
Παράρτημα

Fabius GS premium

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



Παράρτημα των οδηγιών χρήσης
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Fabius GS premiumΑναισθησιολογικός σταθμός εργασίας

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:

Εμπορικά σήματα

Έχουν προστεθεί τα παρακάτω εμπορικά σήματα:

Συσκευή Αριθμός εξαρτήματος Έκδοση

Fabius GS premium 9054629 Έως 1. Έκδοση

Εμπορικά σήματα Κάτοχος εμπορικού σήμα-
τος

Actichlor® Ecolab

BruTab 6S® Brulin

Buraton®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Descogen® Antiseptica

Dismozon® Bode Chemie

Klorsept® Medentech

Oxycide® Ecolab USA

Virkon® DuPont
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Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας

Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Εξαρτήματα σε αποστειρωμένη 
συσκευασία

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)

Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί 
ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Κατά τη διάρκεια 
της εγκατάστασης και πριν από την αρχική 
λειτουργία, ακολουθείτε τις οδηγίες της ενότητας: 
"∆ήλωση Συμμόρφωσης για την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (ΗΜΣ)" (σελίδα 45).

Η παρούσα συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης της ιατρικής συσκευής και 
τραυματισμού του ασθενούς
– Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα σε 

αποστειρωμένη συσκευασία, εάν αυτή έχει 
ανοιχθεί, είναι φθαρμένη ή εάν υπάρχουν 
άλλες ενδείξεις ότι τα εξαρτήματα δεν είναι 
αποστειρωμένα.

– ∆εν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, 
επανεπεξεργασία και αποστείρωση των 
προϊόντων μιας χρήσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης

Ενδέχεται να προκύψουν δυσλειτουργίες που 
θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή, εάν δεν 
ληφθούν μέτρα προστασίας ενάντια στην 
ηλεκτροστατική εκκένωση στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

– Όταν αγγίζετε τις ακίδες των συνδέσμων 
που φέρουν το προειδοποιητικό σύμβολο 
ESD.

– Όταν κάνετε σύνδεση με αυτούς τους 
συνδέσμους.

Για να προλάβετε δυσλειτουργίες, τηρήστε τα 
ακόλουθα μέτρα και εκπαιδεύστε το σχετικό 
προσωπικό:

– Τηρήστε τα μέτρα προστασίας ESD. Τα 
συγκεκριμένα μέτρα προστασίας 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήση 
αντιστατικών ειδών ιματισμού και 
υποδημάτων, άγγιγμα ακίδας εξίσωσης 
δυναμικού πριν και κατά τη διάρκεια της 
σύνδεσης ή χρήση ηλεκτρομονωτικών και 
αντιστατικών γαντιών.

– Τηρήστε τις προδιαγραφές για χρήση σε 
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Λάβετε 
υπόψη την ακόλουθη ενότητα: 
"Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον" 
(σελίδα 45).
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών

Οι συσκευές ασύρματης επικοινωνίας (π.χ., 
κινητά τηλέφωνα) και ο ιατρικός ηλεκτρικός 
εξοπλισμός (π.χ., απινιδωτές, 
ηλεκτροχειρουργικές συσκευές) εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όταν τέτοιου 
είδους συσκευές λειτουργούν πολύ κοντά σε 
αυτή τη συσκευή ή τα καλώδιά της, η 
λειτουργική ακεραιότητα αυτής της συσκευής 
μπορεί να διακυβεύεται από 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ως 
αποτέλεσμα, ο ασθενής ενδέχεται να τίθεται 
σε κίνδυνο.
– ∆ιατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 0,3 m 

(1,0 ft) μεταξύ αυτής της συσκευής και 
συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, για 
να διασφαλιστεί ότι η βασική απόδοση 
αυτής της συσκευής έχει εκπληρωθεί.

– ∆ιατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ 
αυτής της συσκευής και άλλων ιατρικών 
ηλεκτρικών συσκευών.
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Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας

Ειδικές πληροφορίες ασφαλείας για το προϊόν

Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Έχουν διαγραφεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής κατά τη μεταφορά

Η ιατρική συσκευή μπορεί να ανατραπεί, αν 
δεν την χειριστείτε σωστά. Τηρείτε τα 
ακόλουθα κατά τη μεταφορά της ιατρικής 
συσκευής:
– Η ιατρική συσκευή επιτρέπεται να 

μετακινείται μόνο από άτομα που έχουν τη 
φυσική ικανότητα για κάτι τέτοιο.

– Για μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό, 
φροντίστε να μεταφέρουν 2 άτομα τη 
συσκευή.

– Κατά τη μεταφορά σε κεκλιμένες 
επιφάνειες, σε στροφές και ανισόπεδες 
επιφάνειες (όπως π.χ. στο κατώφλι της 
πόρτας ή σε ανελκυστήρες), βεβαιωθείτε 
ότι η ιατρική συσκευή δεν θα 
προσκρούσει πουθενά.

– Αφαιρέστε τυχόν συσκευές που είναι 
προσαρτημένες στους βραχίονες 
συγκράτησης ή στο πάνω μέρος της 
συσκευής.

– Αδειάστε τον δίσκο γραφής και ωθήστε 
τον μέσα στη συσκευή μέχρι τέρμα.

– Μην τραβάτε την ιατρική συσκευή πάνω 
από εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια ή 
άλλα εμπόδια που βρίσκονται στο 
δάπεδο.

– Μην ενεργοποιείτε το φρένο, ενώ η 
ιατρική συσκευή μετακινείται.

– Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες 
λαβές, για να ωθήσετε ή να τραβήξετε τη 
συσκευή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης της συσκευής

Η συσκευή μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, αν 
διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε μια 
αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.



Εφαρμογή
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Εφαρμογή

Τα πρωτόκολλα MEDIBUS και Vitalink

Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Επισκόπηση

Περιεκτικό αναπνευστικό σύστημα COSY (κάτοψη)

Έχει αλλάξει η παρακάτω ονομασία:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος να μην ακουστεί ο συναγερμός

Εάν η ένταση του ήχου του συναγερμού είναι 
πολύ χαμηλή, οι συναγερμοί ενδέχεται να μην 
ακουστούν.
– Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του 

συναγερμού αρκετά δυνατά, ώστε ο 
συναγερμός να μπορεί να ακουστεί στο 
χώρο στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη 
η συσκευή.

– Ο χρήστης πρέπει να παραμένει εντός της 
ακτίνας ακοής των συναγερμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μιας σειριακής διασύνδεσης για μια 
αναλογική ή οπτική σύνδεση και για τη μεταφορά 
δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου MEDIBUS ή 
Vitalink σε εξωτερικές συσκευές, συστήματα ή 
δίκτυα (LAN, WLAN, PDMS κ.λπ.) αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή του 
συστήματος ή του ιδρύματος που χρησιμοποιεί 
τη συσκευή.

Κατά τη λειτουργία, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη 
και να εκτελείτε τις απαιτούμενες ενέργειες που 
υποδεικνύουν οι συναγερμοί και οι ενδείξεις 
πάνω στον αναισθησιολογικό σταθμό εργασίας.

N Σύνδεση για αγωγό επιστροφής δοκιμαστικού 
αερίου
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Επισκόπηση

Οι όψεις της μονάδας τροφοδοσίας για τον θερμαντήρα COSY 
έχουν αλλάξει:

Μονάδα τροφοδοσίας για το θερμαντήρα COSY (πρόσοψη)

A Ένδειξη λυχνίας LED για τη θέρμανση του 
COSY

B ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

C Ασφάλεια
2
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Επισκόπηση
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Μονάδα τροφοδοσίας για τη θέρμανση του COSY (πίσω όψη)

A Είσοδος ρεύματος

B Ένδειξη λυχνίας LED για την παροχή ρεύματος

C Κλιπ στερέωσης καλωδίου
2
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Επισκόπηση

Πίνακας διασύνδεσης

Έχει αλλάξει η ονομασία της ασφάλειας και της εισόδου 
ρεύματος.

A Θύρα COM 1

B Θύρα COM 21)

C Σύνδεση για τον εύκαμπτο σωλήνα APL

D Υποδοχή για αισθητήρα O2

E Υποδοχή για τον αισθητήρα πίεσης αεραγωγού

F Υποδοχή για αισθητήρα ροής

G ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

H Ασφάλεια για την εσωτερική μπαταρία

I Είσοδος ρεύματος με ασφάλειες ρεύματος

J Σύνδεση για τον εύκαμπτο σωλήνα PEEP
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Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου

Η ενότητα "Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου 
αερίου ως κοινής εξόδου αερίου" δεν ισχύει πλέον.

Έχει τροποποιηθεί η παρακάτω ενότητα:

Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου 
αερίου με διακόπτη και κλείδωμα 
αναπνευστήρα (προαιρετικό)

Ο διακόπτης επιτρέπει την απλή αλλαγή της 
παροχής φρέσκου αερίου από το αναπνευστικό 
σύστημα στο σύστημα μη επανεισπνοής.

Συνοπτική παρουσίαση

A Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου με 
πρόσθετο διακόπτη

B Μακρύς εύκαμπτος σωλήνας φρέσκου αερίου 
(στη συσκευή Fabius)

C Εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL για το 
κλείδωμα αναπνευστήρα

D Κοντός εύκαμπτος σωλήνας φρέσκου αερίου 
(στο αναπνευστικό σύστημα)

E Αναπνευστικό σύστημα

F Γραμμή δειγματοληψίας

G Σύστημα μη επανεισπνοής (π.χ. Bain)

4
1
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Επισκόπηση

Συντομογραφίες

Η συντομογραφία BTPS έχει αφαιρεθεί. Έχουν προστεθεί οι 
συντομογραφίες STPD και RI.

Σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα έχουν προστεθεί ή έχουν αλλάξει:

Σύντµηση Επεξήγηση

RI Πίνακας αναθεωρήσεων

STPD Standard Temperature and 
Pressure, Dry
20 °C (68 °F), 1013 hPa, ξηρό 
αέριο

Σύµβολο Επεξήγηση

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF 
(body floating)

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου Β

Να διατηρείται καθαρό από 
λάδια και γράσα

  Τάση συνεχούς ρεύματος

Τάση AC

Εύθραυστο, να χειρίζεστε προ-
σεκτικά

Να διατηρείται στεγνό

Σύνδεση για αγωγό επιστροφής 
δοκιμαστικού αερίου

Έχει διαγραφεί το παρακάτω σύμβολο:

Σύσταση! Κίνδυνος ηλεκτροπλη-
ξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

gas return



Επισκόπηση
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Ετικέτες προϊόντος

Οι παρακάτω ετικέτες προϊόντος έχουν αλλάξει:

Ετικέτα προϊόντος Επεξήγηση

Κατά τη σύνδεση βοηθητικών συσκευών, προσέ-
χετε το ρεύμα διαρροής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, βλ. κεφά-
λαιο "Προετοιμασία για αποθήκευση ή μεταφορά".

