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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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1 Dokumentummal kapcsolatos tudnivalók
1.1 A dokumentumban használt jelölések

1.2 Fogalmak használata
A Dräger a "tartozék" kifejezés alatt nem csak az IEC 60601-1 szabvány szerinti 
tartozékokat, hanem a fogyó alkatrészeket, cserélhető alkatrészeket és 
csatlakoztatott alkatrészeket is érti.

1.3 Márkanevek
1.3.1 A Dräger védjegyei

Azon országok listája, ahol a Dräger a márkaneveket bejegyezte, a következő 
webhelyen található: www.draeger.com/trademarks

1. A mondatok elején álló számok műveleti lépéseket jelölnek. A lépések számo-
zása minden új műveletsor elején az 1-es számmal kezdődik.

– A gondolatjelek adatok, opciók vagy tárgyak felsorolását jelölik.

(A) A zárójelben lévő betűk a hozzájuk tartozó ábrák elemeire utalnak.

A Az ábrákon látható betűk olyan elemeket jelölnek, amelyekre a szöveg hivatko-
zik.

A vastagon és dőltbetűvel szedett szövegek a készüléken látható feliratokat 
jelölik.

► Ez a háromszög a figyelmeztetéseken belül a veszély elhárításának lehetséges 
módjait jelöli.

Ez a szimbólum olyan információkat jelöl, amelyek megkönnyítik az orvostech-
nikai eszköz használatát.

Márkanév

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®
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1.3.2 Külső gyártók márkanevei

Márkanév A márkanév tulajdonosa

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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Funkciók az integrált rendszerben

2 Funkciók az integrált rendszerben
Ha egy adott munkaterületen különböző készülékek kombinációja üzemel, azok 
integrált rendszert alkotnak. Az integrált rendszer lehetővé teszi a munkaterületen 
üzemeltetett készülékek között az információcserét és a funkciók megosztását. Egy 
adott készülék adatai megjeleníthetők az ugyanazon munkaterülethez tartozó más 
készülékeken is. A felhasználó által az egyik készüléken végzett művelet 
megosztott rendszerfunkciókat indíthat el ugyanazon munkaterület más 
készülékein is. A felhasználónak figyelembe kell vennie, hogy ezek milyen hatást 
gyakorolnak a páciensekre. Bizonyos megosztott rendszerfunkciók csak egy 
irányban működnek. Más rendszerfunkciók hatása kétirányú. Kétirányú 
rendszerfunkciók esetében a készülékek kölcsönösen befolyásolják egymást. 
Azokat a rendszerfunkciókat, amelyek hatással vannak egy adott készülék 
működésére, a szervizszemélyzetnek kell konfigurálnia. A kétirányú 
rendszerfunkciókat ugyanazon munkaterület minden készülékén megfelelően 
konfigurálni kell. Az integrált rendszer azonosítója kiemelt fontosságú a páciensek 
biztonsága szempontjából, ezért mindenképpen azonosítót kell rendelni a 
munkaterülethez. Minden kórháznak ki kell dolgoznia egy névadási koncepciót, 
amelyik az intézmény minden munkaterülete számára egyértelmű megnevezést 
határoz meg. Rendszerfunkciók megoszthatók közvetlen (két pont közötti) 
kapcsolaton vagy hálózati kapcsolaton keresztül. Ebben az integrált rendszer 
azonosítója kiemelt szerepet játszik. A megegyező integráltrendszer-azonosítóval 
rendelkező készülékek ugyanazon munkaterülethez lesznek besorolva, és képesek 
lesznek információkat és funkciókat megosztani.

2.1 Példák megosztott rendszerfunkciókra
2.1.1 Riasztásnémítás szinkronizálása

A munkaterülethez tartozó egyes készülékek riasztásnémító gombbal 
rendelkeznek, amely a riasztási hangjelzések ideiglenes kikapcsolására szolgál. Az 
integrált rendszerekben a riasztásnémítás a munkaterülethez tartozó valamennyi 
készüléken egyszerre hajtható végre. Így a riasztásnémításhoz kevesebb 
felhasználói műveletre van szükség azokban az esetekben, amikor egyszerre több 
készülék riaszt.

2.1.2 Páciensadatok importálása
A páciensmonitoron páciens felvételekor, áthelyezésekor vagy elbocsátásakor 
lehetőség van a páciensadatoknak (pl. magasság, életkor, testsúly, 
pácienskategória) a hálózaton keresztüli lehívására („HIS beolvasása” gomb), vagy 
azok bevihetők kézileg a megfelelő párbeszédablakban. Ezeket az adatokat a 
rendszer a terápiás és riasztási adatok megfelelő és egységes beállítása 
érdekében továbbítja az ugyanazon munkaterülethez tartozó terápiás készüléknek. 
Ez a funkció csak egy irányban működik.

2.1.3 Megosztott adatok megjelenítése
A páciensmonitoron megjeleníthetők az ugyanazon munkaterülethez tartozó 
lélegeztetőgépek és altatógépek görbéi és paraméterértékei.
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2.1.4 Idő szinkronizálása
Az egyes készülékek szinkronizálhatják saját órájukat egy központi időszerverrel 
(NTP-szerverrel). Ezzel biztosítható, hogy a munkaterület minden készülékén 
egységes legyen az időbeállítás, ami elősegíti az események egységes és 
megfelelő dokumentálását.

2.1.5 Adatok exportálása
Egy adott páciensmonitor, lélegeztetőgép vagy altatógép adatai (pl. beállítások, 
fiziológiai értékek és riasztások) a hálózaton keresztül elérhetővé tehetők más 
készülékek vagy alkalmazások (pl. HIS, HL7, PDMS stb.) számára.
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3 Biztonságra vonatkozó információk
3.1 Rendeltetésszerű használat

A CC300 lehetővé teszi a kommunikációt a felsorolt Dräger MEDIBUS.X-
készülékek és a Dräger által jóváhagyott, szolgáltatásorientált eszközkapcsolatot 
(Service-oriented Device Connectivity – SDC) használó készülékek között orvosi 
készülékrendszeren vagy orvosi informatikai rendszeren belül. A protokollátalakító 
elősegíti az adatcserét, adott funkciók vezérlését, valamint bizonyos folyamatok 
szinkronizálását. Ezeket az adatokat más SDC-készülékek felhasználhatják a 
diagnózisok felállítása és a terápiás döntések meghozatala során.

3.2 Alkalmazási terület
A Dräger Connectivity Converter CC300 egy kórházi környezetben való 
használatra szánt protokollátalakító.

A készüléket orvostechnikai eszközökkel való használatra tervezték Ne használja a 
készüléket az alábbi környezetekben:

– épületeken kívül,

– a páciens áthelyezésekor,

– járművekben, repülőgépeken és helikoptereken.

3.3 Követelmények a felhasználócsoportokkal szemben
A „felhasználócsoport” megnevezés azt a felelős személyzetet jelöli, amelyet az 
üzemeltető a készüléken végzett adott művelet elvégzésével megbíz.

3.3.1 Az üzemeltető szervezet feladatai
Az üzemeltető szervezetnek a következőkről kell gondoskodnia:

– Mindegyik felhasználócsoport rendelkezik a szükséges képzettséggel (pl. részt 
vett szakmai tréningen vagy tapasztalati úton szerezte meg a szaktudást).

– Mindegyik felhasználócsoport rendelkezik a feladat végrehajtásához szükséges 
képzettséggel.

– Mindegyik felhasználócsoport elolvasta és megértette a jelen dokumentum rá 
vonatkozó fejezeteit.

3.3.2 Felhasználócsoportok
Klinikai felhasználók
Ez a felhasználócsoport az orvostechnikai eszközt rendeltetésszerűen használja.

Tevékenység Követelmény
Az orvostechnikai eszköz 
rendeltetésszerű használata

Az orvostechnikai eszköz használatával 
kapcsolatos orvosi szaktudás
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Felújítást végző személyzet
Ez a felhasználócsoport végzi el az orvostechnikai eszköz felújításával kapcsolatos 
tevékenységeket.

Szervizszemélyzet
Ez a felhasználócsoport telepíti az orvostechnikai eszközt és elvégzi a szervizelési 
munkákat.

Ha termékspecifikus ismeretek vagy eszközök szükségesek, a 
szerviztevékenységeket szakképzett szervizszemélyzetnek kell elvégeznie. A 
szakképzett szervizszemélyzetet a Dräger oktatásban részesítette ezeknek a 
szerviztevékenységeknek az elvégzéséhez az orvostechnikai eszközön.

Javasoljuk, hogy kössön szervizszerződést a Dräger vállalattal.

3.4 A biztonsági utasításokkal és óvintézkedésekkel 
kapcsolatos tudnivalók
A biztonsági utasítások és óvintézkedések kockázatokra figyelmeztetnek és a 
termék biztonságos használatát célzó utasításokat közölnek. Ezek be nem tartása 
személyi vagy tárgyi sérüléshez vezethet.

3.4.1 Biztonsági utasítások
Ez a dokumentum veszélyekre figyelmeztető biztonsági utasításokat közlő részeket 
tartalmaz. Minden biztonsági utasítás meghatározza a veszély típusát és az 
utasítás be nem tartásának következményeit.

3.4.2 Óvintézkedések
Az óvintézkedések műveleti lépésekre vonatkoznak, és olyan veszélyekre hívják fel 
a figyelmet, melyek a műveleti lépések végrehajtása során történhetnek.  Az 
óvintézkedéseket a műveleti lépések előtt kell végrehajtani.

