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Информация за този документ

1 Информация за този документ
1.1 Типографски конвенции

1.2 Употреба на термините
Dräger използва термина "принадлежност" не само за принадлежности в 
смисъла на IEC 60601-1, но също и за частите за еднократна употреба, 
консуматив части и прикрепените части.

1.3 Търговски марки
1.3.1 Търговски марки на Dräger

Списък на страните, в които са регистрирани търговските марки, е представен 
в следната уеб страница: www.draeger.com/trademarks

1. Последователните числа обозначават етапи от действия, като при всяка 
нова поредица от действия номерирането отново започва от числото 1.

– Тиретата обозначават изброяване на данни, опции или обекти.

(A) Буквите в скоби се отнасят за елементи от съответната илюстрация.

A Буквите в илюстрациите обозначават елементи, които са обяснени в 
текста.

Текстът с плътен шрифт или с курсив обозначава надписи по уреда.

► Този триъгълник в предупреждения обозначава възможност за избягване 
на опасност.

Този символ обозначава информация, която улеснява използването на 
продукта.

Търговска марка

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®
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1.3.2 Търговски марки на други производители

Търговска марка Собственик на търговската марка

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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Функции на интегрираната система

2 Функции на интегрираната система
Комбинацията от различни уреди на едно работно място създава системна 
мрежа. Системната мрежа дава възможност за обмен на информация и за 
споделяне на функции между уредите на това работно място. Данните от един 
уред могат да се показват на друг уред от същото работно място. Определено 
действие на потребителя при един уред може да задейства споделена 
системна функция при няколко уреда от същото работно място. Потребителят 
трябва да вземе предвид произтичащите от това въздействия върху пациента. 
Някои от споделените системни функции действат само в една посока. Други 
системни функции действат в двете посоки. Ако системните функции действат 
в двете посоки, уредите си влияят взаимно. Споделените системни функции, 
които се отразяват върху работата на даден уред, трябва да се конфигурират 
от сервизния персонал. Споделените системни функции, които действат в 
двете посоки, трябва съответно да се конфигурират във всички уреди на 
същото работно място. Идентификаторът на системната мрежа е много важен 
за безопасността на пациента и затова трябва да може еднозначно да бъде 
придаден към работното място. Всяка болница трябва да разработи 
концепция за наименуване на работните места, така че всяко работно място 
да има уникално име. Системните функции могат да се споделят или чрез 
директна връзка (от точка до точка), или чрез мрежова връзка. При това е 
особено важен идентификаторът на системната мрежа. Уредите с един и същ 
идентификатор на системната мрежа са придадени към едно и също работно 
място и споделят информация и функции.

2.1 Примери за споделени системни функции
2.1.1 Синхронизиране на заглушаването на алармата

Всеки от отделните уреди на работното място има бутон за заглушаване на 
алармата, който служи за временно изключване акустичните алармени 
сигнали. В системната мрежа заглушаването на алармата се извършва 
синхронизирано във всички уреди на работното място. Така, ако няколко 
уреди генерират аларма, са необходими по-малко действия на потребителя за 
заглушаване на алармата.

2.1.2 Импорт на данни за пациента
При приемане, преместване или изписване на пациент, неговите данни 
(напр. ръст, възраст, тегло, категория пациент) могат да бъдат извикани от 
мрежата в пациентския монитор (с бутона HIS) или да бъдат ръчно въведени в 
съответния диалогов прозорец. Тази информация се прехвърля в 
терапевтичния уред на същото работно място с цел подходящи и еднакви 
настройки за терапия и за аларми. Тази функция действа само в една посока.

2.1.3 Показване на споделени данни
На пациентския монитор могат да се показват криви и стойности на параметри 
от свързан уред за обдишване или от анестезиологичен апарат на същото 
работно място.
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2.1.4 Синхронизиране на времето
Отделните уреди синхронизират времето на уреда с централен времеви 
сървър (NTP сървър). По този начин се осигурява еднаква настройка на 
времето във всички уреди на работното място и се поддържа единна и 
правилна документация.

2.1.5 Експорт на данни
Данните от даден пациенски монитор, уред за обдишване или 
анестезиологичен апарат (напр. настройки, физиологични стойности и 
аларми) са достъпни чрез мрежата за други уреди или приложения (напр. HIS, 
HL7, PDMS и др.).
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3 Информация във връзка с безопасността
3.1 Предназначение

CC300 прави възможна комуникация между изброените уреди MEDIBUS.X на 
Dräger и сертифицирани от Dräger ориентирани към услугата уреди (SDC) в IT 
система за медицински изделия или в медицинска IT система. Конверторът на 
протоколи подпомага обмена на информация, управлението на специфични 
функции и синхронизирането на специфични процеси. Тази информация може 
да се използва и от други SDC уреди за подпомагане на диагностиката и 
вземането на терапевтични решения.

3.2 Области на приложение
Dräger Connectivity Converter CC300 е конвертор на протоколи, предназначен 
за използване в болнична среда.

Уредът е предназначен за използване с медицински продукти. Не използвайте 
уреда в следната среда:

– Извън сгради

– При транспорт на пациент

– В автомобили, самолети и хеликоптери

3.3 Изисквания към групите потребители
Терминът "група потребители" описва отговорния персонал, определен от 
експлоатиращата организация да изпълни определена задача с продукта.

3.3.1 Задължения на експлоатиращата организация
Експлоатиращата организация трябва да гарантира следното:

– Всяка група потребители да притежава необходимата квалификация (напр. 
да е преминала специализирано обучение или да е придобила 
специализирани познания от опит).

– Всяка група потребители да е обучена за изпълнение на задачата.

– Всяка група потребители да е прочела и разбрала съответните глави на 
този документ.

3.3.2 Групи потребители
Клинични потребители
Тази група потребители работи с продукта в съответствие с предназначението 
му.

Дейност Изискване
Употреба на продукта в съответствие 
с предназначението му

Специализирани медицински позна-
ния в употребата на продукта
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Персонал за подготовка на продукта за ново ползване
Тази целева група предприема необходимите мерки за подготовка на продукта 
за ново ползване.

Сервизен персонал
Тази група потребители инсталира продукта и изпълнява сервизните 
дейности.

Там, където се изискват специфични познания или инструменти, сервизните 
дейности трябва да се извършват от специализиран сервизен персонал. 
Специализираният сервизен персонал е обучен от Dräger да извършва тези 
сервизни дейности по продукта.

Препоръчва се сключване на договор за обслужване с Dräger.

3.4 Информация относно инструкциите за безопасност 
и препоръките за безопасност
Инструкциите за безопасност и препоръките за безопасност предупреждават 
за рискове и дават инструкции за безопасната употреба на продукта. Тяхното 
неизпълнение може да доведе до нараняване на хора или повреда на 
имущество.

3.4.1 Инструкции за безопасност
Този документ съдържа раздели с инструкции за безопасност, които 
предупреждават за рисковете. Във всяка инструкция за безопасност се описва 
видът на риска и последствията от липса на къмплайънс.

3.4.2 Препоръки за безопасност
Препоръките за безопасност се отнасят до стъпките на действието и 
предупреждават за рисковете, които могат да възникнат, докато се изпълняват 
стъпките на действието. Препоръките за безопасност се излагат преди 
стъпките на действието.

