
Допълнение

Семейството на Fabius

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да работите правилно с този 
медицински уред, прочетете и 
спазвайте ръководството за 
работа и приложението му.

Анестезиологично работно място
Софтуер 3.n
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Приложение към ръководството за работа

 Запазете това приложение към 
ръководството за работа с медицинския 
уред. 

Приложението актуализира информацията в 
ръководството за работа в следните глави:

Конфигурация

Конфигурация в режим на готовност

Тест за теч

Следният текст е променен:

Тест на предпазния вентил

Този тест проверява функционалната цялост на 
предпазните вентили.

Резултатите от теста се показват на екрана с 
резултатите от теста за течове (В).

Отстраняване на неизправности при 
неуспешен тест на предпазния вентил

Извършени са следните промени в информацията за 

безопасност:

Уред Каталожен номер Издание

Fabius Tiro 9054601 До 1. Издание

Fabius GS premium 9054626 До 1. Издание

Fabius MRI 9055590 До 1. Издание

Fabius plus 9054674 До 1. Издание

Fabius plus XL 9054696 До 1. Издание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради неочаквано възникване 
на свръхналягане или отрицателно 
налягане

Замърсеният или нефункциониращ 
предпазен вентил не може да компенсира 
внезапно възникване на свръхналягане 
или отрицателно налягане в дихателната 
система.

Изпълнете тест за течове преди да 
стартирате уреда. Обърнете внимание на 
резултатите от теста на предпазните 
вентили.
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Конфигурация

 Повторете теста за теч. Не използвайте 
уреда, ако тестът на предпазния вентил 
продължи да е неуспешен. Свържете се с 
DrägerService или упълномощения местен 
сервизен партньор

Страница Настройки Standby

Промяна на конфигурациите

Смяна на блока под налягане

Следният текст е променен:

1 Изберете елемента от менюто Единица за 
налягане (G) и потвърдете.

Отваря се екранът за въвеждане на паролата.

2 Въведете паролата (H) и потвърдете.

Могат да се избират следните блокове:

– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Изберете нов блок и потвърдете.

Прозорецът се затваря.
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