A következő figyelmeztető jelzések és jelzőszavak óvintézkedéseket jelölnek, és a 
be nem tartásuk lehetséges következményei alapján vannak megkülönböztetve.

Tevékenység Követelmény
Felújítás Az orvostechnikai eszközök felújításával 

kapcsolatos szaktudás

Tevékenység Követelmény
Üzembe helyezés Villamosmérnöki és gépészeti szaktu-

dás
Tapasztalat az orvostechnikai eszközök 
szervizelése terén

Alapvető szerviz feladatok (ellenőrzés, 
karbantartás a "Karbantartás" c. fejezet-
ben található leírás szerint)

Alapvető és komplex szervizmunkák 
(ellenőrzés, karbantartás, javítás)

Tapasztalat az orvostechnikai eszközö-
kön végzett komplex szervizmunkák 
terénAz indítási beállítások konfigurálása

Integrálás informatikai hálózatba Az IEC 80001 szabványcsoport szerinti 
rendszerintegrációval kapcsolatos isme-
retek
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3.5 Alapvető biztonsági tudnivalók
3.5.1 Használati útmutató

Az orvostechnikai eszköznek a jelen használati útmutatóban foglaltaktól eltérő 
használata személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet.

► Tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat. Az orvostechnikai eszközt csak a 
rendeltetésének megfelelően használja. A használati útmutatót hozzáférhető 
helyen tárolja. Kövesse a jelen orvostechnikai eszközzel együtt használt összes 
egyéb eszköz használati útmutatóját.

A használati útmutató nem tartalmaz információkat a következőkre vonatkozóan:

– A felhasználó számára nyilvánvaló veszélyek

– A készülék nyilvánvalóan helytelen használatának következményei

– Az egy vagy több betegségben szenvedő páciensekre gyakorolt esetleges 
negatív hatások

3.5.2 Szimbólumok és termékcímkék
A szimbólumok és termékcímkék figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés 
vagy anyagi kár keletkezhet.

► Mindig vegye figyelembe a szimbólumokat és termékcímkéket.

3.5.3 Az orvostechnikai eszközön végzett módosítások
Az orvostechnikai eszközön végzett módosítások hibás működéshez és 
következésképpen személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethetnek.

► Ne módosítsa az eszközt.

3.5.4 Áramütés
A készülék burkolata alatt feszültség alatt lévő komponensek találhatók.

► Ne nyissa fel a műanyag borítás alatt található házat.

► A karbantartási műveleteket az azokért felelős személyzetnek kell elvégeznie. 
Erre a célra a Dräger a DrägerService szakszervizt ajánlja.

Figyelmez-
tető jelzés

Jelzőszó A be nem tartás következményei

FIGYELMEZTETÉS Halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT Közepes vagy enyhe sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS Tárgyi sérüléshez vezethet.
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3.5.5 Tartozékok
Az inkompatibilis tartozékok használata akadályozhatja az orvostechnikai 
eszközmegfelelő működését. Ennek következtében személyi sérülés vagy anyagi 
kár keletkezhet.

► Csak kompatibilis tartozékokat használjon. Az orvostechnikai eszközzel 
kompatibilis tartozékokat az eszközhöz mellékelt rendelési lista tartalmazza.

► Csak sérülésmentes tartozékokat használjon. A hibás tartozékok használata 
akadályozhatja az orvostechnikai eszközt a megfelelő működésben. Ennek 
következtében személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

► Ha a tartozékok és a csatlakoztatott eszközök használata során nem követi a 
hozzájuk tartozó használati útmutatóban foglaltakat, az az eszközök nem 
rendeltetésszerű vagy helytelen használatához, illetve nem megfelelő 
felújításához vezethet. Ennek következtében személyi sérülés vagy anyagi kár 
keletkezhet.

► Csak a rendelési listában szereplő tápegységet használja.

3.5.6 Mágneses rezonanciás képalkotás
A mágneses mezők negatív hatással lehetnek az orvostechnikai eszköz 
működésére, és veszélyeztethetik a pácienst vagy a felhasználót.

► Ne használja az orvostechnikai eszközt egy helyiségben mágneses mezőt 
létrehozó berendezésekkel (például mágneses rezonanciás képalkotókkal).

3.5.7 Túlhevülés
A túlhevülés negatív hatással lehet az orvostechnikai eszköz működésére.

► Ne használja az orvostechnikai eszközt hősugárzók vagy más hőforrások 
közelében.

► Ne tegye ki az orvostechnikai eszközt közvetlen napfénynek.

► Ne zárja el a burkolaton elhelyezett szellőzőnyílásokat.

3.5.8 Gyúlékony gázok
25 tf%-nál nagyobb oxigénkoncentráció, illetve gyúlékony vagy robbanékony 
gázkeverékek jelenléte esetén fokozott robbanás- és tűzveszély áll fenn, ami 
személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet. 

► Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol az oxigénkoncentráció 
meghaladhatja a 25 tf%-ot, vagy ahol gyúlékony vagy robbanékony 
gázkeverékek lehetnek jelen.
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3.5.9 Elektromágneses zavarások
A vezeték nélküli kommunikációs készülékek (pl. mobiltelefonok) és az 
orvostechnikai eszközök (pl. defibrillátorok, elektrosebészeti készülékek) 
elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ha ezeket a készülékeket a jelen 
eszközhöz vagy annak kábeleihez túl közel használják, a keletkező 
elektromágneses zavar akadályozhatja a készülék megfelelő működését. Ennek 
következtében személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

► A készülék teljes körű zavartalan működésének biztosítása érdekében a 
készülék és a vezeték nélküli kommunikációs berendezések, illetve más 
elektromos orvostechnikai eszközök között legalább 1,0 m (3,3 ft) elválasztó 
távolságot kell biztosítani.

3.5.10 Az orvostechnikai eszköz károsodása
A felújítás során, illetve kopás és helytelen tárolás következtében a készülék 
károsodhat. A készülék károsodása esetén nem garantálható amegfelelő 
üzemképesség. A sérült készülékek használata veszélyeztetheti a pácienst.

► Tartsa be a készülék használatakor és tárolásakor biztosítandó környezeti 
feltételekre vonatkozó előírásokat.

► A várttól eltérően viselkedő vagy nyilvánvalóan hibásan működő készülékeket 
cserélje le megfelelően működő készülékre.

3.5.11 Integrált rendszer
A Dräger által engedélyezett integrált rendszerek esetében a CC300 használható a 
többi készülék közvetlen közelében.

3.5.12 Adatátvitel
A hiányosan továbbított adatok veszélye

Előfordulhat, hogy az eszköz hiányosan továbbítja a riasztási állapotokra 
vonatkozó adatokat.

► Az ilyen adatokat ne használja páciensmonitorozásra vagy készülékek 
felügyeletére.

► Az adatok felhasználhatók egy nyugtázás nélküli riasztástovábbítást alkalmazó, 
osztott riasztó rendszernek a IEC 60601-1-8:2014 szabvány szerinti 
kiépítéséhez. 

► Maradjon a csatlakoztatott MEDIBUS.X-készülékek riasztásának 
hallótávolságában.
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Biztonságra vonatkozó információk

3.5.13 Nem jóváhagyott SDC-készülékek
A nem jóváhagyott SDC-készülékek miatt fennálló veszély 

Az orvostechnikai eszközzel megegyező informatikai hálózathoz csatlakozó, más 
SDC-készülékek kommunikálhatnak az eszközzel. A nem jóváhagyott készülékek 
számára meg kell akadályozni az eszközzel való kommunikációt.

► Ügyeljen arra, hogy a nem jóváhagyott készülékek ne csatlakozhassanak a 
kórház informatikai hálózatához.

► A jóváhagyott eszközök listáját mindig tartsa naprakészen, hogy az mindig csak 
azon készülékeket tartalmazza, amelyek használhatók a CC300 
protokollátalakítóval (a listát csak a szakképzett szervizszemélyzet tudja 
karbantartani).

► Gondoskodjon alternatív megoldásokról (pl. MAC-címszűrő).

3.6 Biztonság a tisztítás és a szervizelés közben
3.6.1 Fertőzésveszély

A készüléket fel kell újítani, ellenkező esetben megnő a fertőzésveszély.

► Az első üzembe helyezés előtt tisztítsa meg és fertőtlenítse a készüléket.

► Tartsa be az egészségügyi intézmény higiéniai és felújítási előírásait.

► A készüléket jóváhagyott felújítási eljárások szerint újítsa fel.

► Tartsa be a gyártó utasításait a tisztítószerekre, fertőtlenítőszerekre és a felújító 
készülékekre vonatkozóan.

► A szervizelés és ártalmatlanítás előtt, illetve mielőtt az orvostechnikai eszközt 
visszaküldené javításra, újítsa fel az eszközt a "Felújítás" című fejezetben leírtak 
szerint.

3.6.2 Kopás és anyagfáradás
A komponensek kopása és anyagfáradása a készülék meghibásodásához vagy a 
készülék hibás működéséhez vezethet.

► Ellenőrizze, hogy láthatók-e a kopás jelei (pl. repedés, deformáció, 
elszíneződés vagy anyagleválás), és szükség esetén cserélje ki az eszközt.

3.6.3 Szerviz
Ezt az orvostechnikai eszközt rendszeresen és szakszerűen szervizelni kell. Ha 
nem megfelelő módon végzik el a szervizelést, személyi sérülés vagy anyagi kár 
keletkezhet.

