
Kullanım kılavuzu

Connectivity Converter CC300

UYARI

Bu tıbbi cihazı düzgün kullanmak 
için, bu kullanma kılavuzunu 
okuyun ve verilen talimatlara uyun.

Protokol dönüştürücü
Yazılım 1.n
Connectivity Converter CC300



2  Kullanım kılavuzu   |  Connectivity Converter CC300  

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır.
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1 Bu doküman hakkında bilgi
1.1 Tipografik konvansiyonlar

1.2 Terimlerin kullanımı
Dräger, "aksesuar" terimini sadece IEC 60601-1 kapsamındaki anlamında değil, 
aynı zamanda sarf malzemeler, takıp çıkarılabilen parçalar ve takılı parçalar için de 
kullanmaktadır.

1.3 Ticari Markalar
1.3.1 Dräger'e ait ticari markalar

Aşağıdaki internet sayfası markaların kayıtlı olduğu ülkeleri listeliyor: 
www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Üçüncü taraf üreticilerin sahip olduğu ticari markalar

1. Ardışık sayılar işlem adımlarını göstermektedir; burada her yeni işlemdeki 
numaralandırma tekrar 1 ile başlar.

– Çizgiler verilerin, seçeneklerin ya da nesnelerin listesini gösterir.

(A) Parantez içindeki harfler ilgili çizimdeki bileşenleri gösterir.

A Resimlerdeki harfler, metinde atıfta bulunulan elemanları tanımlamaktadır.

Kalın ve italik olan metin, cihaz üzerindeki etiketleri tanımlar.

► Bu üçgen, uyarı bilgilerinde riskleri önlemenin yollarını tanımlar.

Bu sembol, ürünün kullanımını kolaylaştıran bilgileri tanımlar.

Ticari Marka

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®

Ticari Marka Ticari marka sahibi

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA



6  Kullanım kılavuzu  |  Connectivity Converter CC300  

Entegre sistemdeki fonksiyonlar

2 Entegre sistemdeki fonksiyonlar
Entegre sistem, bir iş istasyonundaki farklı cihazları birleştiren bir entegre sistemle 
başlar. Entegre sistem, bu iş istasyonuna ait cihazlar arasında bilgi alışverişini ve 
fonksiyonların paylaşılmasını sağlar. Bir cihazdan gelen veriler, aynı iş 
istasyonundaki diğer cihazlarda görüntülenebilir. Bir cihazdaki tek bir kullanıcı 
etkileşimi, iş istasyonundaki çeşitli cihazları etkileyen paylaşılan fonksiyonları 
tetikleyebilir. Sonuç olarak, tüm cihazlardan kaynaklanan ve hastada oluşan etkiler, 
kullanıcı tarafından dikkate alınmalıdır. Bazı paylaşılan fonksiyonlar sadece bir 
yönde çalışır. Diğerleri her iki yönde de çalışır. Çift yönlü sistem fonksiyonlarında 
cihazlar karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. Bir cihazın çalışmasını etkileyen 
paylaşılan sistem fonksiyonları, servis personeli tarafından yapılandırılmalıdır. 
Sonuç olarak, çift yönde çalışan fonksiyonlar ilgili tüm cihazlarda yapılandırılmalıdır. 
Potansiyel hasta riskleri konusundaki farkındalık, kullanıcıların, doğru entegre 
sistem ID'sinin konuyla ilgisini anlamasını gerektirir, ve bu ID, iş istasyonunun 
benzersiz adına karşılık gelmelidir. Her hastane, hastanedeki her iş istasyonu için 
düzgün bir entegre sistem ID'si belirleyen bir adlandırma şemasına sahip olmalıdır. 
Paylaşılan fonksiyonların mutlaka bir noktadan noktaya kablo bağlantısı ile 
gerçekleştirilmesi gerekmez, ağ bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekir. 
Aynı entegre sistem ID'sine sahip cihazlar aynı iş istasyonuna atandığı ve verileri ve 
fonksiyonları paylaştığı için burada entegre sistem ID'si özel bir öneme sahiptir.

2.1 Paylaşılan sistem fonksiyonlarıyla ilgili örnekler
2.1.1 Alarm susturmayı senkronize etme

İş istasyonuna ait çeşitli cihazların her birinin, sesli cihaz alarmlarını susturmak için 
kendi alarm susturma tuşu mevcuttur. Entegre sistemdeki alarm susturma özelliği, 
iş istasyonunun tüm cihazlarını kapsayacak şekilde senkronize edilmiştir. Bu, 
birden çok cihazın bir alarma neden olabileceği durumlarda, iş istasyonunu 
susturmak için gereken kullanıcı etkileşiminin sayısını azaltır.

2.1.2 Hasta verilerini içe aktarma
Hasta monitöründe hasta kabulü, taburcu etme ve taşınan hasta verileri ağ 
üzerinden alınabilir (Get HIS düğmesi) veya hasta diyalogunda manüel giriş yoluyla 
girilebilir (örn. boy, yaş, ağırlık, hasta kategorisi). Bu bilgiler, aynı iş istasyonu için 
yapılandırılan çeşitli cihazlara ait tedavi ve alarmlar için kullanılan cihaz ayarlarının 
düzgün ve tutarlı bir şekilde yapılmasını desteklemek için ortak iş istasyonundaki 
tedavi cihazına aktarılır. Bu eylem, her iki yönde değil, sadece bu yönde desteklenir.

2.1.3 Paylaşılan verileri görüntüleme
Hasta monitöründe, aynı iş istasyonuna ait bağlı ventilatör veya anestezi 
cihazından gelen dalga formları ve parametre değerleri görüntülenebilir.

2.1.4 Zaman senkronizasyonu
Çeşitli cihazlar, kendi cihaz zamanlarını ağdaki bir merkezi zaman sunucusu ile 
senkronize eder (NTP). Bu, iş istasyonunun tüm cihazları genelinde tutarlı bir 
zaman ayarı sağlar ve dokümantasyonun tutarlı ve doğru şekilde 
gerçekleştirilmesini destekler.
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2.1.5 Verileri dışa aktarma
Hasta monitörleri, ventilatörler veya anestezi cihazları gibi cihazlardan gelen veriler 
(ayarlar, fizyolojik değerler, alarmlar), diğer cihazlar veya uygulamalar (örn. HIS, 
HL7, PDMS ve diğerleri) tarafından kullanılmak üzere ağda kullanıma sunulur.
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3 Güvenlikle ilgili bilgiler
3.1 Kullanım amacı

CC300, listelenen Dräger MEDIBUS.X cihazları ile bir tıbbi cihaz veya tıbbi IT 
sisteminde bulunan ve Dräger tarafından onaylanan Hizmet Odaklı Cihaz 
Bağlanabilirliği cihazları (SDC) arasındaki iletişimi sağlar. Protokol dönüştürücü, 
bilgi alışverişini, belirli fonksiyonların kontrolünü ve belirli prosedürlerin 
senkronizasyonunu destekler. Diğer SDC cihazları bu bilgileri, teşhisleri ve terapötik 
kararları desteklemek için kullanabilir.

3.2 Kullanım ortamları
Dräger Connectivity Converter CC300, hastane ortamlarında kullanılmak üzere 
tasarlanan bir protokol dönüştürücüdür.

Cihaz, tıbbi cihazlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı aşağıdaki 
ortamlarda kullanmayın:

– Binaların dışında

– Hasta taşıma sırasında

– Taşıt araçları, uçak veya helikopterlerde

3.3 Kullanıcı gruplarının gereklilikleri
"Kullanıcı grubu" terimi, çalıştıran kurum tarafından ürün üzerinde ilgili görevi 
gerçekleştirmek üzere görevlendirilen personeli tanımlar.

3.3.1 Çalıştıran kurumun görevleri
Çalıştıran kurum aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

– Her kullanıcı grubu gerekli uzmanlığa sahiptir (yani uzmanlık eğitimi almıştır 
veya edindiği deneyimlerle uzmanlık düzeyine gelmiştir).

– Her kullanıcı grubu ilgili görevi yerine getirmek için eğitim almıştır.

– Her kullanıcı grubu bu dokümandaki gerekli bölümleri okuyup anlamıştır.

3.3.2 Kullanıcı grupları
Klinik kullanıcılar
Bu kullanıcı grubu, ürünü kullanım amacına uygun şekilde kullanır.

Yeniden işleme personeli
Bu kullanıcı grubu, ürünü yeniden işlemek için gerekli önlemleri gerçekleştirir.