Έκδοση τροχήλατου: Τηρείτε το βάρος της ονομα-
στικής διαμόρφωσης και το συνολικό επιτρεπόμενο 
βάρος, βλ. κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με 
πρόσθετο διακόπτη:

Όταν χρησιμοποιείται ένας ελεγχόμενος τρόπος 
αερισμού (Volume Control, Pressure Control, 
Pressure Support, SIMV/PS) ή ο τρόπος αερι-
σμού ManSpont, ρυθμίστε το διακόπτη στη βοηθη-
τική έξοδο φρέσκου αερίου στη θέση COSY. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου 
αερίου με πρόσθετο διακόπτη (προαιρετικό)" στο 
κεφάλαιο "Λειτουργία" στις οδηγίες χρήσης.

nom. 134 kg (296 lbs)
max. 300 kg (661 lbs)

86
08

75
2-

00

COSY
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Συναρμολόγηση και προετοιμασία

Συναρμολόγηση και προετοιμασία

Πριν την πρώτη λειτουργία

Ενεργοποίηση της μπαταρίας

Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω μειωμένης παροχής ρεύματος 
από την εσωτερική μπαταρία

Η ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας μπορεί 
να μειωθεί ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας 
αποθήκευσης.

Αν η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί για 6 μήνες, 
ελέγξτε τη λειτουργική της ακεραιότητα. Για 
να γίνει αυτό, φορτίστε την μπαταρία για 
16 ώρες και χορηγήστε αερισμό σε έναν 
δοκιμαστικό πνεύμονα για τουλάχιστον 
45 λεπτά σε λειτουργία μπαταρίας.



Συναρμολόγηση και προετοιμασία
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Συναρμολόγηση του αναπνευστικού συστήματος

Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν τροποποιηθεί:

Τοποθέτηση της μονάδας θέρμανσης 
COSY και της μονάδας παροχής ισχύος 
(προαιρετικό)
Οι πληροφορίες για τις οδηγίες τοποθέτησης άλλαξαν:

Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης (8605899) 
για τη θέρμανση του αναπνευστικού συστήματος.

Σύνδεση των εύκαμπτων 
αναπνευστικών σωλήνων και των 
φίλτρων

Τα δεδομένα για τους αναπνεόμενους όγκους για ενήλικες και 
παιδιατρικούς ασθενείς έχουν αλλάξει:

1 Επιλέξτε κατάλληλα εξαρτήματα για την 
αντίστοιχη κατηγορία ασθενούς.

Ενήλικες Παιδιατρικοί 
ασθενείς

Νεογνά

Αναπνεόμενος 
όγκος

>700 mL 301 έως 700 mL 50 έως 300 mL <50 mL

Αναπνευστικός 
ασκός

3 L 2 L 1 L 0,5 L

Αναπνευστικό 
κύκλωμα

Ενήλικες Παιδιατρικό Νεογνά (ή παιδια-
τρικό)

Φίλτρο Φίλτρο, HMEF ή HME Χρησιμοποιείτε φίλ-
τρα με χαμηλή αντί-

σταση και 
ενδοτικότητα.
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Συναρμολόγηση και προετοιμασία

Εισαγωγή καινούριας κάψουλας 
αισθητήρα O2

Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2.

1 Αφαιρέστε τον αισθητήρα Ο2 (Α) από τη 
βαλβίδα εισπνοής.

2 Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα (C) από το 
περίβλημα του αισθητήρα O2.

3 Αφαιρέστε τη νέα κάψουλα αισθητήρα Ο2 από 
τη συσκευασία.

4 Τοποθετήστε την κάψουλα αισθητήρα Ο2 (Β) 
μέσα στο περίβλημα του αισθητήρα Ο2, έτσι 
ώστε οι αγωγοί σχήματος δακτυλίου να 
ακουμπούν τις επαφές μέσα στο περίβλημα 
του αισθητήρα Ο2.

5 Βιδώστε το βιδωτό πώμα (C) σφιχτά με το χέρι.

6 Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα Ο2 (Α) στη 
βαλβίδα εισπνοής.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αν η κάψουλα αισθητήρα O2 αντικατασταθεί 
κατά τη λειτουργία, μπορεί να μεταφερθούν 
ρεύματα διαρροής.

Μην αγγίζετε τον ασθενή.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εσφαλμένης μέτρησης Ο2

Μια εσφαλμένα τοποθετημένη κάψουλα 
αισθητήρα Ο2 θα οδηγήσει σε εσφαλμένες 
μετρήσεις.
– Βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα αισθητήρα Ο2 

έχει εισαχθεί σωστά μέσα στο περίβλημα 
αισθητήρα Ο2.

– Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Ο2 έχει 
εισαχθεί σωστά μέσα στη βαλβίδα 
εισπνοής.
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Σύνδεση των αισθητήρων και των γραμμών μέτρησης

Έχει προστεθεί το παρακάτω κεφάλαιο:

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα 
παράκαμψης APL και του εύκαμπτου 
σωλήνα PEEP/PMAX

Σε συσκευές με την επιλογή "Χρήση της 
βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη 
και κλείδωμα αναπνευστήρα", πρέπει να τηρούνται 
τα παρακάτω κατά τη σύνδεση του εύκαμπτου 
σωλήνα παράκαμψης APL:

Ο εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL 
αποτελείται από έναν μακρύ εύκαμπτο σωλήνα με 
ένα εξάρτημα σχήματος T και έναν κοντό εύκαμπτο 
σωλήνα.

1 Συνδέστε τον μακρύ εύκαμπτο σωλήνα 
παράκαμψης APL στα συνδετικά A και B.

