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1 Informaţii cu privire la acest document
1.1 Convenţii tipografice

1.2 Termenii folosiţi
Dräger foloseşte termenul „Accesoriu” nu doar pentru accesorii în sensul 
prevederilor IEC 60601-1, dar şi pentru piesele consumabile, piesele demontabile 
şi piesele ataşate.

1.3 Mărci comerciale
1.3.1 Mărci comerciale deţinute de Dräger

Următoarea pagină de Internet enumeră ţările în care sunt înregistrate mărcile: 
www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Mărci comerciale deţinute de către producători terţi

1. Numerele consecutive indică paşi de urmat, fiecare secvenţă nouă de acţiuni 
presupune reînceperea numărătorii de la cifra 1.

– Liniuţele indică liste de date, opţiuni sau obiecte.

(A) Literele puse în paranteză se referă la elemente din imaginea respectivă.

A Literele din imagini identifică elemente la care se face referire în text.

Textul aldin şi cursiv marchează inscripţii pe dispozitiv.

► Acest triunghi marchează prin indicaţii de avertizare posibilităţile de evitare a 
pericolului.

Acest simbol marchează informaţii care facilitează utilizarea dispozitivului.

Marca comercială

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®

Marca comercială Proprietarul mărcii comerciale

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Funcţii în sistemul integrat
Sistemul integrat începe cu un sistem integrat care combină diferite dispozitive la 
un loc de muncă. Sistemul integrat permite schimbul de informaţii şi partajarea de 
funcţii între dispozitivele acestei staţii de lucru. Datele de la un dispozitiv pot fi 
afişate pe alte dispozitive la aceeaşi staţie de lucru. O interacţiune cu un singur 
utilizator la un dispozitiv poate declanşa funcţii partajate care afectează mai multe 
dispozitive de la locul de muncă. Utilizatorul trebuie să ţină cont de efectele 
rezultate asupra pacientului de la toate dispozitivele. Câteva funcţii partajate 
funcţionează doar într-o singură direcţie. Altele funcţionează în ambele direcţii. În 
cazul funcţiilor de sistem bidirecţionale, dispozitivele se influenţează reciproc. 
Funcţiile partajate ale sistemului care afectează funcţionarea unui dispozitiv trebuie 
configurate de personalul de service. În consecinţă, funcţiile care funcţionează în 
ambele direcţii trebuie configurate la toate dispozitivele implicate. Conştientizarea 
riscurilor potenţiale pentru pacienţi impune utilizatorilor să înţeleagă importanţa ID-
ului corect al sistemului integrat, care trebuie să corespundă denumirii unice a 
locului de muncă. Fiecare spital trebuie să aibă o schemă de denumire care 
specifică un ID de sistem integrat corespunzător pentru fiecare loc de muncă din 
spital. Funcţiile partajate nu sunt realizate neapărat printr-o conexiune de cablu de 
la un punct la altul, ci printr-o conexiune de reţea. Aici, ID-ul de sistem integrat este 
extrem de important, deoarece dispozitivele cu acelaşi ID de sistem integrat sunt 
alocate aceluiaşi loc de muncă şi vor partaja date şi funcţii.

2.1 Exemple de funcţii de sistem partajate
2.1.1 Sincronizarea alarmei silenţioase

Diferitele dispozitive de la locul de muncă au fiecare propria tastă de alarmă 
silenţioasă pentru a opri temporar alarmele acustice de la dispozitiv. În sistemul 
integrat, alarma silenţioasă este sincronizată la toate dispozitivele de la locul de 
muncă. În situaţiile în care mai multe dispozitive pot cauza o alarmă, se reduce 
astfel numărul de interacţiuni ale utilizatorului necesare pentru a opri alarma sonoră 
la locul de muncă.

2.1.2 Importare date pacient
Pe monitorul de pacient, datele pacientului referitoare la admitere, externare şi 
transfer pot fi preluate din reţea (butonul Obţineţi HIS) sau introduse manual prin 
dialogul pacientului (de ex., dimensiune, vârstă, greutate, categorie de pacient). 
Aceste informaţii sunt transmise la dispozitivul de terapie de la locul de muncă 
obişnuit pentru a sprijini instalarea adecvată şi consecventă a dispozitivului de 
terapie şi a alarmelor de la diferitele dispozitive configurate pentru acelaşi loc de 
muncă. Această acţiune este acceptată numai pentru această direcţie, nu în 
ambele direcţii.

2.1.3 Afişarea datele partajate
Pe monitorul de pacient, pot fi afişate forme de undă şi valori ale parametrilor de la 
ventilatorul conectat sau aparatul de anestezie de la acelaşi loc de muncă.
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2.1.4 Sincronizarea timpului
Diferitele dispozitive sincronizează timpul de la dispozitivul lor la un server de timp 
central din reţea (NTP). Astfel se realizează o setare de timp consecventă la toate 
dispozitivele staţiei de lucru şi se acceptă documentaţia consecventă şi corectă.

2.1.5 Export de date
Datele (setări, valori fiziologice, alarme) de la dispozitive, cum ar fi monitoarele de 
pacient, ventilatoarele sau aparatele de anestezie, sunt disponibile în reţea pentru 
a fi utilizate la alte dispozitive sau aplicaţii (de ex., HIS, HL7, PDMS şi altele).
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3 Informaţii legate de siguranţă
3.1 Utilizarea prevăzută

CC300 permite comunicarea între dispozitivele Dräger MEDIBUS.X enumerate şi 
dispozitivele Service-oriented Device Connectivity (SDC), certificate de Dräger într-
un dispozitiv medical sau un sistem informatic medical. Convertorul de protocol 
acceptă schimbul de informaţii, controlul funcţiilor specifice şi sincronizarea 
procedurilor specifice. Alte dispozitive SDC pot utiliza aceste informaţii pentru a 
susţine diagnosticarea şi metodele de tratament.

3.2 Medii de utilizare
Dräger Connectivity Converter CC300 este un convertor de protocol destinat 
utilizării într-un mediu spitalicesc.

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat împreună cu dispozitive medicale. Nu 
folosiţi dispozitivul în următoarele medii:

– în afara clădirilor

– în timpul transportului pacientului

– în vehicule, aeronave sau elicoptere

3.3 Cerinţe pentru grupurile de utilizatori
Termenul „Grup de utilizatori” descrie personalul desemnat de organizaţia 
exploatatoare responsabilă pentru îndeplinirea sarcinii respective la dispozitiv.

3.3.1 Obligaţiile organizaţiei exploatatoare
Organizaţia exploatatoare trebuie să asigure următoarele:

– Fiecare grup de utilizatori să aibă calificările necesare (de ex., să urmeze 
training de specialitate sau să capete cunoştinţe de specialitate prin experienţă).

– Fiecare grup de utilizatori să fi fost instruit pentru efectuarea sarcinii.

– Fiecare grup de utilizatori să fi citit şi înţeles capitolele necesare din acest 
document.

3.3.2 Grupuri de utilizatori
Utilizatori clinici
Acest grup de utilizatori foloseşte dispozitivul în conformitate cu utilizarea 
prevăzută.

Sarcină Cerinţe
Folosirea dispozitivului conform utilizării 
prevăzute

Cunoştinţe medicale de specialitate în 
utilizarea dispozitivului medical
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Personalul de reprocesare
Acest grup de utilizatori ia măsurile necesare pentru reprocesarea dispozitivului.

Personalul de service
Acest grup de utilizatori instalează dispozitivul şi execută activităţile de service.

Dacă sunt necesare cunoştinţe sau instrumente specifice dispozitivului, activităţile 
trebuie să fie efectuate de personalul de service specializat. Personalul de service 
specializat a fost instruit de către Dräger pentru a efectua aceste activităţi pe acest 
dispozitiv.

Se recomandă încheierea unui contract de service cu Dräger.

