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Information om dette dokument

1 Information om dette dokument
1.1 Typografiske konventioner

1.2 Brug af terminologi
Dräger benytter ikke kun udtrykket "tilbehør" for tilbehør, som beskrevet i 
IEC 60601-1, men også for forbrugsvarer, aftagelige dele og monterede dele.

1.3 Varemærker
1.3.1 Varemærker, som Dräger ejer

En liste over lande, hvor varemærkerne er registreret, findes på følgende webside: 
www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Varemærker tilhørende tredjepartsproducenter

1. Fortløbende tal kendetegner handlingstrin, hvor nummereringen ved hvert nyt 
handlingsforløb igen begynder med tallet 1.

– Tankestreger angiver opremsninger af data, valgmuligheder eller genstande.

(A) Bogstaver i parentes henviser til elementer i den tilhørende illustration.

A Bogstaver på illustrationer angiver elementer, som der henvises til i teksten.

Tekst med fed og kursiv angiver mærkning på apparatet.

► Denne trekant angiver i advarselshenvisninger muligheder for at undgå faren.

Dette symbol angiver information, der letter anvendelsen af produktet.

Varemærke

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®

Varemærke Varemærkeindehaver

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Funktioner i det integrerede system
Det integrerede system begynder med et integreret system, som kombinerer 
forskellige apparater på en arbejdsplads. Det integrerede system gør det muligt at 
udveksle information og dele funktioner mellem apparater, der er tilknyttet denne 
arbejdsplads. Data fra et apparat kan vises på andre apparater på den samme 
arbejdsplads. En brugeraktivitet på et apparat kan aktivere delte funktioner, som 
virker på flere apparater på arbejdspladsen. Brugeren skal være opmærksom på 
den heraf følgende virkning på patienten fra alle apparater. Nogle delte funktioner 
virker kun i én retning. Andre virker begge veje. Med systemfunktioner, der virker i 
to retninger, kan apparater påvirke hinanden gensidigt. Delte systemfunktioner, der 
påvirker et apparats funktion, skal konfigureres af teknisk servicepersonale. 
Følgelig skal funktioner, der virker i to retninger, konfigureres på alle involverede 
apparater. Bevidstheden om mulige risici for patienterne kræver, at brugeren forstår 
betydningen af korrekt integreret system-ID, som skal svare til arbejdspladsens 
entydige navn. Hvert hospital bør have en fastlagt navngivningsmetode, der 
specificerer et korrekt integreret system-ID til hver arbejdsplads på hospitalet. Delte 
funktioner realiseres ikke nødvendigvis vha. en point-to-point-kabelforbindelse, 
men vha. netværksforbindelsen. Her er integreret system-ID'et særlig vigtigt, da 
apparater med samme integreret system-ID tildeles den samme arbejdsplads og 
deler data og funktioner.

2.1 Eksempler på delte systemfunktioner
2.1.1 Synkronisering af alarmtone OFF

De forskellige apparater på arbejdspladsen har hver deres egen alarmafstiller-tast 
til midlertidigt at slå lyden fra for de akustiske alarmer. I det integrerede system 
synkroniseres funktionen alarmtone OFF på alle apparater på arbejdspladsen. I 
situationer, hvor flere forskellige apparater kan forårsage en alarm, reduceres 
dermed antallet af handlinger, som brugeren skal udføre for at slå alarmtonen fra på 
arbejdspladsen.

2.1.2 Import af patientdata
På patientmonitoren kan indlæggelse, udskrivning og overførsel af patientdata 
foretages over netværket (knappen Hent HIS) eller indtastes manuelt i 
patientdialogen (f.eks. størrelse, alder, vægt, patientkategori). Denne information 
sendes videre til behandlingsapparatet på den fælles arbejdsplads for at hjælpe 
med at sikre korrekte og overensstemmende apparatindstillinger for behandlingen 
og alarmer på de forskellige apparater, der er konfigureret til den samme 
arbejdsplads. Denne handling understøttes kun i denne retning, ikke i begge 
retninger.

2.1.3 Visning af delte data
På patientmonitoren kan der vises kurver og parameterværdier fra den tilsluttede 
respirator eller det tilsluttede anæstesiapparat på samme arbejdsplads.
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2.1.4 Tidssynkronisering
De forskellige apparater synkroniserer deres systemur med en central tidsserver på 
netværket (NTP). Derved opnås en ens tidsindstilling på alle apparater på 
arbejdspladsen, hvilket understøtter konsistent og korrekt dokumentation.

2.1.5 Dataeksport
Data (indstillinger, fysiologiske værdier, alarmer) fra apparater, som f.eks. 
patientmonitorer, respiratorer eller anæstesiapparater, gøres tilgængelige på 
netværket, så de kan bruges af andre apparater eller programmer (f.eks. HIS, HL7, 
PDMS osv.).
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3 Sikkerhedsrelaterede oplysninger
3.1 Tilsigtet anvendelse

CC300 muliggør kommunikation mellem de opførte Dräger MEDIBUS.X-apparater 
og apparater med Service-oriented Device Connectivity (SDC) certificeret af Dräger 
i et medicinsk udstyr eller et medicinsk IT-system. Denne protokolkonverter 
understøtter informationsudveksling, kontrol af specifikke funktioner og 
synkronisering af specifikke procedurer. Andre SDC-apparater kan bruge denne 
information til at understøtte diagnoser og terapeutiske beslutninger.

3.2 Anvendelsesmiljø
Dräger Connectivity Converter CC300 er en protokolkonverter, som er beregnet til 
anvendelse i et hospitalsmiljø.

Apparatet er konstrueret til anvendelse med medicinsk udstyr. Brug ikke dette 
apparat i følgende omgivelser:

– Uden for bygninger

– Under patienttransport

– I køretøjer, fly eller helikoptere

3.3 Krav til brugergrupper
Begrebet "brugergruppe" betegner det personale, som af driftsorganisationen er 
blevet tildelt ansvaret for udførelsen af det pågældende arbejde på produktet.

3.3.1 Pligter for den organisation, der driver produktet
Driftsorganisationen skal sikre følgende:

– Hver brugergruppe skal have de nødvendige kvalifikationer (har f.eks. modtaget 
specialtræning eller opnået specialistviden gennem erfaring).

– Hver brugergruppe er blevet trænet i at udføre opgaven.

– Hver brugergruppe har læst og forstået de nødvendige kapitler i dette 
dokument.

3.3.2 Brugergrupper
Kliniske brugere
Denne brugergruppe bruger produktet i overensstemmelse med den tilsigtede 
anvendelse.

Opgave Krav
Produktet benyttes i overensstemmelse 
med formålet

Medicinsk viden med specialkendskab 
til brug af produktet



Brugsanvisning  |  Connectivity Converter CC300  9

Sikkerhedsrelaterede oplysninger

Genbehandlingspersonale
Denne brugergruppe udfører det arbejde, der er nødvendigt for at genbehandle 
produktet.

Teknisk servicepersonale
Denne brugergruppe installerer produktet og udfører servicearbejde.

Hvis der kræves produktspecifik viden eller værktøj, skal arbejdet udføres af 
specialiseret teknisk servicepersonale. Det specialiserede tekniske 
servicepersonale er uddannet af Dräger til dette arbejde på dette produkt.

Det anbefales at indgå en serviceaftale med Dräger.