► A szervizelést a "Szerviz" című fejezetben leírtak szerint kell elvégezni.

► A szervizelést az illető feladatra kijelölt személyeknek kell elvégezniük.

► A szervizmunkák csak akkor végezhetők el, ha a készülék nem üzemel.
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4 A készülék felépítése
Elölnézet

Kábelcsatlakozók

3
4

8
9

0

Jelö-
lés

Leírás

A Címkézési terület az integrált rendszer azonosítójának elhelyezéséhez

3
4

8
9

1
Jelö-
lés

Leírás

A Soros csatlakozó

B PoE-képes (Power over Ethernet) hálózati csatlakozó

C Egyenáramú tápcsatlakozó

A

A B C
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Felnyitott műanyag borítással
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LED Magyarázat

A Állapotjelző LED
Zölden villog Adatátvitel

Várja meg, amíg az adatátvitel véget ér. A készülék az 
adatátvitel után üzemkész állapotba áll.

Zölden világít A CC300 üzemel.

Pirosan világít Készülékhiba

Pirosan villog Belső hiba

B Tápfeszültség LED
Zölden világít A CC300 üzemel.

Nem világít Nincs tápellátás.

B
A
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Hátulnézet

3
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Jelö-
lés

Leírás

A Rögzítőelem függőleges GCX-sínhez való rögzítéshez a készülék jobb 
oldalán.

B Rögzítőelem függőleges GCX-sínhez való rögzítéshez a készülék bal 
oldalán.

C Rögzítőelem vízszintes sínhez való rögzítéshez.

A B C
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5 Összeszerelés és előkészítés
5.1 A CC300 felszerelése

A CC300 a talajra merőleges állásban felszerelhető függőleges GCX-sínre vagy (a 
Dräger vagy a Fairfield által gyártott) vízszintes sínre. A CC300 protokollátalakítót 
csak akkor használja, ha a borítás fel van szerelve.

A CC300 felszerelését és konfigurálását a szakképzett szervizszemélyzet végzi.

A CC300 felszerelhető falra, ellátóegységre vagy más készülékek 
gurulóállványára.

5.2 Összeszerelés

1. Távolítsa el a műanyag borítót. Ehhez az alsó szélénél fogva emelje meg a 
műanyag borítót.

2. A kábelek beszereléséhez akassza be a műanyag borítót a CC300 tetején.

3. Csatlakoztassa a hálózati tápegység kábelét. A tápfeszültség LED ekkor zölden 
világítani kezd. (A CC300 a hálózati csatlakozón keresztül is ellátható 
tápfeszültséggel (PoE) Azonban amint a hálózati tápegységet csatlakoztatja, a 
készülék arról veszi az áramot.)

4. A mellékelt kábelt csatlakoztassa a MEDIBUS.X-készülék soros 
csatlakozójához. Szükség esetén használja a mellékelt adaptert. A kábel másik 
végét csatlakoztassa a CC300-hoz. 

5. A hálózati csatlakozón keresztül csatlakoztassa a CC300-at a kórházi 
hálózathoz.

6. Miután minden kábelt csatlakoztatott, helyezze fel a műanyag borítót. Ehhez 
helyezze vissza a műanyag borítót a készülék felső részénél, majd nyomja a 
bortó alsó részét a kábelcsatlakozókra. A műanyag borító egyúttal 
tehermentesíti is a csatlakoztatott kábeleket. 

Ezzel a CC300 készen áll a használatra. A CC300 nem rendelkezik saját 
felszanálói felülettel. A CC300 konfigurálása ezért a Perseus A500 vagy az Atlan 
A3xx képernyőjén, illetve a DrägerService-szoftver segítségével végezhető el.

3
4

9
0

6
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FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye
► A soros csatlakozóhoz legfeljebb 24 V DC névleges feszültségű készülékek 

csatlakoztathatók. 

► A hálózati csatlakozóhoz legfeljebb 57 V DC névleges feszültségű készülékek 
csatlakoztathatók.

5.2.1 Integrált rendszer
A készülékek összekapcsoláshoz (pl. a Perseus A500 rendszerfunkcióinak 
használatához egy Dräger által jóváhagyott SDC-monitorral) az érintett 
készülékeknek egyértelmű és megegyező integráltrendszer-azonosítót kell 
használniuk. Győződjön meg arról, hogy az integrált rendszer azonosítója 
megfelelően van konfigurálva.

A szakképzett szervizszemélyzetnek a kiválasztott integrált rendszernek 
megfelelően előzetes beállításokat kell végeznie a CC300 protokolladapteren, 
melyek befolyásolják az integráltrendszer-azonosító hitelesítési és konfigurálási 
folyamatát.

Ha az integrált rendszer módosul, a szakképzett szervizszemélyzetnek 
módosítania kell az érintett előzetes beállításokat.

Az integrált rendszer azonosítója az ASCII-karakterkészlet 94, angol nyelű 
billentyűzeten megtalálható, nyomtatható karaktereit tartalmazhatja, pontok és 
szóközök nélkül: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FIGYELMEZTETÉS
Helytelen integráltrendszer-azonosító veszélye
A készülékek használati helyének megváltoztatásakor az integráltrendszer-
azonosítót is módosítani kell.

► A készülékek használati helyének megváltoztatásához mindig kérje a 
szakképzett szervizszemélyzet segítségét.

► Ügyeljen arra, hogy az integráltrendszer-azonosítónak egyeznie kell azon 
készülékek esetében, amelyeknek az adott munkaterületen kommunikálniuk kell 
egymással.

► A integráltrendszer-azonosítót a használati helyének vagy a csatlakoztatott 
integrált rendszernek megfelelően kell megadni.

5.2.1.1 Az integrált rendszer azonosítója

Az integrált rendszer azonosítója 3 adatmezőből áll. Az adatmezőknek 
egyértelműen jelölniük kell a készülék használati helyét vagy azt az integrált 
rendszert, amelyhez a készülék tartozik (1., 2., .3. vagy 4. készülékelrendezés).

– Kórház-azonosító
– Osztály-azonosító
– Munkaállomás-azonosító
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1. példa: A CC300 egy állandó használati helyre van felszerelve (pl. egy fali sínre 
vagy egy ellátóegységre)

2. példa: A CC300 a Perseus A500 gurulóállványára van felszerelve

A Dräger javasolja, hogy a beállított integráltrendszer-azonosító elég rövid legyen 
ahhoz, hogy a Perseus A500 fejlécében elférjen az osztályazonosító és a 
munkaállomás-azonosító. 

Mivel a kórház-azonosító nem jelenik meg a készülék képernyőjén, a kórház-
azonosítónak a kórház összes készüléke esetében egyeznie kell. Ellenkező 
esetben a felhasználó az integráltrendszer-azonosító megjelenített összetevői 
alapján nem tudja megállapítani, hogy a készülékek ténylegesen össze vannak-e 
egymással kapcsolva. Minden kórháznak ki kell dolgoznia egy névadási 
koncepciót, amely az intézmény minden munkaterülete számára egyértelmű 
megnevezést határoz meg.

5.2.1.2 Lehetséges készülékelrendezések

A CC300 az alábbi készülékelrendezésekben használható.

A következő fejezetben az 1–4. készülékelrendezést bemutató ábrákon a Perseus 
A500 készülék szerepel példaként.

5.2.1.2.1 1. készülékelrendezés

A CC300 és a Dräger által jóváhagyott SDC-monitor ugyanarra a gurulóállványra 
van felszerelve, mint a MEDIBUS.X-készülék. A további információkért lásd: 
"Támogatott készülékek", 26. oldal.

CC300
Kórház-azonosító HOSP1 (nem jelenik meg a Perseus 

A500 fejlécén)

Osztály-azonosító CARDIO

Munkaállomás-azonosító OR22

CC300
Kórház-azonosító HOSP1 (nem jelenik meg a Perseus 

A500 fejlécén)

Osztály-azonosító COMBI

Munkaállomás-azonosító CART1
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Ebben a készülékelrendezésben a CC300 mindig az adott integrált rendszerhez 
konfigurált integráltrendszer-azonosítóval indul. Ez akkor sem változik, ha 
ideiglenesen kimarad a tápellátás, vagy ha a teljes 1. készülékelrendezést más 
használati helyre helyezik át.

A CC300 integráltrendszer-azonosítójának konfigurálását kizárólag a szakképzett 
szervizszemélyzettel végeztesse.

A CC300-on jól láthatóan fel kell tüntetni az integráltrendszer-azonosítót. Az 
integráltrendszer-azonosító ebben az esetben egy készülékegyüttest jelöl (pl. 
HOSP1/COMBI/CART1), és nem a használat helyére utal (pl. 1. műtő). Az 
integráltrendszer-azonosítónak meg kell egyeznie a rendszerhez tartozó, Dräger 
által jóváhagyott SDC-monitor által használt azonosítóval.

E készülékkombináció esetében a CC300 nem tudja átvenni az integráltrendszer-
azonosítót egy adott helyen fixen felszerelt kapcsolótól.

