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Informasjon om dette dokumentet

1 Informasjon om dette dokumentet
1.1 Typografiske konvensjoner

1.2 Begrepsbruk
Dräger bruker begrepet "tilbehør" ikke bare for tilbehør i form av IEC 60601-1, men 
også for forbruksvarer, avtagbare deler og tilkoblede deler.

1.3 Varemerker
1.3.1 Varemerker som eies av Dräger

Følgende nettside gir en liste over landene der varemerkene er registrert: 
www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Varemerker som eies av tredjepartsprodusenter

1. Fortløpende tall angir handlingstrinn hvor tallene for hver nye fremgangsmåte 
starter med tallet 1 igjen.

– Listepunkter angir opptelling av data, alternativer eller gjenstander.

(A) Bokstaver i parentes angir elementer i tilhørende figurer.

A Bokstaver på figurer angir elementer som det refereres til i teksten.

Tekst som står i uthevet skrift eller kursiv, angir tekstmerking på apparatet.

► I advarsler kjennetegner denne trekanten en mulig unngåelse av faren.

Dette symbolet kjennetegner informasjon som gjør bruken av produktet 
enklere.

Varemerke

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®

Varemerke Varemerkeeier

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Funksjoner i det integrerte systemet
Integrated System starter med et integrert system som kombinerer ulike enheter på 
en arbeidsplass. Det integrerte systemet gjør det mulig med utveksling av 
informasjon og deling av funksjoner mellom enhetene på denne arbeidsstasjonen. 
Data fra én enhet kan vises på andre enheter på samme arbeidsstasjon. En enkel 
interaksjon på én enhet kan utløse delte funksjoner som påvirker flere enheter på 
arbeidsplassen. De resulterende effektene på pasienten fra alle enhetene må tas i 
betraktning av brukeren. Noen delte funksjoner virker bare i én retning. Andre virker 
i begge retninger. Med toveis systemfunksjoner påvirker enhetene hverandre 
gjensidig. Delte systemfunksjoner som påvirker betjeningen av en enhet må 
konfigureres av servicepersonell. Dermed må funksjoner som virker i begge 
retninger konfigureres på alle involverte enheter. Bevissthet om potensielle 
pasientrisikoer krever at brukerne forstår relevansen av riktig integrert system-ID, 
som må tilsvare det unike navnet på arbeidsplassen. Hvert sykehus bør ha et 
navngivningssystem på plass som angir korrekt integrert system-ID for hver 
arbeidsplass på sykehuset. Delte funksjoner realiseres ikke nødvendigvis av en 
punkt-til-punkt-kabelforbindelse, men via en nettverksforbindelse. Her er den 
integrerte system-ID-en viktig, fordi enheter med den samme integrerte system-ID-
en tilordnes til den samme arbeidsplassen og vil dele data og funksjoner.

2.1 Eksempler på delte systemfunksjoner
2.1.1 Synkronisere alarmdemping

De ulike enhetene på arbeidsplassen har sine egne alarm-pauset-taster for å 
midlertidig dempe lydalarmene på enhetene. I det integrerte systemet er 
alarmdemping synkronisert på tvers av alle enhetene på arbeidsplassen. I 
situasjoner hvor flere enheter kan forårsake en alarm reduserer dette antallet 
brukerinteraksjoner som er nødvendige for å pause alarmene på arbeidsplassen.

2.1.2 Pasientdataimport
På pasientmonitoren kan innskrivings-, utskrivings- og overføringsdata registreres 
over nettverket (knapp Get HIS) eller angis manuelt i pasientdialogen (f.eks. høyde, 
alder, vekt, pasientkategori). Denne informasjonen sendes til behandlingsenheten 
på den felles arbeidsplassen for å støtte riktige og konsistente enhetsinnstillinger 
for behandling og alarmer for de ulike enhetene som er konfigurert for den samme 
arbeidsplassen. Denne handlingen støttes bare i denne retningen, ikke i begge.

2.1.3 Vise delte data
På pasientmonitoren kan kurver og parameterverdier fra den tilkoblede ventilatoren 
eller anestesiapparatet på den samme arbeidsplassen vises.

2.1.4 Tidssynkronisering
De ulike enhetene synkroniserer det interne klokkeslettet med en sentral tidsserver 
på nettverket (NTP). På denne måten oppnås en konsekvent tidsinnstilling på tvers 
av alle enhetene på arbeidsstasjonen og dette støtter konsistent og korrekt 
dokumentasjon.
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2.1.5 Dataeksport
Dataene (innstillinger, fysiologiske verdier, alarmer) fra enhetene, som f.eks. 
pasientmonitorer, ventilatorer eller anestesiapparater, gjøres tilgjengelige på 
nettverket for bruk av andre enheter eller applikasjoner (f.eks. HIS, HL7, PDMS og 
andre).
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3 Sikkerhetsrelatert informasjon
3.1 Tiltenkt bruk

CC300 muliggjør kommunikasjon mellom opplistede Dräger MEDIBUS.X-
protokollenheter og SDC-enheter (Service-oriented Device Connectivity) sertifisert 
av Dräger i et medisinsk apparat eller IT-system. Protokollomformeren støtter 
informasjonsutveksling, kontroll av spesifikke funksjoner og synkronisering av 
spesifikke prosedyrer. Andre SDC-enheter kan bruke denne informasjonen til å 
støtte diagnoser og behandlingsavgjørelser.

3.2 Bruksmiljø
Dräger Connectivity Converter CC300 er en protokollomformer som er ment for 
bruk i et sykehusmiljø.

Enheten er utformet for bruk med medisinske apparater. Ikke bruk enheten i 
følgende miljøer:

– Utenfor bygninger

– Under pasienttransport

– I kjøretøy, fly eller helikoptre

3.3 Krav til brukergrupper
Begrepet Brukergruppe beskriver personellet som er utnevnt av 
driftsorganisasjonen og er ansvarlig for å utføre de respektive oppgavene på 
produktet.

3.3.1 Driftsorganisasjonens plikter
Driftsorganisasjonen må sørge for følgende:

– At hver brukergruppe har de nødvendige kvalifikasjonene (f.eks. har 
gjennomgått spesialopplæring eller tilegnet seg spesialkunnskap gjennom 
erfaring).

– At hver brukergruppe er opplært til å utføre oppgaven.

– At hver brukergruppe har lest og forstått de nødvendige kapitlene i dette 
dokumentet.

3.3.2 Brukergrupper
Kliniske brukere
Denne brukergruppen bruker produktet i tråd med tiltenkt bruk.

Oppgave Krav
Bruk av produktet i tråd med tiltenkt bruk Medisinsk spesialkunnskap i bruk av 

produktet
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Reprosesseringspersonell
Denne brukergruppen utfører tiltakene som er nødvendige for reprosessering av 
utstyret.

Servicepersonell
Denne brukergruppen installerer produktet og utfører serviceaktiviteter.

Hvis produktspesifikk kunnskap og verktøy er nødvendig, må aktivitetene utføres av 
spesialisert servicepersonell. Det spesialiserte servicepersonellet har fått opplæring 
av Dräger om disse aktivitetene på dette produktet.

Det anbefales å tegne en servicekontrakt med Dräger.

3.4 Informasjon om sikkerhetsinstruksjoner og 
forholdsregler
Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler advarer om farer og gir instruksjoner for 
sikker bruk av produktet. Unnlatelse av å følge dem kan føre til personskade eller 
materielle skader.

3.4.1 Sikkerhetsinstruksjoner
Dette dokumentet inneholder avsnitt med sikkerhetsinstruksjoner som advarer om 
farer. Type fare og konsekvensene av manglende etterlevelse er beskrevet i hver 
sikkerhetsinstruks.

3.4.2 Forholdsregler
Forholdsregler forholder seg til handlingstrinn og advarer mot farer som kan oppstå 
ved utføring av handlingstrinnene.  Forholdsregler går forut for handlingstrinnene.

Følgende varseltegn og signalord angir forholdsregler og forklarer de mulige 
konsekvensene av manglende etterlevelse.