Дейност Изискване
Подготовка за ново ползване Специализирани познания в подго-

товката на медицински продукти за 
ново използване

Дейност Изискване
Инсталиране Специализирани познания в облас-

тта на електротехниката и механиката
Опит в обслужването на медицински 
продукти

Основна работа по обслужването 
(проверка, поддръжка в съответствие 
с глава "Поддръжка")

Основна и цялостна работа по 
обслужването (проверка, поддръжка, 
ремонт)

Опит в цялостната работа по обслуж-
ване на този продукт

Конфигурация на началните 
настройки

Интеграция в IT мрежа Знания за интеграция в система 
съгласно група стандарти IEC 80001
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Следните предупредителни знаци и сигнални думи показват препоръки за 
безопасност и определят възможните последствия от липса на къмплайънс.

3.5 Основни инструкции за безопасност
3.5.1 Ръководство за работа

Ако продуктът се използва в разрез с информацията от ръководството за 
работа, могат да бъдат увредени хора и да възникнат материални щети.

► Спазвайте ръководството за работа. Използвайте продукта само по 
предназначението му. Съхранявайте ръководство за работа на достъпно 
място. Спазвайте ръководствата за работа на всички продукти, които се 
употребяват с този продукт.

Ръководството за работа не съдържа информация по следните въпроси:

– Опасности, които са очевидни за потребителя

– Последици от очевидно грешно обслужване на продукта

– Възможно негативно въздействие върху пациенти с едно или няколко 
заболявания

3.5.2 Символи и табели по продукта
Ако не се спазват символите и табелите по продукта, могат да бъдат увредени 
хора и да възникнат материални щети.

► Спазвайте символите и табелите по продукта.

3.5.3 Модификации на продукта
Модификациите на продукта могат да доведат до грешни функции и като 
последица да бъдат увредени хора и да възникнат материални щети.

► Не модифицирайте продукта.

3.5.4 Електрически удар
В корпуса на уреда се намират компоненти, по които протича ток.

► Не отваряйте корпуса под пластмасовия капак.

► Сервизните работи трябва да се извършват от отговорния за това 
персонал. За целта Dräger препоръчва DrägerService.

Предупреди-
телен знак

Сигнална дума Последствия от липса на къмплайънс

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ

Може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

ВНИМАНИЕ Може да доведе до средно или леко 
нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА Може да доведе до повреда на имуще-
ство.
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3.5.5 Принадлежности
Използването на несъвместими принадлежности може да се отрази 
неблагоприятно върху функциите на продукта. Като следствие може да се 
стигне до увреждане на хора и до материални щети.

► Използвайте само съвместими принадлежности. Принадлежностите, които 
са съвместими с този продукт, са изброени в списъка за поръчки, доставен 
заедно с продукта.

► Използвайте само изправни принадлежности. Използването на дефектни 
принадлежности може да наруши функционалността на продукта. Като 
следствие може да се стигне до увреждане на хора и до материални щети.

► Ако принадлежностите или свързаните с тях продукти се употребяват в 
разрез с информацията от съответното ръководство за работа, това може 
да доведе до грешно обслужване, неправилна употреба или неправилна 
подготовка на продукта за ново ползване. Като следствие може да се 
стигне до увреждане на хора и до материални щети.

► Използвайте само захранващ блок от списъка за поръчки.

3.5.6 Магнитно-резонансна томография
Магнитните полета могат да повлияят отрицателно върху функционалността 
на медицинския продукт и по този начин да застрашат пациента или 
потребителя.

► Не използвайте медицинския продукт в помещения с приложения на 
магнитно поле (напр. магнитно-резонансна томография).

3.5.7 Прегряване
При прегряване може да се наруши функционалността на медицинския 
продукт.

► Не използвайте медицинския продукт в близост до лъчисти нагреватели 
или други източници на топлина.

► Не излагайте медицинския продукт на директна слънчева светлина.

► Не покривайте вентилационните отвори на корпуса.

3.5.8 Запалими газове
Ако при концентрация на кислород над 25 Vol% се появят запалими или 
експлозивни газови смеси, съществува повишена опасност от експлозия и 
пожар, която може да доведе до увреждане на хора и до материални щети. 

► Уредът не трябва да работи в зони, в които при концентрация на кислород 
над 25 Vol% могат се появят запалими или експлозивни газови смеси.
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3.5.9 Електромагнитни смущения
Радиокомуникационните уреди (например мобилни телефони) и 
медицинските електрически изделия (например дефибрилатори, уреди за 
електрохирургия) излъчват електромагнитно лъчение. Когато подобни уреди 
се използват твърде близо до този уред или до кабелите му, 
функционалността на уреда може да бъде повлияна от електромагнитни 
смущения. Като следствие може да се стигне до увреждане на хора и до 
материални щети.

► За да се постигне пълната функционалност на уреда, е необходимо 
безопасно разстояние от най-малко 1,0 m (3,3 ft) между него и 
радиокомуникационното оборудване или до друго медицинско 
електрическо оборудване.

3.5.10 Повреда на уреда
Уредът може да се повреди от подготовка за ново ползване, износване или 
неправилно съхранение. При повреда на уреда, неговата функционалност 
вече не е гарантирана. В такива случаи пациентът може да бъде изложен на 
опасност.

► Съобразявайте се с условията на околната среда при работа и при 
съхранение на уреда.

► Уред, който не реагира според очакванията и функционира очевидно 
неправилно, трябва да се замени с друг правилно функциониращ уред.

3.5.11 Системна мрежа
В системни мрежи, одобрени от Dräger, е възможно CC300 да се използва в 
непосредствена близост до други уреди.

3.5.12 Пренос на данни
Опасност от непълно прехвърлени данни.

Изпратената информация за статус на алармата може да е непълна.

► Не използвайте тези данни за наблюдение на пациента или за контрол на 
уреда.

► Данните могат да се използват за създаване на споделена алармена 
система с не потвърдено прехвърляне на алармата съгласно IEC 60601-1-
8:2014. 

► Останете на разстояние, от което можете да чувате алармите на свързания 
уред MEDIBUS.X.



14  Pъководство за работа  |  Connectivity Converter CC300  

Информация във връзка с безопасността

3.5.13 Не оторизирани SDC уреди
Опасност от не оторизирани SDC уреди 

Други SDC уреди в същата IT мрежа могат да влязат в комуникация с този 
уред. Достъпът до мрежата на не оторизирани уреди трябва да бъде 
предотвратен.

► Предотвратете достъпа на не оторизирани уреди до болничната мрежа.

► Поддържайте актуален "белия списък", така че да включва само уреди, 
които могат да се използват с CC300 (възможно е да се направи само от 
специализирания сервизен персонал).

► Установете алтернативни възможности (напр. филтър за MAC адрес).

3.6 Безопасност при почистване и обслужване
3.6.1 Опасност от инфекция

Уредът трябва да се подготвя за ново ползване, в противен случай има 
повишена опасност от инфекция.

► Преди първа употреба на уреда, го почистете и дезинфекцирайте.

► Спазвайте политиката на здравното заведение за предотвратяване на 
инфекции и предписанията за подготовка за ново ползване.

► При подготовка за ново ползване, използвайте утвърдени процедури.

► Спазвайте инструкциите на производителите на почистващи препарати, 
дезинфектанти и уреди за подготовка за ново ползване.

► Преди сервиз, връщане на уреда за ремонт или бракуване, го обработете в 
съответствие с глава "Подготовка за ново ползване".

3.6.2 Износване и умора на материала
Износването и умората на материала на компонентите може да доведе до 
повреда на уреда и до неизправности.