Görev Koşul
Ürünü kullanma amacına uygun şekilde 
kullanma

Ürünü kullanma konusunda tıbbi uzman-
lık bilgisi

Görev Koşul
Yeniden işleme Tıbbi cihazları yeniden işleme konu-

sunda tıbbi uzmanlık bilgisi
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Servis personeli
Bu kullanıcı grubu, ürünün kurulumunu yapar ve servis faaliyetlerini gerçekleştirir.

Ürüne özgü bilgi veya araçların gerektiği durumlarda ilgili faaliyetler uzman servis 
personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzman servis personeli, bu ürün üzerinde 
bu faaliyetler için Dräger tarafından eğitilmiştir.

Dräger ile bir servis sözleşmesi yapılması önerilir.

3.4 Güvenlik talimatları ve uyarı ifadeleri hakkında bilgiler
Güvenlik talimatları ve uyarı ifadeleri, risklere ilişkin uyarılar ve ürünün güvenli 
kullanımı hakkında talimatlar içerir. Bunlara uyulmaması, yaralanmalara veya 
maddi hasara yol açabilir.

3.4.1 Güvenlik talimatları
Bu belgede, risklere karşı uyarı niteliğindeki güvenlik talimatlarını içeren bölümler 
bulunmaktadır. Risk tipi ve talimatlara uyulmamasının sonuçları her bir güvenlik 
talimatında açıklanmıştır.

3.4.2 Uyarı ifadeleri
Uyarı ifadeleri, işlem adımlarıyla ilgilidir ve işlem adımları uygulanırken ortaya 
çıkabilecek risklere karşı uyarılar içerir.  Uyarı ifadeleri, işlem adımlarına göre 
önceliklidir.

Aşağıdaki uyarı işaretleri ve uyarı sözcükleri, uyarı ifadelerini ve bunlara 
uyulmamasının olası sonuçlarını gösterir.

Görev Koşul
Kurulum Elektrik ve makine mühendisliği konu-

sunda uzmanlık bilgisi
Tıbbi cihazlara servis verme konusunda 
tıbbi uzmanlık bilgisi

Temel servis çalışmaları (inceleme, 
"Koruyucu bakım" bölümüne göre koru-
yucu bakım)

Basit ve karmaşık servis çalışmaları 
(inceleme, koruyucu bakım, onarım)

Bu ürün üzerinde karmaşık servis çalış-
maları yapma deneyimi

Başlatma ayarlarının konfigürasyonu

Bir IT ağına entegrasyon IEC 80001 standart grubuna uygun ola-
rak sistem entegrasyonu bilgisi

Uyarı işareti Uyarı sözcüğü Uyulmaması durumunda olası sonuçları
UYARI Ölümle veya yaralanmayla sonuçlanabilir.

DİKKAT Orta veya önemsiz yaralanmalarla sonuçla-
nabilir.

NOT Maddi hasarla sonuçlanabilir.
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3.5 Temel güvenlik talimatları
3.5.1 Kullanma kılavuzu

Ürün, bu kullanım kılavuzundaki bilgilere aykırı şekilde kullanıldığı takdirde 
yaralanma durumu ve maddi hasar oluşabilir.

► Bu kullanım kılavuzuna uyun. Bu ürünü sadece kullanım amacına uygun şekilde 
kullanın. Bu kullanım kılavuzunu erişilebilir bir yerde tutun. Bu ürünle birlikte 
kullanılan tüm ürünlerin kullanım kılavuzlarına uyun.

Kullanım kılavuzu, aşağıdaki konular hakkında herhangi bir bilgi içermez:

– Kullanıcılar açısından belli olan riskler

– Ürünün açıkça uygun olmayan şekilde kullanılmasının sonuçları

– Bir veya birden fazla hastalığı olan hastalarda ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler

3.5.2 Semboller ve ürün etiketleri
Sembollere ve ürün etiketlerine dikkat edilmezse yaralanmalar ve maddi hasarlar 
oluşabilir.

► Sembollere ve ürün etiketlerine uyun.

3.5.3 Üründe değişiklikler yapılması
Üründe değişiklikler yapılması, yanlış çalışmaya ve bunun sonucunda 
yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir.

► Bu ürün üzerinde değişiklik yapmayın.

3.5.4 Elektrik çarpması
Muhafazada, gerilim taşıyan elektrikli bileşenler mevcuttur.

► Plastik kapağın altındaki muhafazayı açmayın.

► Bakım önlemleri, sorumlu personel tarafından uygulanmalıdır. Dräger, bu 
görevlerin DrägerService tarafından gerçekleştirilmesini önerir.

3.5.5 Aksesuarlar
Uyumsuz aksesuarların kullanılması, ürünün fonksiyonel bütünlüğünü olumsuz 
etkileyebilir. Bunun sonucunda yaralanma ve maddi hasar oluşabilir.

► Yalnızca uyumlu aksesuarlar kullanın. Bu ürünle uyumlu aksesuarlar, ürünle 
verilen sipariş listesinde belirtilmektedir.

► Sadece sorunsuz durumdaki aksesuarları kullanın. Kusurlu aksesuarların 
kullanılması, ürünün fonksiyonel bütünlüğünü olumsuz etkileyebilir. Bunun 
sonucunda yaralanma ve maddi hasar oluşabilir.

► Aksesuarların veya bağlı ürünlerin ilgili kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere 
aykırı şekilde kullanılması durumunda yanlış çalışma, yanlış kullanım veya 
yanlış yeniden işleme sonuçlarıyla karşılaşılabilir. Bunun sonucunda yaralanma 
ve maddi hasar oluşabilir.

► Sadece sipariş listesindeki güç kaynağı ünitesini kullanın.
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3.5.6 Manyetik rezonans görüntüleme
Manyetik alanlar, tıbbi cihazın fonksiyonel bütünlüğünü olumsuz etkileyebilir ve 
bunun sonucunda hastayı veya kullanıcıyı risk altına sokabilir.

► Tıbbi cihazı, manyetik alan uygulamaları (örn. manyetik rezonans görüntüleme) 
bulunan mekanlarda kullanmayın.

3.5.7 Aşırı ısınma
Aşırı ısınma durumunda tıbbi cihazın fonksiyonel bütünlüğü zarar görebilir.

► Tıbbi cihazı, radyant ısıtıcıların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında 
çalıştırmayın.

► Tıbbi cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

► Muhafazadaki ventilasyon yuvalarının üzerini kapatmayın.

3.5.8 Yanıcı gazlar
Oksijen konsantrasyonu 25 Vol% değerinin üzerindeyse veya yanıcı ya da patlayıcı 
gaz karışımları oluşursa, yüksek oranda patlama veya yangın riski ortaya çıkar ve 
bu da yaralanmaya ve maddi hasara neden olabilir. 

► Cihazı, oksijen konsantrasyonunun 25 Vol% değerinin üzerinde olduğu veya 
yanıcı ya da patlayıcı gaz karışımlarının oluşabileceği alanlarda çalıştırmayın.

3.5.9 Elektromanyetik parazitler
Kablosuz iletişim cihazları (örn. cep telefonları) ve tıbbi elektrikli ekipmanlar (örn. 
defibrilatörler, elektrocerrahi cihazları), elektromanyetik radyasyon yayar. Bu tür 
cihazlar bu cihazların veya kablolarının çok yakınında çalıştırılırsa, elektromanyetik 
parazitler nedeniyle bu cihazların fonksiyonel bütünlüğü olumsuz etkilenebilir. 
Bunun sonucunda yaralanma ve maddi hasar oluşabilir.

► Cihazın tam fonksiyonel bütünlüğünün zarar görmemesi için, bu cihaz ile 
kablosuz iletişim cihazları veya diğer tıbbi elektrikli cihazlar arasında en azından 
1,0 m'lik (3,3 ft) bir güvenlik mesafesi olmalıdır.

3.5.10 Cihazın zarar görmesi
Cihaz; yeniden işleme, aşınma veya yanlış depolama sonucunda zarar görebilir. 
Zarar görmesi durumunda, cihazın fonksiyonel bütünlüğü artık sağlanamaz. Hasta, 
risk altına sokulabilir.

► Cihazın çalışması ve depolanması için gereken ortam şartlarını koruyun.

► Beklenen şekilde davranmayan veya bariz bir şekilde yanlış çalışan her cihazı 
doğru çalışan bir cihazla değiştirin.

3.5.11 Entegre sistem
CC300, Dräger tarafından onaylanan entegre sistemlerdeki diğer cihazların 
yakınında kullanılabilir.
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3.5.12 Veri transferi
Eksik şekilde aktarılan veriler nedeniyle tehlike.

İletilen alarm durumu bilgisi eksik olabilir.

► Bu verileri hasta monitörizasyonu veya cihazı monitörizasyonu için kullanmayın.

