
Bruksanvisning

Connectivity Converter CC300

VARNING

Läs och följ denna bruksanvisning, 
för korrekt användning av den 
medicintekniska enheten.

Protokollomvandlare
Programvara 1.n
Connectivity Converter CC300



2  Bruksanvisning   |  Connectivity Converter CC300  

Denna sida har avsiktligen lämnats tom.



Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  3

Innehåll

Connectivity Converter CC300ProtokollomvandlareProgramvara 1.nInnehåll

1 Information om dokumentet .................................................................... 5
1.1 Typografiska konventioner.............................................................. 5
1.2 Användning av termer..................................................................... 5
1.3 Varumärken .................................................................................... 5

2 Funktioner i det integrerade systemet ................................................... 6
2.1 Exempel på delade systemfunktioner ............................................. 6

3 Säkerhetsrelaterad information .............................................................. 8
3.1 Avsedd användning ........................................................................ 8
3.2 Användningsmiljö............................................................................ 8
3.3 Krav på användargrupper ............................................................... 8
3.4 Information om säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder .... 9
3.5 Grundläggande säkerhetsanvisningar ............................................ 10
3.6 Säkerhet vid rengöring och underhåll ............................................. 12

4 Systemöversikt......................................................................................... 14

5 Montering och förberedelser................................................................... 16
5.1 Montering av CC300 ....................................................................... 16
5.2 Montering ........................................................................................ 16

6 Information om drift ................................................................................. 24
6.1 Certifikat.......................................................................................... 24

7 Problemlösning ........................................................................................ 25

8 Rekonditionering...................................................................................... 26
8.1 Information om rekonditionering ..................................................... 26
8.2 Klassificeringar för rekonditionering................................................ 26
8.3 Rekonditioneringslista..................................................................... 26
8.4 Rekonditioneringsprocesser ........................................................... 26

9 Service ...................................................................................................... 28
9.1 Definitioner av serviceterminologi ................................................... 28
9.2 Inspektion ....................................................................................... 28
9.3 Underhåll ........................................................................................ 29

10 Avfallshantering ....................................................................................... 30
10.1 Avfallshantering enheten ................................................................ 30

11 Tekniska data............................................................................................ 31
11.1 Allmän information .......................................................................... 31
11.2 Omgivningsförhållanden ................................................................. 31
11.3 Driftegenskaper .............................................................................. 31



4  Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  

Innehåll

11.4 Enhetens gränssnitt ........................................................................ 33
11.5 Relevanta standarder ..................................................................... 34
11.6 EMC-deklaration ............................................................................. 34
11.7 Anslutningar till IT-nätverk .............................................................. 35
11.8 Programvara med öppen källkod.................................................... 38

12 Beställningslista....................................................................................... 39

13 Bilaga ........................................................................................................ 40
13.1 Förkortningar .................................................................................. 40
13.2 Symboler......................................................................................... 40



Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  5

Information om dokumentet

1 Information om dokumentet
1.1 Typografiska konventioner

1.2 Användning av termer
Dräger använder inte bara termen ”tillval” för att beteckna tillbehör i linje med 
IEC 60601-1, utan avser även slitagedelar, avtagbara delar och inkopplade delar.

1.3 Varumärken
1.3.1 Varumärken som ägs av Dräger

Följande webbplats visar de länder där varumärkena är registrerade: 
www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Varumärken som ägs av tredjepartstillverkare

1. På varandra följande siffror indikerar åtgärdssteg, numreringen börjar om igen 
med siffran 1 för varje ny åtgärdssekvens.

– Tankstreck indikerar uppräkningar av data, alternativ eller objekt.

(A) Bokstäver inom parentes hänvisar till element i den tillhörande bilden.

A Bokstäver i bilder indikerar element som det hänvisas till i texten.

Text med fetstil och kursiv stil indikerar text på enheten.

► I varningsmeddelanden indikerar denna triangel alternativen för att undvika 
faran.

Denna symbol indikerar information som underlättar användningen av produk-
ten.

Varumärke

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®

Varumärke Varumärkets ägare

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Funktioner i det integrerade systemet
Integrated System börjar med ett integrerat system som kombinerar olika enheter 
på en arbetsplats. Det integrerade systemet möjliggör utbyte av information och 
delning av funktioner mellan enheterna på denna arbetsstation. Data från en enhet 
kan visas på andra enheter på samma arbetsstation. En enskild användaraktivitet 
på en enhet kan utlösa delade funktioner som påverkar flera enheter på 
arbetsplatsen. De resulterande effekterna från alla enheter på patienten ska 
övervägas av användaren. Vissa delade funktioner fungerar bara i en riktning. 
Andra fungerar i båda riktningarna. Med dubbelriktade systemfunktioner påverkar 
enheter varandra ömsesidigt. Delade systemfunktioner som påverkar driften av en 
enhet måste konfigureras av servicepersonal. Följaktligen måste funktioner som 
fungerar i båda riktningarna konfigureras på alla berörda enheter. Medvetenhet om 
potentiella risker för patienten kräver att användarna förstår betydelsen av ett 
korrekt integrerat system-ID som måste motsvara arbetsplatsens unika namn. Varje 
sjukhus bör ha ett namnschema som anger ett lämpligt integrerat system-ID för 
varje arbetsplats på sjukhuset. Delade funktioner uppnås inte nödvändigtvis av en 
punkt-till-punkt-kabelanslutning, utan av nätverksanslutningen. Här är ett integrerat 
system-ID av särskild betydelse eftersom enheter med samma integrerade system-
ID är tilldelade samma arbetsplats och delar data och funktioner.

2.1 Exempel på delade systemfunktioner
2.1.1 Synkronisera larmtystnad

De olika enheterna på arbetsplatsen har vardera en egen larmtystnadsknapp för att 
tillfälligt stänga av de akustiska larmen. I det integrerade systemet synkroniseras 
funktionen larmtystnad mellan alla enheter på arbetsplatsen. I situationer där flera 
enheter kan orsaka ett larm minskas antalet nödvändiga användaraktiviteter för att 
tysta arbetsplatsen.

2.1.2 Patientdataimport
På patientmonitorn kan patientdata för inskrivning, utskrivning och överföring 
hämtas via nätverket (knapp Hämta HIS) eller matas in manuellt i patientdialogen 
(t.ex. storlek, ålder, vikt, patientkategori). Denna information vidarebefordras till 
terapienheten på den gemensamma arbetsplatsen för att stödja korrekta och 
konsekventa enhetsinställningar för behandling och larm av de olika enheterna som 
är konfigurerade för samma arbetsplats. Denna åtgärd stöds endast i denna 
riktning, inte i båda riktningarna.

2.1.3 Visa delade data
På patientmonitorn kan kurvor och parametervärden från den anslutna ventilatorn 
eller anestesimaskinen till samma arbetsplats visas.

2.1.4 Tidssynkronisering
De olika enheterna synkroniserar sin enhetstid med hjälp av en central tidsserver 
på nätverket (NTP). Detta ger en konsekvent tidsinställning över alla enheter på 
arbetsstationen och stöder konsekvent och korrekt dokumentation.
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2.1.5 Dataexport
Data (inställningar, fysiologiska värden, larm) från enheter, såsom patientmonitorer, 
ventilatorer eller anestesimaskiner, görs tillgängliga på nätverket för användning av 
andra enheter eller applikationer (t.ex. HIS, HL7, PDMS med flera).
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3 Säkerhetsrelaterad information
3.1 Avsedd användning

CC300 möjliggör kommunikation mellan listade Dräger MEDIBUS.X-enheter och 
serviceorienterade enhetsanslutningsenheter (SDC) som har certifierats av Dräger i 
en medicinteknisk produkt eller ett medicinsk IT-system. Protokollomvandlaren 
stöder informationsutbyte, kontroll av specifika funktioner och synkronisering av 
specifika procedurer. Andra SDC-enheter kan använda denna information för att 
stödja diagnoser och terapeutiska beslut.