3.4 Information om sikkerhedsinstruktioner og 
forsigtighedsmeddelelser
Sikkerhedsinstruktioner og forsigtighedsmeddelelser advarer om risici og 
indeholder instruktioner om sikker brug af produktet. Manglende overholdelse kan 
medføre personskade eller materiel skade.

3.4.1 Sikkerhedsinstruktioner
Dette dokument indeholder afsnit med sikkerhedsinstruktioner, der advarer om 
risici. Risikotypen og konsekvensen af manglende overholdelse er beskrevet i hver 
enkelt sikkerhedsinstruktion.

3.4.2 Forsigtighedsmeddelelser
Forsigtighedsmeddelelser vedrører handlingstrin og advarer om risici, der kan 
opstå, når de forskellige handlingstrin udføres. Forsigtighedsmeddelelser har 
højere prioritet end handlingstrinene.

Følgende advarselssymboler og signalord angiver forsigtighedsmeddelelser og 
skelner mellem de mulige konsekvenser ved manglende overholdelse.

Opgave Krav
Genbehandling Specialviden inden for genbehandling af 

medicinsk udstyr

Opgave Krav
Installation Specialviden inden for elektroteknik og 

mekanik
Erfaring i servicering af medicinsk udstyr

Generel servicering (kontrol, vedligehol-
delse iht. kapitlet "Vedligeholdelse")

Generel og kompleks servicering (kon-
trol, vedligeholdelse, reparation)

Erfaring i kompleks servicering af dette 
produkt

Konfigurering af startindstillinger

Integration i et IT-netværk Kendskab til systemintegration i over-
ensstemmelse med IEC 80001-standar-
derne
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3.5 Grundlæggende sikkerhedsinstruktioner
3.5.1 Brugsanvisning

Der kan opstå personskader og materielle skader, hvis dette produkt benyttes i 
modstrid med oplysningerne i denne brugsanvisning.

► Følg brugsanvisningen. Produktet må kun benyttes i overensstemmelse med 
formålet. Opbevar denne brugsanvisning på et tilgængeligt sted. Overhold 
brugsanvisningen til alle produkter, der benyttes med dette produkt.

Brugsanvisningen indeholder ikke oplysninger om følgende områder:

– Risici, der er indlysende for brugerne

– Konsekvenser af åbenlys forkert brug af produktet

– Mulige negative virkninger på patienter med en eller flere sygdomme

3.5.2 Symboler og produktmærkater
Der kan opstå personskader og materielle skader, hvis der ikke tages hensyn til 
symbolerne og produktmærkaterne.

► Vær opmærksom på symboler og produktmærkater.

3.5.3 Ændringer på produktet
Ændringer på produktet kan føre til funktionsfejl og deraf følgende personskader og 
materielle skader.

► Dette produkt må ikke ændres.

3.5.4 Elektrisk stød
Under dækslet er der strømførende elektriske komponenter.

► Kabinettet under plastlåget må ikke åbnes.

► Vedligeholdelse skal udføres af de medarbejdere, der er ansvarlige derfor. 
Dräger anbefaler, at disse opgaver udføres af DrägerService.

Advarsels-
symbol

Signalord Konsekvenser af manglende overhol-
delse

ADVARSEL Kan medføre døden eller alvorlige kvæstel-
ser.

FORSIGTIG Kan medføre moderate eller mindre kvæ-
stelser.

BEMÆRK Kan medføre materiel skade.
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3.5.5 Tilbehør
Brug af inkompatibelt tilbehør kan forringe produktets funktion. Det kan medføre 
personskader og materielle skader.

► Brug kun kompatibelt tilbehør. Tilbehør, der er kompatibelt med dette produkt, 
findes i bestillingslisten, der leveres med produktet.

► Brug kun intakt tilbehør. Brug af defekt tilbehør kan forringe produktets 
funktionelle integritet. Det kan medføre personskader og materielle skader.

► Det kan medføre fejlbetjening, forkert anvendelse eller forkert genbehandling, 
hvis tilbehør eller tilsluttede produkter benyttes i modstrid med oplysningerne i 
de tilhørende brugsanvisninger. Det kan medføre personskader og materielle 
skader.

► Brug kun strømforsyningsenheden fra bestillingslisten.

3.5.6 Magnetisk resonans (MR)-scanning
Magnetfelter kan forringe det medicinske udstyrs funktionelle integritet og dermed 
udgøre en fare for patienten eller brugeren.

► Det medicinske udstyr må ikke benyttes i rum med magnetfeltudstyr (f.eks. 
magnetisk resonans (MR)-scanning).

3.5.7 Overophedning
Det medicinske udstyrs funktionelle integritet kan forringes i tilfælde af 
overophedning.

► Det medicinske udstyr må ikke benyttes i nærheden af strålevarmere eller andre 
varmekilder.

► Det medicinske udstyr må ikke udsættes for direkte sollys.

► Apparatets ventilationsåbninger må ikke tildækkes.

3.5.8 Brændbare gasser
Ved oxygenkoncentrationer over 25 Vol% eller forekomst af brændbare eller 
eksplosive gasblandinger er der øget risiko for eksplosion eller brand, hvilket kan 
resultere i personskader og materielle skader. 

► Apparatet må ikke benyttes i områder, hvor der kan forekomme 
oxygenkoncentrationer over 25 Vol% eller brændbare eller eksplosive 
gasblandinger.

3.5.9 Elektromagnetiske forstyrrelser
Trådløse kommunikationsenheder (f.eks. mobiltelefoner) og elektromedicinsk 
udstyr (f.eks. defibrillatorers, elektrokirurgiske apparater) udsender 
elektromagnetisk stråling. Hvis sådanne apparater benyttes for tæt på dette apparat 
eller dets kabler, kan dette apparats funktionelle integritet forringes af 
elektromagnetiske forstyrrelser. Det kan medføre personskader og materielle 
skader.

► Af hensyn til dette apparats funktionelle integritet skal der være en 
sikkerhedsafstand på mindst 1,0 m (3,3 ft) mellem dette apparat og 
radiokommunikationsenheder eller andet elektromedicinsk udstyr.
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3.5.10 Beskadigelse af apparatet
Apparatet kan beskadiges som følge af genbehandling, slid eller forkert opbevaring. 
Apparatets funktionelle integritet kan ikke længere garanteres, hvis apparatet 
beskadiges. Dette kan medføre, at patienten udsættes for fare.

► Sørg for, at omgivelsesbetingelserne for drift og opbevaring overholdes.

► Udskift alle apparater, der fungerer unormalt, eller som tydeligvis ikke fungerer 
korrekt, med et apparat, der fungerer korrekt.

3.5.11 Integreret system
CC300 kan benyttes i umiddelbar nærhed af andre apparater i Dräger-godkendte 
integrerede systemer.

3.5.12 Dataoverførsel
Fare pga. ukomplet dataoverførsel.

De overførte oplysninger om alarmstatus kan være ufuldstændige.

► Brug ikke disse data til patient- eller apparatmonitorering.

► Dataene kan benyttes til at indstille et distribueret alarmsystem med ubekræftet 
alarmoverførsel iht. IEC 60601-1-8:2014. 

► Bliv inden for hørevidde af alarmer fra apparatet, som er tilsluttet via 
MEDIBUS.X.

3.5.13 Uautoriserede SDC-apparater
Fare pga. uautoriserede SDC-apparater. 

Andre SDC-apparater i samme IT-netværk kan kommunikere med apparatet. 
Adgang via uautoriserede apparater skal forhindres.

► Uautoriserede apparater skal hindres i at få adgang til hospitalets netværk.