► Veriler, IEC 60601-1-8:2014'e uygun olarak, onaylanmamış alarm iletimine 
sahip bir dağıtılmış alarm sistemini kurmak için kullanılabilir. 

► MEDIBUS.X aracılığıyla bağlanan cihaz tarafından yayınlanan alarmların duyma 
aralığında kalın.

3.5.13 Onaylanmamış SDC cihazları
Onaylanmamış SDC cihazları nedeniyle tehlike. 

Aynı IT ağındaki diğer SDC cihazları söz konusu cihazla iletişim kurabilir. 
Onaylanmamış cihazların erişimi önlenmelidir.

► Onaylanmamış cihazların hastane ağına erişimini engelleyin.

► Beyaz listeyi, liste sadece CC300 ile birlikte kullanılabilen (sadece uzman servis 
personeli aracılığıyla mümkündür) cihazları içerecek şekilde güncel tutun.

► Alternatif seçenekler oluşturun (örn. MAC adres filtreleri kurun).

3.6 Temizlik ve servis bakımı sırasında güvenlik
3.6.1 Enfeksiyon riski

Cihaz yeniden işlenmelidir, aksi takdirde enfeksiyon riski artar.

► İlk kez kullanmadan önce cihazı temizleyin ve dezenfekte edin.

► Sağlık kuruluşunun enfeksiyon önleme yönetmeliklerine ve yeniden işleme 
düzenlemelerine uyun.

► Geçerli yeniden işleme prosedürleri uygulayın.

► Temizleme ajanları, dezenfektanlar ve yeniden işleme cihazları için üretici 
talimatlarına uyun.

► Servis bakımı gerçekleştirilmeden ve ürün onarım için geri gönderilmeden önce 
ürünü "Yeniden işleme" bölümüne uygun şekilde yeniden işleyin.

3.6.2 Aşınma ve malzeme yorgunluğu
Bileşenlerin aşınması ve malzeme yorulması, cihazın arızalanmasına ve yanlış 
çalışmaya yol açabilir.

► Ürünleri aşınma belirtileri (örn. çatlaklar, deformasyon, renk değişikliği veya 
soyulma) açısından kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

3.6.3 Servis
Bu ürünün servis çalışmaları düzgün ve düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Servis 
çalışmaları doğru yapılmadığında yaralanma ve maddi hasar oluşabilir.

► Servis çalışmalarını, "Servis" bölümüne uygun olarak yapın.

► Servis çalışmaları, söz konusu işlemle görevlendirilen kişiler tarafından 
yapılmalıdır.

► Servis çalışmalarını sadece cihaz çalışmıyorken yapın.
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4 Genel bakış
Önden görünüm

Kablo bağlantıları

3
4

8
9

0

No. Açıklama
A Entegre sistem ID'si için etiketleme alanı

3
4

8
9

1

No. Açıklama
A Seri port

B Ağ portu, PoE uyumlu (Power over Ethernet)

C Güç girişi

A

A B C
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Plastik kapak açık durumdayken

Arkadan görünüm

3
4

9
0

4

No. LED Açıklama
A Durum LED'i

Yeşil renkte yanıp 
sönüyor

Veri transferi
Veri transferi tamamlanana kadar bekleyin. Cihaz, daha 
sonra çalışma moduna geçer.

Yeşil renkte yanıyor CC300 çalışıyor

Kırmızı renkte yanı-
yor

Cihaz arızası

Kırmızı renkte 
yanıp sönüyor

Dahili hata

B Güç LED'i
Yeşil renkte yanıyor CC300 çalışıyor

Yanmıyor Güç kaynağı yok

3
4

9
0

5

No. Açıklama
A Dikey bir GCX rayına takılan sağ parça

B Dikey bir GCX rayına takılan sol parça

C Yatay bir raya takılan parça

B
A

A B C
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5 Montaj ve hazırlık
5.1 CC300 montajı

CC300, dikey pozisyonda bir dikey GCX rayına veya bir yatay raya (Dräger veya 
Fairfield) sabitlenebilir. CC300'ü sadece kapak kapalıyken çalıştırın.

CC300'ün montajı ve yapılandırılması işlemleri uzman servis personeli tarafından 
gerçekleştirilir.

CC300 duvara, bir besleme ünitesine veya cihazların arabalarına monte edilebilir.

5.2 Montaj

1. Plastik kapağı çıkartın. Bunun için plastik kapağı alt kenarından kaldırın.

2. Kabloları takmak için, plastik kapağı, CC300'ün üst kenarına tutturun.

3. Güç kaynağı ünitesinin kablosunu bağlayın. Gerilim LED'i yeşil renkte yanar. 
(CC300'ün gerilim beslemesi, ağ portundan (PoE) da gerçekleştirilebilir. 
Bununla birlikte, güç kaynağı ünitesi bağlandığında, güç beslemesi güç kaynağı 
ünitesinden sağlanır.)

4. Verilen kabloyu MEDIBUS.X cihazındaki seri porta bağlayın. Gerekirse, verilen 
adaptörleri kullanın. Kablonun diğer ucunu CC300'e bağlayın. 

5. CC300'ü ağ portu üzerinden hastane ağına bağlayın.

6. Tüm kablolar bağlandığında plastik kapağı yerine yerleştirin. Bu işlemi, kapağı 
önce cihazın üst tarafına takarak gerçekleştirin. Daha sonra, kapağın alttaki 
parçasını kablo bağlantılarına doğru bastırın. Plastik kapak, bağlı tüm kablolar 
için gerilim azaltıcı olarak işlev görür. 

CC300, çalışmaya hazır durumdadır. CC300, özel bir kullanıcı arayüzüne sahip 
değildir. CC300, Perseus A500 veya Atlan A3xx ekranından veya DrägerService 
yazılım uygulamasından yapılandırılır.

3
4

9
0

6
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UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi
► Seri porta sadece maksimum nominal gerilimi 24 V DC olan cihazlar 

bağlanmalıdır. 

► Ağ portuna sadece maksimum nominal gerilimi 57 V DC olan cihazlar 
bağlanmalıdır.

5.2.1 Entegre sistem
Cihaz birleştirme işlemi (örn. Perseus A500'ün sistem fonksiyonlarının Dräger 
onaylı bir SDC monitörüyle birlikte kullanılması), tüm katılımcı cihazlar için aynı olan 
benzersiz bir entegre sistem ID'si aracılığıyla gerçekleşir. Entegre sistem ID'sinin 
doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Seçilen entegre sisteme bağlı olarak, CC300'ün varsayılan ayarlarını uzman servis 
personelinin yapması gerekir ve bu da entegre sistem ID'sinin doğrulanması ve 
konfigürasyonu üzerinde etkili olur.

Entegre sistem değişirse, karşılık gelen varsayılan ayarın uzman servis personeli 
tarafından değiştirilmesi gerekir.

Entegre sistem ID'sinin geçerli karakterleri, bir İngilizce klavyede tanımlanan ASCII 
karakter setine ait olan ve nokta ile boşluk karakteri haricindeki 94 adet yazdırılabilir 
karakterdir: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

UYARI
Yanlış entegre sistem ID'si nedeniyle tehlike
Bir cihazın çalışma konumunu değiştirmek, entegre sistem ID'sini değiştirmeyi 
gerektirir.

► Çalışma konumundaki tüm değişiklikleri uzman servis personeline yaptırın.

► Bir iş istasyonu olarak birbiriyle iletişim kuran cihazlar için entegre sistem 
ID'lerinin aynı olduğundan emin olun.

► Entegre sistem ID'si, çalışma konumuna veya entegre sisteme karşılık 
gelmelidir.

5.2.1.1 Entegre sistem ID'si

Entegre sistem ID'si 3 veri alanından oluşur. Bu veri alanları, cihazın veya entegre 
sistemin çalışma konumunu benzersiz bir şekilde tanımlamalıdır (cihaz 
konfigürasyonu 1, 2, 3 veya 4).

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID
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Örnek 1: Sabit bir çalışma konumuna (örn. bir duvar rayına veya bir besleme 
ünitesine) takılmış CC300

Örnek 2: Bir Perseus A500 arabasına monte edilen CC300

Dräger, entegre sistem ID'lerinin, departman ID'si ve iş istasyonu ID'sinin Perseus 
A500'ün başlık çubuğunda tam olarak görüntülenmesine yetecek kadar kısa şekilde 
seçilmesini önerir. 

Hastane ID'si cihaz ekranlarında görüntülenmeyeceğinden, belirli bir hastane için 
kullanılan hastane ID'si, tüm cihazlar için aynı olmalıdır. Aksi takdirde, kullanıcı, 
entegre sistem ID'sinin görünen kısmından, iki cihazın birbiriyle doğru şekilde 
birleştirildiğini anlayamaz. Her hastane, hastanedeki her iş istasyonu için düzgün bir 
entegre sistem ID'si belirleyen bir adlandırma şemasına sahip olmalıdır.