3.4 Informaţii privind instrucţiunile de siguranţă şi 
declaraţiile de atenţionare
Instrucţiunile de siguranţă şi declaraţiile de precauţie avertizează în privinţa 
pericolelor şi oferă instrucţiuni pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a produsului. 
Nerespectarea acestora poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

3.4.1 Instrucţiuni de siguranţă
Acest document conţine secţiuni cu instrucţiuni de siguranţă care avertizează în 
privinţa riscurilor. Tipul de pericol şi consecinţele nerespectării sunt descrise în 
fiecare instrucţiune de siguranţă.

3.4.2 Declaraţii de atenţionare
Declaraţiile de atenţionare se referă la măsurile de acţiune şi avertizează cu privire 
la riscurile care pot apărea la executarea etapelor de acţiune.  Declaraţiile de 
atenţionare preced etapele de acţiune.

Următoarele semne de avertizare şi termeni de avertizare indică frazele de 
atenţionare şi diferenţiază posibilele consecinţe ale nerespectării.

Sarcină Cerinţe
Reprocesare Specialist cu cunoştinţe în reprocesarea 

dispozitivelor medicale

Sarcină Cerinţe
Instalare Cunoştinţe de specialitate în inginerie 

electrică şi mecanică
Experienţă în domeniul mentenanţei dis-
pozitivelor medicale

Lucrări de service de bază (inspecţie, 
întreţinere conform capitolului „Întreţine-
rea”)

Lucrări de bază şi lucrări complexe de 
service (inspecţie, întreţinere, reparaţie)

Experienţă în lucrările complexe de ser-
vice pe acest dispozitiv medical

Configurarea setărilor de pornire

Integrarea într-o reţea IT Cunoaşterea integrării sistemului în con-
formitate cu familia de standarde IEC 
80001
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3.5 Instrucţiuni de siguranţă de bază
3.5.1 Instrucţiuni de utilizare

Se pot produce vătămări corporale şi daune materiale dacă dispozitivul este utilizat 
contrar informaţiilor din aceste instrucţiuni de utilizare.

► Respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare. Folosiţi dispozitivul numai conform 
utilizării prevăzute. Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare într-un loc accesibil. 
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale tuturor dispozitivelor utilizate împreună 
cu acest dispozitiv.

Instrucţiunile de utilizare nu conţin informaţii cu privire la următoarele puncte:

– Riscuri evidente pentru utilizatori

– Consecinţe ale utilizării improprii evidente ale dispozitivului

– Posibile efecte negative asupra pacienţilor care suferă de una sau mai multe 
boli

3.5.2 Simboluri şi etichete ale dispozitivului
Se pot produce vătămări corporale şi daune materiale dacă simbolurile şi etichetele 
dispozitivului sunt ignorate.

► Respectaţi simbolurile şi etichetele dispozitivului.

3.5.3 Modificări aduse dispozitivului
Modificările aduse dispozitivului pot duce la defecte de funcţionare şi, ulterior, la 
vătămări personale şi daune materiale.

► Nu modificaţi acest dispozitivul medical.

3.5.4 Electrocutare
În carcasă se află componente electrice sub tensiune.

► Nu deschideţi carcasa de sub capacul din plastic.

► Măsurile de întreţinere trebuie efectuate de către personalul responsabil. Dräger 
recomandă ca aceste sarcini să fie efectuate de DrägerService.

Semn de 
avertizare

Termen semnal Consecinţele nerespectării

AVERTISMENT Poate avea ca rezultat moartea sau rănirea 
gravă.

ATENŢIE Poate avea ca rezultat rănirea moderată 
sau uşoară.

NOTÃ Poate avea ca rezultat pagube materiale.
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3.5.5 Accesorii
Folosirea accesoriilor incompatibile poate afecta nefavorabil integritatea funcţională 
a produsului. Aceasta poate duce la vătămare corporală şi la deteriorarea bunurilor.

► Utilizaţi numai accesorii compatibile. Accesoriile compatibile cu acest dispozitiv 
sunt enumerate în lista de comandă livrată împreună cu dispozitivul.

► Utilizaţi numai accesorii intacte. Folosirea accesoriilor defecte poate afecta 
nefavorabil integritatea funcţională a dispozitivului. Aceasta poate duce la 
vătămare corporală şi la deteriorarea bunurilor.

► Funcţionarea incorectă, utilizarea incorectă sau reprocesarea incorectă pot 
apărea dacă se folosesc accesorii sau dispozitive conectate contrare 
informaţiilor din instrucţiunile de utilizare aferente. Aceasta poate duce la 
vătămare corporală şi la deteriorarea bunurilor.

► Utilizaţi numai unitatea de alimentare electrică din lista de comandă.

3.5.6 Imagistică prin rezonanţă magnetică
Câmpurile magnetice pot afecta negativ integritatea funcţională a dispozitivului 
medical şi, în consecinţă, pot pune pacientul sau utilizatorul în pericol.

► Nu folosiţi dispozitivul medical în camerele cu aplicaţii de câmp magnetic (de 
ex., imagistică prin rezonanţă magnetică).

3.5.7 Supraîncălzire
Integritatea funcţională a dispozitivului medical poate fi afectată în caz de 
supraîncălzire.

► Nu operaţi dispozitivul medical în apropierea încălzitoarelor radiante sau a altor 
surse de căldură.

► Nu expuneţi dispozitivul medical la lumina directă a soarelui.

► Nu acoperiţi orificiile de ventilare de pe carcasă.

3.5.8 Gaze inflamabile
Dacă apar concentraţii de oxigen de peste 25 Vol% sau amestecuri de gaze 
combustibile sau explozive, există un risc crescut de explozie sau incendiu, care 
poate duce la vătămări personale şi daune materiale. 

► Nu operaţi dispozitivul în zone unde pot apărea concentraţii de oxigen de peste 
25 Vol% sau amestecuri de gaze combustibile sau explozive.

3.5.9 Perturbaţii electromagnetice
Aparatele de comunicare wireless (de ex., telefoanele celulare) şi echipamentele 
medicale electrice (de ex., defibrilatoarele, aparatele de chirurgie electrică) emit 
radiaţii electromagnetice. Atunci când astfel de echipamente sunt utilizate prea 
aproape de acest dispozitiv sau cablurile sale, integritatea sa funcţională poate fi 
compromisă prin interferenţe electromagnetice. Aceasta poate duce la vătămare 
corporală şi la deteriorarea bunurilor.

► Pentru a asigura menţinerea în totalitate a integrităţii funcţionale a acestui 
dispozitiv, asiguraţi o distanţă de siguranţă de cel puţin 1,0 m (3,3 ft) între acest 
dispozitiv şi dispozitivele de radiocomunicaţii sau alte dispozitive medicale 
electrice.
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3.5.10 Deteriorarea aparatului medical
Dispozitivul se poate deteriora ca urmare a reprocesării, uzurii sau depozitării 
incorecte. În caz de deteriorare, integritatea funcţională a dispozitivului nu mai 
poate fi asigurată. Pacientul poate fi pus în pericol.

► Respectaţi condiţiile ambientale prevăzute pentru funcţionarea şi depozitarea 
dispozitivului.

► Înlocuiţi orice dispozitiv care nu funcţionează conform aşteptărilor sau, în mod 
evident nu funcţionează corect cu un dispozitiv care funcţionează corect.

3.5.11 Sistem integrat
CC300 poate fi utilizat în imediata apropiere a celorlalte dispozitive din sistemele 
integrate aprobate de Dräger.

3.5.12 Transfer de date
Pericol ca urmare a datelor transferate incomplet.

Informaţiile despre starea alarmei transmise pot fi incomplete.

► Nu folosiţi aceste date pentru monitorizarea pacientului sau pentru 
monitorizarea dispozitivului.

► Datele pot fi utilizate pentru a configura un sistem distribuit de alarmă cu 
transmisie de alarmă neconfirmată în conformitate cu IEC 60601-1-8:2014. 

► Rămâneţi în raza auditivă a alarmelor emise de dispozitivul conectat prin 
MEDIBUS.X.

3.5.13 Dispozitive SDC neautorizate
Pericol de dispozitive SDC neautorizate. 

Alte dispozitive SDC din aceeaşi reţea IT pot comunica cu dispozitivul. Trebuie 
prevenit accesul prin intermediul dispozitivelor neautorizate.