► Sørg for at opdatere hvidlisten, så den kun indeholder de apparater, der må 
benyttes med CC300 (kan kun foretages af specialiseret teknisk 
servicepersonale).

► Etabler alternative muligheder (indstil f.eks. MAC-adressefiltre).

3.6 Sikkerhed under rengøring og teknisk service
3.6.1 Risiko for infektion

Apparatet skal genbehandles, da der ellers vil være øget infektionsrisiko.

► Apparatet skal rengøres og desinficeres, før det benyttes første gang.

► Overhold hospitalets regler vedrørende hygiejne og genbehandling.

► Brug validerede genbehandlingsprocedurer.

► Overhold producentens forskrifter til rengøringsmidler, desinfektionsmidler og 
genbehandlingsudstyr.

► Før der udføres teknisk service, og før apparatet sendes tilbage til reparation, 
skal det genbehandles i overensstemmelse med kapitlet "Genbehandling".
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3.6.2 Slitage og materialesvækkelse
Slitage og materialesvækkelse af komponenterne kan forårsage funktionssvigt.

► Kontroller produkterne for tegn på slitage (f.eks. revner, deformering, 
misfarvning eller afskalning), og udskift dem om nødvendigt.

3.6.3 Teknisk service
Dette produkt skal serviceres korrekt og med regelmæssige mellemrum. Det kan 
medføre personskader og materielle skader, hvis produktet ikke serviceres korrekt.

► Servicering skal foregå i overensstemmelse med kapitlet "Teknisk service".

► Teknisk service må kun udføres af de personer, der er blevet tildelt det bestemte 
arbejdsområde.

► Apparatet må kun serviceres, når det ikke er i brug.
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4 Systemoversigt
Set forfra

Kabeltilslutninger

3
4

8
9

0

Nr. Beskrivelse
A Markeringsområde for integreret system-ID'et

3
4

8
9

1

Nr. Beskrivelse
A Seriel port

B Netværksport, PoE-kompatibel (Power over Ethernet)

C Strømstik

A

A B C
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Med åbent plastlåg

Set bagfra

3
4

9
0

4

Nr. LED Forklaring
A Status-LED

Blinker grønt Dataoverførsel
Vent, indtil dataoverførslen er færdig. Apparatet skifter 
derefter til driftsmodus.

Lyser grønt CC300 er i drift

Lyser rødt Fejlfunktion

Blinker rødt Intern fejl

B Strømforsynings-LED
Lyser grønt CC300 er i drift

Lyser ikke Ingen strømforsyning

3
4

9
0

5

Nr. Beskrivelse
A Montering i højre side på en lodret GCX-skinne

B Montering i venstre side på en lodret GCX-skinne

C Montering på en vandret skinne

B
A

A B C
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5 Montering og klargøring
5.1 Montering af CC300

CC300 kan monteres opretstående på en lodret GCX-skinne eller på en vandret 
skinne (Dräger eller Fairfield). CC300 må kun benyttes med lukket låg.

Montering og konfigurering af CC300 foretages af specialiseret teknisk 
servicepersonale.

CC300 kan monteres på en væg, en forsyningsenhed eller trolleyen til et apparat.

5.2 Samling

1. Fjern plastlåget. Dette gøres ved at tage fat i plastlågets underkant og løfte det.

2. Klem plastlåget fast på den øverste kant af CC300, så kablerne kan sættes i.

3. Sæt kablet til strømforsyningsenheden i. Strømforsynings-LED'en lyser grønt. 
(CC300 kan også drives af strøm fra netværksporten (PoE). Men så snart 
strømforsyningsenheden tilsluttes, kommer strømmen fra 
strømforsyningsenheden.)

4. Sæt det medleverede kabel i den serielle port på MEDIBUS.X-apparatet. Brug 
om nødvendigt de medleverede adaptere. Slut den anden ende af kablet til 
CC300. 

5. Slut CC300 til hospitalets netværk via netværksporten.

6. Sæt plastlåget på igen, når alle kabler er tilsluttet. Dette gøres ved først at sætte 
låget på apparatets øverste del. Tryk derefter den nederste del af låget på 
kabeltilslutningerne. Plastlåget virker som en kabelklemme for alle tilsluttede 
kabler. 

CC300 er driftsklar. CC300 har ikke en egen brugergrænseflade. CC300 
konfigureres via Perseus A500- eller Atlan A3xx-skærmen eller DrägerService-
softwaren.

3
4

9
0

6
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ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød
► Der bør kun tilsluttes apparater med en maksimal nominel spænding på 

24 V DC til den serielle port. 

► Der bør kun tilsluttes apparater med en maksimal nominel spænding på 
57 V DC til netværksporten.

5.2.1 Integreret system
Sammenkædning af apparater (f.eks. brugen af systemfunktioner i Perseus A500 
med en Dräger-certificeret SDC-monitor) foregår via et entydigt integreret system-
ID, som er identisk for alle deltagende apparater. Sørg for, at integreret system-
ID'et konfigureres korrekt.

Afhængig af det valgte integrerede system skal specialiseret teknisk 
servicepersonale foretage standardindstillinger på CC300, som vil have en virkning 
på valideringen og konfigurationen af integreret system-ID'et.

Hvis det integrerede system ændres, skal den tilsvarende standardindstilling 
ændres af specialiseret teknisk servicepersonale.

De gyldige tegn for integreret system-ID'et er de 94 tegn, der kan udskrives i ASCII-
tegnsættet på et engelsk tastatur med undtagelse af punktum og 
mellemrumstegnet: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

ADVARSEL
Fare pga. ukorrekt integreret system-ID
En ændring af et apparats driftssted kræver en ændring af integreret system-ID'et.

► Alle ændringer af driftsstedet skal foretages af specialiseret teknisk 
servicepersonale.

► Sørg for, at de apparater, der skal kommunikere med hinanden på en 
arbejdsplads, har identiske integreret system-ID'er.

► Integreret system-ID'et skal svare til det integrerede systems driftssted.

5.2.1.1 Integreret system-ID

Integreret system-ID'et består af 3 datafelter. Disse datafelter skal entydigt angive 
apparatets eller det integrerede systems driftssted (apparatkonfiguration 1, 2, 3 
eller 4).

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID

Eksempel 1: CC300 monteret på et fast driftssted (f.eks. på en vægskinne eller en 
forsyningsenhed)

CC300
Hospital ID HOSP1 (vises ikke i toplinjen på Per-

seus A500)

Department ID CARDIO
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Eksempel 2: CC300 monteret på en Perseus A500-trolley

Dräger anbefaler at vælge tilstrækkeligt korte integreret system-ID'er, så afdelings-
ID'et og arbejdsplads-ID'et vises i deres helhed i toplinjen på Perseus A500. 

Da hospital-ID'et ikke vises på apparaternes skærme, skal hospital-ID'et for et 
hospital være identisk for alle apparater. Ellers vil brugeren ikke kunne se på den 
synlige del af integreret system-ID'et, om to apparater er sammenkædet korrekt 
med hinanden. Hvert hospital bør have en fastlagt navngivningsmetode, der 
specificerer et korrekt integreret system-ID til hver arbejdsplads på hospitalet.

5.2.1.2 Mulig apparatkonfiguration

CC300 kan benyttes i følgende apparatkonfigurationer.

Apparatkonfigurationerne i fig. 1 til 4 i det følgende kapitel viser et eksempel med 
Perseus A500.