5.2.1.2.2 2. készülékelrendezés

A CC300 és a Dräger által jóváhagyott SDC-monitor fixen telepítve van egy adott 
helyen, és a CC300-hoz jóváhagyott Dräger MEDIBUS.X-készülékek csatlakoznak.
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Ebben a készülékelrendezésben a CC300 mindig az adott használati helyhez 
konfigurált integráltrendszer-azonosítóval indul. Nincs szükség beavatkozásra a 
felhasználó részéről még áramkimaradás vagy más MEDIBUS.X-készülék 
csatlakoztatása esetén sem. A CC300 integráltrendszer-azonosítójának 
konfigurálását kizárólag a szakképzett szervizszemélyzet végezheti. A beállított 
integráltrendszer-azonosítót láthatóan fel kell tűntetni a CC300 külsején. Az 
integráltrendszer-azonosító ebben az esetben egy használati helyet jelöl (pl. 
HOSP1/CARDIO/OR22), és nem egy készülékegyüttest. Az integráltrendszer-
azonosítónak meg kell egyeznie a rendszerhez tartozó, Dräger által jóváhagyott 
SDC-monitor által használt azonosítóval.

E készülékkombináció esetében a CC300 nem tudja átvenni az integráltrendszer-
azonosítót egy adott helyen fixen felszerelt kapcsolótól.

5.2.1.2.3 3. készülékelrendezés

Ez a készülékelrendezés csak olyan terápiás készülékekre vonatkozik, amelyeknek 
a felhasználói felületén hitelesíteni lehet a CC300 integráltrendszer-azonosítóját 
(pl. Perseus A500 és Atlan A3xx).

A CC300 egy gurulóállványra van felszerelve, a Dräger által jóváhagyott SDC-
monitor pedig fixen telepítve van egy adott helyen (pl. falon).

E készülékelrendezés használata esetén a CC300 60 másodpercnél hosszabb 
áramkimaradás után vagy a terápiás készülék más használati helyre való 
áthelyezését követően nem hitelesített integráltrendszer-azonosítóval indul. 

A csatlakoztatott terápiás készülékek adatait azonban annak ellenére is továbbítja 
a hálózatnak (pl. a Dräger Infinity Gateway hálózatnak), hogy az integráltrendszer-
azonosító nincs hitelesítve.

A rendszerhez tartozó SDC-monitorral azonban csak azután lehetséges az 
interakció, hogy a szervizszemélyzet konfigurálta és hitelesítette a CC300 és a 
Dräger által jóváhagyott SDC-monitor integráltrendszer-azonosítóját.
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A konfigurálás és a hitelesítés csak akkor hajtható végre, ha a szakképzett 
szervizszemélyzet a CC300-on elvégezte az ehhez szükséges beállításokat. Ez a 
CC300-on látható feliratról ismerhető fel, amely ebben az esetben jelzi, hogy az 
eszköz ahhoz a Perseus A500 készülékhez tartozik, amelyre felszerelték (pl. 
„CC300 egység az XYZ sorozatszámú Perseus A500 készülékhez”).

Ha a CC300 áramellátása több mint 60 másodpercig megszakad, az 
integráltrendszer-azonosítót ismét hitelesíteni kell a terápiás készülék rendszer-
konfigurációjában. Az első üzembe helyezéskor, illetve a készülék használati 
helyének megváltoztatásakor az integráltrendszer-azonosítót megfelelően be kell 
állítani. Az integráltrendszer-azonosító ebben az esetben az adott helyen fixen 
telepített, Dräger által jóváhagyott SDC-monitor használati helyet jelöli (pl. 
HOSP1/CARDIO/OR22), és nem egy készülékegyüttesre utal. 

Azokon a helyeken, ahol LLDP-technológiát használó kapcsoló van telepítve, a 
kapcsolóval beállítható az integráltrendszer-azonosító a CC300 
protokolladapteren, melyet ezután a rendszer automatikusan hitelesít. Az új 
integráltrendszer-azonosító ilyenkor nem kell a szervizszemélyzetnek beállítania és 
hitelesítenie.

Ha a CC300-at leválasztják a Dräger által jóváhagyott LLDP-kapcsolóról, a CC300 
továbbra is az LLDP-kapcsoló integráltrendszer-azonosítóját fogja használni. 
Ilyenkor azonban az azonosító nem lesz automatikusan hitelesítve.

FIGYELMEZTETÉS
Integrált rendszerben való üzemeltetéskor fennálló veszély
A hibás vagy nem megfelelő integráltrendszer-azonosítók használata azt 
eredményezheti, hogy nem a megfelelő készülékek létesítenek kapcsolatot 
egymással. Ennek következményeként a készülékek a várttól eltérően 
működhetnek.

► Az integrált rendszer azonosítóját mindig a készülék aktuális helyének 
megfelelően állítsa be.

► Kórházon belüli szállítást követően ellenőrizze az integrált rendszer- 
azonosítóját a terápiás készülékhez csatlakoztatott képernyőn.

► Használjon egyértelmű azonosítókat.

► Kerülje az olyan karakterek használatát, amelyek könnyen összekeverhetők 
egymással (pl. 0 és O).

► Kerülje a túl hosszú azonosítók használatát.

► A kapcsolat létesítése előtt ellenőrizze, hogy az integrált rendszer azonosítója 
megfelelően lett-e megadva a terápiás készüléken.

5.2.1.2.4 4. készülékelrendezés

A CC300 a MEDIXBUS.X-készülék gurulóállványára van felszerelve. A Dräger által 
jóváhagyott LLDP-kapcsoló fixen a pácienságy mellé van telepítve. A további 
információkért lásd: "Támogatott készülékek", 26. oldal.
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Ebben a készülékelrendezésben a CC300 áramkimaradás vagy a MEDIBUS.X-
készülék más használati helyre való áthelyezése után a CC300-ra konfigurált, nem 
hitelesített integráltrendszer-azonosítót használva indul. A konfigurált 
integráltrendszer-azonosítónak azt kell jeleznie, hogy a CC300 ahhoz a 
MEDIBUS.X-készülékhez tartozik, amelyre fel van szerelve (pl. 
HOSP1/COMBI/V500CART1), nem pedig a használati helyre kell utalnia (pl. 1. 
műtő).

Amikor a CC300 csatlakozik a Dräger által jóváhagyott LLDP-kapcsolóhoz, a 
CC300 (az LLDP-protokoll használatával) átveszi az LLDP-kapcsolón beállított 
azonosítót, és azt új, hitelesített integráltrendszer-azonosítóként kezdi használni. 
Ha ez megegyezik a rendszerhez tartozó, Dräger által jóváhagyott SDC-monitor 
által használt integráltrendszer-azonosítóval, akkor a készülékek adatot tudnak 
cserélni egymással.

A CC300 integráltrendszer-azonosítójának konfigurálását kizárólag a szakképzett 
szervizszemélyzettel végezheti. Ilyenkor a szakképzett szervizszemélyzet ellátja a 
megfelelő felirattal a CC300-ast.

A CC300-on feltűntetett felirat ebben az esetben egy készülékegyüttest jelöl, 
valamint azt mutatja, hogy az átalakító csatlakoztatható egy Dräger által 
jóváhagyott LLDP-kapcsolóhoz (pl. „Az XYZ készülékhez vagy LLDP-
pácienságyhoz”).

Ha a CC300-at leválasztják a Dräger által jóváhagyott LLDP-kapcsolóról, a CC300 
ismét a számára konfigurált integráltrendszer-azonosítót fogja használni. Ilyenkor 
azonban az azonosító nem lesz automatikusan hitelesítve.

4
1

2
5

2

LLDP-kapcsoló

CC300
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FIGYELMEZTETÉS
Integrált rendszerben való használat veszélye
A hibás vagy nem megfelelő integráltrendszer-azonosítók használata azt 
eredményezheti, hogy nem a megfelelő készülékek létesítenek kapcsolatot 
egymással. Ennek következményeként a készülékek a várttól eltérően 
működhetnek.

► Az LLDP-kapcsolót a szakképzett szervizszemélyzetnek kell konfigurálnia.

► Az LLDP-kapcsolót egyértelműen hozzá kell rendelni egy pácienságyhoz. 

► Csak olyan készülékeket kapcsoljon össze, amelyekkel egy adott LLDP-
kapcsolónál ugyanazt a páciens kezeli.

5.2.1.2.5 Ellenőrzőlista az integrált rendszer azonosítójának beállításához a Perseus 
A500 beviteli eszközként való használata esetén

Előfeltételek:

– A készülék Készenlét üzemmódban van.

– A készülék nem része egy integrált rendszernek.

1. Nyissa meg a Rendszer beállítása párbeszédablakot.

2. Érintse meg a Rendszer fület.

3. Érintse meg a függőleges Rendszerintegrálás fület.

4. Adja meg a konfigurációs jelszót.

5. Egymás után adja meg a Kórház-azonosítót, az Osztály-azonosítót és a 
Munkaállomás-azonosítót.

– Érintse meg a ceruza jelet.

– A virtuális billentyűzettel módosítsa a neveket.

– Hagyja jóvá a beírtakat az Enter gombbal.

Az integrált rendszer azonosítójának létrehozásakor ügyeljen a kis- és 
nagybetűkre.

6. Ha az integrált rendszer azonosítójának mindhárom részét megadta, hagyja 
jóvá az azonosítót a Csatlakozás opcióval. A fejlécen látható „Hálózat” 
szimbólum jelzi a Dräger által jóváhagyott SDC-monitorral létesített kapcsolat 
állapotát.

7. Szükség esetén a Megosztott rendszerfunkciók lapon a Be és Nincs 
lehetőségek használatával adjon meg további beállításokat.

8. Zárja be a Rendszer beállítása párbeszédablakot.

5.2.1.3 Riasztások

A CC300 rendszeresen lekérdezéseket küld a csatlakoztatott MEDIBUS.X-
készüléknek. Ha két lekérdezés között riasztás lép fel, majd azonnal véget ér, a 
riasztást a CC300 nem fogja észlelni, és nem továbbítja a hálózatnak. A riasztások 
várható késési ideje jellemzően 2 másodperc.