► Проверявайте продуктите за признаци на износване (напр. пукнатини, 
деформации, обезцветяване или разслояване) и ги заменяйте, ако е 
необходимо.

3.6.3 Сервиз
Този продукт трябва редовно и правилно да преминава през сервизна 
поддръжка. Ако сервизните дейности не се изпълнят правилно, могат да 
бъдат увредени хора и да възникнат материални щети.

► Извършвайте сервизното обслужване в съответствие с глава "Сервиз".

► Сервизните дейности трябва да се изпълняват от лицата, на които това е 
възложено.

► Извършвайте сервизните дейности, само когато уредът не работи.



Pъководство за работа  |  Connectivity Converter CC300  15

Преглед на системата

4 Преглед на системата
Поглед отпред

Кабелни връзки

3
4

8
9

0

№ Означение
A Повърхност за надпис за идентификатор на системната мрежа.

3
4

8
9

1

№ Означение
A Серийна връзка

B Мрежова връзка, с възможност за PoE (Power over Ethernet - електро-
захранване чрез Ethernet)

C Вход за прав ток

A

A B C
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Преглед на системата

При отворен пластмасов капак

Поглед отзад

3
4

9
0

4

№ LED Значение
A LED за статус

Мига в зелено Пренос на данни
Изчакайте преносът на данни да завърши. След 
това уредът преминава в работен режим.

Свети в зелено CC300 работи

Свети в червено Неизправност на уреда

Мига в червено Вътрешна грешка

B LED за електрозахранване
Свети в зелено CC300 работи

Не свети Няма електрозахранване

3
4

9
0

5

№ Означение
A Закрепване вдясно към вертикална GCX шина

B Закрепване вляво към вертикална GCX шина

C Закрепване към хоризонтална шина

B
A

A B C
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5 Сглобяване и подготовка
5.1 Монтаж на CC300

CC300 може да бъде закрепен в изправено положение към вертикална GCX 
шина или към хоризонтална шина (Dräger или Fairfield). Работете с CC300 
само с поставен капак.

Монтажът и конфигурирането на CC300 се извършват от специализиран 
сервизен персонал.

CC300 може да се монтира на стена, върху захранваща колона или върху 
шаси за уреди.

5.2 Монтиране

1. Отстранете пластмасовия капак. За целта го повдигнете от долния ръб.

2. За монтаж на кабелите, закачете пластмасовия капак към горната страна 
на уреда CC300.

3. Свържете кабела със захранващия блок. LED за електрозахранване светва 
в зелено. (CC300 може да се захрани с напрежение и чрез мрежова връзка 
(PoE). След като захранващият блок е свързан, електрозахранването става 
чрез него.)

4. Свържете доставения с уреда кабел със серийната връзка на уреда 
MEDIBUS.X. Ако е необходимо, използвайте доставения с уреда адаптер. 
Свържете другия край на кабела с CC300. 

5. Свържете CC300 с болничната мрежа чрез мрежовата връзка.

6. Когато всички кабели са свързани, сложете пластмасовия капак. За целта 
го поставете върху горната страна на уреда. След това натиснете долната 
част на пластмасовия капак върху кабелните връзки. Пластмасовият капак 
действа като фиксатор за всички свързани кабели. 

CC300 е готов за работа. CC300 няма собствен потребителски интерфейс. 
CC300 се конфигурира от екрана на Perseus A500, на Atlan A3xx или със 
софтуер на DrägerService.

3
4

9
0

6
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Сглобяване и подготовка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар
► Към серийната връзка свързвайте само уреди с максимално номинално 

напрежение 24 V DC. 

► Към мрежовата връзка свързвайте само уреди с максимално номинално 
напрежение 57 V DC.

5.2.1 Системна мрежа
Сдвояването на уреда (напр. използване на системни функции на Perseus 
A500 със SDC монитор, сертифициран от Dräger) се осъществява чрез 
уникален, еднакъв идентификатор на системната мрежа за всички участващи 
уреди. Уверете се, че идентификаторът на системната мрежа е конфигуриран 
правилно.

В зависимост от избраната системна мрежа, специализираният сервизен 
персонал трябва да направи предварителни настройки на CC300, които 
влияят върху валидирането и конфигурирането на идентификатора на 
системната мрежа.

Ако системната мрежа бъде променена, специализираният сервизен 
персонал трябва да промени съответната предварителна настройка.

Валидни знаци за идентификатора на системната мрежа са 94-те 
отпечатващи се знака от набора знаци ASCII на английска клавиатура, без 
точка и интервал: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от неправилен идентификатор на системната мрежа
Промененото място на работа на уреда изисква промяна на идентификатора 
на системната мрежа.

► Възложете преместването уреда на специализирания сервизен персонал.

► Уверете се, че идентификаторите на системната мрежа за тези уреди, 
които трябва да комуникират помежду си като работно място, са 
идентични.

► Идентификаторът на системната мрежа трябва да съответства на мястото 
на работа или на системната мрежа.

5.2.1.1 Идентификатор на системна мрежа

Идентификаторът на системната мрежа се състои от 3 полета за данни. Тези 
полета за данни трябва да обозначават еднозначно мястото на работа на 
уреда или системната мрежа (разположение на уредите 1, 2, 3 или 4)

– ID на болница
– ID на департамента
– ID на работна станция
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Пример 1: CC300 е монтиран на стационарно място (напр. към стенна шина 
или върху захранваща колона)

Пример 2: CC300 е монтиран към шасито на Perseus-A500

Dräger препоръчва идентификаторите на системната мрежа да се избират 
толкова кратки, че идентификаторът на отделението и идентификаторът на 
мястото на лечение да могат да се покажат в заглавката на Perseus A500. 

Тъй като идентификаторът на болницата не се показва на екраните на 
уредите, той трябва да е еднакъв за всички уреди в болницата. В противен 
случай, от видимата част на идентификатора на системната мрежа 
потребителят няма да може да разбере дали два уреда са правилно свързани 
помежду си. Всяка болница трябва да разработи концепция за наименуване 
на работните места, така че всяко работно място да има уникално име.

5.2.1.2 Възможни разположения на уредите

CC300 може да се използва при следните разположения на уредите.

В следващата глава, в графиките за разположения на уредите от 1 до 4 като 
пример е показан Perseus A500.

5.2.1.2.1 Разположение на уредите 1

CC300 и SDC мониторът, сертифициран от Dräger, са монтирани на същото 
шаси, както уредът MEDIBUS.X. За повече информация виж: "Поддържани 
уреди", страница 25.

CC300
ID на болница HOSP1 (не се показва в заглавката на 

Perseus A500)

ID на департамента CARDIO

ID на работна станция OR22

CC300
ID на болница HOSP1 (не се показва в заглавката на 

Perseus A500)

ID на департамента COMBI

ID на работна станция CART1
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При такова разположение на уредите, CC300 винаги стартира с 
идентификатора, конфигуриран за тази системна мрежа. CC300 продължава 
да стартира с този идентификатор на системната мрежа също и след спиране 
на тока или след преместване на цялото разположение на уредите 1.

Възлагайте конфигурирането на идентификатора на системната мрежа на 
CC300 само на специализиран сервизен персонал.