5.2.1.2.1 Apparatkonfiguration 1

CC300 og Dräger-certificeret SDC-monitor er monteret på samme trolley som 
MEDIBUS.X-apparatet. For yderligere oplysninger, se: "Understøttede apparater", 
side 23.

Med denne apparatkonfiguration bruger CC300 altid det integreret system-ID, der 
er konfigureret for dette integrerede system. Selv efter strømafbrydelser, eller efter 
at hele apparatkonfiguration 1 er blevet flyttet til et andet driftssted, fortsætter 
CC300 med at benytte dette integreret system-ID.

Workstation ID OR22

CC300
Hospital ID HOSP1 (vises ikke i toplinjen på Per-

seus A500)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1

CC300

3
5

6
0

9

CC300
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Konfigurationen af CC300's integreret system-ID skal foretages af specialiseret 
teknisk servicepersonale.

CC300 skal mærkes synligt med det tildelte integreret system-ID. I dette tilfælde 
angiver integreret system-ID'et en udstyrskonfiguration (f.eks. 
HOSP1/COMBI/CART1) og ikke et driftssted (f.eks. Operationsstue 1). Integreret 
system-ID'et skal være identisk med integreret system-ID'et på den tilknyttede 
Dräger-certificerede SDC-monitor.

Det er ikke muligt at overføre et integreret system-ID fra en switch på et fast sted 
med denne apparatkonfiguration.

5.2.1.2.2 Apparatkonfiguration 2

CC300 og den Dräger-certificerede SDC-monitor monteres på et fast sted; 
autoriserede Dräger MEDIBUS.X-apparater tilsluttes CC300.

Med denne apparatkonfiguration bruger CC300 altid det integreret system-ID, der 
er konfigureret for dette driftssted. Brugeren skal ikke foretage noget, selv ikke efter 
strømafbrydelser, eller efter tilslutning af et andet MEDIBUS.X-apparat. 
Konfigurationen af CC300's integreret system-ID må kun foretages af specialiseret 
teknisk servicepersonale. Det konfigurerede integreret system-ID skal være 
markeret synligt på CC300's yderside. I dette tilfælde angiver integreret system-
ID'et et driftssted (f.eks. HOSP1/CARDIO/OR22) og ikke en udstyrskonfiguration. 
Integreret system-ID'et skal være identisk med integreret system-ID'et på den 
tilknyttede Dräger-certificerede SDC-monitor.

Det er ikke muligt at overføre et integreret system-ID fra en switch på et fast sted 
med denne apparatkonfiguration.

5.2.1.2.3 Apparatkonfiguration 3

Denne apparatkonfiguration gælder kun for behandlingsapparater, hvor integreret 
system-ID'et for CC300 kan valideres via deres brugergrænseflade (f.eks. Perseus 
A500 og Atlan A3xx).

CC300 er monteret på trolleyen, og den Dräger-certificerede SDC-monitor er 
monteret på et fast sted, f.eks. på en væg.

3
5

6
1

3

CC300
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Efter en strømafbrydelse på mere end 60 sekunder, eller efter at 
behandlingsapparatet er blevet flyttet til et andet driftssted, starter CC300 i denne 
apparatkonfiguration med et ikke-valideret integreret system-ID. 

Data fra det tilsluttede behandlingsapparat overføres til netværket (f.eks. til Dräger 
Infinity Gateway-netværket), selvom integreret system-ID'et ikke er valideret.

Kun når det samme integreret system-ID er blevet konfigureret og valideret af 
teknisk servicepersonale for CC300 og den Dräger-certificerede SDC-monitor, er 
interaktion med den tilknyttede SDC-monitor mulig.

Denne konfiguration og validering er kun mulig, hvis specialiseret teknisk 
servicepersonale har indstillet CC300 korrekt. Dette kan aflæses ud fra 
mærkningen på CC300, hvilket i dette tilfælde angiver tilknytningen til den Perseus 
A500, som den er monteret på (f.eks. CC300 for Perseus A500, serienummer 
XYZ).

Hvis strømforsyningen til CC300 afbrydes i mere end 60 sekunder, skal integreret 
system-ID'et valideres igen i behandlingsapparatets systemkonfiguration. Integreret 
system-ID'et skal tilpasses, når apparatet tages i brug, og når det flyttes til et andet 
driftssted. I dette tilfælde angiver integreret system-ID'et driftsstedet for den 
permanent placerede Dräger-certificerede SDC-monitor (f.eks. 
HOSP1/CARDIO/OR22) og ikke en apparatkonfiguration. 

Hvis der benyttes en switch med LLDP-teknologi på et fast sted, overføres 
integreret system-ID'et automatisk fra switchen til CC300 og bliver derved 
automatisk valideret. Det nye integreret system-ID skal ikke indtastes og valideres 
af teknisk servicepersonale.

Hvis forbindelsen mellem CC300 og den Dräger-specificerede LLDP-switch 
afbrydes, fortsætter CC300 med at benytte integreret system-ID'et fra LLDP-
switchen. Dette indstilles automatisk til ikke-valideret.

3
5

6
1

2

CC300
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ADVARSEL
Fare ved drift i integreret system
Ukorrekte eller uegnede integreret system-ID'er kan medføre, at de forkerte 
apparater tilsluttes hinanden. Dette kan resultere i utilsigtet funktion af apparaterne.

► Tildel et integreret system-ID, som svarer til apparatets aktuelle placering.

► Efter intern overflytning skal integreret system-ID'et kontrolleres på den 
tilsluttede skærm til behandlingsapparatet.

► Brug entydige betegnelser.

► Undgå tegn, der let kan forveksles (f.eks. 0 og O).

► Undgå lange betegnelser.

► Kontroller, at integreret system-ID'et er indtastet korrekt på 
behandlingsapparatet, før forbindelsen oprettes.

5.2.1.2.4 Apparatkonfiguration 4

CC300 monteres på en trolley til et MEDIBUS.X-apparat. Den Dräger-specificerede 
LLDP-switch er monteret på et fast sted ved sengen. For yderligere oplysninger, se: 
"Understøttede apparater", side 23.

Efter en strømafbrydelse, eller efter at MEDIBUS.X-apparatet er blevet flyttet til et 
andet driftssted, starter CC300 i denne apparatkonfiguration med et ikke-valideret 
integreret system-ID, som er konfigureret til CC300. Det konfigurerede integreret 
system-ID skal angive en tilknytning til det MEDIBUS.X-apparat, som CC300 er 
monteret på (f.eks. HOSP1/COMBI/V500CART1) og ikke et driftssted (f.eks. 
Operationsstue 1).

Når CC300 tilsluttes den Dräger-specificerede LLDP-switch, overtager CC300 (ved 
hjælp af LLDP-protokollen) det integreret system-ID, der er konfigureret for LLDP-
switchen, som nyt, valideret integreret system-ID. Hvis dette stemmer overens med 
integreret system-ID'et for den tilknyttede Dräger-certificerede SDC-monitor, kan 
data udveksles mellem apparaterne.

4
1

2
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2

LLDP-switch

CC300



22  Brugsanvisning  |  Connectivity Converter CC300  

Montering og klargøring

Konfigurationen af CC300's integreret system-ID må kun foretages af specialiseret 
teknisk servicepersonale. Specialiseret teknisk servicepersonale mærker CC300 
tilsvarende.

i dette tilfælde angiver mærkningen på CC300 en udstyrskonfiguration og 
muligheden for tilslutning til en Dräger-specificeret LLDP-switch (f.eks. til apparat 
XYZ eller en LLDP-seng).

