdistää vain lääketieteellisen 
käytön vaatimalla eristyksellä varustettuja DC-
virtalähdeyksikköjä, joiden galvaaninen eristys 
suojaa potilasta sähköiskuilta kahdella eri 
tavoin (2 MOPP-suojaustoimenpidettä; MOPP 
= Means Of Patient Protection, katso IEC 
60601-1: 2005, 3. painoksesta alkaen)

Liitin DC-liitin, 5,5 / 2,1 mm

Napaisuus + sisällä
- ulkona

Nimellisjännite 24 V

11.5 Olennaiset standardit
Tässä ilmoitettujen standardien lisäksi tämä 
tuote täyttää myös lukuisten muiden stan-
dardien vaatimukset. Tällaisissa standar-
deissa on saatettu määritellä esimerkiksi 
kansallisia erityisvaatimuksia.
IEC 60601-1, 3. painos
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet

Osa 1:
Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennai-
selle suorituskyvylle

IEC 60601-1-2, 3. painos
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet

Osa 1-2:
Yleiset turvallisuusvaatimukset – Täydentävä 
standardi: sähkömagneettinen yhteensopivuus 
– vaatimukset ja testit

IEC 60601-1-2, 4. painos
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet

Osa 1-2:
Yleiset turvallisuusvaatimukset – Täydentävä 
standardi: sähkömagneettinen yhteensopivuus 
– vaatimukset ja testit

11.4 Laiteliitännät (jatkuu)
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11.6.2 Sähkömagneettinen ympäristö
Tämän laitteen aiheuttamat häiriöpäästöt on testattu seuraavilla taajuusalueilla:

HUOMAUTUS
► Tämä laite soveltuu häiriöominaisuuksiltaan käytettäväksi teollisuudessa ja 

sairaaloissa (CISPR 11, luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (jota 
varten normaalisti vaaditaan CISPR 11 luokka B), tämä laite ei ehkä tarjoa 
riittävää suojaa radiotaajuuksia käyttäville viestintäpalveluille. Käyttäjän voi olla 
tarpeen ryhtyä riskinhallintatoimenpiteisiin, kuten vaihtaa laitteen sijaintia tai 
suuntausta.

11.6.3 Sähkömagneettisten häiriöiden sieto
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan osiossa "Käyttöympäristö" määritellyssä 
ympäristöissä.

Säteily Yhteensopivuus
Radiotaajuuspäästöt Luokka A, ryhmä 1 (150 kHz–30 MHz)

Johtuvat päästöt Luokka A, ryhmä 1 (30 MHz - 1 GHz)

Häiriönsieto Testitaso ja vaadittu sähkömagneetti-
nen ympäristö

Sähköstaattiset purkaukset (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Kontaktipurkaukset: ±8 kV

Ilmapurkaukset: ±15 kV

Nopeat sähköiset transientit (purskeet) 
(IEC 61000-4-4)

Virtajohto: ±2 kV

Pidemmät syöttö-/lähtöjohdot: ±1 kV

Syöksyjännitteet (ylijänniteaallot) 
(IEC 61000-4-5)

Jännite, ulkoinen johdin – ulkoinen joh-
din: ±1 kV

Virran taajuuden magneettikenttä 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Jännitekuopat ja lyhytaikaiset häiriöt 
sähköverkossa (IEC 61000-4-11)

Jännitekuopat 30 % - 100 %, 8,3 ms - 
5 s, eri vaihekulmat

HF-häiriösäteily (IEC 61000-4-3) 80 MHz - 2,7 GHz: 3 V/m

Johtuvat HF-häiriöt (IEC 61000-4-6) 150 kHz - 80 MHz: 3 V, ISM-kaistoilla: 
6 V

Sähkömagneettiset kentät suurtaajuis-
ten langattomien viestintälaitteiden 
läheisyydessä