CC300 трябва да бъде видимо надписан с придадения му идентификатор на 
системната мрежа. В този случай идентификаторът на системната мрежа 
обозначава структурата на уреда (напр. HOSP1/COMBI/CART1), а не мястото 
на използване (напр. операционна зала 1). Идентификаторът на системната 
мрежа трябва да съвпада с този на SDC монитора, сертифициран от Dräger.

При това разположение на уредите не е възможно възприемане на 
идентификатора на системната мрежа от стационарно монтиран 
превключвател.

5.2.1.2.2 Разположение на уредите 2

CC300 и SDC мониторът, сертифициран от Dräger, са стационарно монтирани, 
одобрените уреди MEDIBUS.X на Dräger се свързват с CC300.

3
5

6
0

9

CC300
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При такова разположение на уредите, CC300 винаги стартира с 
идентификатора, конфигуриран за това място на употреба. Не са необходими 
никакви действия на потребителя, също и след спиране на тока или след 
свързване на друг уред MEDIBUS.X. Конфигурирането на идентификатора на 
системната мрежа на CC300 трябва да се прави само от специализиран 
сервизен персонал. Конфигурираният идентификатор на системната мрежа 
трябва да е добре видимо записан отвън на CC300. В този случай 
идентификаторът на системната мрежа обозначава мястото на използване 
(напр. HOSP1/CARDIO/OR22), а не структурата на уреда. Идентификаторът на 
системната мрежа трябва да е еднакъв с този на SDC монитора, 
сертифициран от Dräger.

При това разположение на уредите не е възможно възприемане на 
идентификатора на системната мрежа от стационарно монтиран 
превключвател.

5.2.1.2.3 Разположение на уредите 3

Това разположение на уредите се отнася само за терапевтични уреди, чрез 
чийто потребителски интерфейс може да се валидира идентификаторът на 
системната мрежа на CC300 (напр. Perseus A500 и Atlan A3xx).

CC300 е монтиран върху шаси, а SDC мониторът, сертифициран от Dräger, е 
монтиран стационарно, напр. на стена.

3
5
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CC300
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При това разположение на уредите, след спиране на тока за повече от 
60 секунди или след преместване на терапевтичния уред, CC300 стартира с 
не валидиран идентификатор на системната мрежа. 

Въпреки че идентификаторът на системната мрежа не е валидиран, данните 
от свързания терапевтичен уред се прехвърлят в мрежата (напр. в портала на 
мрежата Infinity на Dräger).

Едва след като сервизният персонал конфигурира и валидира един и същ 
идентификатор на системната мрежа за CC300 и за SDC монитора, 
сертифициран от Dräger, е възможно да се извърши действие със съответния 
SDC монитор.

Конфигурирането и валидирането са възможни, само ако специализираният 
сервизен персонал е съответно настроил CC300. Това може да се разбере от 
надписите на CC300, които в този случай показват принадлежността към 
Perseus A500, към който CC300 е монтиран (напр. CC300 за Perseus A500 със 
сериен номер XYZ).

При прекъсване на електрозахранването на CC300 за повече от 60 секунди, 
идентификаторът на системната мрежа трябва отново да бъде валидиран в 
системната конфигурация на терапевтичния уред. При първо пускане в 
експлоатация и след преместване на уреда, идентификаторът на системната 
мрежа трябва да бъде адаптиран. В този случай идентификаторът на 
системната мрежа обозначава мястото на използване на SDC монитора, 
сертифициран от Dräger (напр. HOSP1/CARDIO/OR22), а не структурата на 
уреда. 

Ако се използва стационарно монтиран превключвател с LLDP технология, 
CC300 възприема този идентификатор на системната мрежа от 
превключвателя и след това идентификаторът автоматично се валидира. Не е 
необходимо сервизният персонал да въвежда и да валидира новия 
идентификатор на системната мрежа.

Когато CC300 бъде отново изключен от определения от Dräger LLDP 
превключвател, CC300 продължава да използва идентификатора на 
системната мрежа от LLDP превключвателя. Тогава идентификаторът не се 
валидира отново автоматично.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност при работа в системна мрежа
Грешни или неподходящи идентификатори на системната мрежа могат да 
доведат до свързване на грешни уреди. В резултат може да се появи 
непредвидимо поведение на уредите.

► Определяйте идентификатор на системната мрежа в съответствие с 
настоящото място на уреда.

► След вътрешно болничен транспорт, проверете идентификатора на 
системната мрежа в свързания екран на терапевтичния уред.

► Използвайте уникални означения.

► Избягвайте знаци, които лесно могат да бъдат разменени (напр. 0 и O).

► Избягвайте дълги означения.

► Преди установяване на връзката, проверете дали идентификаторът на 
системната мрежа е въведен правилно в терапевтичния уред.

5.2.1.2.4 Разположение на уредите 4

CC300 е монтиран към шаси на уреда MEDIXBUS.X. Определеният от Dräger 
LLDP превключвател е монтиран стационарно към леглото. За повече 
информация виж: "Поддържани уреди", страница 25.

При това разположение на уредите, след спиране на тока или след 
преместване на уреда MEDIBUS.X, CC300 стартира с конфигурирания за 
CC300 и не валидиран идентификатор на системната мрежа. 
Конфигурираният идентификатор на системната мрежа трябва да показва 
принадлежността към уред MEDIBUS.X, към който е монтиран CC300 
(напр. HOSP1/COMBI/V500CART1), а не мястото на използване 
(напр. операционна зала 1).

4
1

2
5

2

CC300
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Когато CC300 бъде отново включен към определения от Dräger LLDP 
превключвател, CC300 възприема (с помощта на LLDP протокол) 
идентификатора на системната мрежа, конфигуриран за LLDP 
превключвателя, като нов, валидиран идентификатор на системната мрежа. 
Ако той съвпада с идентификатора на системната мрежа на SDC монитора, 
сертифициран от Dräger, уредите могат да разменят данни помежду си.

Конфигурирането на идентификатора на системната мрежа на CC300 трябва 
да се извършва само от специализиран сервизен персонал. 
Специализираният сервизен персонал съответно надписва CC300.

В този случай надписът на CC300 обозначава структурата на уреда и 
възможностите за свързване с определен от Dräger LLDP превключвател 
(напр. за уред XYZ или за легло с LLDP).

Когато CC300 бъде отново изключен от определения от Dräger LLDP 
превключвател, конфигурираният за CC300 идентификатор на системната 
мрежа отново става ефективен. Тогава идентификаторът не се валидира 
отново автоматично.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност при работа в системна мрежа
Грешни или неподходящи идентификатори на системната мрежа могат да 
доведат до свързване на грешни уреди. В резултат може да се появи 
непредвидимо поведение на уредите.

► LLDP превключвателят трябва да се конфигурира от специализиран 
сервизен персонал.

► LLDP превключвателят трябва да бъде еднозначно придаден към 
определено легло. 

► Свързвайте само уреди за един и същ пациент към един и същ LLDP 
превключвател.

5.2.1.2.5 Контролен списък за адаптиране на идентификатора на системната 
мрежа при използване на Perseus A500 като уред за въвеждане

Предпоставка:

– Уредът да се намира в режим В готовност.

– Уредът да не се намира в системна мрежа.

1. Отворете диалоговия прозорец Настройка на системата.

2. Кликнете върху раздел Система.

3. Кликнете върху вертикалния раздел Система интеграция.

4. Въведете конфигурационната парола.

5. Въведете последователно данните за ID на болница, ID на 
департамента и ID на работна станция.

– Кликнете върху символа Молив.

– Променете името с виртуалната клавиатура.