5.2.1.2 Olası cihaz konfigürasyonu

CC300, aşağıdaki cihaz konfigürasyonlarında kullanılabilir.

Takip eden bölümde yer alan 1 - 4 arasındaki cihaz konfigürasyonlarının 
çizimlerinde örnek olarak Perseus A500 gösterilmektedir.

5.2.1.2.1 Cihaz düzeni 1

CC300 ve Dräger onaylı SDC monitörü, MEDIBUS.X cihazı ile aynı arabaya monte 
edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Desteklenen cihazlar", sayfa 22.

CC300
Hospital ID HOSP1 (Perseus A500'ün başlık çubu-

ğunda görüntülenmez)

Department ID CARDIO

Workstation ID OR22

CC300
Hospital ID HOSP1 (Perseus A500'ün başlık çubu-

ğunda görüntülenmez)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1

3
5

6
0

9

CC300
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CC300, bu cihaz konfigürasyonu ile her zaman, bu entegre sistem için 
yapılandırılan entegre sistem ID'sini kullanır. CC300, güç kesintilerinden veya tüm 
cihaz konfigürasyonu 1 farklı bir çalışma konumuna taşındıktan sonra bile bu 
entegre sistem ID'sini kullanmaya devam eder.

CC300 entegre sistem ID'sinin konfigürasyonu, uzman servis personeli tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

CC300, atanan entegre sistem ID'si ile görünecek şekilde etiketlenmelidir. Bu 
durumda entegre sistem ID'si, bir çalışma konumu (örn. Ameliyathane 1) yerine, bir 
ekipman konfigürasyonu (örn. HOSP1/COMBI/CART1) tanımlar. Entegre sistem 
ID'si, ilgili Dräger onaylı SDC monitöründeki entegre sistem ID'si ile aynı olmalıdır.

Bir entegre sistem ID'sini, bu cihaz konfigürasyonu ile sabit bir konumdaki bir 
anahtardan devralmak mümkün değildir.

5.2.1.2.2 Cihaz düzeni 2

CC300 ve Dräger onaylı SDC monitörü, sabit bir konumda monte edilmiş ve onaylı 
Dräger MEDIBUS.X cihazları CC300'e bağlıdır.

CC300, bu cihaz konfigürasyonu ile her zaman, bu çalışma konumu için 
yapılandırılan entegre sistem ID'sini kullanır. Bir güç kesintisinden sonra veya farklı 
bir MEDIBUS.X cihazına bağlanıldıktan sonra bile herhangi bir kullanıcı etkileşimi 
gerekmez. CC300 entegre sistem ID'sinin konfigürasyonu, sadece uzman servis 
personeli tarafından gerçekleştirilebilir. Yapılandırılan entegre sistem ID'si, 
CC300'ün dış kısmında görünecek şekilde etiketlenmelidir. Bu durumda, entegre 
sistem ID'si, bir ekipman konfigürasyonu yerine, bir çalışma konumu (örn. 
HOSP1/CARDIO/OR22) tanımlar. Entegre sistem ID'si, ilgili Dräger onaylı SDC 
monitörünün entegre sistem ID'si ile aynı olmalıdır.

Bir entegre sistem ID'sini, bu cihaz konfigürasyonu ile sabit bir konumdaki bir 
anahtardan devralmak mümkün değildir.

5.2.1.2.3 Cihaz düzeni 3

Bu cihaz düzeni, sadece kullanıcı arayüzü üzerinden CC300’ün entegre sistem 
ID’si doğrulanabilen tedavi ekipmanları için geçerlidir (örn. Perseus A500 und Atlan 
A3xx).

3
5

6
1

3

CC300
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CC300 arabasına monte edilmiştir; Dräger onaylı SDC monitörü, örn. bir duvar gibi 
sabit bir konuma monte edilmiştir.

60 saniyeden uzun süren bir güç kesintisinden veya tedavi ekipmanının farklı bir 
çalışma konumuna taşınmasından sonra, CC300, bu cihaz konfigürasyonunda 
doğrulanmamış bir entegre sistem ID'si ile çalışmaya başlar. 

Bağlı tedavi ekipmanından gelen veriler, doğrulanmamış bir entegre sistem ID'si 
olmasına rağmen ağa (örn. Dräger Infinity Gateway ağına) iletilir.

İlgili SDC monitörüyle etkileşim, ancak CC300 ve Dräger onaylı SDC monitörü için 
servis personeli tarafından aynı entegre sistem ID'si yapılandırıldıktan ve 
doğrulandıktan sonra mümkündür.

Bu konfigürasyon ve doğrulama işlemi, ancak uzman servis personeli CC300'ü 
uygun şekilde kurduğu takdirde mümkündür. Bu, CC300'ün üzerindeki etiketten 
anlaşılabilir ve bu durumda bu etiket, cihazın monte edildiği Perseus A500 ile ilişkiyi 
gösterir (örn. Perseus A500 için CC300, seri numarası XYZ).

CC300 güç kaynağı 60 saniyeden uzun bir süre kesildiyse, entegre sistem ID'sinin 
tedavi ekipmanı sistem konfigürasyonunda tekrar doğrulanması gerekir. İlk 
çalıştırma sırasında ve cihaz farklı bir çalışma konumuna taşındıktan sonra entegre 
sistem ID'sinin uyarlanması gerekir. Bu durumda entegre sistem ID'si, bir ekipman 
konfigürasyonu yerine, kalıcı olarak yerleştirilen Dräger onaylı SDC monitörünün 
çalışma konumunu tanımlar (örn. HOSP1/CARDIO/OR22). 

LLDP teknolojisine sahip ve bir yere sabit olarak kurulu bir anahtar kullanılıyorsa, 
bu entegre sistem ID'si, anahtardan otomatik olarakCC300'e devralınır ve 
dolayısıyla otomatik olarak doğrulanır. Yeni entegre sistem ID'sinin servis personeli 
tarafından girilmesi ve doğrulanması gerekmez.

CC300'ün Dräger tarafından belirtilen LLDP anahtarı ile bağlantısı kesilirse, CC300, 
LLDP anahtarından gelen entegre sistem ID'sini kullanmaya devam eder. Otomatik 
olarak, doğrulanmamış olarak ayarlanır.

3
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CC300
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UYARI
Bir entegre sistemde işletim sırasında tehlike
Yanlış ve uygun olmayan entegre sistem ID'leri, yanlış cihazların birbirine 
bağlanmasına neden olabilir. Bu da istenmeyen cihaz davranışlarıyla 
sonuçlanabilir.

► Entegre sistem ID'sini cihazın mevcut konumuna göre atayın.

► Hastane içinde taşımadan sonra, bağlı tedavi ekipmanı ekranında entegre 
sistem ID'sini kontrol edin.

► Açıkça anlaşılan adlar kullanın.

► Kolayca karıştırılabilecek karakterler kullanmayın (örn. 0 ve O).

► Uzun adlar kullanmayın.

► Bağlantıyı kurmadan önce, entegre sistem ID'sinin tedavi ekipmanında doğru 
şekilde girilip girilmediğini kontrol edin.

5.2.1.2.4 Cihaz düzeni 4

CC300, bir MEDIBUS.X cihaz arabasına monte edilmiştir. Dräger tarafından 
belirtilen LLDP anahtarı yatakta sabit bir konuma monte edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.: "Desteklenen cihazlar", sayfa 22.

Bir güç kesintisinden veya MEDIBUS X cihazı farklı bir çalışma konumuna 
taşındıktan sonra CC300, bu cihaz konfigürasyonunda, CC300 için doğrulanmamış 
bir entegre sistem ID'si ile çalışmaya başlar. Yapılandırılan entegre sistem ID'si, bir 
çalışma konumu (örn. Ameliyathane 1) yerine, CC300'ün takıldığı MEDIBUS.X 
cihazı ile olan ilişkiyi göstermek zorundadır (örn. HOSP1/COMBI/V500CART1).

CC300, Dräger tarafından belirtilen LLDP anahtarına bağlandığında, CC300, 
(LLDP protokolü aracılığıyla) LLDP anahtarı için yapılandırılan entegre sistem 
ID'sini yeni, doğrulanmış entegre sistem ID'si olarak kabul eder. Bu, Dräger 
tarafından onaylanan ilişkili SDC monitörünün entegre sistem ID'si ile uyumluysa, 
cihazlar arasında veri alışverişi yapılabilir.