Hvis forbindelsen mellem CC300 og den Dräger-specificerede LLDP-switch 
afbrydes, genaktiveres det integreret system-ID, der er konfigureret for CC300. 
Dette indstilles automatisk til ikke-valideret.

ADVARSEL
Fare ved arbejder i integreret system
Ukorrekte eller uegnede integreret system-ID'er kan medføre, at de forkerte 
apparater tilsluttes hinanden. Dette kan resultere i utilsigtet funktion af apparaterne.

► LLDP-switchen skal konfigureres af specialiseret teknisk servicepersonale.

► LLDP-switchen skal tildeles udelukkende til én seng. 

► Der må kun tilsluttes apparater til den samme patient til den samme LLDP-
switch.

5.2.1.2.5 Tjekliste for ændring af integreret system-ID'et, når Perseus A500 benyttes 
som inputenhed

Forudsætning:

– Apparatet er i Standby-modus.

– Apparatet er ikke del af det integrerede system.

1. Åbn System setup-dialogen.

2. Tryk på fanen System.

3. Tryk på den lodrette fane System integration.

4. Indtast adgangskoden til konfiguration.

5. Indtast værdier for Hospital ID, Department ID og Workstation ID efter 
hinanden.

– Tryk på blyantsymbolet

– Navnene ændres vha. det virtuelle tastatur

– Bekræft med Enter-tasten

Vær opmærksom på brugen af store og små bogstaver, når integreret 
system-ID'et oprettes.

6. Bekræft med Connect, når alle 3 dele af integreret system-ID'et er indtastet. 
Netværkssymbolet i toplinjen viser status for forbindelsen til den Dräger-
certificerede SDC-monitor.

7. Foretag om nødvendigt yderligere indstillinger for arbejdspladsen ved Shared 
system functions med On eller None.

8. Luk dialogen System setup.
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5.2.1.3 Alarmer

Med regelmæssige mellemrum sender CC300 anmodninger til det tilsluttede 
MEDIBUS.X-apparat. Hvis en alarm opstår og straks forsvinder igen mellem 2 
anmodninger, kan den ikke registreres og sendes videre til netværket. Alarmens 
forsinkelsestid forventes typisk at være mindre end 2 sekunder.

Alarmen fra et MEDIBUS.X-apparat, der er forbundet med CC300, prioriteres 
højest og er relevant.

Vær opmærksom på, at en måling og en alarm i HL7-ACM-profilen på en tilsluttet 
gateway muligvis ikke passer sammen. En alarm genereres, selvom målingen ikke 
har nået grænsen endnu. Dette skyldes, at værdierne tildeles det samme 
tidsstempel, selvom de er blevet målt med en (mindre) tidsforskydning.

5.2.1.4 Understøttede apparater

Følgende apparater understøttes af CC300. De overførte data kan benyttes til 
kliniske formål.

– Perseus A500 fra SW 2.01, MEDIBUS-protokolversion 06.001)2)

– Atlan A3xx fra SW 1.01, MEDIBUS-protokolversion 06.001)2)

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

– Evita V300 SW 02.51, MEDIBUS-protokolversion 04.032)

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

– Evita V600 SW 01.05, MEDIBUS-protokolversion 04.032)

– Evita V800 SW 01.05, MEDIBUS-protokolversion 04.032)

– Babylog VN500 SW 02.51, MEDIBUS-protokolversion 04.032)

– Babylog VN600 SW 01.05, MEDIBUS-protokolversion 04.032)

– Babylog VN800 SW 01.05, MEDIBUS-protokolversion 04.032)

– Zeus IE SW 2.02, MEDIBUS-protokolversion 06.002)

– Savina 300 SW 5.02, MEDIBUS-protokolversion 04.002)

1) Synkronisering af apparatstatus mellem MEDIBUS.X-apparatet og Dräger IACS-monitoren
2) Datakonvertering fra MEDIBUS.X til SDC for at videresende data til IACS-monitoren og Infinity 

Gateway. Dataene kan kun vises af IACS-monitoren. Infinity Gateway sender dataene videre 
til andre systemer via HL7- og API-interfacet.
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6 Oplysninger om betjening
Der kræves ingen betjening på CC300.

Det Dräger-autoriserede MEDIBUS.X-apparat betjenes i et integreret system vha. 
CC300. Disse tilsluttede MEDIBUS.X-apparater sender oplysninger til det 
integrerede system eller bruger oplysninger fra det.

Funktionerne er beskrevet i brugsanvisningen til de pågældende apparater.

6.1 Certifikater
Connectivity Converter CC300 leveres med et gyldigt TLS-sikkerhedscertifikat. 
Kommunikation i det integrerede system er kun mulig med et gyldigt certifikat.

Når dette certifikat udløber, skal det fornys af specialiseret teknisk 
servicepersonale.
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7 Løsning af problemer
LED Betydning Afhjælpning
Status-LED 
blinker rødt

Intern fejl Afbryd strømforsyningen, og gen-
start CC300.

Netværksforbindelsen er 
afbrudt.

Kontroller netværksforbindelsen.

Certifikatet udløber om min-
dre end 3 måneder.

Forny certifikatet til CC300; infor-
mer DrägerService.

Certifikatet er udløbet. Forny certifikatet til CC300; infor-
mer DrägerService.

Certifikatet er ikke gyldigt 
endnu

Informer DrägerService; indstil 
systemtiden.

Integreret system-ID'et er ikke 
konfigureret korrekt

Korriger, og valider integreret 
system-ID'et fra det tilsluttede Drä-
ger MEDIBUS.X-apparat. Informer 
DrägerService.

Der kunne ikke findes andre 
SDC-apparater i det samme 
undernet eller med det samme 
integreret system-ID.

Kontroller integreret system-ID'et 
på de tilknyttede apparater.

Fejl under tidssynkronisering 
med NTP-serveren.

Kontroller, at netværket og NTP-
serveren er tilgængelige.

Der befinder sig allerede et 
andet apparat af samme type 
og med det samme integreret 
system-ID i netværket.

Giv et af de berørte apparater et 
andet integreret system-ID.

Generel softwarefejl Informer DrägerService.

Status-LED 
lyser rødt

Fejlfunktion Informer DrägerService.

Strømforsy-
nings-LED'en 
lyser ikke

Ingen strømforsyning Kontroller PoE-forbindelsen eller 
strømforsyningsenheden; brug om 
nødvendigt en anden strømkilde.

Informer DrägerService.
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8 Genbehandling
8.1 Oplysninger om genbehandling

Vejledningen for genbehandlingen er baseret på internationalt accepterede 
retningslinjer, f.eks. standarden ISO 17664.

8.2 Klassifikation for genbehandling
8.2.1 Klassifikation af medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr og deres komponenter klassificeres efter, hvordan de anvendes 
og den medfølgende risiko.

8.2.2 Klassifikation af apparatspecifikke komponenter
Overhold brugsanvisningen til komponenterne.

Følgende klassifikation anbefales af Dräger.