Eri taajuuksia, 385 MHz - 5785 MHz: 
9 V/m - 28 V/m



Käyttöohje  |  Connectivity Converter CC300 -muunnin  37

Tekniset tiedot

11.7 Yhteydet IT-verkkoihin
11.7.1 Dataliitännät

Tiedonsiirto IT-verkossa voi tapahtua langallisen tai langattoman tekniikan avulla. 
IT-verkon liitäntä voi olla tällöin mikä tahansa standardien tai vakiintuneiden 
käytäntöjen mukainen dataliitäntä (esim. RS-232, LAN, USB, tulostinliitäntä). 
Tämän laitteen liittämisestä verkkoon, johon sisältyy muita laitteita, tai myöhempien 
muutosten tekemisestä kyseiseen verkkoon voi aiheutua uusia riskejä potilaille, 
käyttäjille ja sivullisille. Sairaalan IT-vastaavan on määritettävä, analysoitava ja 
arvioitava tällaiset riskit esimerkiksi IEC 80001-1 -standardin (lääkintälaitteita 
sisältävien IT-verkkojen riskienhallinta) mukaisesti, ennen kuin laitteen saa yhdistää 
verkkoon ja ennen kuin verkkoon saa tehdä muutoksia. Tulosten perusteella on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Esimerkkejä myöhemmistä muutoksista verkkoon:

– verkon määritysten muuttaminen

– laitteiden poistaminen verkosta

– uusien laitteiden lisääminen verkkoon

– verkkoon liitettyjen laitteiden päivittäminen.

11.7.2 Connectivity Converter CC300 -muuntimen LAN-liitäntä
Connectivity Converter CC300 -muuntimen voi liittää Drägerin hyväksymien 
MEDIBUS.X-laitteiden RS-232-porttiin, jolloin kyseisille laitteille on käytettävissä 
täydentävä verkkoliitäntä.

11.7.2.1 Palvelupohjainen laiteyhteyksien arkkitehtuuri (Service-oriented Device 
Connectivity, SDC)

Connectivity Converter CC300 mahdollistaa Drägerin sertifioimien SDC-laitteiden 
yhteydessä seuraavat toiminnot:

– mittausarvojen, aaltomuotojen ja asetusarvojen lähetys muihin laitteisiin

– hälytystiloja koskevien tietojen lähetys muihin laitteisiin

– laitetilojen synkronointi muiden integroidun järjestelmän laitteiden kanssa:

– värimalli1)

– muiden samaan työpisteeseen kuuluvien laitteiden lähettämien komentojen 
suoritus:

– hälytys vaiennettu1)

– komentojen lähetys muille saman työpisteen laitteille:

– hälytys vaiennettu1)

– valintaikkunan avaus automaattisesti (esim. toimenpiteitä varten)1)

– muiden samaan työpisteeseen kuuluvien laitteiden lähettämien henkilötietojen 
ehdottaminen1)

– laitteen ajan synkronointi integroidun järjestelmän aikalähteen kanssa.1)

Järjestelmä salaa kaikki SDC-laitteiden välillä siirrettävät tiedot integroidun 
järjestelmän tunnusta lukuun ottamatta. Connectivity Converter CC300 sisältää 
luotettavien laitteiden listan, jonka käyttäjäorganisaatio voi ottaa käyttöön ja hallita. 

1) Mahdollista vain Perseus A500:n ja Atlan A3xx:n yhteydessä
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Laitteessa toimitushetkellä oleva luotettavien laitteiden lista mahdollistaa yhteyden 
muodostamisen kaikkiin Drägerin sertifioimiin SDC-laitteisiin. Jos vain tietyt laitteet 
halutaan sallia, huollon erityisasiantuntijan on tehtävä tarvittavat muutokset 
luotettavien laitteiden listaan. Katso lisätietoja kohdasta: "Luvattomat SDC-laitteet", 
sivu 13.