4
1
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CC300



Kullanım kılavuzu  |  Connectivity Converter CC300  21

Montaj ve hazırlık

CC300 entegre sistem ID'sinin konfigürasyonu, sadece uzman servis personeli 
tarafından gerçekleştirilebilir. Uzman servis personeli, CC300'ü uygun şekilde 
etiketler.

Bu durumda CC300'ün etiketi, bir ekipman konfigürasyonu ve Dräger tarafından 
belirtilen bir LLDP anahtarına bağlanma olasılığını (örn. XYZ cihazı veya bir LLDP 
yatağı için) tanımlar.

CC300'ün Dräger tarafından belirtilen LLDP anahtarı ile bağlantısı kesilirse, CC300 
için yapılandırılan entegre sistem ID'si tekrar etkin duruma gelir. Otomatik olarak, 
doğrulanmamış olarak ayarlanır.

UYARI
Entegre sistemde çalışmalar sırasında tehlike
Yanlış ve uygun olmayan entegre sistem ID'leri, yanlış cihazların birbirine 
bağlanmasına neden olabilir. Bu da istenmeyen cihaz davranışlarıyla 
sonuçlanabilir.

► LLDP anahtarı, uzman servis personeli tarafından yapılandırılmalıdır.

► LLDP anahtarı açık bir şekilde tek bir yatağa atanmalıdır. 

► Sadece aynı hasta için kullanılacak cihazları aynı LLDP anahtarına bağlayın.

5.2.1.2.5 Perseus A500 giriş cihazı olarak kullanılırken entegre sistem ID'sini ayarlama 
kontrol listesi

Ön koşul:

– Cihaz, Standby modundadır.

– Cihaz, entegre sistemin bir parçası değildir.

1. System setup diyalog penceresini açın.

2. System sekmesine dokunun.

3. System integration dikey sekmesine dokunun.

4. Konfigürasyon şifresini girin.

5. Hospital ID, Department ID ve Workstation ID için kullanılacak girişleri arka 
arkaya girin.

– Kalem sembolüne dokunun

– Sanal klavyeyi kullanarak adları değiştirin

– Yaptığınız işlemleri Enter tuşuyla onaylayın

Entegre sistem ID'sini oluştururken büyük/küçük harf yazımına dikkat edin.

6. Entegre sistem ID'sinin 3 kısmı girildiyse, Connect ile işlemi onaylayın. Başlık 
çubuğundaki ağ sembolü, Dräger onaylı SDC monitörüyle kurulan bağlantının 
durumunu gösterir.

7. Gerekirse, Shared system functions içinde On veya None ile iş istasyonunun 
ek ayarlarını yapın.

8. System setup diyalog penceresini kapatın.

5.2.1.3 Alarmlar

CC300, bağlı MEDIBUS.X cihazına periyodik olarak talepler gönderir. 2 talep 
arasında bir alarm oluşur ve hemen kaybolursa, bu alarm algılanamaz ve ağda 
iletilemez. Beklenen alarm gecikme süresi tipik olarak 2 saniyeden kısadır.
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CC300'e bağlı bir MEDIBUS.X cihazından gelen alarm öncelikli ve anlamlıdır.

Bağlı bir ağ geçidinin HL7-ACM profilindeki bir ölçümün ve alarmın muhtemelen 
uyumlu olmayabileceğine dikkat edin. Ölçüm henüz sınıra ulaşmadığında bile bir 
alarm üretilir. Bunun nedeni, (küçük) bir zaman farkıyla algılanmış olsalar bile, 
değerlere aynı zaman damgasının verilmesidir.

5.2.1.4 Desteklenen cihazlar

Aşağıdaki cihazlar CC300 tarafından desteklenir. Aktarılan veriler, klinik amaçlar 
için kullanılabilir.

– SW 2.01'den itibaren Perseus A500, MEDIBUS protokol sürümü 06.001)2)

– SW 1.01'den itibaren Atlan A3xx, MEDIBUS protokol sürümü 06.001)2)

– Primus, Primus IE SW 4.53, MEDIBUS protokol sürümü 06.002)

– Evita V300 SW 02.51, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Evita Infinity V500 SW 02.51, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Evita V600 SW 01.05, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Evita V800 SW 01.05, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Babylog VN500 SW 02.51, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Babylog VN600 SW 01.05, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Babylog VN800 SW 01.05, MEDIBUS protokol sürümü 04.032)

– Zeus IE SW 2.02, MEDIBUS protokol sürümü 06.002)

– Savina 300 SW 5.02, MEDIBUS protokol sürümü 04.002)

1) MEDIBUS.X cihazı ile Dräger IACS monitörü arasında cihaz durumlarının senkronizasyonu
2) Verileri IACS monitörüne ve Infinity Gateway'e iletmek için MEDIBUS.X'ten SDC'ye veri 

dönüştürme. Verileri sadece IACS monitörü görüntüleyebilir. Infinity Gateway, verileri, HL7 ve 
API arayüzü aracılığıyla diğer sistemlere iletir.
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6 İşlemlerle ilgili bilgiler
CC300'de herhangi bir işlem gerekmez.

Dräger onaylı MEDIBUS.X cihazı, CC300 aracılığıyla entegre bir sistemde 
çalıştırılır. Bu bağlı MEDIBUS.X cihazları, entegre sisteme bilgi sağlar veya bu 
sistem tarafından sağlanan bilgileri kullanır.

Fonksiyonlar, ilgili cihazların kullanım kılavuzlarında açıklanmıştır.

6.1 Sertifikalar
Connectivity Converter CC300, geçerli bir TLS güvenlik sertifikasıyla birlikte teslim 
edilir. Entegre sistemde iletişim ancak geçerli bir sertifikayla mümkündür.

Bu sertifikanın süresi dolduğunda, sertifikanın uzman servis personeli tarafından 
yenilenmesi gerekir.
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7 Problem çözümü
LED Anlamı Çözüm
Durum LED'i 
kırmızı renkte 
yanıp sönü-
yor

Dahili hata Güç kaynağının bağlantısını kesin 
ve CC300'ü yeniden başlatın.

Ağ bağlantısı kesildi. Ağ bağlantısını kontrol edin.

Sertifikanın süresi 3 aydan 
kısa bir süre içinde dolacak.

CC300'ün sertifikasını yenileyin; 
DrägerService'i bilgilendirin.

Sertifikanın süresi doldu. CC300'ün sertifikasını yenileyin; 
DrägerService'i bilgilendirin.

Sertifika henüz geçerli değil DrägerService'i bilgilendirin; sistem 
saatini ayarlayın.

Entegre sistem ID'si doğru 
şekilde yapılandırılmadı

Bağlı Dräger MEDIBUS.X cihazın-
dan entegre sistem ID'sini düzeltin 
ve doğrulayın. DrägerService'i bilgi-
lendirin.

Aynı alt ağda veya aynı 
entegre sistem ID'sine sahip 
başka hiçbir SDC cihazı bulu-
namadı.

İlgili cihazların entegre sistem 
ID'sini kontrol edin.

NTP sunucusuyla zaman 
senkronizasyonu sırasında 
hata.

Ağ ve NTP sunucusunun kullanıla-
bilir durumda olduğundan emin 
olun.

Ağda aynı tipte, aynı entegre 
sistem ID'sine sahip başka bir 
cihaz zaten mevcut.

Etkilenen cihazların entegre sistem 
ID'sini değiştirin.

Genel yazılım hatası DrägerService'i bilgilendirin.

Durum LED'i 
kırmızı renkte 
yanıyor

Cihaz arızası DrägerService'i bilgilendirin.

Gerilim LED'i 
yanmıyor

Güç kaynağı yok PoE bağlantısını veya güç kaynağı 
ünitesini kontrol edin; gerekirse 
besleme kaynağını değiştirin.

DrägerService'i bilgilendirin.
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8 Yeniden işleme
8.1 Yeniden işleme ile ilgili bilgiler

Yeniden işleme talimatları, ISO 17664 gibi uluslararası kabul görmüş esasları temel 
alır.

8.2 Yeniden işleme sınıflandırması
8.2.1 Tıbbi cihazların sınıflandırılması

Tıbbi cihazlar ve bileşenleri, kullanım şekillerine ve olası risklere göre 
sınıflandırılmaktadır.

8.2.2 Cihaza özel bileşenlerin sınıflandırılması
Bileşenlerin kullanma kılavuzuna uyun.

Aşağıdaki sınıflandırma Dräger'in bir önerisidir.