Oppgave Krav
Reprosessering Spesialkunnskap i reprosessering av 

medisinsk utstyr

Oppgave Krav
Installasjon Medisinsk spesialkunnskap i elektrotek-

nikk og mekanikk
Erfaring i service av medisinsk utstyr

Grunnleggende servicearbeid (inspek-
sjon, vedlikehold i henhold til kapittelet 
"Vedlikehold")

Grunnleggende og kompleks servicear-
beid (inspeksjon, vedlikehold, repara-
sjon)

Erfaring i kompleks servicearbeid på 
dette produktet

Konfigurasjon av oppstartsinnstillinger

Integrasjon i et IT-nettverk Kunnskap om systemintegrasjon i hen-
hold til IEC 80001-standardene
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3.5 Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner
3.5.1 Bruksanvisning

Personskade og skade på eiendom kan oppstå hvis produktet brukes i strid med 
informasjonen i denne bruksanvisningen.

► Følg bruksanvisningen. Bare bruk produktet i tråd med tiltenkt bruk. Oppbevar 
denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted. Ta hensyn til bruksanvisningen 
til alle produktene som brukes sammen med dette produktet.

Bruksanvisningen inneholder ikke noe informasjon om følgende:

– Farer som er åpenbare for brukerne

– Konsekvenser av åpenbar feil bruk av produktet

– Eventuelle negative effekter på pasienter med én eller flere sykdommer

3.5.2 Symboler og produktetiketter
Personskade og materiell skade kan oppstå hvis symbolene og produktetikettene 
ikke overholdes.

► Ta hensyn til symbolene og produktetikettene.

3.5.3 Endringer på produktet
Endringer på produktet kan føre til funksjonsfeil og følgelig til personskade og 
materiell skade.

► Ikke modifisér dette produktet.

3.5.4 Elektrisk støt
Det er strømførende elektriske komponenter i kabinettet.

► Ikke åpne kabinettet under plastkuvøsetaket.

► Vedlikeholdstiltak skal utføres av ansvarlig personell. Dräger anbefaler at 
DrägerService utfører disse oppgavene.

Varseltegn Signalord Konsekvens av manglende etterlevelse
ADVARSEL Kan medføre død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG Kan medføre moderat eller mindre skade.

MERKNAD Kan medføre materielle skader.
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3.5.5 Tilbehør
Bruk av ikke kompatibelt tilbehør kan ha negativ påvirkning på produktets 
funksjonelle integritet. Personskade og materiell skade kan forekomme som 
konsekvens.

► Bruk bare kompatibelt tilbehør. Tilbehøret som er kompatibelt med dette 
produktet står oppført på bestillingslisten som leveres sammen med produktet.

► Bruk bare intakt tilbehør. Bruk av defekt tilbehør kan ha negativ påvirkning på 
produktets funksjonelle integritet. Personskade og materiell skade kan 
forekomme som konsekvens.

► Hvis tilbehør eller tilkoblede produkter brukes i strid med informasjonen i den 
tilhørende bruksanvisningen, kan det føre til funksjonsfeil, feil bruk eller feil 
reprosessering. Personskade og materiell skade kan forekomme som 
konsekvens.

► Bruk kun strømtilførselsenheten fra bestillingslisten.

3.5.6 Magnetresonanstomografi
Magnetfelter kan påvirke det medisinske apparatets funksjonelle integritet negativt 
og dermed sette pasienten eller brukeren i fare.

► Ikke bruk det medisinske apparatet i rom hvor magnetfelt brukes (f.eks. 
magnetresonanstomografi).

3.5.7 Overoppvarming
Det medisinske apparatets funksjonelle integritet kan svekkes i tilfelle 
overoppvarming.

► Ikke betjen det medisinske apparatet i nærheten av strålevarmere eller andre 
varmekilder.

► Ikke utsett det medisinske apparatet for direkte sollys.

► Ikke dekk til ventilasjonsåpningene til kabinettet.

3.5.8 Brennbare gasser
Hvis det oppstår oksygenkonsentrasjoner over 25 Vol% eller brennbare eller 
eksplosive gassblandinger, er det økt risiko for eksplosjon eller brann som kan føre 
til personskade eller materiell skade. 

► Ikke bruk enheten i områder hvor oksygenkonsentrasjoner over 25 Vol% eller 
brennbare eller eksplosive gassblandinger kan oppstå.

3.5.9 Elektromagnetiske forstyrrelser
Trådløst kommunikasjonsutstyr (f.eks. mobiltelefoner) og medisinsk elektrisk utstyr 
(f.eks. defibrillatorer, elektrokirurgisk utstyr) stråler ut elektromagnetisk stråling. Når 
slikt utstyr brukes for tett innpå denne enheten eller tilhørende kabler, kan enhetens 
funksjonelle integritet nedsettes av elektromagnetisk støy. Personskade og 
materiell skade kan forekomme som konsekvens.

► Det må være en sikkerhetsavstand på minst 1,0 m (3,3 fot) mellom denne 
enheten og radiokommunikasjonsutstyr eller annet medisinsk elektrisk utstyr for 
å sikre at utstyrets funksjonssikkerhet opprettholdes.
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3.5.10 Skade på utstyret
Enheten kan skades som et resultat av reprosessering, slitasje eller feil 
oppbevaring. Den funksjonelle integriteten til apparatet kan ikke lenger sikres i 
tilfelle skade på utstyret. Pasienten kan utsettes for fare.

► Oppretthold omgivelsesbetingelsene for drift og oppbevaring av apparatet.

► Skift ut ethvert apparat som ikke oppfører seg som forventet eller åpenbart 
fungerer feil med et apparat som fungerer korrekt.

3.5.11 Integrert system
CC300 kan brukes i umiddelbar nærhet til andre enheter i Dräger-godkjente 
integrerte systemer.

3.5.12 Dataoverføring
Fare for ufullstendig overførte data.

Den overførte alarmstatusinformasjonen kan være ufullstendig.

► Ikke bruk disse dataene til pasient- eller apparatovervåking.

► Dataene kan brukes til å konfigurere et distribuert alarmsystem med ubekreftet 
alarmoverføring i henhold til IEC 60601-1-8:2014. 

► Forbli innenfor hørevidden til de alarmene som utstedes av apparatet som er 
tilkoblet via MEDIBUS.X-protokollen.

3.5.13 Uautoriserte SDC-enheter
Fare pga. uautoriserte SDC-enheter. 

Andre SDC-enheter i det samme IT-nettverket kan kommunisere med enheten. 
Tilgang via uautoriserte enheter må forhindres.

► Hindre uautoriserte enheter i å få tilgang til sykehusnettverket.

► Hold godkjenningslisten oppdatert, slik at den inneholder kun de enhetene som 
kan brukes sammen med CC300 (kun mulig med spesialisert servicepersonell).

► Etabler alternativer (f.eks. konfigurer MAC-adressefiltre).

3.6 Sikkerhet under rengjøring og service
3.6.1 Infeksjonsrisiko

Apparatet må reprosesseres, ellers er det økt risiko for infeksjon.

► Rengjør og desinfiser apparatet før første gangs bruk.

► Følg smitteforebyggende forskrifter og reprosesseringsforskrifter for 
institusjonen.

► Bruk validerte prosedyrer for reprosessering.

► Følg produsentens instruksjoner for rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og 
reprosesseringsutstyr.

► Før service og før produktet sendes tilbake for reparasjon, reprosesser 
produktet i henhold til kapitlet "Reprosessering".



Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  13

Sikkerhetsrelatert informasjon

3.6.2 Slitasje og materialtretthet
Slitasje og materialtretthet på komponentene kan føre til utstyrssvikt og 
feilfunksjoner.

► Kontroller produktet for tegn på slitasje (f.eks. sprekker, deformasjon, misfarging 
eller flass) og skift ut ved behov.

3.6.3 Service
Dette produktet må vedlikeholdes riktig og regelmessig. Personskade og materiell 
skade kan finne sted dersom ikke service utføres korrekt.

► Utfør service i tråd med kapitlet "Service".