3.2 Användningsmiljö
Dräger Connectivity Converter CC300 är en protokollomvandlare som är avsedd att 
användas i sjukhusmiljö.

Enheten är konstruerad för användning med medicintekniska produkter. Använd 
inte enheten i följande miljöer:

– Utomhus

– Under patienttransport

– I fordon, flygplan eller helikoptrar

3.3 Krav på användargrupper
Termen "användargrupp" beskriver den ansvariga personalen som av 
driftsorganisationen har utsetts att utföra en viss uppgift på en produkt.

3.3.1 Driftsorganisationens skyldigheter
Driftsorganisationen måste säkerställa följande:

– Varje användargrupp har den nödvändiga kompetensen (d.v.s. ha genomgått 
specialistutbildning eller förvärvat specialkunskap genom erfarenhet).

– Varje användargrupp har fått utbildning i att utföra uppgiften.

– Varje användargrupp har läst och förstått de tillämpliga kapitlen i detta 
dokument.

3.3.2 Användargrupper
Kliniska användare
Denna användargrupp hanterar produkten i enlighet med dess avsedda 
användning.

Uppgift Krav
Användning av produkten i enlighet med 
avsedd användning

Specialistkunskap i användning av pro-
dukten
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Rekonditioneringspersonal
Denna användargrupp utför de nödvändiga rekonditioneringsåtgärderna på 
produkten.

Servicepersonal
Denna användargrupp installerar produkten och utför servicearbetena.

Om produktspecifika kunskaper eller verktyg krävs, får arbetena endast utföras av 
specialiserad servicepersonal. Denna specialiserade servicepersonal har utbildats 
av Dräger för att utföra dessa aktiviteter på denna produkt.

Ett serviceavtal med Dräger rekommenderas.

3.4 Information om säkerhetsanvisningar och 
försiktighetsåtgärder
Säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder varnar för risker och informerar om 
hur produkten används på ett säkert sätt. Om de inte beaktas kan det leda till 
personskador och materiella skador.

3.4.1 Säkerhetsanvisningar
Det här dokumentet innehåller avsnitt med säkerhetsanvisningar som varnar för 
risker. Typen av risk och konsekvenserna av att säkerhetsanvisningarna inte följs 
beskrivs i respektive anvisning.

3.4.2 Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder hör till handlingar och varnar för risker som kan uppstå när 
handlingarna utförs. Försiktighetsåtgärder står vid handlingar.

Följande varningssymboler och signalord betecknar försiktighetsåtgärder och 
beskriver de möjliga konsekvenserna av att anvisningarna inte följs.

Uppgift Krav
Rekonditionering Specialistkunskap i rekonditionering av 

medicinska produkter

Uppgift Krav
Installation Specialistkunskap i elektroteknik och 

mekanik
Erfarenhet av service av medicinska 
produkter

Grundläggande servicearbete (inspek-
tion, underhåll i enlighet med kapitlet 
"Underhåll")

Grundläggande och avancerat service-
arbete (inspektion, underhåll, repara-
tion)

Erfarenhet av avancerat servicearbete 
på den här produkten

Konfiguration av startinställningar

Integration i ett IT-nätverk Kunskap om systemintegration i enlighet 
med IEC 80001-standardfamiljen
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3.5 Grundläggande säkerhetsanvisningar
3.5.1 Bruksanvisning

Person- och sakskador kan uppstå om produkten används avvikande mot 
informationen i denna bruksanvisning.

► Följ dessa bruksanvisningar. Använd endast denna produkt i enlighet med dess 
avsedda användning. Förvara denna bruksanvisning på en lättillgänglig plats. 
Följ bruksanvisningen för alla produkter som används med den här produkten.

Bruksanvisningen innehåller ingen information om följande punkter:

– Risker som är självklara för användarna

– Konsekvenser av felaktig användning av produkten

– Möjliga negativa effekter på patienter med en eller flera sjukdomar

3.5.2 Symboler och produktdekaler
Person- och sakskador kan uppstå om symbolerna och produktdekalerna inte följs.

► Beakta symbolerna och produktdekalerna.

3.5.3 Modifikationer av produkten
Modifikationer av produkten kan leda till funktionsfel som kan leda till person- och 
sakskador.

► Modifiera inte denna produkt.

3.5.4 Elchock
Det finns strömsatta elektriska komponenter i huset.

► Öppna inte huset under plasthuven.

► Underhållsåtgärderna måste utföras av ansvarig personal. Dräger 
rekommenderar att DrägerService utför dessa åtgärder.

Varningssym-
bol

Signalord Konsekvenser av att anvisningarna inte 
följs

VARNING Kan leda till dödsfall eller allvarliga person-
skador.

OBSERVERA Kan leda till måttliga eller mindre person-
skador.

NOTERING Kan leda till materiella skador.
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3.5.5 Tillbehör
Användning av inkompatibla tillbehör kan påverka produktens korrekta funktion. 
Som en konsekvens av detta kan det uppstå skador person- och materialskador.

► Använd enbart kompatibla tillbehör. De tillbehör som är kompatibla med 
produkten finns listade på orderlistan som medföljer produkten.

► Använd enbart intakta tillbehör. Användning av defekta tillbehör kan påverka 
produktens korrekta funktion. Som en konsekvens av detta kan det uppstå 
skador person- och materialskador.

► Felaktig drift, felaktig användning eller felaktig rekonditionering kan vara följden 
av att tillbehör eller anslutna produkter används i strid mot informationen i de 
tillhörande bruksanvisningarna. Som en konsekvens av detta kan det uppstå 
skador person- och materialskador.

► Använd endast strömförsörjningsenheten från orderlistan.

3.5.6 Magnetisk resonansavbildning
Magnetfält kan påverka den medicintekniska produktens funktion och därmed 
utgöra en fara för patienten eller användaren.

► Använd inte den medicintekniska produkten i rum med magnetfältapplikationer 
(t.ex. magnetisk resonansavbildning).

3.5.7 Överhettning
Den medicintekniska produktens funktion kan försämras vid överhettning.

► Använd inte den medicintekniska produkten i närheten av strålningsvärmare 
eller andra värmekällor.

► Utsätt inte den medicintekniska produkten för direkt solljus.

► Täck inte över kylluftintagen på huset.

3.5.8 Lättantändliga gaser
Om syrekoncentrationer över 25 Vol% eller brännbara eller explosiva 
gasblandningar bildas, finns en ökad risk för explosion eller brand som kan leda till 
person- och sakskador. 

► Använd inte enheten i områden där syrekoncentrationer över 25 Vol% eller 
brännbara eller explosiva gasblandningar kan förekomma.

3.5.9 Elektromagnetiska störningar
Trådlösa kommunikationsenheter (t.ex. mobiltelefoner) och medicinsk elektrisk 
utrustning (t.ex. defibrillatorer, elektrokirurgiska enheter) utsänder elektromagnetisk 
strålning. Om sådana enheter drivs för nära denna enhet eller dess kablar, kan 
elektromagnetiska störningar äventyra den korrekta funktionen av denna enhet. 
Som en konsekvens av detta kan det uppstå skador person- och materialskador.