Kritik değil
– Cihaz yüzeyi

8.3 Yeniden işleme listesi

8.4 Yeniden işleme prosedürleri
8.4.1 Geçerli yeniden işleme prosedürleri

Ürüne özel doğrulama anında, aşağıdaki yeniden işleme prosedürleri iyi madde 
uyumluluğu ve verim sergilemiştir:

Sınıflandırma Açıklama
Kritik değil Bileşenler sadece iyi durumdaki cilde temas etmelidir

Yarı kritik Solunum gazı taşıyan veya mukoz membranlar veya pato-
lojik olarak değişmiş ciltle temas haline olan parçalar

Kritik Cilde veya mukoz membranlara giren veya kanla temas 
halinde olan parçalar

Bileşenler Temizleme ile yüzey dezenfeksiyonu
Cihaz yüzeyi x

Prosedür Ajan Üretici Kon-
sant-
rasyon

Temas 
süresi

Temizleme ile yüzey 
dezenfeksiyonu

Dismozon Plus BODE Chemie % 1,6 15 dak

Oxycide Ecolab USA % 2,34 5 dak
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8.4.2 Dezenfektanlar
Ulusal onay almış ve söz konusu yeniden işleme prosedürüne uygun 
dezenfektanlar kullanın.

Dräger, oksijen ve klor ayırıcı maddelerin bazı malzemelerde renk değişikliğine 
neden olabileceğini belirtmektedir. Renk değişimi, ürünün doğru çalışmadığına dair 
bir belirti değildir.

8.4.2.1 Yüzey dezenfektanı

"Geçerli yeniden işleme prosedürleri" kısmında belirtilen yüzey dezenfektanlarına 
ek olarak, aşağıdaki web sayfasında başka yüzey dezenfektanları da listelenmiştir: 

www.draeger.com/disinfectants

Test anında, listelenen yüzey dezenfektanları iyi malzeme uyumluluğu sergilemiştir. 
Yüzey dezenfektanlarının üreticileri en azından aşağıdaki etkinlik spektrumunu 
doğrulamıştır:

– Bakteri öldürücü

– Yeastisidal

– Bakteri öldürücü veya kılıflı virüslere karşı virüs öldürücü

Üreticinin belirttiği yüzey dezenfektanı özelliklerine uyun. Başka yüzey 
dezenfektanlarının kullanılması durumunda riski kullanıcı üstlenir.

8.4.3 Temizleme ile yüzey dezenfeksiyonu

UYARI
Sıvı girmesi nedeniyle risk
Sıvı girmesi şunlara yol açabilir:

– Cihazın zarar görmesi

– Elektrik çarpması

– Cihazın arızalanması

► Cihaza sıvı girmesini önleyin.

1. Kirleri derhal temizleyin. Kirleri temizlemek için dezenfektan emdirilmiş bir bez 
kullanın.

2. Yüzey dezenfeksiyonu uygulayın.

3. Ürün, belirli bir temas süresi boyunca dezenfektana maruz bırakıldıktan sonra 
kalan dezenfektanı temizleyin.

4. Suyla ıslatılmış yumuşak bir bezle silin (en az içme suyu kalitesinde). Ürünün 
kurumasını bekleyin.

5. Cihazı görünür kirlenmelere karşı kontrol edin. Gerektiğinde 1 ile 5 arasındaki 
adımları tekrar edin.

6. Ürünü görülebilir hasar açısından kontrol edin ve gerekli olması durumunda 
değiştirin.
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9 Servis
CC300 ile ilgili diğer bilgiler, talep üzerine sunulan teknik dokümantasyonda 
verilmiştir.

9.1 Servis terminolojisinin tanımı

9.2 İnceleme

"İnceleme ve güvenlik kontrolü" ifadesi sadece Almanya için geçerlidir ve 
Avusturya'daki "Tekrarlı güvenlik kontrolü"ne karşılık gelir.

9.2.1 Servis
Cihaz, aşağıdaki servis fonksiyonlarını destekler:

– ServiceConnect aracılığıyla Uzaktan Yazılım Bakımı

– ServiceConnect aracılığıyla sertifika güncelleme

– Dräger HIT yazılımı aracılığıyla beyaz liste bakımı

Servisle ilgili ayrıntılı bilgiler için DrägerService ile irtibata geçin.

9.2.2 Güvenlik kontrolleri
Güvenlik kontrolleri, üreticinin belirttiği koruyucu bakım çalışmalarının yerine 
geçmez.

9.2.2.1 Güvenlik kontrollerinin yapılması

1. İlgili talimatların bulunduğunu kontrol edin.

2. Şu standarda göre elektrik güvenliğinin kontrolü:

– IEC 62353 standardına göre elektrik güvenliğini kontrol edin.

Konsept Tanım
Servis Tıbbi cihazın çalışma durumunu korumak ve cihazı eski haline 

getirmek için yapılan tüm işlemler (kontrol, önleyici bakım, ona-
rım)

İnceleme Bir ürünün mevcut durumunu belirlemek ve değerlendirmek 
için yapılan tüm işlemler

Koruyucu bakım Tıbbi cihazın çalışma durumu korumak için yapılan düzenli 
işlemler

Onarım Bir arızadan sonra tıbbi cihazın çalışma durumunu eski haline 
getirmek için yapılan işlemler

Önlem Aralık Hedef grup
İnceleme ve güvenlik kontrolü 2 yılda bir Servis personeli
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9.3 Koruyucu bakım

Parça Aralık Ölçüm Hedef grup
Güvenli ağ iletişimi 
için TLS sertifikası

2 yılda bir TLS sertifikasının 
güncellenmesi 
(mevcut servis söz-
leşmesine bağlı ola-
rak ücrete tabidir)

Uzman servis personeli
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10 Atık İşlemleri
10.1 Cihazın tasfiye edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar, özel kurallara göre tasfiye edilir. Cihaz, ulusal 
yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye edilmelidir. Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerde, 
Dräger, cihazın iade edilmesi işlemlerini organize etmektedir. Ek bilgi, 
www.draeger.com adresinde mevcuttur (aranacak terim: WEEE).
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11 Teknik veriler

11.1 Genel bilgiler
Belirtilen tüm toleranslar 20 °C (68 °F), % 60 
bağıl nem ve 1013 hPa (760 mmHg) değerinde 
geçerlidir.

11.2 Ortam şartları
Çalıştırma sırasında
Sıcaklık 0 ila 40 °C

(32 ila 104 °F)

Ortam basıncı 620 ila 1100 hPa
(9,0 ila 15,9 psi)

Bağıl nem % 10 ila 95, yoğuşmasız

Yükseklik 4000 m'ye (13123 ft) kadar

Saklama ve taşıma sırasında
Sıcaklık –20 ila 70 °C

(–4 ila 158 °F)

Ortam basıncı 500 ila 1100 hPa 
(7,3 ila 15,9 psi)

Bağıl nem % 5 ila 95, yoğuşmasız

Yoğuşma oluşmasını ve dolayısıyla elektronik 
bileşenlerin bozulmasını önlemek için, ani 
sıcaklık değişimlerinden sonra (örn. ısıtılmayan 
mekanlarda saklama sonrasında) cihazı 1/2 ila 
1 saat boyunca çalıştırmayın.

Connectivity Converter güvenli durumda kalır 
ve spesifikasyonlara uygun şekilde davranır.

11.3 Çalışma özellikleri
Güç kaynağı
Güç girişi

Gerilim 24 V ± % 5

Akım 250 mA

Giriş 100-240 V
50-60 z
250-110 mA

Koruma sınıfı II olan tıbbi cihaz
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Çıkış 24 V
250 mA

Koruma sınıfı II olan tıbbi cihaz

PoE beslemesi

Gerilim 48 V nominal gerilim
(37 ila 57 V)

Akım 125 mA nominal akım
(105 ila 162 mA)

Performans seviyesi IEEE 802.3af'ye göre 3

Şu standartlarla uyumludur: IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Güç tüketimi

Bekleme

Tipik olarak 225 mA
5,5 W

Maksimum 350 mA
10 W

Demeraj akımı

Güç kaynağı ünitesi girişi 350 mA

PoE beslemesi 350 mA

Fiziksel boyutlar
Yükseklik 240 mm (9,5 inç)

Genişlik 110 mm (4,3 inç)

Derinlik 48,5 mm (1,9 inç)

Ağırlık
Güç kaynağı ünitesi hariç 1,1 kg (2,43 lbs)

Güç kaynağı ünitesi 0,1 kg (0,22 lbs)

Koruma sınıfları
Sıvı ve nesne girmesi IEC 60529'a göre IP21

Çalışmaya hazır durumda – plastik kapak kapa-
lıyken

Lateks kullanımı Ürün, doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir

11.3 Çalışma özellikleri (Devam)
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GTIN 04048675543527

Sınıflandırma 93/42/EEC Ek IX sayılı AT Direktifi 
ve tıbbi cihazlarla (MDR) ilgili 2017/745 sayılı 
AB Düzenlemesi uyarınca