11.7.2.2 Huolto

Connectivity Converter CC300 -muunnin tukee Dräger ServiceConnect Gateway -
yhdyskäytävän (SCG) tai DrägerService-tietokoneen yhteydessä seuraavia 
toimintoja:

– Käytössä SNMP-protokolla:
laitteen palvelutilan valvonta, palvelutilaa koskevat tiedustelut, laiteohjelmiston 
asennukseen ja ohjelmiston lataukseen liittyvä tuki, perusasetusten 
määritykseen liittyvä tuki sekä varmenteiden, luotettavien laitteiden listan ja 
sallittujen laitteiden listan päivitys

– Käytössä FTP-protokolla (päätelaitteena):
laiteohjelmiston asennukseen ja lataukseen liittyvä tuki

11.7.2.3 Vaatimukset

LAN-verkossa täytyy olla käytössä tehokkaat riskienhallintamenetelmät, jotka 
ehkäisevät luvattoman pääsyn verkkoon sekä haittaohjelmien ja tietokonevirusten 
leviämisen verkossa.

Nämä vaatimukset on mahdollista täyttää huolehtimalla esimerkiksi seuraavista 
toimenpiteistä:

– fyysisen pääsyn rajoittaminen käytössä oleviin verkkopistorasioihin

– verkkoon pääsyn salliminen vain laitteille, joiden luottamustaso on vähintään 
sama kuin verkon luottamustaso

– verkon luotettava eristys/segmentointi (fyysisesti tai virtuaalisesti)

– tietoliikenteen salliminen muiden verkkojen kanssa vain suojatun yhdyskäytävän 
välityksellä

– verkkopalomuurin käyttö

– patch-korjauspäivitysten hallinnan käyttöönotto verkkoon liitetyille laitteille

– ISO/IEC 27033 -standardin soveltaminen.

IT-verkko mahdollistaa tietoliikenteen Connectivity Converter CC300 -muuntimen ja 
muiden laitteiden välillä:

Sovelluspro-
tokolla

Siirtopro-
tokolla

CC300-
portti

Tietoliiken-
teen 

suunta

Tietolii-
kenteen 
kohde-
portti

Oletettu käyttä-
jän järjestelmä

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(trap)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP-palvelin

LLDP L2-tason 
protokolla

Verkkokytkin
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Verkon täytyy tukea UDP multicast -monilähetystekniikkaa.

Tyypillinen datan määrä:

– Laitteisto-ohjelmiston päivitys: tyypillisesti 20 Mt

– Varmenteiden uusinta: tyypillisesti 100 kt

– Tietoliikenneyhteyden luonti: tyypillisesti 3 Mt

– Hoitoon liittyvien tietojen siirto (esim. mittausarvot, asetukset, aaltomuodot): 
tyypillinen siirtonopeus 2 Mbit/s jokaisen yhdistetyn laitteen osalta

Jos huoltotoiminnot ovat käytössä, laite voi kasvattaa verkon kuormaa aina verkon 
LAN-liitännän maksimisiirtonopeuden tasolle. Tarvittava kaistanleveys riippuu 
verkkoon yhdistettyjen SDC-laitteiden lukumäärästä, tyypistä ja yhteystilasta. Eri 
palveluihin liittyvän verkkoliikenteen priorisoinnin yhteydessä on otettava huomioon 
palvelujen kliininen merkitys.

11.7.2.4 LLDP-protokolla

Integroidun järjestelmän tunnuksen kenttien välittäminen CC300-muuntimelle 
tapahtuu LLDP-protokollan välityksellä. 

Integroidun järjestelmän tunnuksen kenttien osoitus LLDP-protokollan kenttiin:

– 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)

FTP (com-
mand)

TCP >1023 → 21 SCG

FTP (com-
mand)

TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (data) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (data) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 NTP-palvelin

HTTPS TCP >1023 → >1023 Muut SDC-lait-
teet

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Muut SDC-lait-
teet

WS Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS Discovery UDP 3702 ← >1023 Muut SDC-lait-
teet

WS Discovery UDP 6464 → >1023 Muut SDC-lait-
teet

WS Discovery UDP 6464 ← >1023 Muut SDC-lait-
teet

Sovelluspro-
tokolla

Siirtopro-
tokolla

CC300-
portti

Tietoliiken-
teen 

suunta

Tietolii-
kenteen 
kohde-
portti

Oletettu käyttä-
jän järjestelmä
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11.7.2.5 Vaaratilanteet

Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia, jos verkon ominaisuudet eivät täytä 
asetettuja vaatimuksia:

– Laitteen ylikuormittuminen verkon erittäin suuren kuormituksen vuoksi (esim. 
palvelunestohyökkäyksistä johtuen) voi aiheuttaa viivettä järjestelmän 
toiminnoissa.

