
Priloga

Družina izdelkov Fabius

OPOZORILO

Za pravilno uporabo tega 
medicinskega pripomočka preberite 
in upoštevajte ta navodila za 
uporabo in ta dodatek.

Delovna postaja za anestezijo
Programska oprema 3.n



Dodatek navodilom za uporabo
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Dodatek navodilom za uporabo

 Ta dodatek shranjujte skupaj z navodili za 
uporabo medicinskega pripomočka.

Ta dodatek posodablja navodila za uporabo v 
naslednjih poglavjih:

Konfiguracija

Konfiguracija v načinu pripravljenosti

Test puščanja

Naslednje besedilo je bilo spremenjeno:

Test varnostnih ventilov

Ta test preveri celovitost delovanja varnostnih 
ventilov.

Rezultati testa se prikažejo na zaslonu z rezultati 
testa puščanja (B).

Odpravljanje težav v primeru neuspelega testa 
varnostnih ventilov

Naslednje varnostne informacije o varnosti so bile 

spremenjene:

 Ponovite test puščanja. Ne uporabljajte 
naprave, če test varnostnih ventilov še vedno 
ne uspe. Stopite v stik z DrägerService ali 
pooblaščenim lokalnim partnerjem za 
servisiranje

Naprava Kataloška številka Izdaja

Fabius plus XL 9054714 Do 1. Izdaja

POZOR

Nevarnost nepričakovane pojavitve nadtlaka 
ali negativnega tlaka

Umazan ali nedelujoč varnostni ventil ne 
more kompenzirati nenadnih pojavitev 
nadtlaka ali negativnega tlaka v dihalnem 
sistemu.

Pred zagonom naprave izvedite test 
puščanja. Bodite pozorni na rezultate testa 
varnostnih ventilov.
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Konfiguracija

Stran Standby Set-up

Spreminjanje konfiguracij

Spreminjanje tlačne enote

Naslednje besedilo je bilo spremenjeno:

1 Izberite menijsko možnost Pressure Unit (G) 
in potrdite.

Prikaže se zaslon za vnos gesla.

2 Vnesite geslo (H) in potrdite.

Izberete lahko naslednje enote:

– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Izberite novo enoto in potrdite.

Okno se zapre.
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Proizvajalec

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

FAKS +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com
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Dräger si pridržuje pravico do spreminjanja 
medicinskega pripomočka brez predhodnega 
obvestila.
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