Sınıf IIb
GMDN Kodu 16902 (bilgisayar arayüzü)

11.4 Cihaz arayüzleri
Seri arayüzler COM 1;

Sadece topraklanmamış SELV devreleri için 
IEC 62368-1 gerekliliklerini veya maksimum 
nominal gerilimi 24 V olan dokunulabilir ikincil 
devreler için IEC 60601-1 gerekliliklerini (2. 
baskı ve sonrası) karşılayan cihazları bağlayın

Protokol MEDIBUS.X

Protokol sürümü ≥6.0

Alarm gecikme süresi Tipik olarak <2 sn

Konnektör RJ45 soketi

Baud hızı 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Veri bit'leri 8

Parite Çift, tek, yok

Durak bit'leri 1 veya 2

COM1'in pin düzeni

Pin 6 RxD

Pin 4 TxD

Pin 3 GND

Pin 1, 2, 5, 7 ve 8 bağlı değil

LAN arayüzü Sadece topraklanmamış SELV devreleri için 
IEC 62368-1 gerekliliklerini veya maksimum 
nominal gerilimi 57 V olan dokunulabilir ikincil 
devreler için IEC 60601-1 gerekliliklerini (2. 
baskı ve sonrası) karşılayan cihazları ve/veya 
ağları bağlayın

Konnektör RJ45 soketi

İletim hızı 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 Madde 14.
En azından bir CAT5 kablo kullanılmasını 
gerektirir.

Protokol HTTPS, TCP/IP, SNMP üzerinden SDC

11.3 Çalışma özellikleri (Devam)
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11.6 EMC beyanı
11.6.1 Genel bilgiler

Bu cihaz, sipariş listesindeki tüm bileşenler kullanılarak elektromanyetik uyumluluk 
açısından test edilmiştir. Diğer bileşenler sadece, elektromanyetik uyumluluğa zarar 
verilmiyorsa kullanılabilir. Uyumsuz bileşenlerin kullanılması, elektromanyetik 
emisyonların artmasına veya cihazın elektromanyetik bağışıklığında azalmaya 
neden olabilir.

Bu cihaz diğer cihazların yakınında, sadece bu cihaz konfigürasyonu Dräger 
tarafından onaylanmışsa kullanılabilir. Dräger tarafından bir onay verilmemişse, 
kullanımdan önce, bu cihazın istenen konfigürasyonda doğru çalıştığından emin 
olunması gerekir. Diğer cihazların kullanım kılavuzlarına uyulmalıdır.

Güç kaynağı ünitesi girişi Sadece 2 MOPP (Means Of Patient Protection, 
bkz. IEC 60601-1: 2005, 3. baskıdan itibaren) 
galvanik yalıtıma sahip, tıbbi olarak yalıtılmış 
DC güç kaynağı üniteleri kullanın

Konnektör Silindirik fiş 5,5 / 2,1 mm

Polarite + iç
- dış

Nominal gerilim 24 V

11.5 İlgili standartlar
Bu ürün, burada listelenen standartlara ek 
olarak çeşitli diğer standartlara da uygun-
dur, örn. özel ulusal gerekliliklerle ilgili stan-
dartlar.
IEC 60601-1, 3. baskı.
Tıbbi elektrikli ekipman

Bölüm 1:
Güvenlik ve temel performans için genel gerek-
lilikler

IEC 60601-1-2, 3. baskı.
Tıbbi elektrikli ekipman

Bölüm 1-2:
Genel güvenlik gereklilikleri - Tamamlayıcı stan-
dart: Elektromanyetik uyumluluk - Gereklilikler 
ve testler

IEC 60601-1-2, 4. baskı.
Tıbbi elektrikli ekipman

Bölüm 1-2:
Genel güvenlik gereklilikleri - Tamamlayıcı stan-
dart: Elektromanyetik uyumluluk - Gereklilikler 
ve testler

11.4 Cihaz arayüzleri (Devam)
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11.6.2 Elektromanyetik ortam
Bu cihazdan yayılan emisyonlar aşağıdaki frekans aralıklarında test edilmiştir:

NOT
► Bu cihazın emisyon karakteristikleri, bu cihazı endüstriyel alanlarda ve 

hastanelerde kullanım için uygun kılar (CISPR 11 sınıf A). Bir yerleşim 
ortamında (normalde CISPR 11 sınıf B'nin gerekli olduğu) kullanılırsa, bu cihaz, 
radyo frekanslı iletişim servisleri için yeterli koruma sağlamayabilir. Kullanıcının, 
cihazın yerini veya yönünü değiştirme gibi önlemler alması gerekebilir.

11.6.3 Elektromanyetik bağışıklık
Bu cihaz sadece, "Kullanım ortamları" kısmında belirtilen ortamlarda kullanılabilir.

Emisyonlar Kompliyans
Işınlanan emisyonlar Sınıf A, grup 1 (150 kHz ila 30 MHz)

İletilen emisyonlar Sınıf A, grup 1 (30 MHz ila 1 GHz)

Aşağıdakilere karşı koruma Test seviyesi ve gerekli elektroman-
yetik ortam

Elektrostatik deşarj (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Temas deşarjı: ±8 kV

Hava deşarjı: ±15 kV

Elektriksel hızlı geçici rejim (patlama) 
(IEC 61000-4-4)

Güç kablosu: ±2 kV

Uzun sinyal giriş hatları/çıkış hatları: 
±1 kV

Şok gerilimleri (darbeler) 
(IEC 61000-4-5)

Gerilim, harici iletken – harici iletken: 
±1 kV

Şebeke frekansındaki manyetik alanlar 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Gerilim düşmesi veya besleme gerili-
mindeki kısa kesintiler (IEC 61000-4-11)

% 30 ile % 100 arasında gerilim düşme-
leri, 8,3 ms ila 5 s, farklı faz açıları

Işınlanan yüksek frekanslı parazitler 
(IEC 61000-4-3)

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

İletilen yüksek frekanslı parazitler 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz ila 80 MHz: 3 V, ISM bantları: 
6 V

Kablosuz yüksek frekanslı iletişim cihaz-
larının yakınındaki elektromanyetik 
alanlar

385 MHz ile 5785 MHz arasındaki çeşitli 
frekanslar: 9 V/m ila 28 V/m
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11.7 IT ağlarına bağlantı
11.7.1 Veri arayüzleri

Bir IT ağında veri alışverişi kablolu veya kablosuz olarak yapılabilir. Bir IT ağı, 
standartlarda ve kılavuzlarda tanımlanan herhangi bir veri arayüzü (örn. RS232, 
LAN, USB, yazıcı arayüzü) olabilir. Bu cihazı başka cihazlar içeren bir ağa 
bağlamak veya daha sonra bu ağda değişiklikler yapmak; hastalar, kullanıcılar ve 
üçüncü şahıslar açısından yeni risklere neden olabilir. Cihaz ağa bağlanmadan 
veya ağda değişiklik yapılmadan önce bu risk tanımlanmalı, analiz edilmeli ve 
hastanenin IT temsilcisi tarafından, örn. IEC 80001-1 standardına (Tıbbi IT Ağları 
için Risk Yönetimi) göre değerlendirilmelidir. Sonuçlar temel alınarak uygun 
önlemler alınmalıdır.

Ağda daha sonra yapılan değişikliklerle ilgili örnekler:

– Ağ konfigürasyonunu değiştirme

– Ağdan cihazlar çıkartma

– Ağa yeni cihazlar ekleme

– Ağa bağlı cihazlarda yükseltme veya güncelleme işlemleri yapma.

11.7.2 Connectivity Converter CC300'ün LAN arayüzü
Connectivity Converter CC300, Dräger onaylı MEDIBUS.X cihazlarındaki bir RS-
232 portuna bağlanabilir ve böylece bu cihazlar için ek bir ağ arayüzü sağlar.