► Preveniţi accesul dispozitivelor neautorizate la reţeaua spitalicească.

► Menţineţi lista albă la zi, astfel încât să conţină doar acele dispozitive, care pot fi 
utilizate împreună cu CC300 (posibil numai de către personalul de service 
specializat).

► Stabiliţi opţiuni alternative (de ex., configurarea filtrelor de adrese MAC).
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3.6 Siguranţa în timpul curăţării şi întreţinerii
3.6.1 Risc de infecţie

Dispozitivul trebuie reprocesat, în caz contrar există un risc ridicat de infecţie.

► Curăţaţi şi dezinfectaţi dispozitivul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

► Respectaţi măsurile de prevenire a infecţiilor şi reglementările de reprocesare a 
echipamentelor medicale.

► Utilizaţi proceduri validate pentru reprocesare.

► Respectaţi instrucţiunile producătorului cu privire la agenţii de curăţare, 
dezinfectanţi şi aparatele de reprocesare.

► Înainte de a efectua întreţinerea şi înainte de a trimite dispozitivul înapoi pentru 
reparaţii, reprocesaţi dispozitivul în conformitate cu cele descrise la capitolul 
"Reprocesare".

3.6.2 Uzură şi oboseala materialului
Uzura şi oboseala materialului componentelor pot duce la defectarea şi 
funcţionarea incorectă a dispozitivului medical.

► Verificaţi dispozitivele cu privire la semne de uzură (de ex., crăpături, deformări, 
decolorări sau exfoliere) şi înlocuiţi-le dacă este necesar.

3.6.3 Service
Acest dispozitiv trebuie întreţinut în mod corespunzător şi periodic. Efectuarea 
service-ului în mod necorespunzător, poate duce la vătămări corporale şi la 
deteriorarea bunurilor.

► Efectuaţi service-ul conform celor descrise la capitolul "Service".

► Activităţile de service trebuie efectuate de către acele persoane, care sunt 
desemnate pentru efectuarea măsurii respective.

► Efectuaţi lucrări de service numai atunci când dispozitivul nu este utilizat.
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4 Prezentare generală a sistemului
Vedere din faţă

Conexiuni de cablu

3
4

8
9

0

Nr. Descriere
A Zonă de etichetare pentru ID sistem integrat

3
4

8
9

1

Nr. Descriere
A Port serial

B Port de reţea, compatibil cu PoE (Power over Ethernet)

C Putere de intrare

A

A B C
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Cu capacul din plastic deschis

3
4

9
0

4

Nr. LED Explicaţii
A LED de stare

Clipeşte în culoarea 
verde

Transfer de date
Aşteptaţi până când transferul de date se încheie. Dis-
pozitivul comută apoi la modul de utilizare.

Se aprinde în 
culoarea verde

CC300 în funcţiune

Se aprinde în 
culoarea roşu

Defectarea dispozitiv

Clipeşte în culoarea 
roşu

Eroare internă

B LED de alimentare
Se aprinde în 
culoarea verde

CC300 în funcţiune

Nu este aprins Fără alimentare electrică

B
A
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Vedere din spate

3
4

9
0

5

Nr. Descriere
A Ataşament dreapta la o şină verticală GCX

B Ataşament stânga la o şină verticală GCX

C Ataşament la o şină orizontală

A B C
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5 Asamblarea şi pregătirea
5.1 Montarea dispozitivului CC300

CC300 poate fi ataşat în poziţie verticală pe o şină verticală GCX sau pe o şină 
orizontală (Dräger sau Fairfield). Utilizaţi CC300 numai când capacul este închis.

Montarea şi configurarea dispozitivului CC300 se fac de către personalul de service 
specializat.

CC300 poate fi montat pe un perete, pe o unitate de alimentare sau pe cărucioarele 
dispozitivelor.

5.2 Asamblare

1. Îndepărtaţi capota din plastic. Pentru aceasta ridicaţi capota de la marginea 
inferioară.

2. Pentru a monta cablurile, fixaţi capacul din plastic pe partea superioară a 
CC300.

3. Conectaţi cablul la unitatea de alimentare electrică. LED-ul de tensiune electrică 
se aprinde în culoarea verde. (CC300 poate fi alimentat şi de la portul de reţea 
(PoE). Cu toate acestea, de îndată ce unitatea de alimentare electrică este 
conectată, puterea este furnizată de unitatea de alimentare cu curent electric.

4. Conectaţi cablul furnizat la portul serial al dispozitivului MEDIBUS.X. Utilizaţi 
adaptoarele furnizate dacă este necesar. Conectaţi celălalt capăt al cablului la 
CC300. 

5. Conectaţi CC300 la reţeaua spitalicească prin portul de reţea.

6. După ce toate cablurile au fost conectate, înlocuiţi capacul din plastic. Pentru 
aceasta, ataşaţi mai întâi capacul de partea superioară a dispozitivului. Apoi 
apăsaţi partea inferioară a capacului pe conexiunile de cablu. Capacul din 
plastic reduce tensionarea la toate cablurile conectate. 

CC300 este gata de utilizare. CC300 nu are o interfaţă de utilizator dedicată. 
CC300 este configurat pornind de la ecranul Perseus A500 sau Atlan A3xx sau 
aplicaţia software DrägerService.
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AVERTISMENT
Risc de electrocutare
► La portul serial trebuie conectate doar dispozitivele cu o tensiune electrică 

nominală de maxim 24 V CC. 

► La portul de reţea trebuie conectate doar dispozitivele cu o tensiune electrică 
nominală de maxim 57 V CC.

5.2.1 Sistem integrat
Cuplarea dispozitivului (de ex., utilizarea funcţiilor de sistem Perseus A500 la un 
monitor SDC certificat Dräger) are loc printr-un ID sistemului integrat unic, acelaşi 
pentru toate dispozitivele participante. Asiguraţi-vă că ID-ul sistemului integrat este 
configurat corect.

În funcţie de sistemul integrat selectat, personalul de service specializat va trebui 
să facă setări implicite la CC300, ceea ce va avea un efect asupra validării şi 
configurării ID-ului sistemului integrat.

Dacă sistemul integrat este modificat, setarea implicită corespunzătoare va trebui 
modificată de personalul de service specializat.

Caracterele valide pentru ID-ul sistemului integrat sunt cele 94 de caractere 
imprimabile ale setului de caractere ASCII de pe o tastatură engleză, excluzând 
perioada şi caracterul spaţiu: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

AVERTISMENT
Pericol din cauza unui ID incorect al sistemului integrat
Modificarea locaţiei de operare a unui dispozitiv necesită modificarea ID-ului 
sistemului integrat.

► Modificările locaţiei de operare trebuie efectuate de personalul de service 
specializat.

► Asiguraţi-vă că ID-urile sistemului integrat pentru dispozitivele care trebuie să 
comunice între ele ca loc de muncă sunt identice.

► ID-ul sistemului integrat trebuie să corespundă locaţiei de operare sau a 
sistemului integrat.

5.2.1.1 ID-ul sistemului integrat

ID-ul sistemului integrat cuprinde 3 câmpuri de date. Aceste câmpuri de date 
trebuie să desemneze în mod unic locaţia de operare a dispozitivului sau a 
sistemului integrat (configurare dispozitiv 1, 2, 3 sau 4).

– ID spital
– ID departament
– ID staţie de lucru
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Exemplul 1: CC300 montat într-o locaţie de operare fixă (de ex., pe o şină de perete 
sau pe o unitate de alimentare)

Exemplul 2: CC300 montat pe un cărucior Perseus A500

Dräger recomandă ca ID-urile sistemului integrat să fie suficient de scurte pentru ca 
ID-ul departamentului şi ID-ul staţiei de lucru să fie afişate complet în bara de antet 
a Perseus A500. 

Deoarece ID-ul spitalului nu va fi afişat pe ecranele dispozitivului, ID-ul spitalului 
pentru un anumit spital trebuie să fie acelaşi pentru toate dispozitivele. În caz 
contrar, utilizatorul nu va putea recunoaşte din partea vizibilă a ID-ului sistemului 
integrat dacă două dispozitive sunt conectate corect între ele. Fiecare spital trebuie 
să aibă o schemă de denumire care specifică un ID de sistem integrat 
corespunzător pentru fiecare loc de muncă din spital.