2 Συνδέστε τον κοντό εύκαμπτο σωλήνα 
παράκαμψης APL στα συνδετικά E και F.

3 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα PEEP/PMAX 
στα συνδετικά C και D.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL είναι 
πιο παχύς από τον εύκαμπτο σωλήνα 
PEEP/PMAX.
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Λειτουργία

Λειτουργία

Αερισμός

Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν προστεθεί ή έχουν αλλάξει:

Αλληλεξάρτηση μεταξύ των στοιχείων 
ελέγχου

Ορισμένες ρυθμιζόμενες παράμετροι μπορεί να 
περιορίζονται ή να περιορίζουν αμοιβαία η μία την 
άλλη, ώστε ορισμένοι συνδυασμοί ρυθμίσεων 
θεραπείας να μην είναι δυνατοί, π.χ. VT και Freq 
στον τρόπο αερισμού Volume Control.

Στην περίπτωση όπου μια παράμετρος δεν μπορεί 
πλέον να τροποποιηθεί, πρέπει πρώτα να 
προσαρμοστεί η περιοριστική παράμετρος. Αυτό 
θα επιτρέψει την προσαρμογή της περιορισμένης 
παραμέτρου.

Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου με 
διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα 
(προαιρετικό)

Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου 
αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία με 
σύστημα μη επανεισπνοής [ ], το κλείδωμα 
αναπνευστήρα εμποδίζει την έναρξη ενός 
ελεγχόμενου τρόπου αερισμού (Volume Control, 
Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS).

Εκπέμπονται οι παρακάτω συναγερμοί:

Από την έκδοση λογισμικού 3.37:

– VENTILATOR FAIL !!!

– CHECK APL / EXT. FGO !!!

Με παλιότερες εκδόσεις λογισμικού:

– VENTILATOR FAIL !!!

– CHECK APL VALVE !!!

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου στη θέση COSY.

Η λειτουργία του κλειδώματος αναπνευστήρα είναι 
διαθέσιμη μόνο με την επιλογή "Βοηθητική έξοδος 
φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα 
αναπνευστήρα".

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε 
παλιότερες εκδόσεις της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου με διακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος μη ανιχνευθείσας ανεπάρκειας 
φρέσκων αερίων

Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία 
με σύστημα μη επανεισπνοής [ ], δεν 
εκπέμπεται συναγερμός κατά την έναρξη του 
τρόπου αερισμού ManSpont.

Ελέγξτε ότι ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου ρυθμίστηκε στο COSY.
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Τρόπος αερισμού ManSpont 
(Υποστήριξη πίεσης)

Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες:

Για αερισμό στον τρόπο αερισμού ManSpont, 
χρησιμοποιήστε μια εφαρμοστή μάσκα ή έναν 
σωλήνα.

Λειτουργίες ασφάλειας της συσκευής αερισμού

Συμπεριφορά του Fabius αν ο χρήστης 
δεν αναλάβει καμία ενέργεια

Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ο ασθενής να επανακτήσει τη 
συνείδησή του ή κίνδυνος υποξίας

Αν διακοπεί η παροχή αερίου, το μηχάνημα 
αναισθησίας συνεχίζει να λειτουργεί με 
ατμοσφαιρικό αέρα. ∆εν παρέχονται πλέον 
οξυγόνο και αναισθητικό αέριο. Λόγω της 
επανεισπνοής του ασθενή, μειώνεται η 
εισπνευστική συγκέντρωση αναισθητικών 
αερίων και οξυγόνου στο αναπνευστικό 
αέριο.

Παρακολουθείτε προσεκτικά τις 
συγκεντρώσεις αερίων και χρησιμοποιήστε 
ενδοφλέβιους αναισθητικούς παράγοντες αν 
είναι απαραίτητο.
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Λειτουργία

Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη και 
κλείδωμα αναπνευστήρα (προαιρετικό)

Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν αλλάξει:

Προετοιμασία

Παράδειγμα: Σύστημα μη επανεισπνοής Bain

1 Συνδέστε το σύστημα μη επανεισπνοής (B) στη 
βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου (A).

2 Βιδώστε τη γραμμή δειγματοληψίας (C) στη 
σύνδεση Luer Lock στην αναπνευστική μάσκα 
ή στο φίλτρο του αναπνευστικού συστήματος 
και στην υδατοπαγίδα στο όργανο 
παρακολούθησης αερίων.

3 Εάν χρειαστεί, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
απομάκρυνσης αναισθητικού αερίου του 
συστήματος μη επανεισπνοής στη δεύτερη 
σύνδεση (D) του συστήματος λήψης 
αναισθητικών αερίων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος 
μη επανεισπνοής και του συστήματος υποδοχής 
αναισθητικών αερίων.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεπαρκής παροχή αερίου στον ασθενή

Τα συστήματα μη επανεισπνοής 
προορίζονται μόνο για χειροκίνητο αερισμό ή 
αυθόρμητη αναπνοή και επιτρέπεται να 
συνδεθούν μόνο στην εξωτερική έξοδο 
φρέσκου αερίου.

Κατά τη χρήση ενός συστήματος μη 
επανεισπνοής, διασφαλίστε επαρκή 
παρακολούθηση αερίων.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παρερμηνείας μετρούμενων τιμών

Οι τιμές για το O2, την πίεση και τον όγκο που 
εμφανίζονται στο Fabius δεν αντιστοιχούν 
στις τιμές για τον ασθενή που είναι 
συνδεδεμένος στην εξωτερική έξοδο φρέσκου 
αερίου, καθώς βασίζονται σε μετρήσεις που 
λαμβάνονται στο περιεκτικό αναπνευστικό 
σύστημα.