– Потвърдете с натискане на бутона Enter.

При съставяне на идентификатора на системната мрежа, внимавайте за 
големи и малки букви.
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6. Когато са въведени всичките 3 части на идентификатора на системната 
мрежа, потвърдете с Свържете. Символът Мрежа в заглавката показва 
състоянието на свързаност към SDC монитора, сертифициран от Dräger.

7. Ако е необходимо, направете в Споделени функции на системата други 
настройки за работното място с Вкл или Няма.

8. Затворете диалоговия прозорец Настройка на системата.

5.2.1.3 Аларми

CC300 периодично изпраща искания за сведения към свързания уред 
MEDIBUS.X. Ако между две искания за сведения се появи аларма и веднага 
след това приключи, тя не може да бъде регистрирана и изпратена в мрежата. 
Очакваното време на закъснение на алармата обикновено е по-малко от 
2 секунди.

Алармата на свързания с CC300 уред MEDIBUS.X е водеща и релевантна.

Имайте предвид, че в някои случаи дадена измерена стойност и аларма в 
профила HL7-ACM на свързан портал може да не съвпадат. Появява се 
аларма, въпреки че измерената стойност все още е в допустими граници. 
Причината е, че стойностите носят същия времеви печат, въпреки че се 
регистрират с (малко) изместване във времето.

5.2.1.4 Поддържани уреди

CC300 поддържа следните уреди. Прехвърлените данни могат да се 
използват за клинични цели.

– Perseus A500 след софтуерна версия 2.01, MEDIBUS версия на протокола 
06.001)2)

– Atlan A3xx след софтуерна версия 1.01, MEDIBUS версия на протокола 
06.001)2)

– Primus, Primus IE софтуерна версия 4.53, MEDIBUS версия на протокола 
06.002)

– Evita V300 софтуерна версия 02.51, MEDIBUS версия на протокола 04.032)

– Evita Infinity V500 софтуерна версия 02.51, MEDIBUS версия на протокола 
04.032)

– Evita V600 софтуерна версия 01.05, MEDIBUS версия на протокола 04.032)

– Evita V800 софтуерна версия 01.05, MEDIBUS версия на протокола 04.032)

– Babylog VN500 софтуерна версия 02.51, MEDIBUS версия на протокола 
04.032)

– Babylog VN600 софтуерна версия 01.05, MEDIBUS версия на протокола 
04.032)

– Babylog VN800 софтуерна версия 01.05, MEDIBUS версия на протокола 
04.032)

– Zeus IE софтуерна версия 2.02, MEDIBUS версия на протокола 06.002)

– Savina 300 софтуерна версия 5.02, MEDIBUS версия на протокола 04.002)

1) Синхронизация на състоянието на уредите между уред MEDIBUS.X и IACS монитор на 
Dräger

2) Конвертиране на данни от MEDIBUS.X към SDC за предаване на данните в IACS мони-
тор и в портал Infinity. Данни може да показва само IACS мониторът. Порталът Infinity 
прехвърля данните към други системи чрез HL7 и интерфейс API.
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6 Информация за работата
CC300 не се нуждае от обслужване.

Чрез CC300 оторизираният от Dräger уред MEDIBUS.X работи в системна 
мрежа. Тези свързани уреди MEDIBUS.X предоставят информация в 
системната мрежа и ползват предоставената информация.

Функциите им са описани в ръководствата за работа на съответните уреди.

6.1 Сертификати
Connectivity Converter CC300 се доставя с валиден TLS сертификат за 
безопасност. Комуникация с системната мрежа е възможна само с валиден 
сертификат.

Когато срокът на сертификата изтече, специализираният сервизен персонал 
трябва да го поднови.
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7 Отстраняване на неизправности
LED Значение Отстраняване
LED за ста-
тус мига в 
червено.

Вътрешна грешка Прекъснете електрозахранването 
и стартирайте отново CC300.

Прекъсната връзка с мре-
жата

Проверете връзката с мрежата.

Сертификатът изтича след 
по-малко от 3 месеца.

Подновете сертификата на 
CC300, информирайте 
DrägerService.

Сертификатът е изтекъл. Подновете сертификата на 
CC300, информирайте 
DrägerService.

Сертификатът все още не е 
валиден.

Информирайте DrägerService, 
задайте времето на системата.

Идентификаторът на сис-
темната мрежа не е пра-
вилно конфигуриран.

Коригирайте и валидирайте 
идентификатора на системната 
мрежа чрез свързания уред 
MEDIBUS.X на Dräger. Информи-
райте DrägerService.

Не е намерен друг SDC уред 
в същата субмрежа или със 
същия идентификатор на 
системната мрежа.

Проверете идентификатора на 
системната мрежа на свързаните 
уреди.

Грешка при синхронизиране 
на времето с NTP сървъра.

Проверете дали мрежата и NTP 
сървърът са достъпни.

В мрежата вече съществува 
друг уред от същия тип със 
същия идентификатор на 
системната мрежа.

Променете идентификатора на 
системната мрежа на някой от 
засегнатите уреди.

Обща софтуерна грешка Информирайте DrägerService.

LED за ста-
тус свети в 
червено

Неизправност на уреда Информирайте DrägerService.

LED за елек-
трозахран-
ване не 
свети.

Няма електрозахранване Проверете връзката PoE или 
захранващия блок, ако е необхо-
димо, променете вида на елек-
трозахранването.

Информирайте DrägerService.
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8 Подготовка за ново използване
8.1 Информация за подготовка за ново ползване

Инструкциите за подготовка за ново ползване се основават на международно 
приети насоки, например стандарт ISO 17664.

8.2 Класификации във връзка с подготовката за ново 
ползване

8.2.1 Класификация на медицински продукти
Медицинските продукти и техните компоненти се класифицират според 
начина, по който се използват и свързания с тяхната употреба риск.

8.2.2 Класификация на специфичните за уреда компоненти
Спазвайте ръководството за работа на компонентите.

Следващата класификация е препоръка от Dräger.

Не критични
– Повърхност на уреда

8.3 Списък за подготовка за ново ползване

8.4 Процедури при подготовка за ново ползване
8.4.1 Утвърдени процедури при подготовка за повторно ползване

По време на валидирането на конкретния продукт, добра съвместимост на 
материалите и ефективност показаха следните процедури за подготовка за 
ново ползване:

Класификация Значение
Не критични Компоненти, които влизат в контакт само със здрава 

кожа

Полу-критични Компоненти, които пренасят дихателния газ или влизат 
в контакт с лигавици или с патологично изменена кожа

Критични Компоненти, които проникват през кожата или през 
лигавици или влизат в контакт с кръвта

Части Дезинфекция на повърхности чрез почистване
Повърхност на уреда x

Процедура Препарат Производител Кон-
центра-
ция

Време на 
контакт

Дезинфекция на 
повърхности чрез 
почистване

Dismozon Plus Bode Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Дезинфектанти
Използвайте дезинфектанти, които са одобрени на национално ниво и са 
подходящи за конкретната процедура на подготовка за ново ползване.

Dräger обръща внимание, че веществата, които отделят кислород и хлор, 
могат да причинят промени в цвета на някои материали. Промяната в цвета не 
означава, че продуктът не функционира правилно.