5.2.1.2 Configurări posibile ale dispozitivelor

CC300 poate fi utilizat în următoarele configurări ale dispozitivului.

Ilustraţiile cu configurările de dispozitiv 1 până la 4 din capitolul următor prezintă 
Perseus A500 ca exemplu.

5.2.1.2.1 Configurarea dispozitivelor 1

CC300 şi monitorul SDC certificat Dräger sunt montate pe acelaşi cărucior cu 
dispozitivul MEDIBUS.X. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi: "Dispozitive 
acceptate", pagina 25.

CC300
ID spital HOSP1 (nu va fi afişat în bara de antet a 

Perseus A500)

ID departament CARDIO

ID staţie de lucru OR22

CC300
ID spital HOSP1 (nu va fi afişat în bara de antet a 

Perseus A500)

ID departament COMBI

ID staţie de lucru CART1
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Cu această configurare de dispozitiv, CC300 foloseşte întotdeauna ID-ul sistemului 
integrat care a fost configurat pentru acest sistem integrat. Chiar şi după 
întreruperea alimentării electrice sau după mutarea întregii configurări a 
dispozitivului 1 într-o altă locaţie de operare, CC300 va continua să utilizeze acest 
ID al sistemului integrat.

Configurarea ID-ului sistemului integrat CC300 trebuie efectuată de personalul de 
service specializat.

CC300 trebuie să fie etichetat vizibil cu ID-ul sistemului integrat alocat. În acest caz, 
ID-ul sistemului integrat desemnează o configurare a echipamentului (de ex., 
HOSP1/COMBI/CART1) şi nu o locaţie de operare (de ex., bloc operator 1). ID-ul 
sistemului integrat trebuie să fie identic cu ID-ul sistemului integrat de pe monitorul 
SDC certificat Dräger aferent.

Un ID sistemului integrat nu poate fi moştenit de la un switch într-o locaţie fixă cu 
această configurare de dispozitiv.

5.2.1.2.2 Configurarea dispozitivelor 2

CC300 şi monitorul SDC certificat Dräger sunt montate într-o locaţie fixă; 
dispozitivele autorizate Dräger MEDIBUS.X sunt conectate la CC300.
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Cu această configurare de dispozitiv, CC300 foloseşte întotdeauna ID-ul sistemului 
integrat care a fost configurat pentru această locaţie de operare. Nu este necesară 
nicio interacţiune cu utilizatorul, nici măcar după o întrerupere a alimentării electrice 
sau după conectarea unui alt dispozitiv MEDIBUS.X. Configurarea ID-ului 
sistemului integrat CC300 poate fi efectuată doar de personalul de service 
specializat. ID-ul sistemului integrat configurat trebuie să fie etichetat vizibil la 
exteriorul dispozitivului CC300. În acest caz, ID-ul sistemului integrat desemnează 
o locaţie de operare (de ex., HOSP1/CARDIO/OR22) şi nu o configurare a 
echipamentului. ID-ul sistemului integrat trebuie să fie identic cu ID-ul de sistem 
integrat de pe monitorul SDC certificat Dräger.

Un ID sistemului integrat nu poate fi moştenit de la un switch într-o locaţie fixă cu 
această configurare de dispozitiv.

5.2.1.2.3 Configurarea dispozitivelor 3

Această configurare a dispozitivelor se aplică numai la dispozitivele de terapie prin 
a căror suprafaţă de operare poate fi validat ID-ul sistemului integrat al 
dispozitivului CC300 (de ex., Perseus A500 şi Atlan A3xx).

CC300 este montat pe cărucior, monitorul SDC certificat Dräger este montat într-o 
locaţie fixă, de ex., pe un perete.
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După o întrerupere a alimentării electrice mai lungă de 60 de secunde sau după ce 
dispozitivul de terapie este mutat la o altă locaţie de operare, în această 
configuraţie a dispozitivului, CC300 începe cu un ID al sistemului integrat nevalidat. 

Datele de la dispozitivul de terapie conectat sunt transmise către reţea (de ex., la 
reţeaua Dräger Infinity Gateway), în ciuda unui ID al sistemului integrat nevalidat.

Numai după ce acelaşi ID al sistemului integrat a fost configurat şi validat de 
personalul de service pentru CC300 şi monitorul SDC certificat Dräger, este 
posibilă o interacţiune cu monitorul SDC aferent.

Această configurare şi validare este posibilă numai dacă personalul de service 
specializat a configurat CC300 în mod corespunzător. Acest lucru poate fi 
recunoscut din etichetarea de pe CC300, care în acest caz indică asocierea cu 
Perseus A500 la care este montat (de ex., CC300 pentru Perseus A500, numărul 
de serie XYZ).

Dacă alimentarea electrică pentru CC300 este întreruptă mai mult de 60 secunde, 
ID-ul sistemului integrat trebuie validat din nou în configuraţia de sistem a 
dispozitivului de terapie. ID-ul sistemului integrat trebuie adaptat în timpul utilizării 
iniţiale şi după ce dispozitivul a fost mutat la o altă locaţie de operare. În acest caz, 
ID-ul sistemului integrat desemnează locaţia de operare a monitorului SCD 
certificat Dräger amplasat definitiv (de ex., HOSP1/CARDIO/OR22) şi nu o 
configurare a echipamentului. 

Dacă este utilizat un switch montat fix pe loc cu tehnologie LLDP, acest ID 
sistemului integrat este preluat de către switch în CC300, după care este validat 
automat. Noul ID al sistemului integrat nu trebuie introdus şi validat de personalul 
de service.

Dacă CC300 este deconectat de la switch-ul LLDP specificat de Dräger, CC300 va 
continua să utilizeze ID-ul sistemului integrat de la switch-ul LLDP. Acesta va fi 
setat automat pe nevalidat.
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AVERTISMENT
Atenţie la o configurare integrată a dispozitivului
ID-urile incorecte sau necorespunzătoare ale sistemului integrat pot duce la 
conectarea incorectă a dispozitivelor între ele. Acest lucru poate duce la un 
comportament neintenţionat al dispozitivului.

► Alocaţi ID-ul sistemului integrat în funcţie de locaţia actuală a dispozitivului.

► După un transport intraspitalicesc, verificaţi ID-ul sistemului integrat pe ecranul 
conectat al dispozitivului de terapie.

► Utilizaţi denumiri clare.

► Evitaţi caracterele care pot fi uşor confundate (de ex., 0 şi O).

► Evitaţi denumirile lungi.

► Înainte de a stabili conexiunea, verificaţi dacă ID-ul sistemului integrat este 
introdus corect la dispozitivul de terapie.

5.2.1.2.4 Configurarea dispozitivelor 4

CC300 este montat pe un cărucior al dispozitivului MEDIBUS.X. Switch-ul LLDP 
specificat de Dräger este montat fixat pe loc alături de pat. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi: "Dispozitive acceptate", pagina 25.

După o întrerupere a alimentării electrice sau după ce dispozitivul MEDIBUS.X este 
mutat la o altă locaţie de operare, în această configurare a dispozitivului, CC300 
începe cu ID-ul sistemului integrat nevalidat configurat pentru CC300. ID-ul 
sistemului integrat configurat trebuie să indice asocierea cu dispozitivul 
MEDIBUS.X pe care este montat CC300 (de ex., HOSP1/COMBI/V500CART1) şi 
nu o locaţie de operare (de ex., bloc operator 1).

Dacă CC300 este conectat la switch-ul LLDP specificat de Dräger, CC300 adoptă 
ID-ul sistemului integrat configurat pentru switch-ul LLDP ca noul ID integrat de 
sistem validat (cu ajutorul protocolului LLDP). Dacă acesta este acelaşi cu ID-ul 
sistemului integrat de la monitorul SDC certificat Dräger, datele pot fi schimbate 
între dispozitive.
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Configurarea ID-ului sistemului integrat CC300 poate fi efectuată doar de către 
personalul de service specializat. Personalul de service specializat va eticheta 
CC300 în consecinţă.