► För att säkerställa att den korrekta funktionen hos denna enhet inte äventyras, 
måste det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 1,0 m (3,3 ft) mellan denna 
enhet och radiokommunikationsenheter eller andra medicintekniska elektriska 
produkter.
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3.5.10 Skador på produkten
Enheten kan skadas till följd av rekonditionering, slitage eller felaktig lagring. 
Enhetens funktion kan inte längre säkerställas om enheten är skadad. Detta kan 
äventyra patientens säkerhet.

► Säkerställ korrekta omgivningsförhållanden för drift och förvaring av enheten.

► Byt ut alla enheter som inte fungerar korrekt eller som uppenbarligen fungerar 
felaktigt mot en enhet som fungerar korrekt.

3.5.11 Integrerat system
CC300 kan användas omedelbart intill andra enheter i Dräger-godkända 
integrerade system.

3.5.12 Datatransfer
Ofullständigt överförda data utgör en fara.

Den överförda larmstatusinformationen kan vara ofullständig.

► Använd inte dessa data för patientövervakning eller enhetsövervakning.

► Uppgifterna kan användas för att skapa ett decentralt larmsystem med 
obekräftad larmöverföring enligt 60601-1-8:2014. 

► Håll dig inom höravstånd av larmen som avges av enheten som är ansluten via 
MEDIBUS.X.

3.5.13 Obehöriga SDC-enheter
Risker från obehöriga SDC-enheter. 

Andra SDC-enheter i samma IT-nätverk kan kommunicera med enheten. Åtkomst 
med obehöriga enheter måste förhindras.

► Förhindra att obehöriga enheter får åtkomst till sjukhusnätverket.

► Håll vitlistan uppdaterad så att den bara innehåller de enheter som får användas 
med CC300 (kan endast göras av specialiserad servicepersonal).

► Upprätta alternativ (t.ex. MAC-adressfilter).

3.6 Säkerhet vid rengöring och underhåll
3.6.1 Infektionsrisk

Enheten måste rekonditioneras annars finns ökad infektionsrisk.

► Rengör och desinficera enheten innan den används för första gången.

► Följ vårdinrättningens riktlinjer för förebyggande av infektioner och 
rekonditionering.

► Använd validerade rekonditioneringsprocesser.

► Följ tillverkarens instruktioner för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och 
rekonditioneringsprodukter.

► Innan service utförs och innan produkten skickas tillbaka för reparation, 
rekonditionera produkten enligt beskrivningarna i kapitlet "Rekonditionering".
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3.6.2 Slitage och materialutmattning
Slitage och materialutmattning på komponenterna kan leda till tekniska fel.

► Kontrollera produkterna för tecken på slitage (t.ex. sprickor, deformation, 
missfärgning eller flagning) och byt ut dem vid behov.

3.6.3 Service
På denna produkt måste service utföras korrekt och regelbundet. Person- och 
sakskador kan uppstå om service inte utförs korrekt.

► Utför service i enlighet med kapitlet "Service".

► Service måste utföras av de personer som är ansvariga för den specifika 
åtgärden.

► Utför endast servicearbeten när enheten inte används.
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4 Systemöversikt
Vy framifrån

Kabelanslutningar

3
4

8
9

0

Nr Beskrivning
A Märkningsområde för det integrerade system ID

3
4

8
9

1

Nr Beskrivning
A Seriell port

B Nätverksport, PoE-kompatibel (Power over Ethernet)

C Spänningsingång

A

A B C
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Med öppnad plasthuv

Vy bakifrån

3
4

9
0

4

Nr LED Förklaring
A Status-LED

Blinkar grönt Datatransfer
Vänta till slutet av dataöverföringen. Enheten kopplar 
sedan över till driftläge.

Tänds grönt CC300 är i drift

Tänds rött Tekniska fel på enheten

Blinkar rött Internt fel

B Ström LED
Tänds grönt CC300 är i drift

Inte tänd Ingen spänningsförsörjning

3
4

9
0

5

Nr Beskrivning
A Höger infästning till en vertikal GCX-skena

B Vänster infästning till en vertikal GCX-skena

C Infästning till en vertikal skena

B
A

A B C
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5 Montering och förberedelser
5.1 Montering av CC300

CC300 kan fästas upprätt på en vertikal GCX-skena eller på en horisontell skena 
(Dräger eller Fairfield). Använd endast CC300 med stängd huv.

Montering och konfiguration av CC300 utförs av specialiserad servicepersonal.

CC300 kan monteras på en vägg, en försörjningsenhet eller på enheters vagnar.

5.2 Montering

1. Ta bort plasthuven. För att göra detta, lyft plasthuven i nedre kanten.

2. För att montera kablarna, kläm fast plasthuven på ovansidan av CC300.

3. Anslut kabeln till strömförsörjningsenheten. Spännings-LED lyser grönt. (CC300 
kan också drivas från nätverksporten (PoE). Så snart strömförsörjningsenheten 
är ansluten, matas dock strömmen av nätaggregatet.)

4. Anslut den medföljande kabeln till den seriella porten på MEDIBUS.X-enheten. 
Använd de medföljande adaptrarna vid behov. Anslut kabelns andra ände till 
CC300. 

5. Anslut CC300 till sjukhusnätverket via nätverksporten.

6. När alla kablar har anslutits byt ut plasthuven. Gör detta genom att först fästa 
huven på enhetens ovansida. Tryck sedan på den nedre delen av huven på 
kabelanslutningarna. Plasthuven fungerar som en dragavlastning för alla 
anslutna kablar. 

CC300 är driftklar. CC300 har inte ett specifikt användargränssnitt. CC300 
konfigureras från Perseus A500- eller Atlan A3xx-skärmen eller DrägerService-
applikationen.

VARNING
Risk för elchock
► Endast enheter med en maximal nominell spänning på 24 V DC bör anslutas till 

serieporten. 

► Endast enheter med en maximal nominell spänning på 57 V DC bör anslutas till 
nätverksporten.

3
4

9
0

6
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5.2.1 Integrerat system
Enhetskoppling (t.ex. användningen av systemfunktioner för Perseus A500 med en 
Dräger-certifierad SDC-monitor) sker via ett unikt integrerat system-ID som är 
identiskt för alla deltagande enheter. Se till att det integrerade system-ID är korrekt 
konfigurerat.

Beroende på det valda integrerade systemet måste specialiserad servicepersonal 
göra standardinställningar för CC300, vilket kommer att påverka valideringen och 
konfigurationen av det integrerade system-ID.

Om det integrerade systemet ändras måste motsvarande standardinställning 
ändras av specialiserad servicepersonal.

De giltiga tecknen för det integrerade system-ID är de 94 utskrivbara tecknen i 
ASCII-teckenuppsättningen på ett engelskt tangentbord, exklusive punkten och 
mellanslagstecknet: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

VARNING
Fara på grund av felaktigt integrerat system-ID
För att ändra en enhets driftplats krävs ändring av det integrerade system-ID.

► Låt eventuella ändringar av driftplatsen utföras av specialiserad servicepersonal.

► Se till att de integrerade system-ID:erna är identiska för enheterna som ska 
kommunicera med varandra som arbetsplats.

► Det integrerade system-ID måste motsvara driftplatsen eller det integrerade 
systemet.