Ikke-kritisk
– Apparatoverflade

8.3 Genbehandlingsliste

8.4 Procedurer for genbehandling
8.4.1 Validerede genbehandlingsprocedurer

På tidspunktet for den produktspecifikke validering, viste følgende 
genbehandlingsprocedurer god materialekompatibilitet og effektivitet:

Klassifikation Forklaring
Ikke-kritisk Komponenter, der kun berører intakt hud

Semikritisk Komponenter, der leder ventilationsgas eller kommer i kon-
takt med slimhinder eller patologisk ændret hud

Kritisk Komponenter, der gennemtrænger hud eller slimhinder 
eller kommer i kontakt med blod

Komponenter Overfladedesinfektion med rengøring
Apparatoverflade x

Procedure Middel Producent Kon-
centra-
tion

Kontakt-
tid

Overfladedesinfektion 
med rengøring

Dismozon Plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min



Brugsanvisning  |  Connectivity Converter CC300  27

Genbehandling

8.4.2 Desinfektionsmidler
Brug nationalt godkendte desinfektionsmidler, der er egnede til den pågældende 
genbehandlingsprocedure.

Dräger gør opmærksom på, at midler, der frigiver ilt eller chlor, kan ændre farven på 
nogle materialer. Farveændringer er ikke et tegn på, at produktet ikke virker korrekt.

8.4.2.1 Overfladedesinfektionsmiddel

I tillæg til overfladedesinfektionsmidlerne angivet i afsnittet "Validerede 
genbehandlingsprocedurer" findes flere overfladedesinfektionsmidler på følgende 
webside: 

www.draeger.com/disinfectants

Overfladedesinfektionsmidlerne i denne liste har vist god materialekompatibilitet på 
testtidspunktet. Producenterne af overfladedesinfektionsmidlerne har mindst 
bekræftet følgende virkningsspektrum:

– Baktericid

– Gærsvampedræbende

– Virucidal eller virucidal mod kappebærende vira

Følg producentens vejledning til overfladedesinfektionsmidlet. Anvendelse af andre 
overfladedesinfektionsmidler er på brugerens eget ansvar.

8.4.3 Overfladedesinfektion med rengøring

ADVARSEL
Risiko pga. indtrængende væske
Indtrængende væske kan forårsage:

– Beskadigelse af apparatet

– Elektrisk stød

– Fejlfunktion

► Sørg for, at der ikke trænger væske ind i apparatet.

1. Forureninger skal fjernes straks. Fjern forureninger med en klud, der er fugtet 
med desinfektionsmiddel.

2. Foretag overfladedesinfektion.

3. Når desinfektionsmidlet har virket på produktet i den specificerede kontakttid, 
fjernes resterende desinfektionsmiddel.

4. Tør med en klud, der er fugtet med vand (mindst drikkevandskvalitet). Lad 
produktet tørre.

5. Kontroller produktet for synlig forurening. Gentag trin 1 til 5 om nødvendigt.

6. Kontroller produktet for tegn på synlige skader, og udskift det om nødvendigt.
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9 Teknisk service
Yderligere oplysninger om CC300 findes i den tekniske dokumentation, som fås på 
anmodning.

9.1 Definition af begreber inden for teknisk service

9.2 Kontrol

Betegnelsen "Kontrol og sikkerhedskontrol" benyttes kun i Tyskland og svarer til 
betegnelsen "Regelmæssig sikkerhedskontrol" i Østrig.

9.2.1 Teknisk service
Apparatet understøtter følgende servicefunktioner:

– Fjernbetjent vedligeholdelse af software via ServiceConnect

– Opdatering af certifikater via ServiceConnect

– Vedligeholdelse af hvidliste via softwaren Dräger HIT

Kontakt DrägerService, hvis du har brug for yderligere oplysninger om teknisk 
service.

9.2.2 Sikkerhedskontroller
Sikkerhedskontroller kan ikke erstatte den af producenten specificerede 
vedligeholdelse.

9.2.2.1 Udførelse af sikkerhedskontrol

1. Kontroller, at de tilhørende brugsanvisninger foreligger.

2. Kontroller den elektriske sikkerhed iht. standarden:

– Kontroller den elektriske sikkerhed iht. standarden IEC 62353.

Koncept Definition
Teknisk service Alle tiltag (kontrol, vedligeholdelse, reparation), der er beregnet 

til at bevare eller genoprette produktets funktion

Kontrol Tiltag til bestemmelse af et produkts aktuelle tilstand

Vedligeholdelse Regelmæssige, specificerede tiltag til opretholdelse af pro-
duktets funktion

Reparation Tiltag til genoprettelse af produktets funktion efter en apparat-
fejl

Tiltag Interval Målgruppe
Kontrol og sikkerhedskontrol Hvert 2. år Teknisk serviceperso-

nale
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9.3 Vedligeholdelse

Komponent Interval Tiltag Målgruppe
TLS-certifikat for 
sikker netværks-
kommunikation

Hvert 2. år Opdatering af TLS-
certifikat (mod 
gebyr, afhængig af 
eksisterende ser-
viceaftale)

Specialiseret serviceper-
sonale
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10 Bortskaffelse
10.1 Bortskaffe apparatet

Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater er underlagt særlige 
retningslinjer. Dette apparat skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale 
bestemmelser. I landene i EU sørger Dräger for returnering af apparatet. Yderligere 
information er tilgængelig på www.draeger.com (søgeord: WEEE).
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11 Tekniske data

11.1 Generel information
Alle specificerede tolerancer gælder ved 20 °C 
(68 °F), 60 % relativ fugtighed og 1013 hPa 
(760 mmHg).

11.2 Omgivelsesbetingelser
Under drift
Temperatur 0 til 40 °C

(32 til 104 °F)

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

Relativ fugtighed 10 til 95 %, ikke-kondenserende

Højde op til 4000 m (13.123 ft)

Under opbevaring og transport
Temperatur –20 til 70 °C

(–4 til 158 °F)

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

Relativ fugtighed 5 til 95 %, ikke-kondenserende

For at undgå kondensatdannelse og deraf føl-
gende funktionssvigt af elektriske komponenter 
må apparatet ikke tændes, før der er gået 1/2 til 
1 time efter pludselige temperaturændringer 
(f.eks. efter opbevaring i uopvarmede rum).

Connectivity Converter forbliver sikker og fun-
gerer iht. specifikationen.

11.3 Driftsparametre
Strømforsyning
Strømstik

Spænding 24 V ±5 %

Strømstyrke 250 mA

Input 100 til 240 V
50 til 60 Hz
250 til 110 mA

Medicinsk udstyr med beskyttelsesklasse II
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Output 24 V
250 mA

Medicinsk udstyr med beskyttelsesklasse II

PoE-forsyning

Spænding 48 V nominel spænding
(37 til 57 V)

Strømstyrke 125 mA nominel strømstyrke
(105 til 162 mA)

Ydeevne 3 iht. IEEE 802.3af

Kompatibel med IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Strømforbrug

Standby

Typisk 225 mA
5,5 W

Maksimum 350 mA
10 W

Indkoblingsstrømspids

Strømforsyningsenhedinput 350 mA

PoE-forsyning 350 mA

Mål
Højde 240 mm (9,5 in)

Bredde 110 mm (4,3 in)

Dybde 48,5 mm (1,9 in)

Vægt
Uden strømforsyningsenhed 1,1 kg (2,43 lb)

Strømforsyningsenhed 0,1 kg (0,22 lb)

Beskyttelsesklasser
Indtrængning af væsker og faste genstande IP21 iht. IEC 60529

I funktionsdygtig tilstand – med lukket plastlåg

Anvendelse af latex Ikke fremstillet af naturgummilatex

11.3 Driftsparametre (Fortsat)
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GTIN 04048675543527

Klassifikation i overensstemmelse med EU-direktiv 
93/42/EØF, bilag IX 
og EU-forordning 2017/745 om medicinsk 
udstyr (MDR)

Klasse IIb
GMDN Code 16902 (computer-interface)

11.4 Apparat-interfaces
Serielle interfaces COM 1;

Tilslut kun apparater, der opfylder kravene i 
IEC 62368-1 for SELV-strømkredse uden jord-
forbindelse eller kravene i IEC 60601-1 (fra og 
med 2. udgave) for tilgængelige sekundær-
kredse, der kan berøres, med en nominel 
spænding på maks. 24 V

Protokol MEDIBUS.X

Protokolversion ≥6.0

Forsinkelsestid for alarm Typisk <2 s

Konnektor RJ45-stik

Baudhastighed 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Databits 8

Paritet Lige, ulige, ingen

Stopbits 1 eller 2

Pin-tildeling for COM1

Pin 6 RxD

Pin 4 TxD

Pin 3 GND

Pin 1, 2, 5, 7 og 8 n.c.