► Service må utføres av de personene som er tilordnet det bestemte tiltaket.

► Utfør kun servicearbeid når enheten ikke er i bruk.
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4 Systemoversikt
Sett forfra

Kabelforbindelser

3
4

8
9

0

Nr. Beskrivelse
A Etikettområde for integrert system-ID

3
4

8
9

1

Nr. Beskrivelse
A Serieport

B Nettverksport, PoE-kompatibel (Power over Ethernet)

C Strøminntak

A

A B C
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Med plastkuvøsetaket åpent

Sett bakfra

3
4

9
0

4

Nr. LED Forklaring
A Status-LED

Blinker grønt Dataoverføring
Vent til dataoverføringen er ferdig. Enheten bytter da til 
driftsmodus.

Lyser grønt CC300 i drift

Lyser rødt Feilfunksjon på utstyret

Blinker rødt Intern feil

B Strøm-LED
Lyser grønt CC300 i drift

Ikke tent Ingen strømforsyning

3
4

9
0

5

Nr. Beskrivelse
A Høyrehånds feste til en vertikal GCX-skinne

B Venstrehånds feste til en vertikal GCX-skinne

C Feste til en horisontal skinne

B
A

A B C
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5 Montering og klargjøring
5.1 Montering av CC300

CC300 kan festes på en vertikal GCX-skinne eller en horisontal skinne (Dräger eller 
Fairfield) i stående posisjon. CC300 skal kun drives med påsatt kuvøsetak.

Montering og konfigurasjon av CC300 utføres av spesialisert servicepersonell.

CC300 kan monteres på en vegg, en forsyningsenhet eller på apparattralle.

5.2 Montering

1. Ta av plastdekselet. Dette gjøres ved å løfte opp plastdekselet langs den nedre 
kanten.

2. For monteringen av kabelen hektes plastdekselet fast i overdelen av CC300.

3. Koble kabelen til strømtilførselsenheten. Spennings-LED-en lyser grønt. (CC300 
kan også tilføres elektrisk spenning fra nettverksporten (PoE). Så snart 
strømtilførselsenheten kobles til, leveres det imidlertid strøm fra den.)

4. Koble den medfølgende kabelen til serieporten på MEDIBUS.X-
protokollapparatet. Bruk de medfølgende adapterne ved behov. Koble den 
andre enden av kabelen til CC300. 

5. Koble CC300 til sykehusnettverket via nettverksporten.

6. Når alle kablene er tilkoblet, settes plastdekselet på igjen. Dette gjøres ved å 
plassere plastdekselet på den øvre apparatsiden. Trykk så den nedre delen av 
plastdekselet på kabelkontaktene. Plastdekselet fungerer som strekkavlastning 
for tilkoblede kabler. 

CC300 er klar til drift. CC300 har ikke et eget brukergrensesnitt. CC300 
konfigureres fra Perseus A500- eller Atlan A3xx-skjermen, eller via DrägerService-
programvaren.

3
4

9
0

6
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ADVARSEL
Fare for elektrisk støt
► Kun apparater med maksimal nominell spenning på 24 V DC bør kobles til 

serieporten. 

► Kun apparater med maksimal nominell spenning på 57 V DC bør kobles til 
nettverksporten.

5.2.1 Integrert system
Apparatkobling (f.eks. bruk av systemfunksjonene til Perseus A500 med en Dräger-
sertifisert SDC-monitor) skjer via en unik integrert system-ID som er identisk for alle 
deltakende enheter. Forsikre deg om at den integrerte system-ID-en konfigureres 
riktig.

Avhengig av det valgte integrerte systemet, vil spesialisert servicepersonell måtte 
angi forhåndsinnstillinger på CC300 som vil påvirke valideringen og 
konfigurasjonen av den integrerte system-ID-en.

Hvis det integrerte systemet endres, vil de tilsvarende forhåndsinnstillingene måtte 
endres av spesialisert servicepersonell.

De gyldige tegnene for den integrerte system-ID-en er de 94 utskrivbare tegnene i 
ASCII-tegnsettet på et engelsk tastatur, unntatt tegnet for punktum og mellomrom: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

ADVARSEL
Fare pga. feilaktig integrert system-ID
Hvis driftsstedet til et apparat endres, må den integrerte system-ID-en også endres.

► Få spesialisert servicepersonell til å utføre eventuelle endringer av driftsstedet.

► Påse at de integrerte system-ID-ene til apparatene som skal kommunisere med 
hverandre på en arbeidsplass er identiske.

► Den integrerte system-ID-en må tilsvare driftsstedet eller det integrerte 
systemet.

5.2.1.1 Integrert system-ID

Den integrerte system-ID-en består av tre datafelter. Disse datafeltene må på en 
unik måte tilordne driftsstedet til apparatet eller det integrerte systemet 
(apparatkonfigurasjon 1, 2, 3 eller 4).

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID

Eksempel 1: CC300 er fastmontert på et driftssted (f.eks. på en veggskinne eller en 
forsyningsenhet)

CC300
Hospital ID HOSP1 (vil ikke vises i topptekstlinjen til 

Perseus A500)

Department ID CARDIO

Workstation ID OR22
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Eksempel 2: CC300 er montert på en Perseus A500-tralle

Dräger anbefaler å velge integrerte system-ID-er som er korte nok til at avdelings-
ID og arbeidsstasjons-ID kan vises i sin helhet i topptekstlinjen til Perseus A500. 

Siden sykehus-ID-en ikke vil vises på apparatskjermen, må sykehus-ID-en for et 
bestemt sykehus være identisk på alle enheter. Ellers vil brukeren ikke kunne 
sjekke at to apparater er riktig tilkoblet hverandre ved å se på den synlige delen av 
den integrerte system-ID-en. Hvert sykehus bør ha et navngivningssystem på plass 
som angir korrekt integrert system-ID for hver arbeidsplass på sykehuset.

5.2.1.2 Mulige apparatkonfigurasjoner

CC300 kan brukes i følgende apparatkonfigurasjoner.

Illustrasjonene av apparatkonfigurasjonene 1 til 4 i følgende kapittel viser Perseus 
A500 som eksempel.

5.2.1.2.1 Apparatkonfigurasjon 1

CC300 og den Dräger-sertifiserte SDC-monitoren er montert på samme tralle som 
MEDIBUS.X-protokollapparatet. For mer informasjon, se: "Støttede apparater", 
side 23.

Med denne apparatkonfigurasjonen bruker CC300 alltid den integrerte system-ID-
en som ble konfigurert for dette integrerte systemet. Selv etter strømbrudd eller om 
hele apparatkonfigurasjon 1 er flyttet til et annet driftssted, vil CC300 fortsette å 
bruke denne integrerte system-ID-en.

Konfigurasjonen av CC300s integrerte system-ID må utføres av spesialisert 
servicepersonell.

CC300
Hospital ID HOSP1 (vil ikke vises i topptekstlinjen til 

Perseus A500)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1

3
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CC300 må være tydelig merket med tilordnet integrert system-ID. I dette tilfellet 
betegner den integrerte system-ID-en en utstyrskonfigurasjon (f.eks. 
HOSP1/COMBI/CART1) og ikke et driftssted (f.eks. Operasjonsstue 1). Den 
integrerte system-ID-en må stemme overens med den integrerte system-ID-en på 
den tilhørende Dräger-sertifiserte SDC-monitoren.

Det er ikke mulig å arve en integrert system-ID fra en bryter på et fast sted med 
denne apparatkonfigurasjonen.

5.2.1.2.2 Apparatkonfigurasjon 2

CC300 og den Dräger-sertifiserte SDC-monitoren er fastmontert. Autoriserte 
Dräger MEDIBUS.X-protokollapparater er koblet til CC300.