Όταν χρησιμοποιείτε την εξωτερική έξοδο 
φρέσκου αερίου, αλλάξτε σε κατάσταση 
Standby (Αναμονή).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εσφαλμένης παροχής αερίου

Το O2 και το CO2, καθώς και τυχόν 
αναισθητικά, πρέπει επίσης να 
παρακολουθούνται για τα σύστημα μη 
επανεισπνοής.

Η γραμμή δειγματοληψίας πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη με το συνδετικό του 
συστήματος μη επανεισπνοής και το 
συνδετικό του αναλυτή αερίων (π.χ. Scio, 
Vamos).
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Λειτουργία με σύστημα μη 
επανεισπνοής

Εκτροπή της ροής φρέσκου αερίου προς το 
σύστημα μη επανεισπνοής:

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση .

Ο διακόπτης είναι στραμμένος προς την 
κατεύθυνση του συστήματος μη επανεισπνοής.

2 Ρυθμίστε τη ροή φρέσκου αερίου.

Για την αποφυγή επανεισπνοής, η παροχή 
φρέσκου αερίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 
διπλάσια του όγκου ανά λεπτό.

3 Χρησιμοποιείτε το σύστημα μη επανεισπνοής 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

Λειτουργία με το αναπνευστικό σύστημα 
(COSY)

Πριν από τη χρήση ενός ελεγχόμενου τρόπου 
αερισμού (Volume Control, Pressure Control, 
Pressure Support, SIMV/PS) ή του τρόπου 
αερισμού ManSpont:

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση COSY.

Ο διακόπτης είναι στραμμένος προς την 
κατεύθυνση της εισόδου φρέσκου αερίου.

2 Βιδώστε τη γραμμή δειγματοληψίας ξανά στο 
εξάρτημα σχήματος Y στο αναπνευστικό 
κύκλωµα.

Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου 
αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία με 
σύστημα μη επανεισπνοής [ ], το κλείδωμα 
αναπνευστήρα εμποδίζει την έναρξη ενός 
ελεγχόμενου τρόπου αερισμού (Volume Control, 
Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS).

Εκπέμπονται οι παρακάτω συναγερμοί:

Από την έκδοση λογισμικού 3.37:

– VENTILATOR FAIL !!!

– CHECK APL / EXT. FGO !!!

Με παλιότερες εκδόσεις λογισμικού:

– VENTILATOR FAIL !!!

– CHECK APL VALVE !!!

Τερματισμός λειτουργίας

1 Κλείστε όλες τις βαλβίδες ελέγχου ροής στη 
συσκευή.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος μη ανιχνευθείσας ανεπάρκειας 
φρέσκων αερίων

Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία 
με σύστημα μη επανεισπνοής [ ], δεν 
εκπέμπεται συναγερμός κατά την έναρξη του 
τρόπου αερισμού ManSpont.

Ελέγξτε ότι ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου ρυθμίστηκε στο COSY.
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Λειτουργία

Τερματισμός λειτουργίας

Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης

Παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να 
μεταδοθούν από ασθενή σε ασθενή μέσω του 
συνδετικού φραγής κυκλώματος. Αν ένα 
χρησιμοποιημένο εξάρτημα σχήματος Υ ή ένα 
φίλτρο συνδεθεί στο συνδετικό φραγής 
κυκλώματος και αν ένα εξάρτημα που υπέστη 
επανεπεξεργασία συνδεθεί αργότερα στη 
διαδικασία (π.χ. κατά τη διάρκεια ενός 
ελέγχου διαρροής), μπορεί το νέο εξάρτημα 
να μολυνθεί.

Συνδέετε μόνο εξαρτήματα που έχουν 
υποστεί επανεπεξεργασία στο συνδετικό 
φραγής κυκλώματος.
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Προετοιμασία για αποθήκευση ή μεταφορά 

Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής κατά τη μεταφορά

Η ιατρική συσκευή μπορεί να ανατραπεί, αν 
δεν την χειριστείτε σωστά. Τηρείτε τα 
ακόλουθα κατά τη μεταφορά της ιατρικής 
συσκευής:
– Η ιατρική συσκευή επιτρέπεται να 

μετακινείται μόνο από άτομα που έχουν τη 
φυσική ικανότητα για κάτι τέτοιο.

– Για μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό, 
φροντίστε να μεταφέρουν 2 άτομα τη 
συσκευή.

– Κατά τη μεταφορά σε κεκλιμένες 
επιφάνειες, σε στροφές και ανισόπεδες 
επιφάνειες (όπως π.χ. στο κατώφλι της 
πόρτας ή σε ανελκυστήρες), βεβαιωθείτε 
ότι η ιατρική συσκευή δεν θα 
προσκρούσει πουθενά.

– Αφαιρέστε τυχόν συσκευές που είναι 
προσαρτημένες στους βραχίονες 
συγκράτησης ή στο πάνω μέρος της 
συσκευής.

– Αδειάστε τον δίσκο γραφής και ωθήστε 
τον μέσα στη συσκευή μέχρι τέρμα.

– Μην τραβάτε την ιατρική συσκευή πάνω 
από εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια ή 
άλλα εμπόδια που βρίσκονται στο 
δάπεδο.

– Μην ενεργοποιείτε το φρένο, ενώ η 
ιατρική συσκευή μετακινείται.

– Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες 
λαβές, για να ωθήσετε ή να τραβήξετε τη 
συσκευή.
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∆ιαμόρφωση

∆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:

 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.