Mindig a CC300-hoz csatlakoztatott MEDIBUS.X-készülék riasztásai az irányadóak 
és relevánsak.
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Vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a mért 
érték nem indokolja a csatlakoztatott Gateway-készülék HL7-ACM-profilja alapján 
kiváltott riasztást. A rendszer tehát olyankor riaszt, amikor a mért érték még nem 
érte el a határértéket. Ez abból adódik, hogy a rendszer az értékeket azonos 
időbélyegzővel látja el annak ellenére, hogy azok rögzítésének ideje között 
(csekély) eltérés van.

5.2.1.4 Támogatott készülékek

A CC300 az alábbi készülékeket támogatja. A továbbított adatok felhasználhatók 
klinikai célokra.

– SW 2.01 verziójú és újabb Perseus A500, 06.00-ás MEDIBUS-
protokollverzióval1)2)

– SW 1.01 és újabb szoftververziót használó Altan A3xx, 06.00-s MEDIBUS-
protokollverzióval1)2)

– SW 4.53 szoftververziót használó Primus és Primus IE, 06.00-s MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 02.51 szoftververziót használó Evita V300, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 02.51 szoftververziót használó Evita Infinity V500, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 01.05 szoftververziót használó Evita V600, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 01.05 szoftververziót használó Evita V800, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 02.51 szoftververziót használó Babylog VN500, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 01.05 szoftververziót használó Babylog VN600, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 01.05 szoftververziót használó Babylog VN800, 04.03-as MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 2.02 szoftververziót használó Zeus IE, 06.00-s MEDIBUS-
protokollverzióval2)

– SW 5.02 szoftververziót használó Savina 300, 04.00-s MEDIBUS-
protokollverzióval2)

1) Készülékállapotok szinkronizálása a MEDIBUS.X-készülék és a Dräger IACS páciensmonitor 
között

2) MEDIBUS.X-adatok átalakítása SDC formátumú adatokká a IACS páciensmonitornak vagy az 
Infinity Gateway-nek való továbbítás céljából. Az adatokat csak az IACS páciensmonitor tudja 
megjeleníteni. Az Infinity Gateway HL7 szabványú kapcsolaton és API-interfészen keresztül 
továbbítja az adatokat a többi rendszernek.
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6 Információk a használathoz
A CC300 készüléken nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

A Dräger által jóváhagyott MEDIBUS.X-készülékek integrált rendszert alkotva a 
CC300-on keresztül üzemelnek. Ezek az integrált rendszerben összekapcsolt 
MEDIBUS.X-készülékek információkat szolgáltatnak, illetve felhasználják a 
rendelkezésre álló információkat.

A funkciókat az adott készülék használati útmutatója ismerteti.

6.1 Tanúsítványok
A Connectivity Converter CC300 adapterátalakítót érvényes TLS biztonsági 
tanúsítvánnyal szállítjuk. Az integrált rendszeren belüli kommunikáció csak 
érvényes tanúsítvány birtokában lehetséges.

Ha a tanúsítvány lejár, azt a szakképzett szervizszemélyzetnek meg kell újítania.
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7 Hibaelhárítás
LED Jelentés Megoldás
Az állapot-
jelző LED 
pirosan villog

Belső hiba Szakítsa meg a tápellátást, majd 
indítsa újra a CC300-at.

Szakítsa meg a hálózati 
kapcsolatot.

Ellenőrizze a hálózattal létesített 
kapcsolatot.

A tanúsítvány 3 hónapon belül 
lejár.

Újítsa meg a CC300 tanúsítványát 
és tájékoztassa a DrägerService-t.

A tanúsítvány lejárt. Újítsa meg a CC300 tanúsítványát 
és tájékoztassa a DrägerService-t.

A tanúsítvány még nem érvé-
nyes.

Tájékoztassa a DrägerService-t és 
állítsa be a rendszeridőt.

Az integrált rendszer azonosí-
tója nincs megfelelően konfi-
gurálva.

Javítsa és hitelesítse az integrált 
rendszer azonosítóját a csatlakoz-
tatott Dräger MEDIBUS.X-készü-
lékkel. Tájékoztassa a 
DrägerService-t.

Nem található másik SDC-
készülék az adott alhálózaton 
vagy azonos integráltrends-
zer-azonosítóval.

Ellenőrizze a hálózathoz tartozó 
készülék integráltrendszer-azonosí-
tóját.

Hiba az NTP-szerverrel való 
időszinkronizálás közben.

Ellenőrizze, hogy a hálózat és az 
NTP-szerver elérhető-e.

A hálózathoz már tartozik egy 
azonos típusú készülék mege-
gyező integráltrendszer-azo-
nosítóval.

Módosítsa az érintett készülékek 
közül az egyik integráltrendszer-
azonosítóját.

Általános szoftverhiba Tájékoztassa a DrägerService-t.

Az állapot-
jelző LED 
pirosan világít

Készülékhiba Tájékoztassa a DrägerService-t.

A tápfeszült-
ség LED nem 
világít

Nincs tápellátás. Ellenőrizze a PoE-csatlakozót vagy 
a tápegységet, és adott esetben 
módosítsa az áramellátás típusát.

Tájékoztassa a DrägerService-t.
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8 Felújítás
8.1 Felújítással kapcsolatos tudnivalók

A felújítással kapcsolatos tudnivalók nemzetközileg elfogadott irányelveken 
alapulnak, pl. az ISO 17664 szabványon.

8.2 Besorolás a felújítás szempontjából
8.2.1 Az orvostechnikai eszközök besorolása

Az orvostechnikai eszközök és komponenseik besorolása a felhasználási módjuk 
és az abból eredő kockázat alapján történik.

8.2.2 Az eszközspecifikus komponensek besorolása
Kövesse a komponensek használati útmutatójában foglaltakat.

Az alábbi besorolás a Dräger ajánlása.

Nem kritikus
– A készülék felülete

8.3 Újrafelhasználási lista

8.4 Felújítási eljárások
8.4.1 Jóváhagyott felújítási eljárások

Az eszközspecifikus jóváhagyási eljárása során az alábbi felújítási eljárások 
mutattak megfelelő anyagösszeférhetőséget és hatékonyságot:

Besorolás Magyarázat
Nem kritikus Csak ép bőrrel érintkezésbe kerülő komponensek

Félkritikus Alkotóelemek, amelyek légzési gázt szállítanak, vagy nyál-
kahártyával vagy kórosan elváltozott bőrrel érintkeznek

Kritikus Olyan alkotóelemek, amelyek áthatolnak a bőrön vagy a 
nyálkahártyán, vagy vérrel érintkeznek

Komponensek Felületi fertőtlenítés tisztítással
A készülék felülete x

Eljárás Hatóanyag Gyártó Kon-
centrá-
ció

Behatási 
idő

Felületi fertőtlenítés 
tisztítással

Dismozon Plus Bode Chemie 1,6 % 15 perc

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 perc
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8.4.2 Fertőtlenítőszerek
Használjon az adott országban engedélyezett fertőtlenítőszert, amely alkalmas az 
illető felújítási eljárás elvégzéséhez.

A Dräger felhívja a figyelmet, hogy az oxigént és klórt felszabadító szerek egyes 
anyagoknál színváltozást okozhatnak. Ebből a színváltozásból nem következik 
azonban, hogy az orvostechnikai eszköz hibásan működik.

8.4.2.1 Felületi fertőtlenítőszer

A következő weboldal további olyan felületi fertőtlenítőszereket tartalmaz, amelyek 
a „Jóváhagyott felújítási eljárások” c. részben felsoroltakon túl használhatók: 

www.draeger.com/disinfectants

A tesztelés idején a felsorolt felületi fertőtlenítőszerek kompatibilisnek bizonyultak a 
termék anyagával: A felületi fertőtlenítőszerek gyártói a szereket legalább az alábbi 
hatásspektrumokra tesztelték:

– baktericid hatás

– yeasticid hatás

– virucid hatás vagy burkos vírusokkal szembeni virucid hatás

Tartsa be a felületi fertőtlenítőszerek gyártójának utasításait. Egyéb felületi 
fertőtlenítőszerek saját felelőségre használhatók.

8.4.3 Felületi fertőtlenítés tisztítással

FIGYELMEZTETÉS
Az eszközbe jutott folyadék miatt fennálló veszély
Az orvostechnikai eszközbe jutott folyadék az alábbiakat okozhatja:

– az orvostechnikai eszköz károsodását

– áramütést

– az orvostechnikai eszköz hibás működését

► Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék az orvostechnikai eszközbe.

1. Azonnal törölje le a szennyeződéseket. A szennyeződések eltávolításához 
használjon fertőtlenítőszerrel átitatott kendőt.

2. Végezzen felületfertőtlenítést.

3. Miután az orvostechnikai eszköz a meghatározott behatási ideig ki volt téve a 
fertőtlenítőszer hatásának, törölje le a maradék fertőtlenítőszert.

4. Törölje le (legalább ivóvíz minőségű) vízzel átitatott kendővel. Hagyja 
megszáradni az orvostechnikai eszközt.

5. Ellenőrizze, hogy látható-e szennyeződés az eszközön. Adott esetben ismételje 
meg az 1 ... 5. lépést.

6. Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés az orvostechnikai eszközön, és szükség 
esetén cserélje ki.