În acest caz, etichetarea CC300 desemnează o configurare a echipamentului şi 
posibilitatea de a se conecta la un switch LLDP specificat de Dräger (de ex., pentru 
dispozitivul XYZ sau un pat LLDP).

Dacă CC300 este deconectat de la switch-ul LLDP specificat de Dräger, ID-ul 
sistemului integrat configurat pentru CC300 devine din nou efectiv. Acesta va fi 
setat automat pe nevalidat.

AVERTISMENT
Pericol la lucrul în sistem integrat
ID-urile incorecte sau necorespunzătoare ale sistemului integrat pot duce la 
conectarea incorectă a dispozitivelor între ele. Acest lucru poate duce la un 
comportament neintenţionat al dispozitivului.

► Switch-ul LLDP trebuie configurat de personalul de service specializat.

► Switch-ul LLDP trebuie să fie alocat explicit unui singur pat. 

► La acelaşi switch LLDP conectaţi numai dispozitivele aceluiaşi pacient.

5.2.1.2.5 Listă de verificare pentru ajustarea ID-ului sistemului integrat atunci când 
utilizaţi Perseus A500 ca dispozitiv de intrare

Condiţie preliminară:

– Dispozitivul este în modul Standby.

– Dispozitivul nu face parte din sistemul integrat.

1. Deschideţi dialogul Configurare sistem.

2. Atingeţi fila Sistem.

3. Atingeţi fila verticală Integrare sistem.

4. Introduceţi parola de configurare.

5. Faceţi intrările pentru ID spital, ID departament şi ID staţie de lucru una după 
alta.

– Atingeţi simbolul creion

– Modificaţi numele de la tastatura virtuală

– Confirmaţi cu tasta Enter

Acordaţi atenţie la scrierea cu majuscule şi minuscule atunci când creaţi ID-ul 
sistemului integrat.

6. Dacă toate cele 3 părţi ale ID-ului sistemului integrat au fost introduse, 
confirmaţi cu Conectare. Simbolul de reţea din bara de antet arată starea 
conexiunii la monitorul SDC certificat Dräger.
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7. Dacă este necesar, faceţi setări suplimentare pentru locul de muncă la Funcţii 
comune sistem folosind Pornit sau Niciunul.

8. Închideţi dialogul Configurare sistem.

5.2.1.3 Alarme

CC300 trimite periodic solicitări către dispozitivul MEDIBUS.X conectat. Dacă între 
2 solicitări apare o alarmă, care dispare imediat, aceasta nu poate fi detectată şi 
redirecţionată în reţea. De obicei, timpul de întârziere preconizat pentru alarmă este 
mai scurt de 2 secunde.

Alarma de la un dispozitiv MEDIBUS.X conectat la CC300 are prioritate şi este 
relevantă.

Reţineţi că este posibil ca o măsurare şi o alarmă în profilul HL7-ACM al unui 
gateway conectat să nu se potrivească. O alarmă va fi generată chiar dacă 
măsurarea nu a atins încă limita. Acest lucru se datorează faptului că valorile 
primesc aceeaşi înregistrare de timp, chiar dacă acestea au fost detectate cu un 
decalaj (mic) de timp.

5.2.1.4 Dispozitive acceptate

Următoarele dispozitive sunt acceptate de CC300. Datele transferate pot fi utilizate 
în scopuri clinice.

– Perseus A500 începând cu SW 2.01, protocol MEDIBUS versiune 06.001)2)

– Atlan A3xx SW 1.01 sau ulterior, protocol MEDIBUS versiunea 06.001)2)

– Primus, Primus IE SW 4.53, MEDIBUS versiune protocol 06.002)

– Evita V300 SW 02.51, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Evita Infinity V500 SW 02.51, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Evita V600 SW 01.05, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Evita V800 SW 01.05, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Babylog VN500 SW 02.51, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Babylog VN600 SW 01.05, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Babylog VN800 SW 01.05, MEDIBUS versiune protocol 04.032)

– Zeus IE SW 2.02, MEDIBUS versiune protocol 06.002)

– Savina 300 SW 5.02, MEDIBUS versiune protocol 04.002)

1) Sincronizarea stărilor dispozitivului între dispozitivul MEDIBUS.X şi monitorul IACS Dräger
2) Conversia datelor de la MEDIBUS.X la SDC pentru a trimite date către monitorul IACS şi Infi-

nity Gateway. Doar monitorul IACS poate afişa datele. Infinity Gateway transmite datele către 
alte sisteme prin HL7 şi interfaţa API.
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6 Informaţii legate de utilizare
La CC300 nu este necesară nicio acţiune.

Dispozitivul MEDIBUS.X autorizat de Dräger este operat într-un sistem integrat cu 
ajutorul CC300. Aceste dispozitive MEDIBUS.X conectate furnizează informaţii 
către sistemul integrat sau utilizează informaţiile furnizate de acesta.

Aceste funcţii sunt descrise în instrucţiunile de utilizare ale dispozitivelor respective.

6.1 Certificate
Connectivity Converter CC300 este livrat cu un certificat de siguranţă TLS valid. 
Comunicarea în sistemul integrat este posibilă numai dacă există un certificat valid.

Atunci când acest certificat expiră, acesta trebuie reînnoit de către personalul de 
service specializat.
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7 Soluţionarea problemelor
LED Semnificaţie Soluţie
LED-ul de 
stare clipeşte 
în culoarea 
roşu

Eroare internă Întrerupeţi alimentarea electrică şi 
reporniţi CC300.

Conexiunea de reţea a fost 
întreruptă.

Verificaţi conexiunea la reţea.

Certificatul expiră în mai puţin 
de 3 luni.

Reînnoiţi certificatul pentru CC300; 
informaţi DrägerService.

Certificatul a expirat. Reînnoiţi certificatul pentru CC300; 
informaţi DrägerService.

Certificatul nu este încă valabil Informaţi DrägerService; setaţi ora 
sistemului.

ID-ul de sistem integrat nu 
este configurat corect

Corectaţi şi validaţi ID-ul de sistem 
integrat de la dispozitivul Dräger 
MEDIBUS.X conectat. Informaţi 
DrägerService.

Niciun alt dispozitiv SDC nu a 
fost găsit în aceeaşi subreţea 
sau cu acelaşi ID de sistem 
integrat.

Verificaţi ID-ul de sistem integrat al 
dispozitivelor asociate.

Eroare în timpul sincronizării 
timpului la serverul NTP.

Verificaţi dacă reţeaua şi serverul 
NTP sunt disponibile.

Există deja un alt dispozitiv de 
acelaşi tip cu acelaşi ID de sis-
tem integrat în reţea.

Modificaţi ID-ul de sistem integrat al 
unuia dintre dispozitivele asociate.

Eroare generală a software-
ului

Informaţi DrägerService.

LED-ul de 
stare se 
aprinde în 
culoarea roşu

Dispozitiv defect Informaţi DrägerService.

LED-ul de 
tensiune elec-
trică nu se 
aprinde

Fără alimentare electrică Verificaţi conexiunea PoE sau uni-
tatea de alimentare electrică; 
schimbaţi sursa de alimentare dacă 
este necesar.

Informaţi DrägerService.
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8 Reprocesare
8.1 Informaţii privind reprocesarea

Instrucţiunile de reprocesare se bazează pe directive acceptate la nivel 
internaţional, de ex. standardul ISO 17664.

8.2 Clasificarea pentru reprocesare
8.2.1 Clasificarea aparatelor medicale

Aparatele medicale şi componentele lor sunt clasificate în conformitate cu tipurile 
lor de aplicaţie şi pericolele asociate.

8.2.2 Clasificarea componentelor specifice aparatului
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale componentelor.

Următoarea clasificare este recomandată de Dräger.

Non-critic
– Suprafaţa dispozitivului

8.3 Listă de reprocesare

8.4 Proceduri de reprocesare
8.4.1 Proceduri de reprocesare validate

În momentul validării specifice a produsului, următorii dezinfectanţi au demonstrat 
eficacitate şi o bună compatibilitate cu materialele

Clasificare Explicaţii
Non-critic Componente care vin în contact numai cu pielea intactă.