Αποτελέσματα του ελέγχου ενδοτικότητας

Έχει αλλάξει η τιμή για την ενδοτικότητα συστήματος

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 το 
αποτέλεσμα του ελέγχου βαλβίδων 
ασφαλείας.

Ενδοτικότητα συστή-
ματος [mL/cmH2O]

Εμφανιζόμενο αποτέ-
λεσμα [mL/cmH2O]

≤
6,0

Μετρούμενη τιμή και 
PASSED (Απέτυχε)
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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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Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων

∆ιακοπή παροχής ρεύματος

∆ιακοπή τροφοδοσίας δικτύου

Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο:

Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, 
το Fabius αλλάζει αυτόματα σε τροφοδοσία από 
την εσωτερική μπαταρία.

Το υπολειπόμενο φορτίο μπαταρίας εμφανίζεται 
στη γραμμή κατάστασης.

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας εξαρτάται 
από τις ρυθμίσεις αερισμού και την κατάσταση της 
μπαταρίας (παλαιότητα και φορτίο μπαταρίας). Μια 
πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να 
διασφαλίσει παροχή για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Αποτυχία αναπνευστήρα

Συναγερμός VENTILATOR FAIL !!!

Έχει προστεθεί το πρώτο βήμα:

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη της βοηθητικής εξόδου 
φρέσκου αερίου με κλείδωμα αναπνευστήρα 
(προαιρετικό) στο COSY.

2 Μεταβείτε σε τρόπο αερισμού ManSpont.

3 Ρυθμίστε τη βαλβίδα APL στη θέση Man.

4 Ρυθμίστε την βαλβίδα APL στην επιθυμητή 
πίεση.

5 Γεμίστε τον αναπνευστικό ασκό, αν χρειάζεται 
με τη βοήθεια με του κλειδιού έκπλυσης O2.

6 Χορηγήστε χειροκίνητο αερισμό στον ασθενή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεπαρκής αερισμός του ασθενή

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα συναγερμού 
BATTERY LOW !! (ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) (υπολειπόμενο φορτίο 
μπαταρίας 10 %), ο αναπνευστήρας θα 
συνεχίσει να λειτουργεί μόνο για μερικά 
ακόμη λεπτά.

Επαναφέρετε την τροφοδοσία δικτύου. Στη 
συνέχεια, ο ελεγχόμενος αερισμός θα είναι 
και πάλι διαθέσιμος.



Επίλυση προβλημάτων

26  Παράρτημα Fabius GS premium SW 3.n

Βλάβη του αισθητήρα Ο2

Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2.

Αιτίες εσφαλμένης βαθμονόμησης

Η βαθμονόμηση δεν ήταν επιτυχής αν, μετά τη 
βαθμονόμηση του αισθητήρα Ο2, εμφανιστεί το 
μήνυμα συναγερμού O2 SENSOR FAIL ! (ΒΛΑΒΗ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ο2).

Πιθανές αιτίες και μέτρα αποκατάστασης 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Αιτία Αντιμετώπιση

Στη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο αισθητήρας Ο2 
εκτέθηκε σε ένα μίγμα αέρα με εξαιρετικά υψηλή ή 
χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Ο2 είναι εκτεθειμένος 
σε αέρα περιβάλλοντος σε όλη τη διάρκεια της βαθ-
μονόμησης.

Στη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο αισθητήρας Ο2 
εκτέθηκε σε ένα μίγμα αέρα με κυμαινόμενη συγκέ-
ντρωση οξυγόνου.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Ο2 είναι εκτεθειμένος 
σε αέρα περιβάλλοντος σε όλη τη διάρκεια της βαθ-
μονόμησης.

Ο αισθητήρας Ο2 δεν εκτέθηκε αρκετά σε αέρα 
περιβάλλοντος πριν από τη βαθμονόμηση.

Εκθέστε τον αισθητήρα Ο2 στον αέρα περιβάλλο-
ντος για 2 λεπτά. Αν έχει εισαχθεί νέα κάψουλα 
αισθητήρα O2, αφήστε τον αισθητήρα O2 εκτεθει-
μένο στον αέρα περιβάλλοντος για 15 λεπτά.

Το μέγιστο διάστημα χρήσης της κάψουλας αισθη-
τήρα Ο2 έχει παρέλθει.

Επανατοποθετήστε την κάψουλα του αισθητήρα 
Ο2. Εκθέστε τον αισθητήρα Ο2 στον αέρα περιβάλ-
λοντος για 15 λεπτά πριν από τη βαθμονόμηση.

Ο αισθητήρας Ο2 δεν είναι συνδεδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου του αισθη-
τήρα Ο2 είναι συνδεδεμένο στο σημασμένο συνδε-
τικό στο πίσω μέρος της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα αισθητήρα Ο2 έχει εισα-
χθεί σωστά μέσα στο περίβλημα αισθητήρα Ο2.
Συνδέστε σωστά τον αισθητήρα Ο2 και επαναλά-
βετε τη βαθμονόμηση.
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Συναγερμός – Αιτία – Αντιμετώπιση

Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2.

Προτε-
ραιό-
τητα 
συνα-
γερμού

Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση

(8) O2 SENSOR FAIL ! Ο αισθητήρας Ο2 δεν βαθμο-
νομήθηκε σωστά.

Εκτελέστε τη διαδικασία για 
τη βαθμονόμηση του 
αισθητήρα O2 (βλ. κεφά-
λαιο για τη βαθμονόμηση 
του αισθητήρα Ο2).

Η κάψουλα του αισθητήρα Ο2 
αντικαταστάθηκε ή/και ο 
αισθητήρας Ο2 δεν βαθμονο-
μήθηκε.