5.2.1.1 Integrerat system-ID

Det integrerade system-ID består av 3 datafält. Dessa datafält måste unikt ange 
driftplatsen för enheten eller det integrerade systemet (enhetskonfiguration 1, 2, 3 
eller 4).

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID

Exempel 1: CC300 monterad på en fast driftplats (t.ex. på en väggskena eller på en 
försörjningsenhet)

Exempel 2: CC300 monterad på en Perseus-A500-vagn

CC300
Hospital ID HOSP1 (visas inte i titelraden i Perseus 

A500)

Department ID CARDIO

Workstation ID OR22

CC300
Hospital ID HOSP1 (visas inte i titelraden i Perseus 

A500)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1
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Dräger rekommenderar att de integrerade system-ID:erna ska vara tillräckligt korta 
för att avdelnings-ID och arbetsstations-ID ska visas helt i titelraden i Perseus 
A500. 

Eftersom sjukhus-ID inte kommer att visas på enhetsskärmarna måste sjukhus-ID 
för ett specifikt sjukhus vara identiskt för alla enheter. Annars kommer användaren 
inte att kunna avgöra om två enheter är korrekt anslutna till varandra på den synliga 
delen av det integrerade system-ID. Varje sjukhus bör ha ett namnschema som 
anger ett lämpligt integrerat system-ID för varje arbetsplats på sjukhuset.

5.2.1.2 Möjliga enhetskonfigurationer

CC300 kan användas i följande enhetskonfigurationer.

Illustrationerna av enhetskonfigurationerna 1 till 4 i följande kapitel visar Perseus 
A500 som exempel.

5.2.1.2.1 Enhetskonfiguration 1

CC300 och Dräger-certifierad SDC-monitor är monterade på samma chassi som 
MEDIBUS.X-enheten. För mer information se: "Enheter som stöds", sida 23.

Med denna enhetskonfiguration använder CC300 alltid det integrerade system-ID 
som konfigurerades för detta integrerade system. Även efter fel i strömförsörjningen 
eller efter att ha flyttat hela enhetskonfigurationen 1 till en annan driftplats fortsätter 
CC300 att använda detta integrerade system-ID.

Konfigurationen av CC300 integrerat system-ID måste utföras av specialiserad 
servicepersonal.

CC300 måste vara synligt märkt med tilldelat integrerat system-ID. I detta fall 
betecknar det integrerade system-ID en utrustningskonfiguration (t.ex. 
HOSP1/COMBI/CART1) och inte en driftplats (t.ex. operationssal 1). Det 
integrerade system-ID måste vara identiskt med det integrerade system-ID på den 
tillhörande Dräger-certifierade SDC-monitorn.

Det är inte möjligt att överta ett integrerat system-ID från en omkopplare på en fast 
plats med denna enhetskonfiguration.

3
5

6
0

9

CC300
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5.2.1.2.2 Enhetsarrangemang 2

CC300 och den Dräger-certifierade SDC-monitorn är monterade på en fast plats; 
auktoriserade Dräger MEDIBUS.X-enheter är anslutna till CC300.

Med denna enhetskonfiguration använder CC300 alltid det integrerade system-ID 
som konfigurerades för denna driftplats. Ingen användaraktivitet krävs, inte ens 
efter ett strömavbrott eller efter anslutning av en annan MEDIBUS.X enhet. 
Konfigurationen av CC300 integrerat system-ID får endast utföras av specialiserad 
servicepersonal. Det konfigurerade integrerade system-ID måste vara synligt märkt 
på utsidan av CC300. I detta fall anger det integrerade system-ID en driftplats (t.ex. 
HOSP1/CARDIO/OR22) och inte en utrustningskonfiguration. Det integrerade 
system-ID måste vara identiskt med det integrerade system-ID för den tillhörande 
Dräger-certifierade SDC-monitorn.

Det är inte möjligt att överta ett integrerat system-ID från en omkopplare på en fast 
plats med denna enhetskonfiguration.

5.2.1.2.3 Enhetsarrangemang 3

Detta enhetsarrangemang gäller endast för terapienheter vars användargränssnitt 
kan användas för att validera det integrerade system-ID för CC300 (t.ex. Perseus 
A500 och Atlan A3xx).

CC300 är monterad på vagnen; den Dräger-certifierade SDC-monitorn är monterad 
på en fast plats, t.ex. på en vägg.

3
5
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Med detta enhetsarrangemang startar CC300 efter ett strömavbrott på mer än 
60 sekunder eller efter att terapienheten har flyttats till en annan driftplats med ett 
icke-validerat integrerat system-ID. 

Data från den anslutna terapienheten överförs till nätverket (t.ex. till Dräger Infinity 
Gateway-nätverket) trots ett icke-validerat integrerat system-ID.

Först efter att samma integrerade system-ID har konfigurerats och validerats av 
servicepersonalen för CC300 och den Dräger-certifierade SDC-monitorn, är en 
interaktion med den tillhörande SDC-monitorn möjlig.

Denna konfiguration och validering är endast möjlig om specialiserad 
servicepersonal har konfigurerat CC300 på lämpligt sätt. Detta kan fastställas från 
märkningen på CC300, som i detta fall indikerar kopplingen till Perseus A500 till 
vilken den är monterad (t.ex. CC300 för Perseus A500, serienummer XYZ).

Om strömförsörjningen till CC300 avbryts i mer än 60 sekunder måste det 
integrerade system-ID valideras igen i terapienhetens systemkonfiguration. Det 
integrerade system-ID måste anpassas under första drift och efter att enheten har 
flyttats till en annan driftplats. I detta fall anger det integrerade system-ID 
driftplatsen för den fast uppställda Dräger-certifierade SDC-monitorn (t.ex. 
HOSP1/CARDIO/OR22) och inte en utrustningskonfiguration. 

Om en omkopplare med LLDP-teknik används på en fast plats kommer detta 
integrerade system-ID automatiskt att övertas från omkopplaren och valideras 
därmed automatiskt. Det nya integrerade system-ID behöver inte anges och 
valideras av servicepersonal.

Om CC300 kopplas bort från den Dräger-specificerade LLDP-omkopplaren 
fortsätter CC300 att använda det integrerade system-ID från LLDP-omkopplaren. 
Den kommer automatiskt att ställas in på icke-validerad.

3
5

6
1

2

CC300



Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  21

Montering och förberedelser

VARNING
Varningar angående en integrerad enhetskonfiguration
Felaktiga eller olämpliga integrerade system-ID kan leda till att fel enheter är 
anslutna till varandra. Detta kan leda till oavsiktligt enhetsbeteende.

► Tilldela det integrerade system-ID enligt enhetens nuvarande plats.

► Kontrollera det integrerade system-ID på terapienhetens anslutna skärm efter 
sjukhusintern transport.

► Använd otvetydiga beteckningar.

► Undvik tecken som lätt kan förväxlas (t.ex. 0 och O).

► Undvik långa beteckningar.

► Innan anslutningen upprättas, kontrollera att det integrerade system-ID har 
angetts korrekt på terapienheten.

5.2.1.2.4 Enhetsarrangemang 4

CC300 är monterad på en MEDIBUS.X enhetsvagn. Den Dräger-specificerade 
LLDP-omkopplaren är permanent installerad vid sängen. För mer information se: 
"Enheter som stöds", sida 23.