8.4.2.1 Дезинфектант за повърхности

Освен дезинфектантите за повърхности, посочени в раздел "Валидирани 
процедури за подготовка за ново ползване", други дезинфектанти за 
повърхности са изброени в следната интернет страница: 

www.draeger.com/disinfectants

По време на изпитването съвместимост с материала показаха изброените 
дезинфектанти за повърхности:: Производителите на дезинфектанти за 
повърхности гарантират минимум следните качества:

– Бактерицидност

– Дрождецидност

– Вируцидност или вируцидност срещу вируси с обвивка

Спазвайте инструкциите на производителя на дезинфектанти за повърхности. 
Използването на други дезинфектанти за повърхности е на собствена 
отговорност.

8.4.3 Дезинфекция на повърхности чрез почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради проникване на течност
Проникването на течност може да доведе до следното:

– Повреда на уреда

– Електрически удар

– Неизправност на уреда

► Уверете се, че в уреда не проникват течности.

1. Незабавно отстранете замърсяването. За да отстраните замърсяването, 
използвайте намокрена с дезинфектант кърпа.

2. Дезинфекцирайте повърхностите.

3. След като продуктът е бил в контакт с дезинфектанта за определеното 
време за контакт, отстранете остатъчния дезинфектант.

4. Избършете с кърпа, намокрена с вода (най-малко с качеството на питейна 
вода). Оставете продукта да изсъхне.

5. Проверете продукта за видими замърсявания. Ако е необходимо, 
повторете стъпки от 1 до 5.

6. Проверете продукта за видими повреди и ако е необходимо го заменете.
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9 Сервиз
Повече информация за CC300 предлага техническата документация, която 
можете да получите при поискване.

9.1 Дефиниция на сервизната терминология

9.2 Проверка

Наименованието "Проверка и проверка на безопасността" се прилага само на 
територията на Федерална република Германия и съответства на "Повторна 
проверка на безопасността" в Австрия.

9.2.1 Сервиз
Уредът поддържа следните сервизни функции:

– Дистанционна поддръжка на софтуера чрез ServiceConnect

– Актуализация на сертификата чрез ServiceConnect

– Поддържане на "бял списък" чрез софтуера HIT на Dräger

За повече информация във връзка със сервизното обслужване се обръщайте 
към DrägerService.

9.2.2 Проверки на безопасността
Техническите проверки на безопасността не заместват посочената от 
производителя поддръжка.

9.2.2.1 Извършване на проверките на безопасността

1. Проверете дали е налично съответното ръководство за работа.

2. Проверка на електрическата безопасност по стандарт:

– Проверете електрическата безопасност съгласно стандарт IEC 62353.

Концепция Дефиниция
Сервиз Всички мерки (проверка, поддръжка, ремонт) за поддър-

жане или възстановяване на функционалността на даден 
продукт

Проверка Мерки за определяне и оценка на текущото състояние на 
даден продукт

Поддръжка Редовни специфични мерки за поддържане на функцио-
налността на даден продукт

Ремонт Meрки за възстановяване на функционалността на даден 
продукт след авария

Мярка Интервал Целева група
Периодична проверка и про-
верка на безопасността

На всеки 
2 години

Сервизен персонал
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9.3 Поддръжка

Компонент Интервал Мярка Целева група
TLS сертификат 
за безопасна 
комуникация в 
мрежа

На всеки 2 
години

Актуализация на 
TLS сертификата 
(срещу запла-
щане, в зависи-
мост от 
съществуващия 
договор за 
обслужване)

Специализиран серви-
зен персонал
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10 Изхвърляне
10.1 Изхвърляне на уреда

Изхвърлянето на електрически и електронни уреди е обект на специални 
препоръки. Уредът трябва да се изхвърля в съответствие с националните 
разпоредби. В държави от Европейския съюз Dräger ще организира връщане 
на уреда. Можете да намерите допълнителна информация на 
www.draeger.com (термин за търсене: WEEE).
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11 Технически данни

11.1 Обща информация
Всички посочени толеранси са валидни при 
20 °C (68 °F), 60 % относителна влажност и 
1013 hPa (760 mmHg).

11.2 Условия на околната среда
При работа
Температура от 0 до 40 °C

(от 32 до 104 °F)

Околно налягане от 620 до 1100 hPa
(от 9,0 до 15,9 psi)

Относителна влажност от 10 до 95 %, без кондензация

Надморска височина до 4000 m (13123 ft)

При съхранение и транспортиране
Температура от -20 до 70 °C

(от -4 до 158 °F)

Околно налягане от 500 до 1100 hPa 
(от 7,3 до 15,9 psi)

Относителна влажност от 5 до 95 %, без кондензация

За да се избегне образуване на кондензат и 
с това отказ на електронни компоненти, след 
резки промени на температура (напр. след 
съхранение в не отоплено помещение) не 
включвайте уреда от 1/2 до 1 час.

Connectivity Converter ще остане безопасен и 
ще реагира според спецификациите.

11.3 Работни параметри
Електрозахранване
Вход за прав ток

Напрежение 24 V ±5%

Сила на тока 250 mA

Вход 100-240 V
50-60 Hz
250-110 mA

Медицинско изделие с клас защита II
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Изход 24 V
250 mA

Медицинско изделие с клас защита II

Захранване за PoE

Напрежение 48 V номинално напрежение
(от 37 до 57 V)

Ток 125 mA номинален ток
(от 105 до 162 mA)

Клас ефективност 3 съгласно IEEE 802.3af

съвместим с IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Консумация на ток

В режим на готовност

Обикновено 225 mA
5,5 W

Максимално 350 mA
10 W

Ток при включване

Вход към захранващия блок 350 mA

Захранване за PoE 350 mA

Механични размери
Надморска височина 240 mm (9,5 in)

Ширина 110 mm (4,3 in)

Дълбочина 48,5 mm (1,9 in)

Тегло
Без захранващ блок 1,1 kg (2,43 lbs)

Захранващ блок 0,1 kg (0,22 lbs)

Класове защита
Навлизане на течности и тела IP21 съгласно IEC 60529

При готовност за работа – с поставен пласт-
масов капак

Употреба на латекс Продуктът не е изработено с естествен кау-
чуков латекс

11.3 Работни параметри (продължение)
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GTIN 04048675543527

Класификация съгласно Директива на ЕО 93/42/ЕИО, при-
ложение IX 
и наредба на ЕС 2017/745 за медицински 
продукти (MDR)

Клас IIb
Код GMDN 16902 (интерфейс на компютъра)

11.4 Интерфейси на уредите
Серийни интерфейси COM 1;

Свързвайте само уреди, които изпълняват 
изискванията на IEC 62368-1 за не заземени 
токови вериги SELV или изискванията на 
IEC 60601-1 (след 2-ро издание) за достъпни 
вторични токови вериги с максимално номи-
нално напрежение 24 V.

Протокол MEDIBUS.X

Версия на протокола ≥ 6,0

Време на закъснение на алармата Обикновено <2 s

Връзка Букса RJ45

Скорост на предаване в бодове 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Битове данни 8

Паритет четен, нечетен, няма

Стоп битове 1 или 2

Присвояване на щифтове на COM1

Щифт 6 RxD

Щифт 4 TxD

Щифт 3 GND

Щифт 1, 2, 5, 7 и 8 Отворен

Интерфейс LAN Свързвайте само уреди и/или мрежи, които 
изпълняват изискванията на IEC 62368-1 за 
не заземени токови вериги SELV или 
изискванията на IEC 60601-1 (след 2-ро 
издание) за достъпни вторични токови 
вериги с максимално номинално напреже-
ние 57 V.

