
Παράρτημα

Οικογένεια προϊόντων Fabius

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη σωστή χρήση αυτής της 
ιατρικής συσκευής, διαβάστε και 
συμμορφωθείτε με τις οδηγίες 
χρήσης και αυτό το παράρτημα.

Αναισθησιολογικός σταθμός 
εργασίας
Λογισμικό 3.n
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Παράρτημα των οδηγιών χρήσης

 Φυλάξτε αυτό το παράρτημα μαζί με τις οδηγίες 
χρήσης της ιατρικής συσκευής. 

Το παράρτημα αποτελεί ενημέρωση των 
πληροφοριών που περιέχονται στις οδηγίες 
χρήσης στα παρακάτω κεφάλαια:

∆ιαμόρφωση

∆ιαμόρφωση σε Κατάσταση Αναμονής

Έλεγχος διαρροής

Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο:

Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας

Αυτός ο έλεγχος ελέγχει τη λειτουργική 
ακεραιότητα των βαλβίδων ασφαλείας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου εμφανίζονται στην 
οθόνη με τα αποτελέσματα του ελέγχου διαρροής 
(Β).

Αντιμετώπιση προβλημάτων στην περίπτωση 
αποτυχίας ελέγχου βαλβίδων ασφαλείας

Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Συσκευή Αριθμός εξαρτήματος Έκδοση
Fabius Tiro 9054605 Έως 1. Έκδοση

Fabius GS premium 9054629 Έως 1. Έκδοση

Fabius MRI 9054653 Έως 1. Έκδοση

Fabius plus 9054676 Έως 1. Έκδοση

Fabius plus XL 9054698 Έως 1. Έκδοση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος απρόσμενης υπερπίεσης ή 
αρνητικής πίεσης

Μια λερωμένη ή μη λειτουργική βαλβίδα 
ασφαλείας δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει 
ξαφνική υπερπίεση ή αρνητική πίεση στο 
αναπνευστικό σύστημα.

Εκτελέστε τον έλεγχο διαρροής πριν την 
εκκίνηση της συσκευής. Προσέξτε τα 
αποτελέσματα του ελέγχου διαρροής για τις 
βαλβίδες ασφαλείας.
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∆ιαμόρφωση

 Επαναλάβετε τον έλεγχο διαρροής. Μην 
λειτουργείτε τη συσκευή αν ο έλεγχος διαρροής 
βαλβίδων ασφαλείας εξακολουθεί να 
αποτυγχάνει. Επικοινωνήστε με την 
DrägerService ή έναν εξουσιοδοτημένο τοπικό 
αντιπρόσωπο σέρβις.

Σελίδα Standby Set-up (∆ιαμόρφωση αναμονής)

Αλλαγή των διαμορφώσεων

Αλλαγή της μονάδας πίεσης

Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο:

1 Επιλέξτε το στοιχείο μενού Pressure Unit 
(Μονάδα πίεσης) (G) και επιβεβαιώστε.

Ανοίγει η οθόνη που ζητά τον κωδικό πρόσβασης.

2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (H) και 
επιβεβαιώστε.

Οι παρακάτω μονάδες μπορούν να επιλεγούν:

– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Επιλέξτε τη νέα μονάδα και επιβεβαιώστε.

Το παράθυρο κλείνει.
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Κατασκευαστής
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