LAN-interface Tilslut kun apparater og/eller netværk, der opfyl-
der kravene i IEC 62368-1 for SELV-strøm-
kredse uden jordforbindelse eller kravene i 
IEC 60601-1 (fra og med 2. udgave) for tilgæn-
gelige sekundærkredse, der kan berøres, med 
en nominel spænding på maks. 57 V

Konnektor RJ45-stik

Transmissionshastighed 10, 100 Base-T, IEEE 802.3, klausul 14.
Kræver mindst et CAT5-kabel.

Protokol SDC via HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Driftsparametre (Fortsat)
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11.6 EMC-erklæring
11.6.1 Generel information

Dette apparat er blevet testet for elektromagnetisk kompatibilitet ved brug af alle 
komponenter fra bestillingslisten. Andre komponenter kan benyttes, hvis den 
elektromagnetiske kompatibilitet ikke forringes. Brugen af ikke-overensstemmende 
komponenter kan resultere i øget elektromagnetisk emission fra eller nedsat 
elektromagnetisk immunitet af apparatet.

Dette apparat kan kun benyttes i nærheden af andre apparater, hvis Dräger har 
godkendt apparatkonfigurationen. Hvis Dräger ikke har godkendt 
apparatkonfigurationen, skal det sikres før brug, at dette apparat fungerer korrekt i 
den ønskede apparatkonfiguration. Brugsanvisningen til de andre apparater skal 
følges.

Strømforsyningsenhedinput Tilslut kun medicinsk isolerede DC-strømforsy-
ningsenheder med en galvanisk isolation på 2 
MOPP (Means Of Patient Protection, se IEC 
60601-1: 2005, fra 3. udgave)

Konnektor Koaksialt strømstik 5,5 / 2,1 mm

Polaritet + indre
– ydre

Nominel spænding 24 V

11.5 Relevante standarder
I tillæg til de her angivne standarder over-
holder produktet også flere andre standar-
der, f.eks. standarder vedr. specielle 
nationale krav.
IEC 60601-1, 3. udgave
Elektromedicinsk udstyr

Del 1:
Generelle krav til sikkerhed og væsentlige funk-
tionsegenskaber

IEC 60601-1-2, 3. udgave
Elektromedicinsk udstyr

Del 1-2:
Generelle krav til sikkerhed - Sideordnet stan-
dard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og 
prøvninger

IEC 60601-1-2, 4. udgave
Elektromedicinsk udstyr

Del 1-2:
Generelle krav til sikkerhed - Sideordnet stan-
dard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og 
prøvninger

11.4 Apparat-interfaces (Fortsat)
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11.6.2 Elektromagnetisk miljø
Emissionerne fra dette apparat er blevet testet i følgende frekvensområder:

BEMÆRK
► Dette udstyrs emissionskarakteristik gør det egnet til brug inden for industrien 

og på hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr benyttes i boligmiljøer 
(dertil kræves normalt CISPR 11 klasse B), yder det muligvis ikke tilstrækkelig 
beskyttelse for radiofrekvensbaserede kommunikationstjenester. Brugeren kan 
være nødt til at foretage afhjælpende foranstaltninger så som at flytte eller dreje 
udstyret.

11.6.3 Elektromagnetisk immunitet
Dette apparat må kun benyttes i de miljøer, der er specificeret i afsnittet 
"Anvendelsesmiljø".

Emissioner Overensstemmelse
Strålingsemissioner Klasse A, gruppe 1 (150 kHz til 30 MHz)

Ledningsbårne emissioner Klasse A, gruppe 1 (30 MHz til 1 GHz)

Immunitet mod Testniveau og krav om elektromagne-
tisk miljø

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

Kontaktudladning: ±8 kV

Luftudladning: ±15 kV

Hurtige transiente elektriske forstyrrel-
ser (bursts) (IEC 61000-4-4)

Netledning: ±2 kV

Længere signalindgangs-/udgangsled-
ninger: ±1 kV

Spændingsimpulser (surges) 
(IEC 61000-4-5)

Elektrisk spænding, yderleder – yderle-
der: ±1 kV

Magnetfelter med netfrekvenser 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Spændingsdyk og korte spændingsud-
fald i forsyningsspændingen 
(IEC 61000-4-11)

Spændingsdyk på 30 % til 100 %, 
8,3 ms til 5 s, forskellige fasevinkler

Udstrålede forstyrrelser induceret af 
radiofrekvente felter (IEC 61000-4-3)

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

Ledningsbårne forstyrrelser induceret af 
radiofrekvente felter (IEC 61000-4-6)

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

Elektromagnetiske felter i nærheden af 
højfrekvente, trådløse kommunikations-
enheder

Adskillige frekvenser fra 385 MHz til 
5785 MHz: 9 V/m til 28 V/m
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11.7 Forbindelser til IT-netværk
11.7.1 Datainterfaces

I et IT-netværk kan data udveksles via forbundne eller trådløse teknologier. Et IT-
netværk kan indeholde et hvilket som helst datainterface (f.eks. RS232, LAN, USB, 
printerinterface), der er beskrevet i standarder og konventioner. Tilslutning af 
apparatet til et netværk, der har andre apparater tilsluttet, eller efterfølgende 
ændringer på dette netværk kan medføre nye risici for patienter, brugere og 
tredjeparter. Før apparatet tilsluttes netværket, og inden netværket ændres, skal 
disse risici identificeres, analyseres og vurderes af hospitalets IT-ansvarlige, f.eks. 
iht. standarden IEC 80001-1 (Risikostyring inden for IT-netværk indbefattende 
medicinsk udstyr). På grundlag af resultatet skal der træffes passende 
foranstaltninger.

Eksempler på efterfølgende ændringer på netværket:

– Ændring af netværkskonfigurationen

– Fjernelse af apparater fra netværket

– Tilføjelse af nye apparater til netværket

– Opgraderinger eller opdateringer af apparater, der er tilsluttet netværket.

11.7.2 Connectivity Converter CC300's LAN-interface
Connectivity Converter CC300 kan tilsluttes en RS-232-port på Dräger-
autoriserede MEDIBUS.X-apparater og dermed give disse apparater et yderligere 
netværksinterface.