Használati útmutató  |  Connectivity Converter CC300  31

Szerviz

9 Szerviz
A CC300-ról további információt a műszaki dokumentáció tartalmaz, amelyet 
kérésre rendelkezésére bocsátunk.

9.1 A szervizeléssel kapcsolatos fogalmak meghatározása

9.2 Ellenőrzés

Az "Ellenőrzés és biztonsági ellenőrzés" megnevezés csak a Német Szövetségi 
Köztársaságban érvényes, Ausztriában ennek az "Ismétlődő biztonsági vizsgálat" 
megnevezés felel meg.

9.2.1 Szerviz
A készülék a következő szervizfunkciókat támogatja:

– Távoli szoftverkarbantartás a ServiceConnect szolgáltatáson keresztül

– Tanúsítványfrissítés a ServiceConnect szolgáltatáson keresztül

– Engedélyező lista kezelése a Dräger-HIT szoftver segítségével

További információkért a szervizelésről forduljon a DrägerService 
szakszolgálathoz.

9.2.2 Biztonsági ellenőrzések
A biztonsági ellenőrzések nem helyettesítik a gyártó által előírt karbantartást.

9.2.2.1 Biztonsági ellenőrzések végrehajtása

1. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő használati útmutató.

2. A elektromos biztonság szabványszerű ellenőrzése:

– Ellenőrizze az elektromos biztonságot az IEC 62353 szabványnak 
megfelelően.

Fogalom Meghatározás
Szerviz Az összes művelet (ellenőrzés, karbantartás, javítás) amely-

nek célja, az orvostechnikai eszköz működési állapotának 
megőrzése és helyreállítása.

Ellenőrzés Az orvostechnikai eszköz tényleges állapotának meghatáro-
zása és felmérése céljából végzett műveletek.

Karbantartás Az orvostechnikai eszköz működési állapotának megőrzésére 
szolgáló rendszeres időközönként végzett meghatározott 
műveletek.

Javítás Az orvostechnikai eszköz működési állapotának helyreállítása 
érdekében végzett műveletek egy meghibásodást követően.

Művelet Időszak Célcsoport
Ellenőrzés és biztonsági ellenőrzés Kétévente Szervizszemélyzet
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9.3 Karbantartás

Komponens Időszak Művelet Célcsoport
TLS-tanúsítvány a 
biztonságos háló-
zati kommunikáció-
hoz

Kétévente A TLS-tanúsítvány 
frissítése (a megkö-
tött szervizszerző-
déstől függően 
díjköteles)

Szakképzett szervizsze-
mélyzet
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10 Hulladékkezelés
10.1 Az eszköz ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikai eszközök ártalmatlanítására különleges irányelvek 
vonatkoznak. A készüléket a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani. Az Európai Unió országaiban a Dräger meg fogja szervezni a 
készülék visszaszolgáltatását. További információk a www.draeger.com oldalon 
találhatók (keresőszó: WEEE).
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11 Műszaki adatok

11.1 Általános információk
Minden megadott tűréshatár 20 °C (68 °F), 
60 % relatív páratartalom és 1013 hPa 
(760 Hgmm) nyomás mellett érvényes.

11.2 Környezeti feltételek
Üzemelés közben
Hőmérséklet 0 ... 40 °C

(32 ... 104 °F)

Légköri nyomás 620 ... 1100 hPa
(9,0 ... 15,9 psi)

Relatív páratartalom 10 ... 95 %, páralecsapódás nélkül

Magasság max. 4000 m (13123 ft)

Tárolás és szállítás közben
Hőmérséklet –20 ... 70 °C

(–4 ... 158 °F)

Légköri nyomás 500 ... 1100 hPa 
(7,3 ... 15,9 psi)

Relatív páratartalom 5 ... 95 %, páralecsapódás nélkül

A kondenzátum felgyülemlésének és az elek-
tromos alkatrészek ebből adódó meghibásodá-
sának elkerülése érdekében hirtelen 
hőmérsékletváltozás után (pl. fűtetlen szobá-
ban való tárolást követően) ne kapcsolja be a 
készüléket 30 ... 60 percig.

A Connectivity Converter CC300 így biztonság-
osan és a műszaki leírásban foglaltaknak meg-
felelően fog működin.

11.3 Üzemi paraméterek
Tápellátás
Egyenáramú tápcsatlakozó

Tápfeszültség 24 V ±5 %

Áramerősség 250 mA

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

II. védettségi osztályba tartozó orvostechnikai 
eszköz
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Kimenet 24 V
250 mA

II. védettségi osztályba tartozó orvostechnikai 
eszköz

PoE-áramellátás

Elektromos feszültség 48 V névleges feszültség
(37 ... 57 V)

Áramerősség 125 mA névleges áramerősség
(105 ... 162 mA)

Teljesítmény szerinti besorolás 3 az IEEE 802.3af szerint

Kompatibilis a következőkkel: IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Teljesítményfelvétel

Készenlét

Jellemzően 225 mA
5,5 W

Maximum 350 mA
10 W

Bekapcsolási áram

Tápegység bemenete 350 mA

PoE-áramellátás 350 mA

Fizikai méretek
Magasság 240 mm (9,5 in)

Szélesség 110 mm (4,3 in)

Hosszúság 48,5 mm (1,9 in)

Súly
Tápegység nélkül 1,1 kg (2,43 lb)

Tápegység 0,1 kg (0,22 lb)

Védettségi osztályok
Folyadékok és testek behatolása ellen IP21 az IEC 60529 szabvány szerint

Üzemkész állapotban, felszerelt műanyag borí-
tóval

Latextartalom A termék természetes gumilatexet felhaszná-
lása nélkül készült.

11.3 Üzemi paraméterek (folytatás)



36  Használati útmutató  |  Connectivity Converter CC300  

Műszaki adatok

GTIN 04048675543527

Besorolás A 93/42/EGK európai közösségi irányelv 
IX. melléklete 
és az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 
2017/745 uniós rendelet szerint

IIb osztály
UMDNS-kód: 16902 (számítógép interfész)

11.4 A készülék csatlakozói
Soros interfészek COM 1;

Csak olyan készülékeket csatlakoztasson, 
amelyek megfelelnek az IEC 62368-1 szabvány 
földeletlen, érintésvédelmi törpefeszültségű 
(SELV) áramkörökre vonatkozó előírásainak 
vagy az IEC 60601-1 (2. vagy későbbi kiadás) 
szabvány maximum 24 V DC névleges 
feszültségű megérinthető másodlagos áramkö-
rökre vonatkozó előírásainak

Protokoll MEDIBUS.X

Protokollverzió ≥6,0

Riasztás késési ideje Jellemzően <2 mp

Csatlakozó RJ45 csatlakozó

Átviteli sebesség 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Adatbitek száma 8

Paritás páros, páratlan, nincs

Stopbitek 1 vagy 2

COM1 tüskéinek kiosztása

6. tüske RxD

4. tüske TxD

3. tüske GND

1., 2., 5., 7. és 8. tüske Nyitott

LAN-csatlakozó Csak olyan készülékeket és/vagy hálózatokat 
csatlakoztasson, amelyek megfelelnek az 
IEC 62368-1 szabvány földeletlen, érintésvé-
delmi törpefeszültségű (SELV) áramkörökre 
vonatkozó előírásainak vagy az IEC 60601-1 
(2. vagy későbbi kiadás) szabvány maximum 
57 V DC névleges feszültségű megérinthető 
másodlagos áramkörökre vonatkozó előírásai-
nak

Csatlakozó RJ45 csatlakozó

11.3 Üzemi paraméterek (folytatás)
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11.6 EMC nyilatkozat
11.6.1 Általános információk

Az eszköz elektromágneses kompatibilitását a tartozéklistán szereplő összes 
komponenssel együtt tesztelték. Egyéb komponensek csak akkor használhatók, ha 
azok nem veszélyeztetik az elektromágneses kompatibilitást. A nem megfelelő 
komponensek használata növelheti az elektromágneses zavarkibocsátást, vagy 
csökkentheti az orvostechnikai eszköz zavarvédettségét.

A készülék csak akkor használható más eszközök közvetlen közelében, ha a 
Dräger ezt a készülékelrendezést jóváhagyta. Ennek hiányában meg kell róla 
győződni, hogy a készülék az adott elrendezésben megfelelően működik. Mindig 
tartsa be a készülékkel együtt használt eszközök használati útmutatójában 
leírtakat.

Átviteli sebesség 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 Clause 14.
Legalább egy CAT5 kábelt igényel

Protokoll SDC protokoll HTTPS-, TCP/IP- és SNMP-pro-
tokollon keresztül

Tápegység bemenete Kizárólag 2 MOPP (Means Of Patient Protec-
tion, lásd: az IEC 60601-1: 2005 szabvány 3. 
vagy újabb kiadását) galvanikus szigeteléssel 
rendelkező, különálló egyenáramú tápegységet 
csatlakoztasson

Csatlakozó Köralakú csatlakozó 5,5 / 2,1 mm

Polaritás + belül
– kívül

Névleges feszültség 24 V

11.5 Vonatkozó szabványok
Az orvostechnikai eszköz az itt felsorolta-
kon kívül különféle további (pl. országspeci-
fikus előírásokat tartalmazó) 
szabványoknak is megfelel.
IEC 60601-1 3. kiadás
Gyógyászati villamos készülékek.

1. rész:
Az alapvető biztonságra és a lényeges 
működésre vonatkozó általános követelmények

IEC 60601-1-2 3. kiadás
Gyógyászati villamos készülékek.