Semi-critice Componente care sunt folosite pentru transportul gazului 
respirator sau care intră în contact cu membranele mucoa-
selor sau cu pielea modificată patologic

Critice Componente care penetrează pielea sau membranele 
mucoaselor sau care intră în contact cu sângele

Componente Dezinfectarea suprafeţei prin curăţare
Suprafaţa dispozitivului x

Procedură Agent Producător Con-
centra-
ţie

Timp de 
contact

Dezinfectarea suprafe-
ţei prin curăţare

Dismozon Plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Dezinfectanţi
Utilizaţi dezinfectanţi aprobaţi în ţara respectivă şi care sunt potrivite pentru 
procedura respectivă de reprocesare.

Dräger declară că substanţele care eliberează oxigen şi cele care eliberează clor 
pot provoca modificări de culoare la anumite materiale. Aceasta nu reprezintă o 
indicaţie că produsul medical nu funcţionează corect.

8.4.2.1 Dezinfectant de suprafaţă

Pe lângă dezinfectanţii de suprafaţă menţionaţi în secţiunea „Proceduri de 
reprocesare validate”, alţi dezinfectanţi de suprafaţă sunt enumeraţi pe următoarea 
pagină web: 

www.draeger.com/disinfectants

La momentul testului, dezinfectanţii de suprafaţă enumeraţi au demonstrat o bună 
compatibilitate cu materialele. Producătorii dezinfectanţilor pentru suprafeţe au 
verificat cel puţin următoarele spectre de activitate:

– Bactericid

– Levurocid

– Virucid sau virucid împotriva virusurilor cu anvelopă

Respectaţi specificaţiile producătorului dezinfectantului pentru suprafeţe. Utilizarea 
altor dezinfectanţi se efectuează pe risc propriu.

8.4.3 Dezinfectarea suprafeţei prin curăţare

AVERTISMENT
Risc cauzat de lichidului penetrant
Lichidul penetrant poate cauza următoarele:

– deteriorarea aparatului medical

– electrocutare

– defectarea aparatului medical

► Asiguraţi-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparatul medical.

1. Îndepărtaţi imediat murdăria. Pentru a îndepărta murdăria, folosiţi o lavetă 
îmbibată în dezinfectant.

2. Efectuaţi dezinfectarea suprafeţelor.

3. După ce produsul medical a fost expus dezinfectantului pe durata timpului de 
contact specificat, îndepărtaţi dezinfectantul rezidual.

4. Ştergeţi aparatul medical cu o lavetă îmbibată în apă (cel puţin de calitatea apei 
potabile). Lăsaţi produsul să se usuce.

5. Verificaţi produsul pentru murdării vizibile. Dacă este necesar, repetaţi paşii de 
la 1 la 5.

6. Verificaţi dispozitivul pentru deteriorări vizibile şi înlocuiţi-l dacă este necesar.
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9 Service
Informaţii suplimentare despre CC300 sunt furnizate în documentaţia tehnică, care 
este disponibilă la cerere.

9.1 Definiţia noţiunilor de service

9.2 Inspecţie

Denumirea de „Inspecţie şi verificare de siguranţă” este utilizată numai în Republica 
Federală Germania şi corespunde cu denumirea „Inspecţie de siguranţă repetată” 
în Austria.

9.2.1 Service
Dispozitivul acceptă următoarele funcţionalităţi de service:

– Întreţinere software la distanţă prin ServiceConnect

– Activitate certificat prin ServiceConnect

– Întreţinere a unei liste albe prin software-ul Dräger HIT

Pentru informaţii suplimentare despre service, contactaţi DrägerService.

9.2.2 Verificări de siguranţă
Verificările de siguranţă nu înlocuiesc întreţinerea specificată de producător.

9.2.2.1 Efectuarea verificărilor de siguranţă

1. Verificaţi dacă instrucţiunile respective de utilizare sunt prezente.

2. Verificarea siguranţei electrice conform standardului:

– Verificaţi siguranţa electrică în conformitate cu standardul IEC 62353.

Noţiune Definiţie
Service Toate măsurile (inspecţie, întreţinere, reparaţii) pentru menține-

rea și restabilirea stării de funcţionare a dispozitivului medical.

Inspecţie Măsurile prevăzute să determine şi să evalueze starea actuală 
a dispozitivului medical.

Întreţinerea Măsuri regulate specificate care au scopul de a menţine starea 
de funcţionare a dispozitivului medical.

Reparaţie Măsuri pentru restabilirea stării de funcţionare a dispozitivului 
medical după o defecţiune.

Măsura Interval Grupul ţintă
Inspecţie şi verificare de siguranţă La fiecare 2 ani Personalul de service



Instrucţiuni de utilizare  |  Connectivity Converter CC300  31

Service

9.3 Întreţinerea

Componentă Interval Măsura Grupul ţintă
Certificat TLS pen-
tru comunicare 
sigură în reţea

La fiecare 2 
ani

Actualizarea certifi-
catului TLS (se 
aplică taxe, în func-
ţie de contractul de 
service existent)

Personalul de service 
specializat
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10 Casarea
10.1 Casarea aparatului

Casarea aparatelor electrice şi electronice face obiectul unor norme speciale. 
Aparatul trebuie să fie casat în conformitate cu regulamentele locale. În ţările 
Uniunii Europene, Dräger va organiza returnarea aparatului. Informaţii suplimentare 
sunt disponibile la www.draeger.com (termenul de căutare: WEEE).
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11 Date tehnice

11.1 Informaţii generale
Toate toleranţele specificate se aplică la 20 °C 
(68 °F), 60 % umiditate relativă şi 1013 hPa 
(760 mmHg).

11.2 Condiţii ambientale
În timpul utilizării
Temperatura 0 până la 40 °C

(32 până la 104 °F)

Presiunea ambiantă 620 până la 1100 hPa
(9,0 până la 15,9 psi)

Umiditatea relativă 10 până la 95 %, fără condensare

Înălţime Până la 4000 m (13123 ft)

În timpul depozitării şi transportului
Temperatura –20 până la 70 °C

(–4 până la 158 °F)

Presiunea ambiantă 500 până la 1100 hPa 
(7,3 până la 15,9 psi)

Umiditatea relativă 5 până la 95 %, fără condensare

Pentru a preveni formarea condensului şi ulte-
rior defectarea componentelor electronice, nu 
porniţi dispozitivul timp de 1/2 până la 1 oră 
după modificări bruşte de temperatură (de ex., 
după depozitarea în încăperi neîncălzite).

Connectivity Converte rămâne în condiţii de 
siguranţă şi se comportă conform specificaţiilor.

11.3 Caracteristici de funcţionare
Alimentare electrică
Putere de intrare

Tensiune electrică 24 V ±5%

Curent electric 250 mA

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

Dispozitiv medical clasa de protecţie II
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Ieşire 24 V
250 mA

Dispozitiv medical clasa de protecţie II

Alimentare PoE

Tensiune electrică 48 V tensiune electrică nominală
(37 până la 57 V)

Curent electric 125 mA curent electric nominal
(între 105 şi 162 mA)

Nivel de performanţă 3 conform IEEE 802.3af

Compatibil cu IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Consum de putere

Standby

Tipic 225 mA
5,5 W

Maxim 350 mA
10 W

Curent de anclanşare

Intrare unitate de alimentare electrică 350 mA

Alimentare PoE 350 mA

Dimensiuni fizice
Înălţime 240 mm (9,5 in)

Lăţime 110 mm (4,3 in)

Adâncime 48,5 mm (1,9 in)

Greutate
Fără unitatea de alimentare electrică 1,1 kg (2,43 lbs)

Unitatea de alimentare electrică 0,1 kg (0,22 lbs)

Clase de protecţie
Penetrare lichide şi obiecte IP21 conform IEC 60529

În stare gata de funcţionare - cu capacul din 
plastic închis

Utilizare latex Produsul nu este fabricat cu latex din cauciuc 
natural

11.3 Caracteristici de funcţionare (continuare)
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GTIN 04048675543527

Clasificare Conform Directivei CE 93/42/CEE, Anexa IX 
şi Regulamentului UE 2017/745 privind dispozi-
tivele medicale (MDR)

Clasa IIb
GMDN Cod 16902 (interfaţă de calculator)

11.4 Interfeţe de dispozitiv
Interfeţe seriale COM 1;

Conectaţi numai dispozitivele care îndeplinesc 
cerinţele IEC 62368-1 pentru circuitele SELV 
fără împământare sau cerinţele IEC 60601-1 
(începând cu ediţia a 2-a) pentru circuite secun-
dare cu sensibilitate la atingere cu o tensiune 
electrică nominală maximă de 24 V

Protocol MEDIBUS.X

Versiune protocol ≥6.0

Timp de întârziere alarmă De obicei <2 s

Conector Priză RJ45

Rată de transfer 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Biţi date 8

Paritate Par, impar, fără

Biţi de oprire 1 sau 2

Alocare pin la COM1

Pin 6 RxD

Pin 4 TxD

Pin 3 GND

Pin 1, 2, 5, 7 şi 8 n.c.