Med denne apparatkonfigurasjonen bruker CC300 alltid den integrerte system-ID-
en som ble konfigurert for dette driftsstedet. Ingen brukerinteraksjon er nødvendig, 
selv ikke etter et strømbrudd eller etter tilkobling av en annen MEDIBUS.X-
protokollapparat. Konfigurasjonen av CC300s integrerte system-ID skal kun utføres 
av spesialisert servicepersonell. Den konfigurerte integrerte system-ID-en må være 
tydelig merket på utsiden av CC300. I dette tilfellet betegner den integrerte system-
ID-en et driftssted (f.eks. HOSP1/CARDIO/OR22) og ikke en utstyrskonfigurasjon. 
Den integrerte system-ID-en må være identisk med den integrerte system-ID-en på 
den tilhørende Dräger-sertifiserte SDC-monitoren.

Det er ikke mulig å arve en integrert system-ID fra en bryter på et fast sted med 
denne apparatkonfigurasjonen.

5.2.1.2.3 Apparatkonfigurasjon 3

Denne utstyrskonfigurasjonen gjelder kun for behandlingsapparater som tillater 
validering av integrert system-ID for CC300 via brukergrensesnittet (f.eks. Perseus 
A500 og Atlan A3xx).

CC300 er montert på en tralle. Den Dräger-sertifiserte SDC-monitor er fastmontert, 
f.eks. på en vegg.

3
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I denne apparatkonfigurasjonen starter CC300 med en ikke-validert integrert 
system-ID etter et strømbrudd på mer enn 60 sekunder eller etter at 
behandlingsapparatet flyttes til et annet driftssted. 

Dataene fra det tilkoblede behandlingsapparat overføres til nettverket (f.eks. til 
Dräger Infinity Gateway-nettverket) til tross for en ikke-validert integrert system-ID.

Kun etter at den samme integrerte system-ID-en er konfigurert og validert av 
servicepersonell for CC300 og den Dräger-sertifiserte SDC-monitoren, er det mulig 
å kommunisere med den tilhørende SDC-monitoren.

Denne konfigurasjonen og valideringen er kun mulig hvis spesialisert 
servicepersonell har konfigurert CC300 på riktig måte. Dette kan kontrolleres ved å 
se på merkingen på CC300, som i dette tilfellet angir assosiasjonen til Perseus 
A500 som den er montert til (f.eks. CC300 for Perseus A500, serienummer XYZ).

Hvis strømforsyningen til CC300 forstyrres i mer enn 60 sekunder, må den 
integrerte system-ID-en valideres på nytt i systemkonfigurasjonen til 
behandlingsapparatet. Den integrerte system-ID-en må tilpasses ved første gangs 
bruk og etter at apparatet er flyttet til et annet driftssted. I dette tilfellet betegner den 
integrerte system-ID-en driftsstedet til den fastmonterte Dräger-sertifiserte SDC-
monitoren (f.eks. HOSP1/CARDIO/OR22) og ikke en utstyrskonfigurasjon. 

Hvis en fastmontert bryter med LLDP-teknologi brukes, vil denne integrerte system-
ID-en automatisk arves fra bryteren og den er dermed automatisk validert. Den nye 
integrerte system-ID-en trenger ikke å angis og valideres av servicepersonell.

Hvis CC300 kobles fra den Dräger-spesifiserte LLDP-bryteren, vil CC300 fortsette å 
bruke den integrerte system-ID-en fra LLDP-bryteren. Den vil automatisk settes til 
ikke-validert.
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ADVARSEL
Fare ved drift i integrert system
Feil eller upassende integrerte system-ID-er kan føre til at feile apparater kobles til 
hverandre. Dette kan føre til at apparatene oppfører seg rart.

► Tilordne den integrerte system-ID-en i henhold til apparatets aktuelle plassering.

► Etter transport innenfor sykehuset, må den integrerte system-ID-en på skjermen 
til det tilkoblede behandlingsapparatet kontrolleres.

► Bruk entydige betegnelser.

► Unngå tegn som lett kan forveksles (f.eks. 0 og O).

► Unngå lange betegnelser.

► Før tilkoblingen etableres, kontroller at den integrerte system-ID-en er riktig 
angitt på behandlingsapparatet.

5.2.1.2.4 Apparatkonfigurasjon 4

CC300 er montert på en MEDIBUS.X-protokollapparattralle. Den Dräger-
spesifiserte LLDP-bryteren er fastmontert ved siden av sengen. For mer 
informasjon, se: "Støttede apparater", side 23.

I denne apparatkonfigurasjonen starter CC300 med en ikke-validert integrert 
system-ID konfigurert for CC300 etter et strømbrudd eller etter at MEDIBUS.X-
protokollapparatet flyttes til et annet driftssted. Den konfigurerte integrerte system-
ID-en må vise til assosiasjonen med MEDIBUS.X-protokollapparatet som CC300 er 
montert på (f.eks. HOSP1/COMBI/V500CART1), og ikke et driftssted (f.eks. 
Operasjonsstue 1).

Når CC300 kobles til den Dräger-spesifiserte LLDP-bryteren, tar CC300 den 
integrerte system-ID-en som er konfigurert for LLDP-bryteren som den nye, 
validerte integrerte system-ID-en ved hjelp av LLDP-protokollen. Hvis dette 
stemmer med den integrerte system-ID-en til den assosierte Dräger-sertifiserte 
SDC-monitoren, kan data utveksles mellom apparatene.

4
1
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Konfigurasjonen av CC300s integrerte system-ID skal kun utføres av spesialisert 
servicepersonell. Spesialisert servicepersonell vil merke CC300 tilsvarende.

I dette tilfellet betegner merkingen av CC300 en utstyrskonfigurasjon og muligheten 
for å koble til en Dräger-spesifisert LLDP-bryter (f.eks. for apparat XYZ eller en 
LLDP-seng).

Hvis CC300 kobles fra den Dräger-spesifiserte LLDP-bryteren, blir den integrerte 
system-ID-en som er konfigurert for CC300 aktiv igjen. Den vil automatisk settes til 
ikke-validert.

ADVARSEL
Fare ved arbeid i integrert system
Feil eller upassende integrerte system-ID-er kan føre til at feile apparater kobles til 
hverandre. Dette kan føre til at apparatene oppfører seg rart.

► LLDP-bryteren må konfigureres av spesialisert servicepersonell.

► LLDP-bryteren må uttrykkelig tilordnes til én seng. 

► Koble kun til apparater for den samme pasienten til den samme LLDP-bryteren.

5.2.1.2.5 Sjekkliste for justering av den integrerte system-ID-en ved bruk av Perseus 
A500 som inndataenhet

Forutsetninger:

– Apparatet er i Standby-modus.

– Apparatet er ikke del av et integrert system.

1. Åpne dialogen System setup.

2. Trykk på fanen System.

3. Trykk på den vertikale fanen System integration.

4. Angi konfigurasjonspassordet.

5. Legg inn inndata for Hospital ID, Department ID og Workstation ID etter 
hverandre.

– Trykk på blyantsymbolet

– Endre navnene ved hjelp av det virtuelle tastaturet

– Bekreft med Enter-tasten

Vær oppmerksom på store og små bokstaver når den integrerte system-ID-en 
opprettes.

6. Når alle de tre delene av den integrerte system-ID-en er angitt, bekreft med 
Connect. Nettverkssymbolet i topptekstlinjen viser tilkoblingsstatusen til den 
Dräger-sertifiserte SDC-monitoren.

7. Ved behov, utfør nødvendige innstillinger for arbeidsplassen ved Shared 
system functions med On eller None.

8. Lukk dialogen System setup.
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5.2.1.3 Alarmer

CC300 sender forespørsler til den tilkoblede MEDIBUS.X-protokollapparatet 
regelmessig. Hvis det oppstår en alarm mellom to forespørsler som umiddelbart 
forsvinner igjen, kan den ikke registreres og sendes videre i nettverket. 
Alarmforsinkelsestiden som kan forventes, er typisk på under 2 sekunder.

Alarmen fra en MEDIBUS.X-protokollapparat koblet til en CC300 prioriteres og er 
relevant.

Legg merke til at en målt verdi og en alarm i HL7-ACM-profilen til en tilkoblet 
gateway muligens ikke samsvarer. En alarm vil genereres selv om den målte 
verdien ikke har nådd grensen ennå. Dette er fordi verdiene får samme tidsstempel, 
selv om de er registrert med en (liten) tidsforskyvning.