Εκτελέστε τη διαδικασία για 
τη βαθμονόμηση του 
αισθητήρα O2 (βλ. κεφά-
λαιο για τη βαθμονόμηση 
του αισθητήρα Ο2).

Η κάψουλα αισθητήρα Ο2 
έχει υποστεί φθορά.

Αντικαταστήστε την 
κάψουλα του αισθητήρα Ο2 
και βαθμονομήστε.

∆εν είναι συνδεδεμένος ο 
αισθητήρας Ο2. Ελαττωμα-
τικό καλώδιο αισθητήρα.

Συνδέστε το καλώδιο του 
αισθητήρα Ο2. Αντικατα-
στήστε τη μονάδα περιβλή-
ματος αισθητήρα Ο2.

(6) O2 SENSOR CAL DUE ! Έχουν παρέλθει περισσότε-
ρες από 18 ώρες από την 
τελευταία βαθμονόμηση 
αισθητήρα Ο2.

Εκτελέστε τη διαδικασία για 
τη βαθμονόμηση του 
αισθητήρα O2 (βλ. κεφά-
λαιο για τη βαθμονόμηση 
του αισθητήρα Ο2).
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Οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης για τους παρακάτω 
συναγερμούς έχουν αλλάξει.

Προτε-
ραιό-
τητα 
συνα-
γερμού

Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση

(31) INSP O2 LOW !!! Η συγκέντρωση εισπνεόμε-
νου Ο2 είναι κάτω από το 
κατώτερο όριο συναγερμού.

Ελέγξτε την παροχή Ο2. 
Ελέγξτε τη ρύθμιση της 
βαλβίδας ελέγχου ροής και 
το κατώτερο όριο συναγερ-
μού O2.

Εσφαλμένη ρύθμιση του δια-
κόπτη στη βοηθητική έξοδο 
φρέσκου αερίου.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του δια-
κόπτη στη βοηθητική έξοδο 
φρέσκου αερίου.

(21) FRESH GAS LOW !! Ανεπαρκής παροχή φρέσκου 
αερίου σε όλους τους τρό-
πους αερισμού.

∆ιασφαλίστε την επαρκή 
παροχή φρέσκου αερίου.

Φραγμένος/διπλωμένος 
εύκαμπτος σωλήνας.

Ελέγξτε τους εύκαμπτους 
σωλήνες.

∆ιαρροή στο αναπνευστικό 
σύστημα.
Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν 
είναι συνδεδεμένος στο ανα-
πνευστικό σύστημα.

Ελέγξτε το αναπνευστικό 
σύστημα.

Εσφαλμένη ρύθμιση του δια-
κόπτη στη βοηθητική έξοδο 
φρέσκου αερίου.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του δια-
κόπτη στη βοηθητική έξοδο 
φρέσκου αερίου.

(28) VENTILATOR FAIL !!! Σφάλμα στη βαλβίδα παρά-
καμψης APL.

Ελέγξτε τη μεμβράνη του 
ανεμιστήρα και κλείστε το 
κάλυμμα. Ελέγξτε εάν η 
βαλβίδα παράκαμψης APL 
είναι σωστά συνδεδεμένη 
και αν υπάρχει διαρροή. 
Επιλέξτε την κατάσταση 
Standby (Αναμονή) και στη 
συνέχεια μεταβείτε στον 
προηγούμενο τρόπο αερι-
σμού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις 
της βαλβίδας APL.

∆ιακόπτης της βοηθητικής 
εξόδου φρέσκου αερίου με 
διακόπτη και κλείδωμα ανα-
πνευστήρα σε λάθος θέση 

( ), αντί της θέσης 

COSY.

Ρυθμίστε τον διακόπτη της 
βοηθητικής εξόδου φρέ-
σκου αερίου στη θέση 
COSY.



Παράρτημα Fabius GS premium SW 3.n 29

Επίλυση προβλημάτων

Έχει προστεθεί ο παρακάτω συναγερμός:

Προτε-
ραιό-
τητα 
συνα-
γερμού

Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση

(26) CHECK APL / EXT. FGO !!! Σφάλμα στη βαλβίδα παρά-
καμψης APL.

Ελέγξτε τη μεμβράνη του 
ανεμιστήρα και κλείστε το 
κάλυμμα. Ελέγξτε εάν η 
βαλβίδα παράκαμψης APL 
είναι σωστά συνδεδεμένη 
και αν υπάρχει διαρροή. 
Επιλέξτε την κατάσταση 
Standby (Αναμονή) και στη 
συνέχεια μεταβείτε στον 
προηγούμενο τρόπο αερι-
σμού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις 
της βαλβίδας APL.

∆ιακόπτης της βοηθητικής 
εξόδου φρέσκου αερίου σε 

λάθος θέση ( ), αντί της 

θέσης COSY.

Ρυθμίστε τον διακόπτη της 
βοηθητικής εξόδου φρέ-
σκου αερίου στη θέση 
COSY.
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Επανεπεξεργασία

Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου «Καθαρισμός, απολύμανση και 
αποστείρωση» έχει αλλάξει.

Αποσυναρμολόγηση

Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Πληροφορίες σχετικά με τα 
αποσυνδεδεμένα μέρη εξαρτημάτων και 
τις συνδεδεμένες συσκευές

Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης των παρακάτω μερών 
εξαρτημάτων:

Συνδεδεμένες συσκευές

– Ενδοτραχειακή αναρρόφηση

– Αρθρωτοί βραχίονες

– Όργανα Παρακολούθησης

– Αισθητήρες και καλώδια

– Συστήματα πληροφορικής

– AGS

– Φωτισμός σταθμού εργασίας

Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Αφαίρεση του περιεκτικού αναπνευστικού συστήματος 

Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2.