Efter ett strömavbrott eller efter att MEDIBUS.X-enheten har flyttats till en annan 
driftplats, startar CC300 i denna enhetskonfiguration med det icke-validerade 
integrerade system-ID som är konfigurerat för CC300. Det konfigurerade 
integrerade system-ID måste ange anslutningen till den MEDIBUS.X-enhet som 
CC300 är monterad på (t.ex. HOSP1/COMBI/V500CART1) och inte en driftplats 
(t.ex. operationssal 1).

Om CC300 är ansluten till den LLDP-omkopplare som specificerats av Dräger, tar 
CC300 (med hjälp av LLDP-protokollet) över det integrerade system-ID som är 
konfigurerat för LLDP-omkopplaren som det nya, validerade integrerade system-ID. 
Om detta överensstämmer med det integrerade system-ID för den tillhörande 
Dräger-certifierade SDC-monitorn, kan data utbytas mellan enheterna.

4
1

2
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Konfigurationen av integrerat system-ID för CC300 får endast utföras av 
specialiserad servicepersonal. Den specialiserade servicepersonalen märker 
CC300 i enlighet därmed.

I detta fall anger märkningen av CC300 en utrustningskonfiguration och möjligheten 
att ansluta till en Dräger-specificerad LLDP-omkopplare (t.ex. för enhet XYZ eller 
en LLDP-säng).

Om CC300 kopplas bort från den LLDP-omkopplare som specificerats av Dräger, 
kommer det integrerade system-ID som är konfigurerat för CC300 att gälla igen. 
Den kommer automatiskt att ställas in på icke-validerad.

VARNING
Varningar angående felaktigt integrerade system-ID
Felaktiga eller olämpliga integrerade system-ID kan leda till att fel enheter är 
anslutna till varandra. Detta kan leda till oavsiktligt enhetsbeteende.

► LLDP-omkopplaren måste konfigureras av specialiserad servicepersonal.

► LLDP-omkopplaren måste explicit tilldelas till en säng. 

► Anslut bara enheter för samma patient till samma LLDP-switch.

5.2.1.2.5 Checklista för justering av det integrerade system-ID vid användning Perseus 
A500 som ingångsenhet

Förutsättningar:

– Enheten är i Standby läget.

– Enheten är inte en del av det integrerade systemet.

1. Öppna System setup dialogen.

2. Tryck på fliken System.

3. Tryck på den vertikala fliken System integration.

4. Ange konfigurationslösenordet.

5. Gör inmatningarna för Hospital ID, Department ID, och Workstation ID en 
efter en.

– Tryck på pennsymbolen

– Ändra namnen med det virtuella tangentbordet

– Bekräfta med Enter-knappen

Observera stavning med versaler och gemener när det integrerade system-ID 
skapas.

6. När alla 3 delar av det integrerade system-ID har matats in, bekräfta med 
Connect. Nätverkssymbolen i titelraden visar anslutningsstatusen för den 
Dräger-certifierade SDC-monitorn.

7. Gör vid behov ytterligare inställningar för arbetsplatsen vid Shared system 
functions med On eller None.

8. Välj System setup dialogen.
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5.2.1.3 Larm

CC300 skickar regelbundet förfrågningar till den anslutna MEDIBUS.X-enheten. 
Om ett larm uppstår mellan två förfrågningar och omedelbart försvinner igen, kan 
det inte detekteras och vidarebefordras i nätverket. Larmfördröjningstiden som 
förväntas är vanligtvis mindre än 2 sekunder.

Larmet från en MEDIBUS.X-enhet som är ansluten till CC300 har prioritet och är 
relevant.

Observera att ett mätvärde och ett larm i HL7-ACM-profilen för en ansluten 
gateway kanske inte överensstämmer. Ett larm kommer att genereras även om 
mätningen ännu inte har nått gränsen. Detta beror på att värdena kommer att ges 
samma tidsstämpel, även om de har detekterats med en (liten) tidsförskjutning.

5.2.1.4 Enheter som stöds

Följande enheter stöds av CC300. De överförda uppgifterna kan användas för 
kliniska ändamål.

– Perseus A500 från SW 2.01, MEDIBUS-protokollversion 06.001)2)

– Atlan A3xx SW 1.01 eller högre, MEDIBUS protokollversion 06.001)2)

– Primus, Primus IE SW 4.53, MEDIBUS Protokollversion 06.002)

– Evita V300 SW 02.51, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Evita Infinity V500 SW 02.51, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Evita V600 SW 01.05, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Evita V800 SW 01.05, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Babylog VN500 SW 02.51, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Babylog VN600 SW 01.05, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Babylog VN800 SW 01.05, MEDIBUS Protokollversion 04.032)

– Zeus IE SW 2.02, MEDIBUS Protokollversion 06.002)

– Savina 300 SW 5.02, MEDIBUS Protokollversion 04.002)

1) Synkronisering av enhetstillstånd mellan MEDIBUS.X-enheten och Dräger IACS-monitorn
2) Datakonvertering från MEDIBUS.X till SDC för att vidarebefordra data till IACS-monitor och 

Infinity Gateway. Endast IACS-monitorn kan visa data. Infinity Gateway vidarebefordrar data 
till andra system via HL7 och API-gränssnittet.
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6 Information om drift
Ingen åtgärd nödvändig för CC300.

Den Dräger-auktoriserade MEDIBUS.X-enheten drivs i ett integrerat system med 
CC300. Dessa anslutna MEDIBUS.X-enheter tillhandahåller information till det 
integrerade systemet eller använder information från det.

Funktionerna beskrivs i bruksanvisningen för de specifika enheterna.

6.1 Certifikat
Connectivity Converter CC300 levereras med ett giltigt TLS-säkerhetscertifikat. 
Kommunikation i det integrerade systemet är endast möjlig med ett giltigt certifikat.

När detta certifikat löper ut, måste det förnyas av specialiserad servicepersonal.
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7 Problemlösning
LED Betydelse Åtgärd
Status-LED 
blinkar rött

Internt fel Avbryt strömförsörjningen och 
starta om CC300.

Nätverksanslutning avbruten. Kontrollera nätverksanslutningen.

Certifikatet löper ut i mindre än 
3 månader.

Förnya certifikatet för CC300; infor-
mera DrägerService.

Certifikatet har gått ut. Förnya certifikatet för CC300; infor-
mera DrägerService.

Certifikatet är inte giltigt än Informera DrägerService; ställ in 
systemtiden.

Integrerat system-ID är inte 
korrekt konfigurerat

Korrigera och validera det integre-
rade system-ID från den anslutna 
Dräger MEDIBUS.X-enheten. Infor-
mera DrägerService.

Ingen annan SDC-enhet hitta-
des i samma subnät eller med 
samma integrerade system-
ID.

Kontrollera det integrerade system-
ID för tillhörande enheter.

Fel under tidssynkronisering 
med NTP-servern.

Kontrollera att nätverket och NTP-
servern är tillgängliga.

Det finns redan en annan 
enhet av samma typ med 
samma integrerade system-ID 
i nätverket.

Ändra det integrerade system-ID 
för en av de berörda enheterna.

Allmänt programvarufel Informera DrägerService.

Status-LED 
lyser rött

Tekniska fel på enheten Informera DrägerService.

Spännings-
LED lyser inte

Ingen spänningsförsörjning Kontrollera PoE-anslutningen eller 
strömförsörjningsenheten; ändra 
källan till försörjningen om nödvän-
digt.

Informera DrägerService.
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8 Rekonditionering
8.1 Information om rekonditionering

Instruktionerna om rekonditionering baseras på internationellt erkända riktlinjer, 
t.ex. standarden ISO 17664.