Връзка Букса RJ45

Скорост на прехвърляне 10, 100 Base-T, IEEE 802.3, параграф 14.
Необходим е поне един CAT5 кабел.

Протокол SDC чрез HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Работни параметри (продължение)
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11.6 Декларация за електромагнитна съвместимост
11.6.1 Обща информация

Този уред с всичките си компоненти от списъка за поръчки е тестван за 
електромагнитна съвместимост. Други компоненти могат да се използват, 
само ако не влияят върху електромагнитната съвместимост. Използването на 
не отговарящи компоненти може да доведе до интензивно електромагнитно 
излъчване или до намалена устойчивост на уреда срещу електромагнитни 
смущения.

Този уред може да се използва в непосредствена близост до други уреди, 
само ако Dräger е одобрил такова разположение на уредите. Ако не е дадено 
одобрение от Dräger, преди употреба на уреда трябва да се гарантира, че той 
ще функционира правилно в желаното разположение на уредите. Необходимо 
е да се спазват ръководствата за работа на другите уреди.

Вход към захранващия блок Свързвайте само разделени медицински 
захранващи блокове за прав ток с галва-
нична изолация от 2 MOPP (Means Of Patient 
Protection - средства за защита на пациента, 
виж IEC 60601-1: 2005, след 3-то издание).

Връзка Кръгъл щепсел 5,5 / 2,1 mm

Полюси + вътре
- вън

Номинално напрежение 24 V

11.5 Релевантни стандарти
Освен изброените тук стандарти, продук-
тът отговаря и на различни други стан-
дарти, напр. стандарти за специални 
национални изисквания.
IEC 60601-1 3-то издание
Медицински електрически изделия

Част 1:
Общи спецификации за безопасност, вклю-
чително основни експлоатационни характе-
ристики

IEC 60601-1-2 3-то издание
Медицински електрически изделия

Част 1-2:
Общи спецификации за безопасност, допъл-
ващ норматив: Електромагнитна съвмести-
мост, изисквания и проверки

IEC 60601-1-2 4-то издание
Медицински електрически изделия

Част 1-2:
Общи спецификации за безопасност - 
допълващ норматив: Електромагнитна съв-
местимост - изисквания и проверки

11.4 Интерфейси на уредите (продължение)
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11.6.2 Електромагнитна среда
Емисиите от този уред са тествани в следните честотни обхвати:

ЗАБЕЛЕЖКA
► Характеристиките на емисиите на това оборудване го правят подходящо за 

използване в промишлени райони и в болници (CISPR 11 клас А). Ако се 
използва в жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас 
B), това оборудване може да не предложи адекватна защита за 
радиочестотните комуникационни услуги. Може да се наложи потребителят 
да вземе мерки за намаляване на влиянието, като например преместване 
или преориентиране на оборудването.

11.6.3 Устойчивост на електромагнитни смущения
Този уред може да работи само в среда, описана в раздел "Области на 
приложение".

Емисии Съвместимост
Излъчени емисии клас A, група 1 (от 150 kHz до 30 MHz)

Проведени емисии клас A, група 1 (от 30 MHz до 1 GHz)

Устойчивост срещу Ниво на изпитване и изисквана 
електромагнитна среда

Електростатично разтоварване (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Контактно разтоварване: ±8 kV

Разтоварване по въздуха: ±15 kV

Бързо преходни електрически смуще-
ния (пакет импулси) (IEC 61000-4-4)

Мрежов кабел: ±2 kV

По-дълги входни/изходни проводници 
за провеждане на сигнал: ±1 kV

Импулсни напрежения (пикове) 
(IEC 61000-4-5)

Напрежение: външен проводник – 
външен проводник: ±1 kV

Магнитни полета при мрежова чес-
тота (IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Спадовете на напрежението и кратки 
прекъсвания на захранващото напре-
жение (IEC 61000-4-11)

Спадове на напрежението от 30 % до 
100 %, от 8,3 ms до 5 s, различни 
фазови ъгли

Излъчени високочестотни смущения 
(IEC 61000-4-3)

от 80 MHz до 2,7 GHz: 3 V/m

Проведени високочестотни смуще-
ния (IEC 61000-4-6)

от 150 kHz до 80 MHz: 3 V, ISM ленти: 
6 V

Електромагнитни полета в близост до 
безжични високочестотни комуника-
ционни устройства

Различни честоти от 385 MHz до 
5785 MHz: от 9 V/m до 28 V/m
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11.7 Свързвания с IT мрежи
11.7.1 Интерфейси за данни

Данните в IT мрежа могат да се обменят с кабелни и безжични технологии. IT 
мрежа може да бъде всеки интерфейс за данни (напр. RS232, LAN, USB, 
интерфейс на принтер), който е описан в стандарти и конвенции. Свързването 
на този уред към мрежа, която включва други уреди, или извършването на 
последващи промени в тази мрежа може да доведе до нови рискове за 
пациенти, потребители и други хора. Преди уредът да се свърже към мрежата 
или преди мрежата да бъде променена, тези рискове трябва да бъдат 
установени, анализирани и оценени от IT отговорника на болницата 
напр. съгласно стандарт IEC 80001-1 (Управление на риска за медицински IT 
мрежи). Въз основа на резултата трябва да се вземат съответни мерки.

Примери за последващи промени в мрежата:

– Промяна на конфигурацията на мрежата

– Отстраняване на уреди от мрежата

– Добавяне на нови уреди към мрежата

– Надграждане или актуализация на уреди, които са свързани към мрежата

11.7.2 LAN интерфейс на Connectivity Converters CC300
Connectivity Converter CC300 може да се свърже към RS-232 връзка на 
оторизирани от Dräger уреди MEDIBUS.X и по този начин да се създаде 
допълнителен мрежов интерфейс за тези уреди.

11.7.2.1 Ориентирана към услугата свързаност на уреди (SDC)

Connectivity Converter CC300 в комбинация със SDC уреди, сертифицирани от 
Dräger, дава възможност за следните функции:

– Изпращане към други уреди на измерени стойности, криви и зададени 
стойности

– Изпращане към други уреди на информация за статус на алармата

– Синхронизиране на състоянието на уредите с други уреди в системната 
мрежа:

– Цветова схема1)

– Изпълнение на заповеди, изпращани от други уреди на същото работно 
място:

– Заглушаване на алармата1)

– Изпращане на заповеди до други уреди на същото работно място:

– Заглушаване на алармата1)

– Автоматично отваряне на диалогови прозорци (напр. за маньовър)1)

– Предлагане на предполагаеми демографски данни, изпращани от други 
уреди на същото работно място.1)

– Синхронизиране на часовото време на уреда с времеви източник в 
системната мрежа1)

1) Възможно е само с Perseus A500 и Atlan A3xx
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Цялата информация, с изключение на идентификатора на системната мрежа, 
се прехвърля кодирана между SDC уредите. Connectivity Converter CC300 
съдържа "бял списък" от сертифицирани уреди, които потребителят може да 
активира и да управлява. Уредът се доставя с "бял списък", който дава 
възможност за свързване с всички други SDC уреди, сертифицирани от 
Dräger. Ако е необходимо да се въведе ограничение за някои уреди, "белият 
списък" трябва бъде актуализиран от специализирания сервизен персонал. За 
повече информация виж: "Не оторизирани SDC уреди", страница 14.