Interfaţă LAN Conectaţi numai dispozitivele şi/sau reţelele 
care îndeplinesc cerinţele IEC 62368-1 pentru 
circuitele SELV fără împământare sau cerinţele 
IEC 60601-1 (începând cu ediţia a 2-a) pentru 
circuite secundare cu sensibilitate la atingere 
cu o tensiune electrică nominală maximă de 57 
V

Conector Priză RJ45

Viteză de transmisie 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 Clauza 14.
Necesită cel puţin un cablu CAT5.

Protocol SDC prin HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Caracteristici de funcţionare (continuare)
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11.6 Declaraţie EMC
11.6.1 Informaţii generale

Acest dispozitiv a fost testat pentru compatibilitate electromagnetică folosind toate 
componentele din lista de comandă. Alte componente pot fi utilizate numai dacă 
compatibilitatea electromagnetică nu este compromisă. Utilizarea componentelor 
neconforme poate atrage după sine creşterea emisiilor electromagnetice sau 
reducerea imunităţii electromagnetice a aparatelor medicale.

Acest dispozitiv poate fi utilizat în vecinătatea directă a altor dispozitive numai dacă 
Dräger a autorizat această configurare a dispozitivelor. Dacă nu a fost acordată 
nicio autorizare de către Dräger, trebuie asigurat înainte de utilizare ca dispozitivul 
să funcţioneze corect în configurarea dorită. Trebuie respectate instrucţiunile de 
utilizare ale celorlaltor dispozitive.

Intrare unitate de alimentare electrică Conectaţi numai unităţi de alimentare electrică 
cu curent continuu izolate medical cu o izolare 
galvanică de 2 MOPP (Mijloace de Protecţie a 
Pacientului, vezi IEC 60601-1: 2005, începând 
cu ediţia a 3-a)

Conector Fişă concentrică 5,5 / 2,1 mm

Polaritate + interior
- exterior

Tensiune electrică nominală 24 V

11.5 Standarde relevante
În afară de standardele enumerate aici, 
acest dispozitiv îndeplineşte şi diferite alte 
standarde, de ex., standarde privind cerin-
ţele speciale naţionale.
IEC 60601-1 ediţia a 3-a
Echipament medical electric

Partea 1:
Cerinţe generale de securitate şi performanţe 
esenţiale

IEC 60601-1-2 ediţia a 3-a
Echipament medical electric

Partea 1-2:
Cerinţe generale de securitate; Standard cola-
teral: compatibilitate electromagnetică; Cerinţe 
şi teste

IEC 60601-1-2 ediţia a 4-a
Echipament medical electric

Partea 1-2:
Cerinţe generale de securitate; Standard cola-
teral: compatibilitate electromagnetică; Cerinţe 
şi teste

11.4 Interfeţe de dispozitiv (continuare)
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11.6.2 Mediu electromagnetic
Emisiile acestui aparat au fost testate în următoarele domenii de frecvenţă:

NOTĂ
► Caracteristicile emisiilor acestui echipament îl fac adecvat pentru utilizarea în 

zone industriale şi spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-o zona 
rezidenţială (pentru care este solicitat în mod uzual CISPR 11 clasa B), este 
posibil ca acest echipament să nu ofere protecţia adecvată pentru serviciile de 
comunicaţie pe radio-frecvenţă. S-ar putea să fie necesar ca utilizatorul să ia 
măsuri de atenuare precum relocarea sau reorientarea echipamentului.

11.6.3 Imunitate electromagnetică
Este permisă utilizarea acestui dispozitiv numai în mediile specificate în secţiunea 
„Medii de utilizare”.

Emisii Conformitate
Emisii radiate Clasa A, grupa 1 (150 kHz la 30 MHz)

Emisii conduse Clasa A, grupa 1 (30 MHz la 1 GHz)

Imunitate la Nivel de testare şi mediu electromag-
netic solicitat

Descărcare electrostatică (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Descărcare la contact: ±8 kV

Descărcare în aer: ±15 kV

Perturbaţii electrice tranzitorii rapide 
(şocuri) (IEC 61000-4-4)

Cablu de putere: ±2 kV

Cabluri de intrare/ieşire mai lungi: ±1 kV

Tensiuni de impuls (şocuri de supraten-
siune) (IEC 61000-4-5)

Tensiune, conductor extern – conductor 
extern: ±1 kV

Câmpuri magnetice la frecvenţa de 
reţea (IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Căderile de tensiune şi întreruperile 
scurte ale alimentării electrice 
(IEC 61000-4-11)

Căderi de tensiune de 30 % până la 
100 %, 8,3 ms până la 5 s, unghiuri de 
fază diferite

Perturbaţii de înaltă frecvenţă radiate 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz până la 2,7 GHz: 3 V/m

Perturbaţii de înaltă frecvenţă conduse 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz până la 80 MHz: 3 V, benzi 
ISM: 6 V

Câmpuri electromagnetice în vecinăta-
tea aparatelor de comunicare wireless 
de înaltă frecvenţă

Frecvenţe variate de la 385 MHz până la 
5785 MHz: 9 V/m până la 28 V/m
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11.7 Conectări la reţelele IT
11.7.1 Interfeţe de date

Într-o reţea IT, schimbul de date poate fi realizat utilizând tehnologii cu fir sau fără 
fir. O reţea IT poate include orice interfaţă de date (ex., RS232, LAN, USB, interfaţă 
imprimantă) care este descrisă în standarde şi convenţii. Conectarea acestui 
dispozitiv la o reţea care include şi alte dispozitive sau efectuarea unor schimbări 
ulterioare în reţea pot duce la riscuri neidentificate pentru pacienţi, utilizatori şi terţi. 
Înainte ca dispozitivul să fie conectat la reţea sau ca reţeaua să fie modificată, 
aceste riscuri trebuie identificate, analizate şi evaluate de reprezentantul IT al 
spitalului, de ex., în conformitate cu standardul IEC 80001-1 (managementul 
riscurilor pentru reţelele IT medicale). În funcţie de rezultate, trebuie luate măsuri 
adecvate.

Exemple ale modificării setărilor reţelei:

– Modificarea configuraţiei reţelei

– Scoaterea dispozitivelor de la reţea

– Adăugarea unor noi dispozitive la reţea

– Efectuarea unor actualizări sau actualizarea dispozitivelor care sunt conectate la 
reţea.

11.7.2 Interfaţă LAN la Connectivity Converter CC300
Connectivity Converter CC300 poate fi conectat la un port RS-232 pe dispozitivele 
MEDIBUS.X autorizate de Dräger şi, prin urmare, oferă o interfaţă de reţea 
suplimentară pentru aceste dispozitive.