– Äärimmäisissä tapauksissa (esimerkiksi datapakettien määrän ollessa suuri) 
CC300 kytkee verkkoadapterin turvallisuussyistä pois toiminnasta ja käynnistää 
sen automaattisesti uudelleen. Uudelleenkäynnistys kestää alle minuutin. Jos 
syy ei ole poistunut, sammutus tapahtuu uudelleen.

Jos sama ongelma liittyy useampaan kuin yhteen IT-verkon lääkinnälliseen 
laitteeseen, käyttäjäorganisaation on otettava huomioon ongelman kumulatiivinen 
vaikutus.

11.8 Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
Ohjelmistoa käyttävissä Dräger-laitteissa voidaan asetuksista riippuen käyttää 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin voidaan 
soveltaa erilaisia lisenssiehtoja. Lisätietoja tässä laitteessa käytettävästä avoimen 
lähdekoodin ohjelmistosta on osoitteessa

www.draeger.com/opensource
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Tilauslista

12 Tilauslista
Connectivity Converter CC300 -muunnin MK10101

Muovikansi MK10129

Plug-in-tyyppinen SoundEar-virtalähdeyksikkö G24926

D-Sub9 f -adapteri RJ-45-liitäntään MK10139

CAT6-verkkokaapeli, 2,4 m MS32947

Sukupuolen vaihtaja (uros/uros) 7911372

LLDP-kytkin MK10203
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13 Liite
13.1 Lyhenteet

Lyhenne Selitys
ACM Alarm Communication Management, hälytystietojen siirron hal-

linta

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectri-
ques
Radiohäiriöitä käsittelevä erikoiskomitea

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol; tietoliikenneprotokolla 
palvelimen suorittamaan verkon määritysten osoittamiseen 
päätelaitteille

EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus

FTP File Transfer Protocol, tiedostojen siirtämiseen käytettävä pro-
tokolla

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, tietojen suojatun siirron 
verkossa mahdollistava protokolla

ID Tunnistus

LAN Lähiverkko

LED Valodiodi

LLDP MED Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices, link-
kikerroksen ilmaiseva protokolla mediapäätelaitteille

MEDIBUS.X Lääkinnällisten laitteiden tiedonsiirtoprotokolla, käyttää kaikkien 
laitteiden kohdalla yhdenmukaisia tietomäärityksiä

NTP Network Time Protocol, verkon aikaprotokolla

PoE Power over Ethernet, virransyöttö Ethernet-verkon välityksellä

SCG ServiceConnect Gateway -yhdyskäytävä

SDC Service-oriented Device Connectivity -kommunikaatioarkkiteh-
tuuri

SNMP Simple Network Management Protocol, verkkojen hallintaan 
käytettävä protokolla

SNTP Simple Network Management Protocol, ajan synkronointiin ver-
kossa käytettävä protokolla

TLS Transport Layer Security, tietojen salaukseen käytettävä proto-
kolla

UDP User Datagram Protocol, tiedonsiirron ilman laitteiden välistä 
yhteyttä mahdollistava protokolla
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13.2 Symbolit

Symboli Selitys

Tilan merkkivalo

Tasajännite

COM

Virtalähteen napaisuus

Valmistaja

Valmistuspäivä

WEEE-merkintä

Huomioi käyttöohje

Huomio! Noudata mukana tulevia asiakirjoja! (symboli)

Sarjanumero

Osanumero

LAN-yhteys

Yhteensopiva IEC 60601-1 -standardin kanssa

PoE-virransyöttö LAN-verkosta

Suojausluokka II (sähkökäyttöinen lääkintälaite)

Viimeinen käyttöpäivä (ilmaisee päivämäärän, jonka jälkeen 
lääkinnällistä laitetta ei voi enää käyttää turvalliseen verkkotie-
donsiirtoon vaadittavan TLS-varmenteen voimassaolon umpeu-
tumisen vuoksi).

XXXX

REF
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