8.2 Klassificeringar för rekonditionering
8.2.1 Klassificering av medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning och deras komponenter klassificeras efter hur de 
används och den resulterande risken.

8.2.2 Klassificering av produktspecifika komponenter
Följ bruksanvisningen för komponenterna.

Följande klassificering rekommenderas av Dräger.

Icke-kritisk
– Enhetens yta

8.3 Rekonditioneringslista

8.4 Rekonditioneringsprocesser
8.4.1 Validerade rekonditioneringsprocesser

Vid tiden för den produktspecifika valideringen, visade följande processer på god 
materialkompatibilitet och effektivitet:

Klassificering Förklaring
Icke-kritisk Komponenter som endast kommer i kontakt med intakt hud

Halvkritisk Komponenter som transporterar andningsgas eller som 
kommer i kontakt med slemhinnor eller patologisk hud

Kritisk Komponenter kan tränga igenom hud eller slemhinnor eller 
komma i kontakt med blod

Komponenter Ytdesinfektion med rengöring
Enhetens yta x

Process Medel Tillverkare Kon-
centra-
tion

Kontakt-
tid

Ytdesinfektion med ren-
göring

Dismozon Plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Desinficeringsmedel
Använd desinficeringsmedel som är nationellt godkända och lämpliga för den 
aktuella rekonditioneringsprocessen.

Dräger påpekar att syre- och klorfrigörande medel kan orsaka färgförändring på 
vissa material. Det är inte ett tecken på att produkten inte fungerar korrekt.

8.4.2.1 Ytdesinfektionsmedel

Förutom de ytdesinfektionsmedel som nämns i avsnittet "Validerade 
rekonditioneringsförfaranden" listas andra ytdesinfektionsmedel på följande 
webbsida: 

www.draeger.com/disinfectants

Vid tidpunkten för testet uppvisade de angivna ytdesinfektionsmedlen god 
materialkompatibilitet. Tillverkarna av ytdesinfektionsmedlen har bekräftat minst 
följande aktivitetsspektrum:

– bakteriedödande

– jästavdödande

– virusdödande eller virusdödande mot höljeförsedda virus

Observera specifikationerna från tillverkarna av ytdesinfektionsmedel. Andra 
desinfektionsmedel används på egen risk.

8.4.3 Ytdesinfektion med rengöring

VARNING
Risk på grund av inträngande vätskor
Inträngande vätska kan orsaka följande:

– Skador på produkten

– Elchock

– Tekniska fel på produkten

► Säkerställ att ingen vätska tränger in i produkten.

1. Ta bort smuts omedelbart. Använd en trasa som fuktats med 
desinficeringsmedel för att ta bort smuts.

2. Utför ytdesinfektion.

3. Efter att produkten varit i kontakt med desinfektionsmedlet under den 
föreskrivna kontakttiden, torkar du bort resterande desinfektionsmedel.

4. Torka av med en trasa som fuktats med vatten (minst av dricksvattenkvalitet). 
Låt produkten torka.

5. Kontrollera produkten för synlig smuts. Repetera steg 1 till 5 om nödvändigt.

6. Kontrollera produkten för synligt slitage och byt ut den om nödvändigt.
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9 Service
Mer information om CC300 finns i den tekniska dokumentationen, som finns 
tillgänglig på begäran.

9.1 Definitioner av serviceterminologi

9.2 Inspektion

Benämningen "Inspektion och säkerhetskontroll" gäller bara Förbundsrepubliken 
Tyskland och motsvaras av "Återkommande säkerhetsinspektion" i Österrike.

9.2.1 Service
Enheten stöder följande servicefunktioner:

– Remote Software Maintenance (fjärrservice av programvara) via 
ServiceConnect

– Certifikatuppdatering via ServiceConnect

– Underhåll av en vitlista via Dräger HIT-programvara

Kontakta DrägerService för mer information om tjänsten.

9.2.2 Säkerhetskontroller
Säkerhetskontroller ersätter inte det underhåll som anges av tillverkaren.

9.2.2.1 Utförande av säkerhetskontroller

1. Kontrollera att respektive bruksanvisningar finns tillgängliga.

2. Kontroll av elsäkerhet enligt standarden:

– Kontrollera elsäkerheten i enlighet med standarden IEC 62353.

Koncept Definition
Service Alla åtgärder (inspektion, underhåll, reparation) i syfte att 

underhålla eller återupprätta produktens korrekta funktion

Inspektion Åtgärder i syfte att fastställa och bedöma produktens aktuella 
skick

Underhåll Regelbundna specificerade åtgärder i syfte att upprätthålla 
produktens korrekta funktion

Reparation Åtgärder i syfte att återupprätta produktens korrekta funktion 
efter ett fel

Åtgärd Intervall Målgrupp
Inspektion och säkerhetskontroll Vartannat år Servicepersonal
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9.3 Underhåll

Komponent Intervall Åtgärd Målgrupp
TLS-certifikat för 
säker nätverks-
kommunikation

Vartannat år Uppdatering av 
TLS-certifikat 
(ansvarig för avgif-
ter, beroende på 
befintligt serviceav-
tal)

Specialiserad service-
personal
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10 Avfallshantering
10.1 Avfallshantering enheten

Särskilda riktlinjer gäller vid avfallshantering av elektriska och elektroniska enheter. 
Enheten måste avfallshanteras i enlighet med nationella bestämmelser. I EU-
länderna organiserar Dräger returnering av enheten. Ytterligare information finns 
på www.draeger.com (sökterm: WEEE).
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11 Tekniska data

11.1 Allmän information
Alla angivna toleranser gäller vid 20 °C (68 °F), 
60 % relativ fuktighet, och 1013 hPa 
(760 mmHg).

11.2 Omgivningsförhållanden
Vid drift
Temperatur 0 till 40 °C

(32 till 104 °F)

Omgivningstryck 620 till 1100 hPa
(9,0 till 15,9 psi)

Relativ fuktighet 10 till 95 %, icke kondenserande

Höjd upp till 4000 m (13,123 ft)

Under lagring och transport
Temperatur –20 till 70 °C

(–4 till 158 °F)

Omgivningstryck 500 till 1100 hPa 
(7,3 till 15,9 psi)

Relativ fuktighet 5 till 95 %, icke-kondenserande

För att förhindra bildning av kondens och följ-
aktligen fel på elektroniska komponenter, tillk-
oppla inte enheten i 1/2 till 1 timme efter 
plötsliga temperaturförändringar (t.ex. efter lag-
ring i ouppvärmda rum).

Connectivity Converter förblir säker och beter 
sig enligt specifikationen.