11.7.2.2 Сервиз

Connectivity Converter CC300 във връзка с портала ServiceConnect на Dräger 
(SCG) или с компютър на DrägerService поддържа следните функции:

– Чрез протокол SNMP:
Наблюдение на сервизния статус на уреда, искания за сведения относно 
сервизния статус, поддръжка при изтегляне и инсталиране на софтуера в 
уреда, поддръжка при конфигуриране, актуализация на сертификати, "бял 
списък" и списък на одобрените уреди

– Чрез протокол FTP (като клиент):
Поддръжка при изтегляне и инсталиране на софтуера в уреда

11.7.2.3 Необходими свойства

За да се предотврати не оторизиран достъп и разпространение на зловреден 
софтуер и компютърни вируси в мрежата, LAN трябва да осигури ефективни 
мерки за контрол на риска.

Тези качества могат да се постигнат например чрез следните мерки:

– Ограничаване на физическия достъп до активните контакти на мрежата

– Допускане на достъп до мрежата само за тези уреди, които имат същото 
или по-високо ниво на надеждност

– Сигурно разделяне / сегментиране на мрежата (физическо или виртуално)

– Разрешаване на комуникация с други мрежи само през обезопасени 
портали

– Използване на защитна стена за мрежата

– Въвеждане на управление на пачове за уредите в мрежата

– Прилагане на ISO/IEC 27033

IT мрежата дава възможност за комуникация между Connectivity Converter 
CC300 и други уреди:

Протокол за 
приложение

Протокол 
за транс-
порти-
ране

Порт за 
CC300

Посока на 
комуника-
цията

Целеви 
порт на 

комуника-
цията

Очаквана сис-
тема на потре-

бителя

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(съобщение 
за известие)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 Сървър DHCP
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Мрежата трябва да поддържа UDP мултикаст.

Обичаен обем на данните:

– Актуализация на фърмуера на уредите: обикновено 20 MB

– Подновяване на сертификати: обикновено 100 KB

– Изграждане на комуникация: обикновено 3 MB

– Пренос на релевантни за терапията данни (напр. измерени стойности, 
настройки, криви): обикновено 2 Mbit/s за всеки свързан уред

При използване на сервизните функции, уредът може да създаде натоварване 
на мрежата до максималната скорост на прехвърляне на нейния LAN 
интерфейс. Необходимата ширина на лентата зависи от броя и вида на 
свързаните SDC уреди и от техния статус на свързване. Приоритизирането на 
мрежовия трафик за различните услуги трябва да отчита тяхното клинично 
значение.

LLDP Протокол 
за слой 2

Мрежов прев-
ключвател

FTP (команда) TCP >1023 → 21 SCG

FTP (команда) TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (данни) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (данни) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 Сървър NTP

HTTPS TCP >1023 → >1023 Други SDC 
уреди

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Други SDC 
уреди

Откриване на 
WS

UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

Откриване на 
WS

UDP 3702 ← >1023 Други SDC 
уреди

Откриване на 
WS

UDP 6464 → >1023 Други SDC 
уреди

Откриване на 
WS

UDP 6464 ← >1023 Други SDC 
уреди

Протокол за 
приложение

Протокол 
за транс-
порти-
ране

Порт за 
CC300

Посока на 
комуника-
цията

Целеви 
порт на 

комуника-
цията

Очаквана сис-
тема на потре-

бителя
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11.7.2.4 Протокол LLDP

Чрез протокол LLDP, на CC300 се предоставят полетата на идентификатора 
на системната мрежа. 

Присвояване на полетата от идентификатора на системната мрежа към 
полетата на протокола LLDP:

– Идентификатор на болницата ↔ Адрес на администратора тип 25 (сграда 
(структура))

– Идентификатор на отделението ↔ Адрес на администратора тип 26 
(единица (стая, апартамент))

– Идентификатор на работната станция ↔ Адрес на администратора тип 29 
(тип на мястото)

11.7.2.5 Опасни ситуации

Ако мрежата няма необходимите качества, могат да възникнат следните 
опасни ситуации:

– Претоварването на уреда вследствие на твърде интензивно използване на 
мрежата (напр. причинено от атаки за отказ на услуга) може да доведе до 
забавяне на функциите на системата.

– В екстремен случай (напр. при твърде много пакети данни), CC300 
изключва мрежовия адаптер от съображения за безопасност и отново 
стартира автоматично. Новото стартиране трае по-малко от минута. Ако 
причината продължава да съществува, процесът на изключване се 
повтаря.

Ако повече от един медицински продукт в IT мрежата е засегнат от същия 
проблем, ползвателят трябва да се съобрази с кумулативния ефект.

11.8 Софтуер с отворен код
Уредите Dräger, които използват софтуер, могат да използват софтуер с 
отворен код, в зависимост оттяхната настройка. Софтуерът с отворен код 
може да е предмет на различни лицензни условия. Допълнителна 
информация за софтуера с отворен код, който се използва в този уред, 
можете да намерите на следната уеб страница:

www.draeger.com/opensource
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12 Списък за поръчки
Connectivity Converter CC300 MK10101

Пластмасов капак MK10129

Захранващ блок с щепсел SoundEar G24926

Адаптер D-Sub9 f на RJ-45 MK10139

Мрежов кабел CAT6 2,4 m MS32947

Преобразовател мъжко-женско (м/м) 7911372

Превключвател LLDP MK10203
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13 Приложение
13.1 Съкращения

Съкращение Обяснение
ACM  Alarm Communication Management, управление на аларме-

ните комуникации

CISPR Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriques
Специална международна комисия по радиосмущения

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, Протокол за динамична 
конфигурация на хоста; комуникационен протокол за прис-
вояване на мрежова конфигурация на клиенти от сървър

EMC Eлектромагнитна съвместимост

FTP File Transfer Protocol, Протокол за прехвърляне на файлове

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure (защитен протокол за 
трансфер на хипер-текст), безопасен протокол за трансфер 
на хипер-текст

ID Идентификация

LAN Локална мрежа

LED Светодиод

LLDP-MED  Link Layer Discovery Protocol - for Media Endpoint Devices, 
протокол за откриване на свързващ слой - за медийни 
уреди в крайна точка

MEDIBUS.X Комуникационен протокол за медицински уреди с унифици-
рано дефиниране на данните за всички уреди

NTP Network Time Protocol (протокол за мрежово време)

PoE Power over Ethernet, електрозахранване чрез Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway, Портал ServiceConnect

SDC Service-oriented Device Connectivity, Ориентирана към услу-
гата свързаност на уреда

SNMP Simple Network Management Protocol, Опростен протокол за 
управление на мрежата

SNTP Simple Network Time Protocol, Опростен протокол за 
мрежово време

TLS Transport Layer Security, сигурност на транспортния слой

UDP User Datagram Protocol, Протокол за потребителска дейта-
грама
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Приложение

13.2 Символи

Символ Обяснение

LED за статус

Прав ток

COM

Полюси на електрозахранването

Производител

Дата на производство

WEEE маркировка

Спазвайте ръководството за работа.

Внимание Спазвайте съпътстващата документация (Сим-
вол)

Сериен номер

Каталожен номер

LAN връзка

Съвместимо с IEC 60601-1

Електрозахранване за LAN чрез Ethernet

Клас защита II, медицински електрически изделия

Използвай до (показва датата, след която медицинският 
продукт вече не може да се използва, тъй като изтича TLS 
сертификатът за безопасна мрежова комуникация)

XXXX

REF
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