5.2.1.4 Støttede apparater

Følgende apparater støttes av CC300. De overførte dataene kan brukes til kliniske 
formål.

– Perseus A500 starter med SW 2.01, MEDIBUS-protokollversjon 06.001)2)

– Atlan A3xx SW 1.01 eller høyere, MEDIBUS-protokoll versjon 06.001)2)

– Primus, Primus IE SW 4.53, MEDIBUS-protokollversjon 06.002)

– Evita V300 SW 02.51, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Evita Infinity V500 SW 02.51, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Evita V600 SW 01.05, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Evita V800 SW 01.05, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Babylog VN500 SW 02.51, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Babylog VN600 SW 02.51, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Babylog VN800 SW 02.51, MEDIBUS-protokollversjon 04.032)

– Zeus IE SW 2.02, MEDIBUS-protokollversjon 06.002)

– Savina 300 SW 5.02, MEDIBUS-protokollversjon 04.002)

1) Synkronisering av apparatstatus mellom MEDIBUS.X-protokollapparatet og Dräger IACS-
monitoren

2) Datakonvertering fra MEDIBUS.X til SDC for videresending av data til IACS-monitor og Infinity 
Gateway. Kun IACS-monitoren kan vise dataene. Infinity Gateway videresender data til andre 
systemer via HL7 og API-grensesnittet.
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6 Informasjon om betjening
Ingen betjening er nødvendig på CC300.

Den Dräger-autoriserte MEDIBUS.X-protokollenheten betjenes i et integrert system 
ved hjelp av CC300. Disse tilkoblede MEDIBUS.X-protokollenhetene gir 
informasjon til det integrerte systemet eller bruker informasjon de får derfra.

Disse funksjonene er beskrevet i bruksanvisningen for de aktuelle enhetene.

6.1 Sertifikater
Connectivity Converter CC300 leveres med et gyldig TLS-sikkerhetssertifikat. 
Kommunikasjon i det integrerte systemet er kun mulig med et gyldig sertifikat.

Når dette sertifikatet går ut, må det fornyes av spesialisert servicepersonell.
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7 Problemløsning
LED Betydning Løsning
Status-LED 
blinker rødt

Intern feil Koble fra strømforsyningen og start 
CC300 på nytt.

Nettverksforbindelse brutt. Kontroller nettverksforbindelsen.

Sertifikatet går ut om mindre 
enn tre måneder.

Forny sertifikatet for CC300. Infor-
mer DrägerService.

Sertifikatet har gått ut. Forny sertifikatet for CC300. Infor-
mer DrägerService.

Sertifikatet er ikke gyldig enda Informer DrägerService. Angi sys-
temklokkeslett.

Integrert system-ID er ikke rik-
tig konfigurert

Korriger og valider den integrerte 
system-ID-en fra den tilkoblede 
Dräger MEDIBUS.X-protokollenhe-
ten. Informer DrägerService.

Ingen andre SDC-enheter fun-
net i samme subnett eller med 
samme integrerte system-ID.

Kontroller den integrerte system-ID-
en til de assosierte enhetene.

Feil under tidssynkronisering 
med NTP-serveren.

Kontroller at nettverket og NTP-ser-
veren er tilgjengelige.

Det er allerede en annen 
enhet av samme type med 
den samme integrerte system-
ID-en i nettverket.

Endre den integrerte system-ID-en 
til en av de berørte enhetene.

Generell programvarefeil Informer DrägerService.

Status-LED 
lyser rødt

Feilfunksjon på utstyret Informer DrägerService.

Spennings-
LED ikke tent

Ingen strømforsyning Kontroller PoE-tilkoblingen eller 
strømtilførselsenheten. Endre kil-
den til forsyningen ved behov.

Informer DrägerService.
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8 Reprosessering
8.1 Informasjon om reprosessering

Instruksjoner for reprosessering er basert på internasjonalt aksepterte 
retningslinjer, f.eks. ISO 17664-standarden.

8.2 Klassifiseringer for reprosessering
8.2.1 Klassifisering av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr og tilhørende komponenter er klassifisert i henhold til hvordan de 
brukes og risikoen det medfører.

8.2.2 Klassifisering av utstyrsspesifikke komponenter
Følg bruksanvisningen for komponentene.

Følgende klassifisering er en anbefaling fra Dräger.

Ikke-kritisk
– Overflaten til enheten

8.3 Reprosesseringsliste

8.4 Prosedyrer for reprosessering
8.4.1 Godkjente reprosesseringsprosedyrer

Følgende reprosesseringsprosedyrer viste god materialkompatibilitet og effektivitet 
på tidspunktet for produktspesifikk godkjenning:

Klassifisering Forklaring
Ikke-kritisk Komponenter som kun kommer i kontakt med hud som er 

intakt

Semi-kritisk Komponenter som leder respirasjonsgass eller kommer i 
kontakt med slimhinner eller patologisk endret hud

Kritisk Komponenter som penetrerer huden eller slimhinner eller 
kommer i kontakt med blod

Komponenter Overflatedesinfisering med rengjøring
Overflaten til enheten x

Prosedyre Middel Produsent Kon-
sentra-
sjon

Kontakt-
tid

Overflatedesinfisering 
med rengjøring

Dismozon Plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Desinfeksjonsmidler
Bruk desinfeksjonsmidler som er godkjent nasjonalt, og som er egnet for den 
bestemte reprosesseringsprosedyren.

Dräger opplyser at oksygen- og kloravgivende midler kan føre til fargeendring i 
enkelte materialer. Fargeendring indikerer ikke at produktet ikke fungerer som det 
skal.

8.4.2.1 Overflatedesinfeksjonsmidler

I tillegg til overflatedesinfeksjonsmidlene nevnt i avsnittet Godkjente 
reprosesseringsprosedyrer, er andre overflatedesinfeksjonsmidler listet opp på 
følgende nettside: 

www.draeger.com/disinfectants

De opplistede overflatedesinfeksjonsmidlene viste god materialkompatibilitet på 
testtidspunktet. Produsentene av de overflatedesinfiserende midlene har bekreftet 
minst følgende aktivitetsspektre:

– Bakteriedrepende

– Gjærdrepende

– Virusdrepende eller virusdrepende mot utviklede virus

Følg spesifikasjonene fra produsentene av de overflatedesinfiserende midlene. 
Andre overflatedesinfeksjonsmidler brukes på egen risiko.

8.4.3 Overflatedesinfisering med rengjøring

ADVARSEL
Fare på grunn av væskeinntrengning
Væskeinntrengning kan føre til følgende:

– Skade på utstyret

– Elektrisk støt

– Feilfunksjon på utstyret

► Påse at ingen væske kommer inn i utstyret.

1. Fjern smuss umiddelbart. Bruk en klut fuktet med desinfiseringsmiddel for å 
fjerne smuss.

2. Utfør overflatedesinfisering.

3. Etter at produktet har blitt eksponert for desinfiseringsmiddelet i den angitte 
kontakttiden, fjern rester etter desinfiseringsmiddel.

4. Tørk av med en klut fuktet i vann (minimum med drikkevannskvalitet). La 
produktet tørke.

5. Kontrollér produktet med henblikk på synlig tilsmussing. Gjenta trinn 1 til 5 hvis 
nødvendig.

6. Kontrollér produktet for synlig skade, og skift ut hvis nødvendig.
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9 Service
Mer informasjon om CC300 finnes i den tekniske dokumentasjonen, som er 
tilgjengelig på forespørsel.

9.1 Definisjon av serviceterminologi

9.2 Inspeksjon

Betegnelsen "Inspeksjon og sikkerhetskontroll" gjelder kun i Tyskland, og tilsvarer 
"Gjentakende sikkerhetsinspeksjon" i Østerrike.