11.3 Driftegenskaper
Strömförsörjning
Spänningsingång

Spänning 24 V ±5%

Strömstyrka 250 mA

Ingång 100-240 V
50-60 Hz
250-110 mA

Medicinteknisk produkt med skyddsklass II
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Utgång 24 V
250 mA

Medicinteknisk produkt med skyddsklass II

PoE försörjning

Spänning 48 V nominell spänning
(37 till 57 V)

Strömstyrka 125 mA nominell strömstyrka
(105 till 162 mA)

Prestandanivå 3 enligt IEEE 802.3af

Kompatibel med IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Strömförbrukning

Standby

Normalt 225 mA
5,5 W

Maximalt 350 mA
10W

Inström

Strömförsörjningsenhet inström 350 mA

PoE försörjning 350 mA

Fysiska dimensioner
Höjd 240 mm (9,5 in)

Bredd 110 mm (4,3 in)

Djup 48,5 mm (1,9 in)

Vikt
Utan strömförsörjningsenhet 1,1 kg (2,43 lbs)

Strömförsörjningsenhet 0,1 kg (0,22 lbs)

Skyddsklasser
Penetration av vätskor och föremål IP21 enligt IEC 60529

Användningsklar - med stängd plasthuv

Användning av latex Denna produkt är inte tillverkad av naturlatex

GTIN 04048675543527

Klassificering enligt EC-direktiv 93/42/EEC Bilaga IX 
och EU-förordningen 2017/745 om medicintek-
niska produkter (MDR)

Klass IIb
GMDN kod 16902 (datorgränssnitt)

11.3 Driftegenskaper (fortsatt)
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11.4 Enhetens gränssnitt
Seriella gränssnitt COM 1;

Anslut endast enheter som uppfyller kraven i 
IEC 62368-1 för icke jordade SELV-kretsar eller 
kraven i IEC 60601-1 (från 2:a upplagan och 
framåt) för berörbara sekundära kretsar med en 
maximal nominell spänning på 24 V

Protokoll MEDIBUS.X

Protokollversion ≥6.0

Larmfördröjningstid Normalt <2 s

Anslutning RJ45 uttag

Baudhastighet 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Databitar 8

Paritet Jämn, udda, ingen

Stoppbitar 1 eller 2

Pin tilldelning för COM1

Pin 6 RxD

Pin 4 TxD

Pin 3 GND

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

LAN gränssnitt Anslut endast enheter och/eller nätverk som 
uppfyller kraven i IEC 62368-1 för icke jordade 
SELV-kretsar eller kraven i IEC 60601-1 (från 
2:a upplagan och framåt) för berörbara sekun-
dära kretsar med en maximal nominell spän-
ning på 57 V

Anslutning RJ45 uttag

Överföringshastighet 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 avsnitt 14.
Kräver minst en CAT5-kabel.

Protokoll SDC via HTTPS, TCP/IP, SNMP

Strömförsörjningsenhet inström Anslut endast medicinskt isolerade DC-strömfö-
rsörjningsenheter med en galvanisk isolering av 
2 MOPP (åtgärder för patientsäkerhet, se 
IEC 60601-1:2005, från 3:e upplagan)

Anslutning Behållarplugg 5,5/2,1 mm

Polaritet + inre
- yttre

Nominell spänning 24 V
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11.6 EMC-deklaration
11.6.1 Allmän information

Denna enhet har testats med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet med alla 
komponenter från orderlistan. Andra komponenter får endast användas om den 
elektromagnetiska kompatibiliteten inte äventyras. Användningen av icke-
kompatibla komponenter kan leda till ökad elektromagnetisk emission och minskad 
elektromagnetisk immunitet för enheten.

Denna enhet får endast användas i omedelbar närhet av andra enheter om Dräger 
har godkänt denna konfiguration. Om inget godkännande har givits av Dräger, 
kontrollera att enheten fungerar korrekt i den önskade konfigurationen innan den 
används. Bruksanvisningen för de andra enheterna måste följas.

11.6.2 Elektromagnetisk miljö
Emissionerna från denna enhet har testats i följande frekvensområden:

NOTERING
► Emissionsegenskaperna av denna utrustning gör den lämplig för användning i 

industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i hemmiljöer 
(för vilka normalt CISPR 11 klass B krävs), kan denna utrustning inte erbjuda ett 
tillräckligt skydd för radiofrekventa kommunikationstjänster. Användaren kan 
behöva vidta avhjälpande åtgärder, t.ex. placera om eller rikta om utrustningen.

11.5 Relevanta standarder
Utöver de standarder som anges här uppfyl-
ler denna produkt även olika andra standar-
der, t.ex. standarder som gäller speciella 
nationella krav.
IEC 60601-1 3:e upplagan
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Del 1:
Allmänna fordringar beträffande säkerhet och 
väsentliga prestanda

IEC 60601-1-2 3:e upplagan
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Del 1-2:
Allmänna fordringar beträffande säkerhet och 
väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för 
elektromagnetisk kompatibilitet

IEC 60601-1-2 4:e upplagan
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Del 1-2:
Allmänna fordringar beträffande säkerhet och 
väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för 
elektromagnetisk kompatibilitet

Emission Compliance
Utstrålade emissioner Klass A, grupp 1 (150 kHz till 30 MHz)

Ledningsburen emission Klass A, grupp 1 (30 MHz till 1 GHz)
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11.6.3 Elektromagnetisk immunitet
Denna enhet får endast användas i de miljöer som anges i avsnittet 
”Användningsmiljö”.

11.7 Anslutningar till IT-nätverk
11.7.1 Datagränssnitt

I ett IT-nätverk kan data utbytas med trådbunden och trådlös teknik. Ett IT-nätverk 
kan omfatta vilket data-gränssnitt som helst (t.ex. RS232-, LAN-, USB-, 
skrivargränssnitt) som beskrivs i standarder och konventioner. Om enheten ansluts 
till ett nätverk som omfattar andra enheter eller om senare ändringar görs på 
nätverket kan det leda till nya risker för patienter, användare och tredje part. Innan 
enheten ansluts till nätverket eller när nätverket har ändrats måste dessa risker 
identifieras, analyseras och bedömas av sjukhusets IT-ansvarig, t.ex. i enlighet med 
IEC 80001-1 standarden (Riskhantering för IT nätverk med medicintekniska 
produkter). På grundval av resultaten måste lämpliga åtgärder vidtas.

Exempel på senare ändringar av nätverket:

– Ändrad nätverkskonfiguration

– Enheter tas bort från nätverket

– Nya enheter läggs till nätverket

– Uppgraderingar eller uppdateringar görs på enheter som är anslutna till 
nätverket.

Immunitet mot Testnivå och föreskriven elektromag-
netisk miljö

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

Kontakturladdning: ±8 kV

Luftrurladdning: ±15 kV

Snabba elektriska transienter/transient-
skurar (IEC 61000-4-4)

Nätkabel: ±2 kV

Längre ledningar för signal 
ingångar/utgångar: ±1 kV

Impulsspänningar (ökningar) 
(IEC 61000-4-5)

Spänning, extern ledare – extern ledare: 
±1 kV

Magnetfält med nätfrekvens 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Spänningsfall och korta avbrott i ström-
försörjningen (IEC 61000-4-11)

Spänningsfall på 30 % till 100 %, 8,3 ms 
till 5 s, olika fasvinklar

Utstrålade högfrekventa störningar (IEC 
61000-4-3)

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

Ledningsburna högfrekventa störningar 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz till 80 MHz: 3 V, inom ISM-
band: 6 V

Elektromagnetiska fält i närheten av 
trådlös högfrekventa kommunikations-
enheter

Diverse frekvenser från 385 MHz till 
5785 MHz: 9 V/m till 28 V/m



36  Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  

Tekniska data

11.7.2 LAN-gränssnitt till Connectivity Converter CC300
Connectivity Converter CC300 kan anslutas till en RS-232-port på Dräger-
godkända MEDIBUS.X-enheter och därmed tillhandahålla ett extra 
nätverksgränssnitt för dessa enheter.

