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FIGYELMEZTETÉS

Az orvosi eszköz helyes 
használatához olvassa el és tartsa be 
a használati útmutató és a jelen 
függelék tartalmát.

Anesztézia munkaállomás
Software 3.n
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Kiegészítés a használati útmutatóhoz

 Ezt a kiegészítést az orvostechnikai készülék 
használati útmutatójával egy helyen kell tárolni. 

A kiegészítés felülírja a használati útmutató 
következő fejezeteiben szereplő információkat:

Konfigurálás

Konfigurálás készenléti üzemmódban

Szivárgásteszt

Az alábbi szöveg módosult:

Biztonságiszelep-teszt

Ez a teszt a biztonsági szelepek 
működőképességének ellenőrzésére szolgál.

A teszteredmények a szivárgásteszt eredményeit 
(B) tartalmazó képernyőn jelennek meg.

Hibaelhárítás sikertelen biztonságiszelep-teszt 
esetén

Az alábbi biztonsági tudnivaló módosult:

 Ismételje meg a szivárgástesztet. Ne használja 
a készüléket, ha a biztonságiszelep-teszt 
továbbra is sikertelen eredménnyel zárul. 
Vegye fel a kapcsolatot a DrägerService 
márkaszervizzel vagy a helyi hivatalos 
szervizpartnerrel.

Készülék Cikkszám Kiadás

Fabius Tiro 9054609 Max. 1. Kiadás

Fabius GS prémium 9054633 Max. 1. Kiadás

Fabius MRI 9054657 Max. 1. Kiadás

Fabius plus 9054679 Max. 1. Kiadás

Fabius plus XL 9054702 Max. 1. Kiadás

VIGYÁZAT

Váratlanul bekövetkező túlnyomás vagy 
negatív nyomás fellépésének veszélye

Az elszennyeződött vagy nem működő 
biztonsági szelep nem képes a légzőkörben 
hirtelen fellépő túlnyomás vagy negatív 
nyomás kompenzálására.

A készülék elindítása előtt hajtsa végre a 
szivárgástesztet. Vegye figyelembe a 
biztonsági szelepek teszteredményeit.
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Konfigurálás

Készenléti beáll. oldal

A konfigurációk módosítása

A nyomás mértékegységének módosítása

Az alábbi szöveg módosult:

1 Válassza ki a Nyomás mértékegysége (G) 
menüelemet, és erősítse meg.

A jelszókérés képernyője megnyílik.

2 Adja meg a jelszót (H), majd erősítse meg.

Itt az alábbi egységek választhatók ki:

– hPa

– H2Ocm

– mbar

– kPa

3 Válassza ki az új mértékegységet, majd 
erősítse meg.

Az ablak bezáródik.
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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
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A Dräger fenntartja a jogot, hogy minden 
előzetes értesítés nélkül módosítsa az 
orvostechnikai eszközt.
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