9.2.1 Service
Enheten støtter følgende servicefunksjonaliteter:

– Eksternt vedlikehold av programvare via ServiceConnect

– Sertifikatoppdatering via ServiceConnect

– Vedlikehold av en godkjenningsliste via Dräger HIT-programvare

Ta kontakt med DrägerService for mer informasjon om service.

9.2.2 Sikkerhetskontroller
Sikkerhetskontroller er ikke en erstatning for vedlikeholdet angitt av produsenten.

9.2.2.1 Utføre sikkerhetskontroll

1. Kontrollér at den respektive bruksanvisningen er til stede.

2. Kontroll av elektrisk sikkerhet i henhold til standarden:

– Kontrollér den elektriske sikkerheten i henhold til IEC 62353-standarden.

Konsept Definisjon
Service Alle tiltak (inspeksjon, vedlikehold, reparasjon) som er ment å 

vedlikeholde eller gjenopprette produktets funksjonelle integri-
tet

Inspeksjon Tiltak som er ment å fastslå og vurdere produktets gjeldende 
tilstand

Vedlikehold Jevnlige, spesifiserte tiltak som er ment å opprettholde produk-
tets integritet

Reparasjon Tiltak som er ment å gjenopprette produktets funksjonelle inte-
gritet etter en feil

Tiltak Intervall Målgruppe
Inspeksjon og sikkerhetskontroll Hvert 2. år Servicepersonell
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9.3 Vedlikehold

Komponent Intervall Tiltak Målgruppe
TLS-sertifikat for 
sikker nettverks-
kommunikasjon

Hvert 2. år Oppdatering av 
TLS-sertifikat 
(underlagt kostna-
der, avhengig av 
eksisterende ser-
vicekontrakt)

Spesialisert serviceper-
sonell
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10 Avfallshåndtering
10.1 Avfallshåndtering av apparatet

Avfallshåndtering av elektriske og elektroniske enheter er underlagt spesielle 
retningslinjer. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med nasjonalt regelverk. I 
land i Den europeiske union organiserer Dräger retur av apparatet. Ytterligere 
informasjon er tilgjengelig på www.draeger.com (søkebegrep: WEEE).



Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  31

Tekniske data

11 Tekniske data

11.1 Generell informasjon
Alle spesifiserte toleranser gjelder ved 20 °C 
(68 °F), 60 % relativ luftfuktighet og 1013 hPa 
(760 mmHg).

11.2 Omgivelsesbetingelser
I drift
Temperatur 0 til 40 °C

(32 til 104 °F)

Omgivelsestrykk 620 til 1100 hPa
(9,0 til 15,9 psi)

Relativ fuktighet 10 til 95 %, ikke-kondenserende

Høyde over havet inntil 4000 m (13 123 ft)

Under oppbevaring og transport
Temperatur −20 til 70 °C

(−4 til 158 °F)

Omgivelsestrykk 500 til 1100 hPa 
(7,3 til 15,9 psi)

Relativ fuktighet 5 til 95 %, ikke-kondenserende

For å hindre kondensering og svikt i de elektrio-
niske komponentene, må du ikke slå på enhe-
ten før det har gått 1/2 til 1 time etter brå 
temperaturendringer (f.eks. etter oppbevaring i 
uoppvarmede rom).

Connectivity Converter er fortsatt sikker og opp-
fører seg i henhold til spesifikasjonene.

11.3 Driftsegenskaper
Strømforsyning
Strøminntak

Spenning 24 V ±5 %

Strømstyrke 250 mA

Inngang 100-240 V
50-60 Hz
250-110 mA

Medisinsk apparat med beskyttelsesklasse II
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Utgang 24 V
250 mA

Medisinsk apparat med beskyttelsesklasse II

PoE-forsyning

Spenning 48 V nominell spenning
(37 til 57 V)

Strømstyrke 125 mA nominell strøm
(105 til 162 mA)

Ytelsesnivå 3 i henhold til IEEE 802.3af

Kompatibel med IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Strømforbruk

Ventemodus

Vanlig 225 mA
5,5 W

Maksimum 350 mA
10 W

Innkoblingsstrømstyrke

Inngang, strømtilførselsenhet 350 mA

PoE-forsyning 350 mA

Fysiske dimensjoner
Høyde over havet 240 mm (9,5 in)

Bredde 110 mm (4,3 in)

Dybde 48,5 mm (1,9 in)

Vekt
Uten strømtilførselsenhet 1,1 kg (2,43 lb)

Strømtilførselsenhet 0,1 kg (0,22 lb)

Beskyttelsesklasser
Inntrengning av væsker og objekter IP21 i henhold til IEC 60529

Klar til drift - med plastkuvøsetak lukket

Bruk av lateks Produktet er ikke laget med naturlig gummila-
teks

11.3 Driftsegenskaper (fortsettelse)
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GTIN 04048675543527

Klassifisering i henhold til EF-direktiv 93/42/EØF vedlegg IX 
og EU-forordning 2017/745 angående medi-
sinsk utstyr (MDR)

Klasse IIb
GMDN-kode 16902 (datagrensesnitt)

11.4 Enhetsgrensesnitt
Serielle grensesnitt COM 1.

Bare tilkoblede enheter som oppfyller kravene 
til IEC 62368-1 for ujordede SELV-kretser eller 
kravene til IEC 60601-1 (fra 2. utgave og frem-
over) for berørbare sekundære kretser med en 
maksimal nominell spenning på 24 V

Protokoll MEDIBUS.X-protokoll

Protokollversjon ≥6.0

Alarmforsinkelsestid Vanligvis <2 s

Kontakt RJ45-stikkontakt

Baudrate 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Databiter 8

Paritet Like, odde, ingen

Stoppbiter 1 eller 2

Pinnetilordning av COM1

Pinne 6 RxD

Pinne 4 TxD

Pinne 3 JORD

Pinne 1, 2, 5, 7 og 8 ikke tilkoblet

LAN-grensesnitt Bare tilkoblede enheter og/eller nettverk som 
oppfyller kravene til IEC 62368-1 for ujordede 
SELV-kretser eller kravene til IEC 60601-1 (fra 
2. utgave og fremover) for berørbare sekun-
dære kretser med en maksimal nominell spen-
ning på 57 V

Kontakt RJ45-stikkontakt

Overføringshastighet 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 klausul 14.
Krever minst en CAT5-kabel.

Protokoll SDC via HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Driftsegenskaper (fortsettelse)
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11.6 EMC-erklæring
11.6.1 Generell informasjon

Dette apparatet ble testet for elektromagnetisk kompatibilitet ved bruk av alle 
komponentene på bestillingslisten. Andre komponenter kan bare brukes hvis den 
elektromagnetiske kompatibilitet ikke svekkes. Bruk av komponenter som ikke er i 
samsvar med EMC-direktivet, kan føre til økte elektromagnetiske utslipp eller 
redusert elektromagnetisk immunitet for utstyret.

Dette apparatet kan brukes i umiddelbar nærhet av andre apparater kun hvis 
Dräger har godkjent konfigurasjonen av apparatene. Hvis det ikke har blitt gitt 
godkjenning fra Dräger, må man sørge for at dette apparatet fungerer korrekt i den 
ønskede konfigurasjonen før bruk. Bruksanvisningen for det andre apparatet må 
følges.