11.7.2.1 Serviceorienterad enhetsanslutning (SDC)

I kombination med Dräger-certifierade SDC-enheter möjliggör Connectivity 
Converter CC300 följande funktioner:

– Sändning av mätningar, kurvor och inställningsvärden till andra enheter

– Sändning av information om larmstatus till andra enheter

– Synkronisering av enhetstillstånd med andra enheter i det integrerade systemet:

– Färgschema1)

– Utföra kommandon som skickas från andra enheter på samma arbetsplats:

– Larm ljudlöst1)

– Sänder kommandon till andra enheter på samma arbetsplats:

– Larm ljudlöst1)

– Automatisk öppning av dialoger (t.ex. för manövrar)1)

– Tillhandahållande av standardvärden för demografiska data som skickas från 
andra enheter på samma arbetsplats1)

– Synkronisera tiden på enheten med en tidskälla i det integrerade systemet1)

All information, med undantag för det integrerade system-ID, krypteras när det 
skickas mellan SDC-enheterna. Connectivity Converter CC300 innehåller en vitlista 
över certifierade enheter som kan aktiveras och hanteras av driftorganisationen. 
Enheten levereras med en vitlista som tillåter anslutning till alla andra SDC-enheter 
som är certifierade av Dräger. Om en begränsning till vissa enheter önskas måste 
vitlistan anpassas av specialiserad servicepersonal. För mer information se: 
"Obehöriga SDC-enheter", sida 12.

11.7.2.2 Service

Tillsammans med Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) eller en DrägerService-
dator stöder Connectivity Converter CC300 följande funktioner:

– Använda SNMP protokollet:
Övervakning av enhetens servicestatus, begäran av servicestatus, support 
under installationen av enhetsprogramvara och under nedladdning av 
programvara, konfigurationssupport, uppdatering av certifikat, av vitlistan och 
listan över tillåtna enheter

– Använda FTP-protokollet (som klient):
Support under installation av enhetens programvara och nedladdning av 
programvara

11.7.2.3 Nödvändiga egenskaper

För att förhindra obehörig åtkomst och spridning av skadlig programvara och 
datavirus i nätverket måste LAN tillhandahålla effektiva riskhanteringsåtgärder.

1) Endast möjligt med Perseus A500 och Atlan A3xx
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Dessa egenskaper kan uppnås genom följande åtgärder, till exempel:

– Begränsning av fysisk åtkomst till aktiva nätverksportar

– Tillåt bara nätverksåtkomst för enheter som har samma åtkomstnivå eller högre

– Säker isolering/segmentering av nätverket (fysisk eller virtuell)

– Tillåt endast kommunikation med andra nätverk via säkrade gateways

– Använd en nätverksbrandvägg

– Introduktion av patch-hantering för enheter i nätverket

– Implementering av ISO/IEC 27033

IT-nätverket möjliggör kommunikation mellan Connectivity Converter CC300 och 
andra enheter:

Applikations-
protokoll

Transport-
protokoll

CC300 
Port

Kommuni-
kations-
riktning

Kommuni-
kations 
destina-
tionsport

Förväntat 
användarsys-

tem

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(fälla)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP server

LLDP Layer 2 
protokoll

Nätverksswitch

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 Övriga SDC-
enheter

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Övriga SDC-
enheter

WS discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS discovery UDP 3702 ← >1023 Övriga SDC-
enheter

WS discovery UDP 6464 → >1023 Övriga SDC-
enheter

WS discovery UDP 6464 ← >1023 Övriga SDC-
enheter
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Nätverket måste stöda UDP multicast.

Typisk datavolym:

– Uppdatering av enhetens firmware: normalt 20 MB

– Förnyelse av certifikat: normalt 100 KB

– Kommunikationsinställningar: normalt 3 MB

– Överföring av terapirelevanta data (t.ex. mätvärden, inställningar, kurvor): 
normalt 2 Mbit/s för varje ansluten enhet

När servicefunktionerna används kan enheten orsaka nätverksbelastning upp till 
LAN-gränssnittets maximala överföringshastighet. Bandbredden som krävs beror 
på antal och typ av anslutna SDC-enheter och deras anslutningsstatus. 
Prioriteringen av nätverkstrafiken för de olika tjänsterna måste ta hänsyn till deras 
kliniska betydelse.

11.7.2.4 LLDP-protokoll

Fälten i det integrerade system-ID överförs till CC300 via LLDP-protokollet. 

Tilldelning av fälten i det integrerade system-ID till fälten i LLDP-protokollet:

– Sjukhus ID ↔ Civic adresstyp 25 (byggnad (struktur))

– Avdelnings-ID ↔ Civic adresstyp 26 (enhet (lägenhet, svit))

– Arbetsstation ID ↔ Civic adresstyp 29 (typ av plats)

11.7.2.5 Farliga situationer

Följande farliga situationer kan uppstå om nätverket inte har de nödvändiga 
egenskaperna:

– Överbelastning av enheten på grund av höga nätverkslaster (t.ex. orsakade av 
denial-of-service-attacker) kan leda till försening av systemfunktionerna.

– I extrema fall (t.ex. om det finns ett stort antal datapaket) stänger CC300 av 
nätverksadaptern av säkerhetsskäl och startar om automatiskt. Omstarten tar 
mindre än en minut. Om orsaken fortsätter, upprepas avstängningsproceduren.

Om mer än en medicinteknisk produkt i IT-nätet påverkas av samma problem, 
måste driftsorganisationen överväga möjligheten av en kumulativ effekt.

11.8 Programvara med öppen källkod
Drägers enheter med programvara kan används programvara med öppen källkod, 
beroende på konfiguration. Programvara med öppen källkod kan omfattas av andra 
licensvillkor. Ytterligare information om programvara med öppen källkod som 
används i denna enhet finns påföljande webbsida:

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

Plasthuv MK10129

SoundEar plug-in strömförsörjningsenhet G24926

Adapter D-Sub9 f till RJ-45 MK10139

Nätverkskabel CAT6 2,4 m MS32947

Könsomkopplare (m/m) 7911372

LLDP omkopplare MK10203
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13 Bilaga
13.1 Förkortningar

13.2 Symboler

Förkortning Förklaring
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectri-
ques
Internationell specialkommitté för radiostörningar

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol; kommunikationsprotokoll 
för att tilldela nätverkskonfigurationen till klienter genom en ser-
ver

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

FTP File Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

ID Identifiering

Lampa Lysdiod

LAN Lokalt nätverk

LLDP MED  Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices

MEDIBUS.X Kommunikationsprotokoll för medicintekniska produkter med 
enhetlig datadefinition för alla enheter

NTP Network Time Protocol

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway

SDC Serviceorienterad enhetsanslutning

SNMP Simple Network Management Protocol

SNTP Simple Network Time Protocol

TLS Transport Layer Security

UDP User Datagram Protocol

Symbol Förklaring

Status-LED

DC spänning

COM

Spänningsförsörjningens polaritet

Tillverkare

TillverkningsdatumXXXX



Bruksanvisning  |  Connectivity Converter CC300  41

Bilaga

WEEE-märke

Följ bruksanvisningen

Försiktighet! Följ den medföljande dokumentationen (symbol)

Serienummer

Artikelnummer

LAN-anslutning

IEC 60601-1 kompatibel

LAN PoE

Skyddsklass II (Medicinsk elektrisk utrustning)

Kan användas till (anger datumet efter vilket den medicintek-
niska produkten inte längre får användas eftersom TLS-certifi-
katet för säker nätverkskommunikation löper ut)

Symbol Förklaring

REF
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