11.7.2.1 Servis odaklı Cihaz Bağlanabilirliği (SDC)

Connectivity Converter CC300, Dräger onaylı SDC cihazlarıyla birlikte aşağıdaki 
fonksiyonların kullanılmasını sağlar:

– Ölçümler, dalga formları ve ayar değerlerinin diğer cihazlara gönderilmesi

– Alarm durumu bilgilerinin diğer cihazlara gönderilmesi

– Cihaz durumlarının entegre sistemdeki diğer cihazlarla senkronizasyonu:

– Renk modu1)

– Aynı iş istasyonundaki diğer cihazlardan gönderilen komutların yürütülmesi:

– Alarm susturma1)

– Aynı iş istasyonundaki diğer cihazlara ilgili komutların gönderilmesi:

– Alarm susturma1)

– Diyalogların otomatik olarak açılması (örn. manevra için)1)

– Aynı iş istasyonundaki diğer cihazlardan gönderilen demografik veriler için 
önerilen değerlerin sunulması.1)

– Cihazdaki saatin entegre sistemdeki bir zaman kaynağı ile senkronizasyonu1)

Entegre sistem ID'si istisna olmak kaydıyla, tüm bilgiler, SDC cihazları arasında 
gönderilirken şifrelenir. Connectivity Converter CC300, çalıştıran kurum tarafından 
etkinleştirilebilen ve yönetilebilen onaylanmış cihazlarla ilgili bir beyaz liste içerir. 
Cihaz, Dräger tarafından onaylanan diğer tüm SDC cihazlarına bağlanmaya olanak 
sağlayan bir beyaz listeyle birlikte gelir. Belirli cihazlarla ilgili bir kısıtlama olması 
isteniyorsa, beyaz liste, uzman servis personeli tarafından uyarlanmalıdır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: "Onaylanmamış SDC cihazları", sayfa 12.

1) Sadece Perseus A500 ve Atlan A3xx ile mümkündür
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11.7.2.2 Servis

Connectivity Converter CC300, Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) veya bir 
DrägerService bilgisayarıyla bağlantılı olarak aşağıdaki fonksiyonları destekler:

– SNMP protokolü kullanılarak:
Cihazın servis durumunun monitörizasyonu, servis durumunun talep edilmesi, 
cihaz yazılımı kurulurken ve yazılım indirilirken destek, konfigürasyon desteği, 
sertifikaların, beyaz listenin ve izin verilen cihazlar listesinin güncellenmesi

– FTP protokolü (istemci olarak) kullanılarak:
Cihaz yazılımı kurulurken ve yazılım indirilirken destek

11.7.2.3 Gereken özellikler

Yetkisiz kişilerin ağa erişimini ve ağda kötü amaçlı yazılımlar ve bilgisayar 
virüslerinin yayılmasını önlemek için, LAN, etkin risk kontrol önlemleri sağlamak 
zorundadır.

Bu özellikler, aşağıdaki önlemler aracılığıyla sağlanabilir, örneğin:

– Aktif ağ portlarına fiziksel erişimin kısıtlanması

– Sadece aynı veya daha üst güvenilirlik seviyesine sahip cihazlar için ağ 
erişimine izin verin

– Ağın yalıtımını/bölümlere ayrılmasını sağlayın (fiziksel veya sanal)

– Diğer ağlarla sadece güvenli ağ geçitleri üzerinden iletişim kurmaya izin verin

– Bir ağ güvenlik duvarı kullanın

– Ağdaki cihazlar için yama yönetimi uygulayın

– ISO/IEC 27033'ün uygulanması

IT ağı, Connectivity Converter CC300 ile diğer cihazlar arasında iletişimi sağlar:

Uygulama 
protokolü

Aktarım 
protokolü

CC300 
portu

İletişim 
yönü

İletişim 
hedef 
portu

Beklenen kulla-
nıcı sistemi

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(yakalama)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP sunucusu

LLDP Katman 2 
protokolü

Ağ anahtarı

FTP (komut) TCP >1023 → 21 SCG

FTP (komut) TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (veri) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (veri) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 NTP sunucusu

HTTPS TCP >1023 → >1023 Diğer SDC 
cihazları

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Diğer SDC 
cihazları

WS discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250
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Ağ, UDP multicast'i desteklemelidir.

Tipik veri hacmi:

– Cihaz yazılımının güncellemesi: Tipik olarak 20 MB

– Sertifikaların yenilenmesi: Tipik olarak 100 KB

– İletişim ayarları: Tipik olarak 3 MB

– Tedavi ile ilgili verilerin aktarımı (örn. ölçümler, ayarlar, dalga formları): Bağlı her 
cihaz için tipik olarak 2 Mbit/sn

Cihaz, servis fonksiyonları kullanılırken LAN arayüzünün maksimum iletim hızına 
kadar bir ağ yükü oluşmasına neden olabilir. Gereken bant genişliği, bağlı SDC 
cihazlarının sayısı ve tipi ile bu cihazların bağlantı durumuna bağlıdır. Çeşitli 
servisler için ağ trafiğinin önceliklendirilmesinde bu servislerin klinik önemi dikkate 
alınmalıdır.

11.7.2.4 LLDP protokolü

LLDP protokolü üzerinden entegre sistem ID'si alanları CC300’e aktarılır. 

Entegre sistem ID'si alanlarının LLDP protokolü alanlarına ataması:

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

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

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

11.7.2.5 Tehlikeli durumlar

Ağın gereken özelliklere sahip olmaması durumunda aşağıdaki tehlikeli durumlar 
ortaya çıkabilir:

– Yüksek ağ yükleri nedeniyle cihazın aşırı yüklenmesi (örn. hizmeti engelleme 
saldırıları nedeniyle), sistem fonksiyonlarında gecikmelere neden olabilir.

– Uç durumlarda (örn. büyük sayıda veri paketi mevcutsa), CC300, güvenlik 
nedenleriyle ağ adaptörünü kapatır ve otomatik olarak yeniden başlatılır. 
Yeniden başlatma işlemi bir dakikadan kısa sürer. Söz konusu neden hala 
mevcutsa, kapatma prosedürü tekrarlanır.

IT ağındaki birden çok tıbbi cihaz aynı sorundan etkilenirse, çalıştıran kurum, 
kümülatif etki olasılığını dikkate almalıdır.

WS discovery UDP 3702 ← >1023 Diğer SDC 
cihazları

WS discovery UDP 6464 → >1023 Diğer SDC 
cihazları

WS discovery UDP 6464 ← >1023 Diğer SDC 
cihazları

Uygulama 
protokolü

Aktarım 
protokolü

CC300 
portu

İletişim 
yönü

İletişim 
hedef 
portu

Beklenen kulla-
nıcı sistemi
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11.8 Açık kaynaklı yazılım
Yazılım kullanılan Dräger cihazları, kurulumlarına bağlı olarak açık kaynaklı 
yazılımlar kullanabilir. Açık kaynaklı yazılımlar farklı lisans hükümlerine tabi olabilir. 
Bu cihazda kullanılan açık kaynaklı yazılımlar hakkında ilave bilgileri aşağıdaki web 
sayfasında bulabilirsiniz:

www.draeger.com/opensource
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12 Sipariş listesi
Connectivity Converter CC300 MK10101

Plastik kapak MK10129

SoundEar takılabilir güç kaynağı ünitesi G24926

D-Sub9 f'den RJ-45'e adaptör MK10139

Ağ kablosu CAT6 2,4 m MS32947

Soket Değiştirici (m/m) 7911372

LLDP anahtarı MK10203
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Ek

13 Ek
13.1 Kısaltmalar

13.2 Semboller

Kısaltma Açıklama
ACM  Alarm İletişim Yönetimi

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélect-
riques
Radyo etkileşimi ile ilgili uluslararası özel komite

DHCP Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü; ağ konfigüras-
yonunu istemcilere bir sunucu aracılığıyla atamak için kullanı-
lan iletişim protokolü

EMC Elektromanyetik uyumluluk

FTP Dosya Aktarım Protokolü

HTTPS Güvenli Hipermetin Aktarma Protokolü

ID Tanım

LAN Yerel Alan Ağı

LED Işık yayan diyot

LLDP MED  Medya Uç Nokta Cihazları için Bağlantı Katmanı Bulma Proto-
kolü

MEDIBUS.X Tüm cihazlar için tek tip veri tanımlamasına sahip tıbbi cihaz-
lara yönelik iletişim protokolü

NTP Ağ Zaman Protokolü

PoE Power over Ethernet (Ethernet üzerinden Güç)

SCG ServiceConnect Gateway

SDC Servis odaklı Cihaz Bağlanabilirliği

SNMP Basit Ağ Yönetimi Protokolü

SNTP Basit Ağ Zaman Protokolü

TLS Aktarım Katmanı Güvenliği

UDP Kullanıcı Veri Birimi Protokolü

Sembol Açıklama

Durum LED'i

DC gerilim

COM

Güç kaynağının polaritesi

Üretici
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Ek

Üretim tarihi

WEEE işareti

Kullanma kılavuzunu dikkate alın

Dikkat Birlikte verilen belgelere uyun (sembol)

Seri numarası

Parça numarası

LAN bağlantısı

IEC 60601-1 uyumlu

LAN PoE

Koruma sınıfı II (Tıbbi elektrikli ekipman)

Son kullanma tarihi (kendisinden sonra güvenli ağ iletişimi için 
kullanılan TLS sertifikasının süresi dolduğu için tıbbi cihazın 
artık kullanılamayacağı tarihi belirtir)

Sembol Açıklama

XXXX

REF
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