Inngang, strømtilførselsenhet Bare tilkoblede medisinsk isolerte DC-strømtil-
førselsenheter med en galvanisk isolasjon på 2 
MOPP (Means Of Patient Protection, se 
IEC 60601-1: 2005, fra og med 3. utgave)

Kontakt Fatplugg 5,5/2,1 mm

Polaritet + indre
- ytre

Nominell spenning 24 V

11.5 Relevante standarder
I tillegg til standardene som er listet opp her, 
oppfyller dette produktet også diverse andre 
standarder, f.eks. standarder som omhand-
ler spesielle nasjonale krav.
IEC 60601-1 3. utg.
Medisinsk elektrisk utstyr

Del 1:
Generelle krav til sikkerhet og grunnleggende 
ytelse

IEC 60601-1-2 3. utg.
Medisinsk elektrisk utstyr

Del 1-2:
Generelle krav til sikkerhet – Sideordnet norm: 
elektromagnetisk kompatibilitet – Krav og 
prøvinger

IEC 60601-1-2 4. utg.
Medisinsk elektrisk utstyr

Del 1-2:
Generelle krav til sikkerhet – Sideordnet norm: 
elektromagnetisk kompatibilitet – Krav og 
prøvinger

11.4 Enhetsgrensesnitt (fortsettelse)
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11.6.2 Elektromagnetisk miljø
Utslippene fra apparatet ble testet i følgende frekvensområder:

MERKNAD
► Utslippskarakteristikken for dette utstyret gjør det egnet for bruk i industrimiljøer 

og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligområde (der det 
normalt er påkrevd med CISPR 11 klasse B), kan det hende at dette utstyret 
ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for kommunikasjonstjenester som benytter 
radiofrekvenser. Brukeren vil kanskje måtte gjøre tilpasninger og for eksempel 
omplassere eller snu på utstyret.

11.6.3 Elektromagnetisk immunitet
Dette apparatet skal kun brukes i miljøer som er spesifisert i kapittel Bruksmiljø.

Utslipp Samsvar
Avgitt utstråling Klasse A, gruppe 1 (150 kHz til 30 MHz)

Ledet utslipp Klasse A, gruppe 1 (30 MHz til 1 GHz)

Immunitet mot Testnivå og krav til elektromagnetisk 
miljø

Elektrostatisk utladning (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Kontaktutladning: ±8 kV

Luftutladning: ±15 kV

Elektrisk hurtigtransient forstyrrelse 
(støt) (IEC 61000-4-4)

Strømkabel: ±2 kV

Lengre inngangs-/utgangslinjer: ±1 kV

Impulsspenninger (støt) 
(IEC 61000-4-5)

Spenning, ekstern leder – ekstern leder: 
±1 kV

Magnetfelt ved strømforsyningens fre-
kvens (IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Spenningsfall og korte avbrudd i strøm-
tilførselens spenning (IEC 61000-4-11)

Spenningsfall på 30 % til 100 %, 8,3 ms 
til 5 s, forskjellige fasevinkler

Utstrålte høyfrekvensforstyrrelser 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz til 2,7 GHz: 3 V/m

Ledede høyfrekvensforstyrrelser 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz til 80 MHz: 3 V, ISM-bånd: 6 V

Elektromagnetiske felt i nærheten av 
trådløse høyfrekvente kommunikasjons-
enheter

Forskjellige frekvenser fra 385 MHz til 
5785 MHz: 9 V/m til 28 V/m
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11.7 Tilkoblinger til IT-nettverk
11.7.1 Datagrensesnitt

I et IT-nettverk kan data utveksles ved hjelp av kabelbaserte eller trådløse 
teknologier. Et IT-nettverk kan være ethvert datagrensesnitt (f.eks. RS232, LAN, 
USB, skrivergrensesnitt) som er beskrevet i standarder og konvensjoner. Det å 
koble denne kuvøsen til et nettverk som innlemmer flere apparater eller å utføre 
etterfølgende endringer på dette nettverket, kan føre til nye farer for pasienter, 
brukere og tredjepersoner. Før apparatet kobles til nettverket eller nettverket 
endres, må disse risikoene identifiseres, analyseres og vurderes av IT-
representanten til sykehuset, f.eks. i samsvar med NEK IEC 80001-1-standarden 
(risikohåndtering for medisinske IT-nettverk). Basert på resultatene må passende 
tiltak iverksettes.

Eksempler på etterfølgende endringer på nettverket:

– endring av nettverkskonfigurasjonen

– fjerning av enheter fra nettverket

– legge til nye enheter til nettverket

– utføring av oppgraderinger eller oppdateringer av apparater som er koblet til 
nettverket.

11.7.2 LAN-grensesnitt for Connectivity Converter CC300
Connectivity Converter CC300 kan kobles til en RS-232-port på Dräger-autoriserte 
MEDIBUS.X-protokollapparater og utgjør dermed et ekstra nettverksgrensesnitt for 
disse apparatene.

11.7.2.1 SDC (Service-oriented Device Connectivity)

I kombinasjon med Dräger-sertifiserte SDC-apparater, tilbyr Connectivity Converter 
CC300 følgende funksjoner:

– sending av målte verdier, kurver og innstilte verdier til andre apparater

– sending av alarmstatusinformasjon til andre apparater

– synkronisering av apparatstatus med andre apparater i det integrerte systemet:

– fargekonsept1)

– utføring av kommandoer sendt fra andre apparater på samme arbeidsplass:

– Alarmdemping1)

– sending av kommandoer til andre apparater på samme arbeidsplass:

– Alarmdemping1)

– Automatisk åpning av dialoger (f.eks. for manøver)1)

– Angir standardverdier for demografiske data sendt fra andre apparater på 
samme arbeidsplass.1)

– Synkronisering av klokkeslett på apparatet med en tidskilde i det integrerte 
systemet1)

1) Kun mulig med Perseus A500 og Atlan A3xx
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All informasjon, med unntak av den integrerte system-ID-en, krypteres når den 
sendes mellom SDC-apparatene. Connectivity Converter CC300 inneholder en 
godkjenningsliste over sertifiserte apparater som kan aktiveres og administreres av 
driftsorganisasjonen. Apparatet leveres med en godkjenningsliste som tillater 
tilkobling til alle andre SDC-apparater som er sertifisert av Dräger. Dersom det er 
ønskelig med begrensninger for spesifikke apparater, må godkjenningslisten 
tilpasses av spesialisert servicepersonell. For mer informasjon, se: "Uautoriserte 
SDC-enheter", side 12.

11.7.2.2 Service

I forbindelse med Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) eller en DrägerService-
datamaskin, støtter Connectivity Converter CC300 følgende funksjoner:

– ved bruk av SNMP-protokollen:
Overvåking av servicestatusen til apparatet, forespørsel om servicestatus, støtte 
under installasjon av programvare på apparatet og under nedlasting av 
programvare, konfigurasjonsstøtte, oppdatering av sertifikater, av 
godkjenninglistens og av listen over tillatte apparater

– ved bruk av FTP-protokollen (som en klient):
støtte under installasjon av programvare på apparatet og ved nedlasting av 
programvare

11.7.2.3 Nødvendige egenskaper

For å hindre uautorisert tilgang og spredning av skadelig programvare og datavirus 
i nettverket, må LAN-nettverket ha effektive risikokontrolltiltak.

Disse egenskapene kan oppnås ved følgende tiltak, for eksempel:

– begrensing av fysisk tilgang til aktive nettverkskontakter

– kun gi nettverkstilgang til apparater som har samme klareringsnivå eller høyere

– sikre isolasjon/segmentering av nettverket (fysisk eller virtuelt)

– kun tillate kommunikasjon med andre nettverk gjennom sikre gatewayer

– bruk av en nettverks-brannmur

– introduksjon av oppdateringsadministrering for apparater i nettverket

– implementering av NS-ISO/IEC 27033

IT-nettverket tillater kommunikasjon mellom Connectivity Converter CC300 og 
andre apparater:

applikasjons-
protokoll

transport-
protokoll

CC300-
port

kommuni-
kasjonsret-

ning

kommuni-
kasjons-

destinasjo
nsport

forventet bru-
kersystem

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(trap)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP-server

LLDP lag 2-proto-
koll

nettverksbryter

FTP (kom-
mando)

TCP >1023 → 21 SCG
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Nettverket må støtte UDP-multikasting.

Typiske datavolum:

– Oppdatering av apparatfastvaren: typisk 20 MB

– Fornyelse av sertifikater: typisk 100 KB

– Kommunikasjonsopprettelse: typisk 3 MB

– Overføring av behandlingsrelevante data (f.eks. målte verdier, innstillinger, 
kurver): typisk 2 Mbit/s for hvert tilkoblet apparat

Når servicefunksjonene er i bruk, kan apparatet forårsake en nettverksbelastning 
på inntil maksimal overføringshastighet på LAN-grensesnittet. Båndbredden som 
kreves er avhengig av antall og type tilkoblede SDC-apparater og deres 
tilkoblingsstatus. Prioriteringen av nettverkstrafikken for de ulike tjenestene må ta 
hensyn til den kliniske betydningen.