11.7.2.1 Service-oriented Device Connectivity (SDC)

În combinaţie cu dispozitivele SDC certificate Dräger, Connectivity Converter 
CC300 permite următoarele funcţii:

– Trimiterea de măsurători, forme de undă şi valori setate către alte dispozitive

– Trimiterea de informaţii despre starea alarmei către alte dispozitive

– Sincronizarea stărilor de dispozitiv cu alte dispozitive din sistemul integrat:

– Schemă de culori1)

– Executarea de comenzi trimise de pe alte dispozitive de la acelaşi loc de muncă:

– Alarmă silenţioasă1)

– Trimiterea de comenzi la alte dispozitive la acelaşi loc de muncă:

– Alarmă silenţioasă1)

– Deschidere automată a dialogurilor (de ex., pentru manevre)1)

– Furnizarea de valori implicite pentru datele demografice trimise de la alte 
dispozitive de la acelaşi loc de muncă.1)

– Sincronizarea orei pe dispozitiv cu o sursă de timp de la sistemul integrat1)

1) Posibilă doar cu Perseus A500 şi Atlan A3xx
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Toate informaţiile, cu excepţia ID-ului sistemului integrat, sunt criptate atunci când 
sunt transmise între dispozitivele SDC. Connectivity Converter CC300 conţine o 
listă albă de dispozitive certificate care pot fi activate şi gestionate de către 
organizaţia exploatatoare. Dispozitivul este livrat împreună cu o listă albă care 
permite conectarea la toate celelalte dispozitive SDC certificate de Dräger. Dacă se 
doreşte o restricţie la anumite dispozitive, lista albă trebuie adaptată de către 
personalul de service specializat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi: 
"Dispozitive SDC neautorizate", pagina 12.

11.7.2.2 Service

În combinaţie cu Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) sau un computer 
DrägerService, Connectivity Converter CC300 acceptă următoarele funcţii:

– Utilizarea protocolului SNMP:
Monitorizarea stării de service a dispozitivului, solicitarea stării de service, 
asistenţa în timpul instalării software-ului dispozitivului şi în timpul descărcării 
software-ului, asistenţa de configurare, actualizarea certificatelor, a listei albe şi 
a listelor de dispozitive permise

– Utilizarea protocolului FTP (în calitate de client):
Asistenţă în timpul instalării software-ului dispozitivului şi a descărcării software-
ului

11.7.2.3 Caracteristici necesare

Pentru a preveni accesul neautorizat şi propagarea de malware şi viruşi informatici 
în reţea, LAN trebuie să ofere măsuri eficiente de control al riscurilor.

Aceste caracteristici pot fi obţinute cu ajutorul următoarelor măsuri, de ex.:

– Restricţionarea accesului fizic la porturile de reţea active

– Permiteţi accesul la reţea numai pentru dispozitivele care au acelaşi nivel de 
securitate sau superior

– Izolare/segmentare securizată a reţelei (fizică sau virtuală)

– Permiteţi comunicarea cu alte reţele numai prin gateway-uri securizate

– Utilizaţi un firewall de reţea

– Introducerea managementului patch-urilor (pachetelor de corecţie) pentru 
dispozitivele din reţea

– Implementarea standardului ISO/IEC 27033

Reţeaua IT permite comunicarea între Connectivity Converter CC300 şi alte 
dispozitive:

Protocol de 
aplicare

Protocol 
de trans-

port

Port 
CC300

Direcţie de 
comunica-

ţie

Port desti-
naţie 

comunica-
ţii

Sistem de utili-
zatori aşteptat

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(capcană)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 Server DHCP

LLDP Protocol 
nivel 2

Switch de reţea
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Reţeaua trebuie să accepte multicast-ul UDP.

Volumul tipic de date:

– Actualizare firmware dispozitive: în mod tipic 20 MB

– Înnoirea Certificatelor: în mod tipic 100 KB

– Structura de comunicaţie: în mod tipic 3 MB

– Transmiterea datelor relevante pentru terapie (de ex., valori măsurate, setări, 
curbe): în mod tipic 2 Mbit/s pentru fiecare dispozitiv conectat

Dacă funcţiile de service sunt în folosinţă, dispozitivul poate cauza o încărcare a 
reţelei până la viteza maximă de transmisie a interfeţei sale LAN. Lăţimea de bandă 
necesară depinde de numărul şi tipul dispozitivelor SDC conectate şi de starea 
conexiunii lor. Prioritizarea traficului de reţea pentru diferitele activităţi de service 
trebuie să ţină seama de importanţa lor clinică.

11.7.2.4 Protocol LLDP

Prin protocolul LLDP se transmit câmpurile ID-ului sistemului integrat la CC300. 

Alocarea câmpurilor ID-ului sistemului integrat la câmpurile protocolului LLDP:

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

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

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

FTP 
(comandă)

TCP >1023 → 21 SCG

FTP 
(comandă)

TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (date) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (date) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 Server NTP

HTTPS TCP >1023 → >1023 Alte dispozitive 
SDC

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Alte dispozitive 
SDC

WS discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS discovery UDP 3702 ← >1023 Alte dispozitive 
SDC

WS discovery UDP 6464 → >1023 Alte dispozitive 
SDC

WS discovery UDP 6464 ← >1023 Alte dispozitive 
SDC

Protocol de 
aplicare

Protocol 
de trans-

port

Port 
CC300

Direcţie de 
comunica-

ţie

Port desti-
naţie 

comunica-
ţii

Sistem de utili-
zatori aşteptat
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11.7.2.5 Situaţii periculoase

Dacă reţeaua nu are caracteristicile necesare pot apărea următoarele situaţii 
periculoase:

– Supraîncărcarea dispozitivului datorită încărcării unei reţele (de ex., prin atacuri 
de tipul denial-of-service) poate cauza întârzieri ale funcţiilor de sistem.

– În cazuri extreme (de ex., dacă există un număr mare de pachete de date), 
CC300 închide adaptorul de reţea, din motive de siguranţă, şi reporneşte 
automat. Repornirea durează mai puţin de un minut. În cazul în care cauza 
persistă, procedura de închidere se repetă.

Dacă mai mult de un dispozitiv medical din reţeaua IT este afectat de aceeaşi 
problemă, utilizatorul trebuie să ia în considerare posibilitatea unui efect cumulativ.

11.8 Software-ul open-source
Aparatele Dräger care utilizează software pot utiliza software open-source, în 
funcţie de configuraţia lor. Software-ul open-source poate fi supus unor termeni de 
licenţă diferiţi. Informaţii suplimentare cu privire la software-ul open-source utilizat 
în acest aparat sunt disponibile la următoarea pagină web:

www.draeger.com/opensource
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12 Lista de comandă
Connectivity Converter CC300 MK10101

Capac din plastic MK10129

Unitate de alimentare electrică cu fişă SoundEar G24926

Adaptor D-Sub9 f la RJ-45 MK10139

Cablu de reţea CAT6 2,4 m MS32947

Adaptor de gen (m/m) 7911372

Switch LLDP MK10203
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13 Anexă
13.1 Abrevieri

13.2 Simboluri

Abreviere Explicaţie
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélec-
triques (Comitetul Internaţional Special pentru Interferenţe 
Radioelectrice)
Comitetul Internaţional Special de Perturbaţii datorate interfe-
renţelor radio

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol; protocol de comunicaţie 
pentru alocarea configurării reţelei către clienţi de către un ser-
ver

EMC Compatibilitate electromagnetică

FTP File Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

ID Identificare

LAN Reţea de zonă locală

LED Diodă electroluminiscentă

LLDP MED  Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices

MEDIBUS.X Protocol de comunicaţii pentru aparate medicale cu definiţie 
uniformă a datelor pentru toate aparatele

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

Simbol Explicaţie

LED de stare

Tensiune electrică CC

COM

Polaritatea alimentării electrice
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Anexă

Producător

Data fabricaţiei

Marcaj WEEE

Respectaţi instrucţiunile de utilizare

Atenţie! Respectaţi documentaţia însoţitoare (simbol)

Număr de serie

Număr de piesă

Racord LAN

Compatibil cu IEC 60601-1

LAN PoE

Clasă de protecţie II (echipament medical electric)

Utilizabil până la (indică data după care dispozitivul medical nu 
mai poate fi utilizat deoarece certificatul TLS pentru comunicaţii 
de reţea sigure expiră)

Simbol Explicaţie

XXXX

REF
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