1-2. rész:
Általános biztonsági követelmények. Kiegészítő 
szabvány: Elektromágneses összeférhetőség. 
Követelmények és vizsgálatok

IEC 60601-1-2 4. kiadás
Gyógyászati villamos készülékek.

1-2. rész:
Általános biztonsági követelmények. Kiegészítő 
szabvány: Elektromágneses összeférhetőség. 
Követelmények és vizsgálatok

11.4 A készülék csatlakozói (folytatás)
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11.6.2 Elektromágneses környezet
A készülék zavarkibocsátása a következő frekvenciatartományokban lett 
bevizsgálva:

MEGJEGYZÉS
► Zavarkibocsátási jellemzői alapján a készülék alkalmas ipari környezetben és 

kórházakban való használatra (CISPR 11, A osztály). Ha a készüléket 
lakókörnyezetben használják (melyhez általában a CISPR 11, B osztályú 
besorolás szükséges), lehetséges, hogy a rádiófrekvenciás kommunikációs 
szolgáltatások megfelelő védelme nem lesz biztosított. Előfordulhat, hogy a 
zavar csökkentése érdekében át kell helyezni vagy máshogy kell tájolni a 
készüléket.

11.6.3 Elektromágneses immunitás
A készüléket csak az „Alkalmazási terület” c. részben felsorolt környezetekben 
szabad használni.

Zavarkibocsátás Összeférhetőség
Sugárzott kibocsátás A osztály, 1. csoport (150 kHz ... 

30 MHz)

Vezetett kibocsátás A osztály, 1. csoport (30 MHz ... 1 GHz)

Immunitás az alábbiakkal szemben Tesztszint és szükséges elektromá-
gneses környezet

Elektrosztatikus kisülés (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Érintéses kisülés: ±8 kV

Levegőn keresztüli kisülés: ±15 kV

Gyors tranziens elektromos zavar 
(burst) (IEC 61000-4-4)

Hálózati kábel: ±2 kV

Hosszabb jelbemeneti vezetékek/jelki-
meneti vezetékek: ±1 kV

Feszültséghullámok (túlfeszültség) 
(IEC 61000-4-5)

Feszültség, külső vezető – külső vezető: 
±1 kV

Mágneses mezők hálózati frekvencia 
mellett (IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Feszültségesések és rövid idejű kimara-
dások a tápfeszültségben 
(IEC 61000-4-11)

30 % ... 100 % feszültségesések, 8,3 ms 
... 5 s, különböző fázisszögek

Kisugárzott nagyfrekvenciás zavarás 
(IEC 61000-4-3)

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

Vezetett nagyfrekvenciás zavarás (IEC 
61000-4-6)

150 kHz ... 80 MHz: 3 V, ISM sávok: 6 V

Elektromágneses mezők vezeték nélküli 
nagyfrekvenciás kommunikációs készü-
lékek közelében

385 MHz és 5785 MHz közötti külön-
böző frekvenciák esetén: 9 V/m ... 
28 V/m
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11.7 Kapcsolat informatikai hálózatokkal
11.7.1 Adatinterfészek

Az informatikai hálózaton keresztüli adatcsere vezetékes vagy vezeték nélküli 
módon történhet. Informatikai hálózatnak minősül minden olyan adatinterfész (pl. 
RS232, LAN, USB, nyomtatóinterfész), amely fel van sorolva a szabványokban és 
konvenciókban. Ennek a készüléknek más készülékeket tartalmazó hálózathoz 
való csatlakoztatása, vagy a hálózatban történő későbbi módosítás a páciensre, 
felhasználóra, valamint harmadik személyekre nézve korábban azonosítatlan 
veszélyeket jelenthet. Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja vagy a 
hálózatot módosítja, a kórház informatikai szakemberének pl. az IEC 80001-1 
(Kockázatkezelés alkalmazása gyógyászati berendezéseket tartalmazó 
informatikai hálózatokban) szabványnak megfelelően azonosítania, elemeznie és 
értékelnie kell a veszélyeket. Ezek eredménye alapján meg kell tenni a megfelelő 
lépéseket a kockázat csökkentése érdekében.

Példák a hálózat későbbi módosításaira:

– A hálózati konfiguráció módosítása

– Készülékek eltávolítása a hálózatból

– Új készülékek hozzáadása a hálózathoz

– Bővítések, illetve frissítések végrehajtása a hálózathoz csatlakoztatott 
készülékeken.

11.7.2 A Connectivity Converter CC300 LAN-csatlakozója
A Connectivity Converter CC300 csatlakoztatható a Dräger által jóváhagyott 
MEDIBUS.X-készülékek RS-232 szabványú csatlakozójára, és így a készüléknek 
egy további használható hálózati csatlakozót biztosít.

11.7.2.1 Szolgáltatásorientált eszközkapcsolat (Service-oriented Device Connectivity 
– SDC)

A Dräger által jóváhagyott SDC-készülékkel kombinálva a Connectivity Converter 
CC300 a következő funkciókat teszi elérhetővé:

– Mért értékek, görbék és beállítási értékek küldése más készülékeknek

– Riasztási állapotok adatainak küldése más készülékeknek

– A készülékállapotok szinkronizálása az integrált rendszerhez tartozó más 
készülékekkel

– Színséma1)

– Az adott munkaterület más készülékei által küldött parancsok végrehajtása

– Riasztásnémítás1)

– Parancsok küldése az adott munkaterület más készülékeinek

– Riasztásnémítás1)

– Párbeszédablakok automatikus megnyitása (pl. manőverekhez)1)

– Az adott munkaterület más készülékei által küldött demográfiai adatok 
felkínálása javasolt értékként1)

– A készülék órájának szinkronizálása egy az integrált rendszerhez tartozó 
időforrással.1)

1) Csak a Perseus A500 és Atlan A3xx készülékkel lehetséges
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A rendszer az SDC-készülékek között az integráltrendszer-azonosító kivételével 
minden adatot kódoltan továbbít. A Connectivity Converter CC300 tartalmaz egy 
engedélyezőlistát, amelyen az üzemeltető által aktiválható és kezelhető 
jóváhagyott készülékek szerepelnek. A készüléket olyan engedélyezőlistával 
szállítjuk, amely lehetővé teszi a csatlakozást a Dräger által jóváhagyott összes 
többi SDC-készülékhez. Ha a csak bizonyos készülékekhez szeretné lehetővé 
tenni a csatlakozást, akkor az engedélyezőlistát a szakképzett 
szervizszemélyzetnek ennek megfelelően módosítania kell. A további 
információkért lásd: "Nem jóváhagyott SDC-készülékek", 14. oldal.

11.7.2.2 Szerviz

A Dräger ServiceConnect Gateway (SCG) szolgálatatással vagy a DrägerService 
egy számítógépével összekapcsolva a Connectivity Converter CC300 a következő 
funkciókat támogatja:

– SNMP-protokollon keresztül:
A készülék szervizállapotának monitorozása, a szervizállapot lekérdezése, 
támogatás a készülék szoftverének telepítésekor és szoftverletöltéskor, 
támogatás a készülék konfigurálásához, a tanúsítványok, az engedélyezőlista 
és az engedélyezett készülékek listájának frissítése.

– FTP-protokollon keresztül (kliensként):
Támogatás a készülék szoftverének telepítésekor és szoftverletöltéskor.

11.7.2.3 Előírt jellemzők

Annak érdekében, hogy a jogosulatlan hozzáférés, valamint a kártékony szoftverek 
és a számítógépes vírusok terjedése a hálózaton megakadályozható legyen, a 
helyi hálózatnak lehetőséget kell biztosítania a hatékony kockázatkezelési 
intézkedésekre.

Ez többek között az alábbi lépésekkel biztosítható:

– Az aktív hálózati aljzatokhoz való fizikai hozzáférés korlátozása

– A hálózathoz való hozzáférés engedélyezése csak a hálózatéval megegyező 
vagy magasabb megbízhatósági szintű készülékek számára

– A hálózat biztonságos (fizikai vagy virtuális) elkülönítése/szegmentálása

– Más hálózatokkal csak biztonságos átjárón keresztüli kommunikáció 
engedélyezése

– Hálózati tűzfal használata

– Javításkezelő rendszer bevezetése a hálózathoz tartozó készülékek számára

– Az ISO/IEC 27033 szabvány alkalmazása

Az informatikai hálózat lehetővé teszi a kommunikációt a Connectivity Converter 
CC300 és más készülékek között:

Alkalmazási 
protokoll

Átviteli 
protokoll

CC300 
port

A kommu-
nikáció irá-

nya

A kommu-
nikáció 

célportja

Várt felhaszná-
lói rendszer

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(Trap)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP-szerver
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A hálózatnak támogatnia kell az UDP multicast funkciót.

Jellemző adatméretek:

– A készülék firmware-jének frissítése: jellemzően 20 MB

– Tanúsítványok megújítása: jellemzően 100 KB

– Kommunikáció létrehozása: jellemzően 3 MB

– A terápiával kapcsolatos adatok (pl. mért értékek, beállítások, görbék) átvitele: 
jellemzően 2 Mbit/s csatlakoztatott készülékenként

A szervizfunkciók használata alatt a készülék a hálózaton akár a LAN-csatlakozója 
maximális átviteli sebességnek megfelelő adatforgalmat is generálhat. A szükséges 
sávszélesség a csatlakoztatott SDC-készülékek számától és típusát, valamint az 
általuk létesített kapcsolat állapotától függ. A különböző szolgáltatások által 
generált hálózati forgalom prioritását az adott szolgáltatás klinikai fontossága 
alapján kell meghatározni.