11.7.2.4 LLDP-protokoll

LLDP-protokollen brukes til å overføre feltene i integrert system-ID til CC300. 

Tilordning av feltene i integrert system-ID til feltene i LLDP-protokollen:

– 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 (kom-
mando)

TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (data) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (data) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 NTP-server

HTTPS TCP >1023 → >1023 Andre SDC-
enheter

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Andre SDC-
enheter

WS Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS Discovery UDP 3702 ← >1023 Andre SDC-
enheter

WS Discovery UDP 6464 → >1023 Andre SDC-
enheter

WS Discovery UDP 6464 ← >1023 Andre SDC-
enheter

applikasjons-
protokoll

transport-
protokoll

CC300-
port

kommuni-
kasjonsret-

ning

kommuni-
kasjons-

destinasjo
nsport

forventet bru-
kersystem
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11.7.2.5 Farlige situasjoner

Følgende farlige situasjoner kan oppstå hvis nettverket ikke har de påkrevde 
egenskapene:

– Overbelastning av apparatet på grunn av høy nettverksbelastning (f.eks. 
forårsaket av tjenestenektangrep) kan føre til forsinkelser i systemfunksjonene.

– I ekstreme tilfeller (f.eks. hvis det er et stort antall datapakker) slår CC300 av 
nettverksadapteren av hensyn til sikkerheten og starter den automatisk på nytt. 
Omstarten tar mindre enn ett minutt. Hvis årsaken vedvarer, gjentas 
nedstengingsprosedyren.

Hvis mer enn ett medisinsk utstyr i IT-nettverket berøres av samme problem, må 
operatøren vurdere muligheten for en kumulativ effekt.

11.8 Programvare med åpen kildekode
Dräger-utstyr som bruker programvare kan bruke åpen kildekode, avhengig av 
oppsettet. Programvare med åpen kildekode kan være underlagt ulike 
lisensbetingelser. Ytterligere informasjon angående programvaren med åpen 
kildekode som brukes i dette apparatet er tilgjengelig på følgende nettside:

www.draeger.com/opensource
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12 Bestillingsliste
Connectivity Converter CC300 MK10101

Plastkuvøsetak MK10129

SoundEar-plugin-strømtilførselsenhet G24926

Adapter D-Sub9 f til RJ-45 MK10139

Nettverkskabel CAT6, 2,4 m MS32947

Hann-til-hann-adapter (m/m) 7911372

LLDP-bryter MK10203
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13 Vedlegg
13.1 Forkortelser 

13.2 Symboler 

Forkortelse Forklaring
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectri-
ques
Internasjonal spesialkomité for radiostøy

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol: kommunikasjonsproto-
koll for tilordning av nettverkskonfigurasjon til klienter av en ser-
ver

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

FTP File Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

ID Identifikasjon

LAN Local Area Network

LED Lysdiode

LLDP MED  Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices

MEDIBUS.X Kommunikasjonsprotokoll for medisinsk utstyr med uniform 
datadefinisjon for alt utstyr

NTP Network Time Protocol

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway

SDC Service-oriented Device Connectivity

SNMP Simple Network Management Protocol

SNTP Simple Network Time Protocol

TLS Transport Layer Security

UDP User Datagram Protocol

Symbol Forklaring

Status-LED

DC-spenning

COM

Polaritet for strømforsyning

Produsent

ProduksjonsdatoXXXX
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WEEE-merking

Følg bruksanvisningen

Forsiktig! Følg medfølgende dokumentasjon (symbol)

Serienummer

Delenummer

LAN-tilkobling

IEC 60601-1-kompatibel

LAN PoE

Beskyttelsesklasse II (medisinsk elektrisk utstyr)

Brukbar til (angir dato etter hvilken det medisinske utstyret ikke 
lenger kan brukes fordi TLS-sertifikatet for sikker nettverkskom-
munikasjon utløper)

Symbol Forklaring

REF
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Denne side er tom med vilje.



Á9055945rÈ

Denne bruksanvisningen er kun for 
kundeinformasjon, og oppdateres bare på 
forespørsel fra kunden.

Produsent

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Tyskland
+49 451 8 82-0

FAKS +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com

9055945  – 5030.000 no
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Utgave/Edition: 7 – 2021-01
(Utgave/Edition: 1 – 2017-04)
Dräger forbeholder seg retten til å foreta 
endringer på det medisinske utstyret uten 
forvarsel.


	Innhold
	1 Informasjon om dette dokumentet
	1.1 Typografiske konvensjoner
	1.2 Begrepsbruk
	1.3 Varemerker
	1.3.1 Varemerker som eies av Dräger
	1.3.2 Varemerker som eies av tredjepartsprodusenter


	2 Funksjoner i det integrerte systemet
	2.1 Eksempler på delte systemfunksjoner
	2.1.1 Synkronisere alarmdemping
	2.1.2 Pasientdataimport
	2.1.3 Vise delte data
	2.1.4 Tidssynkronisering
	2.1.5 Dataeksport


	3 Sikkerhetsrelatert informasjon
	3.1 Tiltenkt bruk
	3.2 Bruksmiljø
	3.3 Krav til brukergrupper
	3.3.1 Driftsorganisasjonens plikter
	3.3.2 Brukergrupper

	3.4 Informasjon om sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler
	3.4.1 Sikkerhetsinstruksjoner
	3.4.2 Forholdsregler

	3.5 Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner
	3.5.1 Bruksanvisning
	3.5.2 Symboler og produktetiketter
	3.5.3 Endringer på produktet
	3.5.4 Elektrisk støt
	3.5.5 Tilbehør
	3.5.6 Magnetresonanstomografi
	3.5.7 Overoppvarming
	3.5.8 Brennbare gasser
	3.5.9 Elektromagnetiske forstyrrelser
	3.5.10 Skade på utstyret
	3.5.11 Integrert system
	3.5.12 Dataoverføring
	3.5.13 Uautoriserte SDC-enheter

	3.6 Sikkerhet under rengjøring og service
	3.6.1 Infeksjonsrisiko
	3.6.2 Slitasje og materialtretthet
	3.6.3 Service


	4 Systemoversikt
	5 Montering og klargjøring
	5.1 Montering av CC300
	5.2 Montering
	5.2.1 Integrert system


	6 Informasjon om betjening
	6.1 Sertifikater

	7 Problemløsning
	8 Reprosessering
	8.1 Informasjon om reprosessering
	8.2 Klassifiseringer for reprosessering
	8.2.1 Klassifisering av medisinsk utstyr
	8.2.2 Klassifisering av utstyrsspesifikke komponenter

	8.3 Reprosesseringsliste
	8.4 Prosedyrer for reprosessering
	8.4.1 Godkjente reprosesseringsprosedyrer
	8.4.2 Desinfeksjonsmidler
	8.4.3 Overflatedesinfisering med rengjøring


	9 Service
	9.1 Definisjon av serviceterminologi
	9.2 Inspeksjon
	9.2.1 Service
	9.2.2 Sikkerhetskontroller

	9.3 Vedlikehold

	10 Avfallshåndtering
	10.1 Avfallshåndtering av apparatet

	11 Tekniske data
	11.1 Generell informasjon 
	11.2 Omgivelsesbetingelser 
	11.3 Driftsegenskaper 
	11.4 Enhetsgrensesnitt 
	11.5 Relevante standarder 
	11.6 EMC-erklæring
	11.6.1 Generell informasjon
	11.6.2 Elektromagnetisk miljø
	11.6.3 Elektromagnetisk immunitet

	11.7 Tilkoblinger til IT-nettverk
	11.7.1 Datagrensesnitt
	11.7.2 LAN-grensesnitt for Connectivity Converter CC300

	11.8 Programvare med åpen kildekode

	12 Bestillingsliste
	13 Vedlegg
	13.1 Forkortelser 
	13.2 Symboler 