11.7.2.1 Serviceorienteret apparatforbindelse (SDC)

I kombination med Dräger-certificerede SDC-apparater muliggør Connectivity 
Converter CC300 følgende funktioner:

– Overførsel af målinger, kurver og indstillede værdier til andre apparater

– Overførsel af oplysninger om alarmstatus til andre apparater

– Synkronisering af apparatstatus med andre apparater i det integrerede system:

– Farveskala1)

– Udførelse af kommandoer, der sendes fra andre apparater på samme 
arbejdsplads:

– Alarmtone OFF1)

– Sender kommandoer til andre apparater på samme arbejdsplads:

– Alarmtone OFF1)

– Automatisk åbning af dialoger (f.eks. for manøvrer)1)

– Stiller standardværdier for demografiske data til rådighed, som sendes fra andre 
apparater på samme arbejdsplads.1)

– Synkronisering af apparatets systemur med en tidskilde i det integrerede 
system1)

1) Kun mulig med Perseus A500 og Atlan A3xx
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Alle oplysninger med undtagelse af integreret system-ID'et krypteres, når de 
overføres mellem SDC-apparater. Connectivity Converter CC300 indeholder en 
hvidliste med certificerede apparater, der kan aktiveres og administreres af 
driftsorganisationen. Apparatet leveres med en hvidliste, der tillader tilslutning til 
alle andre SDC-apparater, der er certificeret af Dräger. Hvis man ønsker at 
begrænse antallet af apparater, skal hvidlisten tilpasses af specialiseret teknisk 
servicepersonale. For yderligere oplysninger, se: "Uautoriserede SDC-apparater", 
side 12.

11.7.2.2 Service

Sammen med Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) eller en DrägerService-
computer understøtter Connectivity Converter CC300 følgende funktioner:

– Anvendelse af SNMP-protokollen:
Monitorering af apparatets servicestatus, forespørgsel om servicestatus, 
understøttelse under installering af apparatsoftware og under 
softwaredownload, understøttelse ved konfiguration, opdatering af certifikater, af 
hvidlisten og af listen over tilladte apparater

– Anvendelse af FTP-protokollen (som klient):
Understøttelse under installering af apparatsoftware og softwaredownload

11.7.2.3 Påkrævede egenskaber

For at forhindre uautoriseret adgang og spredning af skadelig software og 
computervirusser i netværket, skal LAN-netværket have effektive 
risikokontrolforanstaltninger.

Disse egenskaber kan opnås på følgende måde, f.eks.:

– Begrænset fysisk adgang til aktive netværksporte

– Kun netværksadgang til apparater, der har samme eller højere tillidsniveau

– Sikker isolering/segmentering af netværket (fysisk og virtuelt)

– Tillad kun kommunikation med andre netværk gennem sikre gateways

– Brug en netværksfirewall

– Introduktion af patch management for apparater i netværket

– Gennemførelse af ISO/IEC 27033

IT-netværket muliggør kommunikation mellem Connectivity Converter CC300 og 
andre apparater:

Applikations-
protokol

Transport-
protokol

CC300-
port

Kommuni-
kationsret-

ning

Destinati-
onsport 
for kom-
munika-

tion

Forventet bru-
gersystem

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(trap)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP-server

LLDP Lag 2-pro-
tokol

Netværksswitch



38  Brugsanvisning  |  Connectivity Converter CC300  

Tekniske data

Netværket skal understøtte UDP multicast.

Typisk datamængde:

– Opdatering af apparatets firmware: typisk 20 MB

– Fornyelse af certifikater: typisk 100 KB

– Kommunikationsopbygning: typisk 3 MB

– Overførsel af behandlingsrelevante data (f.eks. måleværdier, indstillinger, 
kurver): typisk 2 Mbit/s for hvert tilsluttet apparat

Når servicefunktionerne benyttes, kan apparatet give en netværksbelastning på op 
til LAN-interfacets maksimale overføringshastighed. Den nødvendige båndbredde 
afhænger af antallet og typen af de tilsluttede SDC-apparater og deres 
tilslutningsstatus. Prioriteringen af netværkstrafikken for de forskellige tjenester skal 
tage hensyn til deres kliniske betydning.

11.7.2.4 LLDP-protokol

Felterne i integreret system-ID'et fremsendes til CC300 via LLDP-protokollen. 

Tildeling af felterne i integreret system-ID'et til felterne i LLDP-protokollen:

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

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

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

FTP (kom-
mando)

TCP >1023 → 21 SCG

FTP (kom-
mando)

TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (data) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (data) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 NTP-server

HTTPS TCP >1023 → >1023 Øvrige SDC-
apparater

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Øvrige SDC-
apparater

WS-Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS-Discovery UDP 3702 ← >1023 Øvrige SDC-
apparater

WS-Discovery UDP 6464 → >1023 Øvrige SDC-
apparater

WS-Discovery UDP 6464 ← >1023 Øvrige SDC-
apparater

Applikations-
protokol

Transport-
protokol

CC300-
port

Kommuni-
kationsret-

ning

Destinati-
onsport 
for kom-
munika-

tion

Forventet bru-
gersystem
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11.7.2.5 Farlige situationer

Følgende farlige situationer kan forekomme, hvis netværket ikke har de 
nødvendige egenskaber:

– En overbelastning af apparatet som følge af meget høje netværksbelastninger 
(f.eks. forårsaget af DoS-angreb) kan resultere i forsinkelse af systemfunktioner.

– I ekstreme tilfælde (f.eks. et stort antal datapakker), slukker CC300 
netværkskortet af sikkerhedsgrunde og genstarter automatisk. Genstarten tager 
mindre end et minut. Hvis årsagen stadig findes, gentages 
nedlukningsproceduren.

Hvis mere end ét medicinsk udstyr i IT-netværket berøres af det samme problem, 
skal driftsorganisationen overveje muligheden for en kumulativ virkning.

11.8 Open-source-software
Dräger-apparater, der anvender software, anvender muligvis open-source-
softwareafhængigt af deres opsætning. Open-source-software kan være omfattet af 
forskellige licensvilkår. Yderligere oplysninger om den anvendte open-source-
software i dette apparat findes på følgende webside:

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

Plastlåg MK10129

SoundEar plug-in strømforsyningsenhed G24926

Adapter D-Sub9 f til RJ-45 MK10139

Netværkskabel CAT6 2,4 m MS32947

Han/han-adapter 7911372

LLDP-switch MK10203
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13 Bilag
13.1 Forkortelser

13.2 Symboler

Forkortelse Forklaring
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélec-
triques
International specialkomité på radiostøjområdet

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol; kommunikationsprotokol 
til tildeling af netværkskonfiguration til klienter af en server

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

FTP File Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

ID Identifikation

LAN Lokalt netværk

LED Lysdiode

LLDP MED  Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices

MEDIBUS.X Kommunikationsprotokol for medicinsk udstyr med ensartet 
datadefinition for alle apparater

NTP Network Time Protocol

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway

SDC Service-oriented Device Connectivity

SNMP Simple Network Management Protocol

SNTP Simple Network Time Protocol

TLS Transport Layer Security

UDP User Datagram Protocol

Symbol Forklaring

Status-LED

Jævnstrømsspænding

COM

Strømforsyningens polaritet

Producent

FremstillingsdatoXXXX
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WEEE-mærkning

Overhold brugsanvisningen

Forsigtig! Overhold den tilhørende dokumentation (symbol)

Serienummer

Varenummer

LAN-tilslutning

Kompatibel med IEC 60601-1

LAN PoE

Beskyttelsesklasse II (elektromedicinsk udstyr)

Kan bruges indtil (efter den angivne dato kan det medicinske 
udstyr ikke længere benyttes, da TLS-certifikatet for sikker net-
værkskommunikation er udløbet)

Symbol Forklaring

REF
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Denne side skal være tom.
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