11.7.2.4 LLDP-protokoll

Az LLDP-protokollon keresztül az integrált rendszer azonosítójának mezői 
továbbíthatók a CC300 protokolladapternek. 

Az integrált rendszer azonosítójának mezői az alábbiak szerint viszonyulnak az 
LLDP-protokoll adatmezőihez:

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

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

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

LLDP Layer-2 
protokoll

Hálózati kapcs-
oló

FTP (parancs) TCP >1023 → 21 SCG

FTP (parancs) TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (adat) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (adat) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 NTP-szerver

HTTPS TCP >1023 → >1023 Más SDC-készü-
lékek

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Más SDC-készü-
lékek

WS-Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS-Discovery UDP 3702 ← >1023 Más SDC-készü-
lékek

WS-Discovery UDP 6464 → >1023 Más SDC-készü-
lékek

WS-Discovery UDP 6464 ← >1023 Más SDC-készü-
lékek

Alkalmazási 
protokoll

Átviteli 
protokoll

CC300 
port

A kommu-
nikáció irá-

nya

A kommu-
nikáció 

célportja

Várt felhaszná-
lói rendszer
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11.7.2.5 Vészhelyzetek

Ha a hálózat nem felel meg az előírt jellemzőknek, akkor a következő 
vészhelyzetek állhatnak elő:

– A készülék nagy hálózati terhelés (pl. szolgáltatás megtagadásán alapuló 
támadások) következtében bekövetkező túlterheltsége a rendszerfunkciók 
késését eredményezheti.

– Szélsőséges esetben (pl. nagyon sok adatcsomag érkezése esetén) a CC300 
biztonsági okokból kikapcsolja a hálózati adaptert és automatikusan újraindul. A 
készülék újraindulásához kevesebb mint 1 perc szükséges. Ha az kiváltó ok 
továbbra is fennáll, a leállási folyamat megismétlődik.

Ha az informatikai hálózaton ugyanaz a probléma egynél több orvostechnikai 
eszközt érint, akkor az üzemeltetőnek kumulatív hatással kell számolnia.

11.8 Nyílt forráskódú szoftver
A szoftvert használó Dräger készülékek a beállításuktól függőennyílt forráskodú 
szoftvereket használhatnak. A nyílt forráskódú szoftverekre különböző 
licencfeltételek vonatkozhatnak. A készülékben használt nyílt forráskódú 
szoftverekkel kapcsolatban további információk a következő weboldalon találhatók:

www.draeger.com/opensource
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12 Megrendelési lista
Connectivity Converter CC300 MK10101

Műanyag borító MK10129

SoundEar hálózati tápegység G24926

D-Sub9 f / RJ-45 adapter MK10139

CAT6 hálózati kábel, 2,4 m MS32947

Átalakító (apa/apa) 7911372

LLDP-kapcsoló MK10203
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13 Melléklet
13.1 Rövidítések

Rövidítés Magyarázat
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Rádiófrekvenciás zavarokkal foglalkozó Speciális Nemzetközi 
Bizottság
(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectri-
ques)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus állomáskonfi-
guráló protokoll; kommunikációs protokoll, melynek segítségé-
vel a szerver hozzárendeli a kliensekhez a hálózati 
konfigurációt

EMC Elektromágneses kompatibilitás

FTP File Transfer Protocol, fájlátviteli protokoll

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, biztonságos hiperszöveg-
átviteli protokoll

ID Azonosító

LAN Helyi hálózat (local area network)

LED Világítódióda

LLDP-MED  Link Layer Discovery Protocol - for Media Endpoint Devices

MEDIBUS.X Kommunikációs protokoll orvostechnikai készülékek számára 
az összes készülék által használható, összehangolt adatdefiní-
cióval

NTP Network Time Protocol, hálózati idő protokoll

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway, ServiceConnect átjáró

SDC Service-oriented Device Connectivity, szolgáltatásorientált 
eszközkapcsolat

SNMP Simple Network Management Protocol, egyszerű hálózat 
menedzsment protokoll

SNTP Simple Network Time Protocol, egyszerű hálózati idő protokoll

TLS Transport Layer Security, szállításiréteg-védelem

UDP User Datagram Protocol, felhasználói datagram protokoll
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13.2 Szimbólumok

Szimbólum Magyarázat

Állapotjelző LED

Egyenáram

COM

Az áramellátás polaritása

Gyártó

Gyártási dátum

WEEE-jelzés

Tartsa be a használati útmutató utasításait.

Figyelem! Tartsa be a mellékelt dokumentációban foglaltakat! 
(Symbol)

Sorozatszám

Cikkszám

  LAN csatlakozás

IEC 60601-1 kompatibilis

LAN PoE

II. védettségi osztályba tartozó gyógyászati villamos készülé-
kek

Lejártai dátum (azt a dátumot jelzi, amelyet követően a bizton-
ságos hálózati kommunikációhoz szükséges TLS-tanúsítvány 
lejárta miatt az orvostechnikai eszköz nem használható)

XXXX

REF
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Ez a használati útmutató csak a vevő 
tájékoztatására szolgál, és csak a vevő 
kérésére módosítható vagy pótolható.

Gyártó

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Németország
+49 451 8 82-0

FAX: +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com

9055940 – 5030.000 hu
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Kiadás/Edition: 7 – 2021-01
(Kiadás/Edition: 1 – 2017-04)
A Dräger fenntartja a jogot, hogy minden 
előzetes értesítés nélkül módosítsa az 
orvostechnikai eszközt.


	Tartalomjegyzék
	1 Dokumentummal kapcsolatos tudnivalók
	1.1 A dokumentumban használt jelölések
	1.2 Fogalmak használata
	1.3 Márkanevek
	1.3.1 A Dräger védjegyei
	1.3.2 Külső gyártók márkanevei


	2 Funkciók az integrált rendszerben
	2.1 Példák megosztott rendszerfunkciókra
	2.1.1 Riasztásnémítás szinkronizálása
	2.1.2 Páciensadatok importálása
	2.1.3 Megosztott adatok megjelenítése
	2.1.4 Idő szinkronizálása
	2.1.5 Adatok exportálása


	3 Biztonságra vonatkozó információk
	3.1 Rendeltetésszerű használat
	3.2 Alkalmazási terület
	3.3 Követelmények a felhasználócsoportokkal szemben
	3.3.1 Az üzemeltető szervezet feladatai
	3.3.2 Felhasználócsoportok

	3.4 A biztonsági utasításokkal és óvintézkedésekkel kapcsolatos tudnivalók
	3.4.1 Biztonsági utasítások
	3.4.2 Óvintézkedések

	3.5 Alapvető biztonsági tudnivalók
	3.5.1 Használati útmutató
	3.5.2 Szimbólumok és termékcímkék
	3.5.3 Az orvostechnikai eszközön végzett módosítások
	3.5.4 Áramütés
	3.5.5 Tartozékok
	3.5.6 Mágneses rezonanciás képalkotás
	3.5.7 Túlhevülés
	3.5.8 Gyúlékony gázok
	3.5.9 Elektromágneses zavarások
	3.5.10 Az orvostechnikai eszköz károsodása
	3.5.11 Integrált rendszer
	3.5.12 Adatátvitel
	3.5.13 Nem jóváhagyott SDC-készülékek

	3.6 Biztonság a tisztítás és a szervizelés közben
	3.6.1 Fertőzésveszély
	3.6.2 Kopás és anyagfáradás
	3.6.3 Szerviz


	4 A készülék felépítése
	5 Összeszerelés és előkészítés
	5.1 A CC300 felszerelése
	5.2 Összeszerelés
	5.2.1 Integrált rendszer


	6 Információk a használathoz
	6.1 Tanúsítványok

	7 Hibaelhárítás
	8 Felújítás
	8.1 Felújítással kapcsolatos tudnivalók
	8.2 Besorolás a felújítás szempontjából
	8.2.1 Az orvostechnikai eszközök besorolása
	8.2.2 Az eszközspecifikus komponensek besorolása

	8.3 Újrafelhasználási lista
	8.4 Felújítási eljárások
	8.4.1 Jóváhagyott felújítási eljárások
	8.4.2 Fertőtlenítőszerek
	8.4.3 Felületi fertőtlenítés tisztítással


	9 Szerviz
	9.1 A szervizeléssel kapcsolatos fogalmak meghatározása
	9.2 Ellenőrzés
	9.2.1 Szerviz
	9.2.2 Biztonsági ellenőrzések

	9.3 Karbantartás

	10 Hulladékkezelés
	10.1 Az eszköz ártalmatlanítása

	11 Műszaki adatok
	11.1 Általános információk 
	11.2 Környezeti feltételek 
	11.3 Üzemi paraméterek 
	11.4 A készülék csatlakozói 
	11.5 Vonatkozó szabványok 
	11.6 EMC nyilatkozat
	11.6.1 Általános információk
	11.6.2 Elektromágneses környezet
	11.6.3 Elektromágneses immunitás

	11.7 Kapcsolat informatikai hálózatokkal
	11.7.1 Adatinterfészek
	11.7.2 A Connectivity Converter CC300 LAN-csatlakozója

	11.8 Nyílt forráskódú szoftver

	12 Megrendelési lista
	13 Melléklet
	13.1 Rövidítések
	13.2 Szimbólumok