Πριν από την αφαίρεση του περιεκτικού 
αναπνευστικού συστήματος, πρέπει να 
αφαιρεθούν οι παρακάτω εύκαμπτοι σωλήνες και 
τα καλώδια:

– Καλώδιο αισθητήρα ροής

– Καλώδιο αισθητήρα Ο2 και αισθητήρας Ο2

– Εύκαμπτος σωλήνας μέτρησης πίεσης

– Εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL

– Εύκαμπτος σωλήνας PEEP/PMAX

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης

Αν δεν χρησιμοποιηθούν αντιμικροβιακά 
φίλτρα, το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να 
μολυνθεί με παθογόνα.

Σε αυτήν την περίπτωση, επανεπεξεργάζεστε 
το αναπνευστικό σύστημα μετά από κάθε 
αλλαγή ασθενή και εισαγάγετε μια νέα 
κάψουλα οξυγόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή και τραυματισμού

Η επανεπεξεργασία ή η αποστείρωση μπορούν 
να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα Ο2. Οι 
διαφεύγουσες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν 
βλάβη στη βασική συσκευή και να θέσουν σε 
κίνδυνο τον ασθενή και τον χρήστη.

Μην επανεπεξεργάζεστε και μην αποστειρώνετε 
τον αισθητήρα Ο2.
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Επανεπεξεργασία

Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν προστεθεί ή έχουν αλλάξει.

Πληροφορίες επανεπεξεργασίας

Οι οδηγίες επανεπεξεργασίας βασίζονται σε 
οδηγίες που έχουν εγκριθεί διεθνώς, όπως για 
παράδειγμα το πρότυπο ISO 17664.

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω ακατάλληλα 
επανεπεξεργασμένων προϊόντων

Τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα 
πρέπει να επανεπεξεργάζονται, διαφορετικά 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης.
– Τηρήστε τους κανόνες πρόληψης 

μόλυνσης και τους κανονισμούς 
επανεπεξεργασίας της μονάδας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

– Τηρήστε τους εθνικούς κανόνες πρόληψης 
μόλυνσης και  επανεπεξεργασίας.

– Χρησιμοποιήστε επικυρωμένες 
διαδικασίες επανεπεξεργασίας.

– Επανεπεξεργάζεστε τα 
επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα μετά 
από κάθε χρήση.

– Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
σχετικά με τα καθαριστικά, τα 
απολυμαντικά και τις συσκευές 
επανεπεξεργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Ενδείξεις φθοράς, όπως ρωγμές, 
παραμόρφωση, αποχρωματισμός ή ξεφλούδισμα 
ενδέχεται να εμφανιστούν σε 
επανεπεξεργασμένα προϊόντα.

Ελέγξτε τα προϊόντα για ενδείξεις φθοράς και 
αντικαταστήστε τα, εάν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σφάλματος στη μέτρηση ροής

Η εσφαλμένη επανεπεξεργασία και οι 
ακαθαρσίες, όπως π.χ. οι επικαθίσεις ή τα 
σωματίδια, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη 
στον αισθητήρα ροής.
– Απαγορεύεται ο μηχανικός καθαρισμός ή 

απολύμανση
– Απαγορεύεται η αποστείρωση πλάσματος ή 

με ακτινοβολία
– Απαγορεύονται η εκτόξευση νερού, ο 

πεπιεσμένος αέρας, οι βούρτσες και τα 
συναφή

– Απαγορεύεται το λουτρό υπερήχων
– Απαγορεύεται η αποστείρωση με καυτό ατμό 

με τους αισθητήρες ροής Spirolog και Infinity 
ID

– Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τον αισθητήρα 
ροής σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες 
χρήσης.

– Για την απολύμανση του αισθητήρα ροής, 
χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά απολυμαντικά 
διαλύματα.
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Έχουν διαγραφεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Ταξινόμηση για επανεπεξεργασία

Ταξινόμηση ιατρικών συσκευών

Οι ιατρικές συσκευές και τα επί μέρους στοιχεία 
τους ταξινομούνται σύμφωνα με τον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποιούνται και τον κίνδυνο που 
προκύπτει από αυτόν.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Κατάλοιπα αναθυμιάσεων εύφλεκτων 
απολυμαντικών (π.χ. αλκοολών) και 
επικαθίσεις που δεν αφαιρέθηκαν κατά τη 
διάρκεια της επανεπεξεργασίας μπορούν να 
αναφλεγούν όταν ο αισθητήρας ροής είναι σε 
λειτουργία.
– Βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί 

καθαρισμός για εξάλειψη των σωματιδίων 
και απολύμανση.

– Μετά την απολύμανση, αφήστε τον 
αισθητήρα ροής να στεγνώσει στον αέρα 
για τουλάχιστον 30 λεπτά.

– Πριν από την εισαγωγή του αισθητήρα 
ροής, ελέγξτε για ορατές ζημιές και 
ακαθαρσίες όπως υπολείμματα βλέννας, 
φαρμακευτικά αερολύματα και σωματίδια.

– Αντικαθιστάτε τους αισθητήρες ροής όταν 
έχουν υποστεί ζημιά, είναι λερωμένοι ή αν 
φέρουν σωματίδια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης της συσκευής

Αν οι περιοχές ελέγχου που βρίσκονται στην 
πλάκα βαλβίδας δεν έχουν στεγνώσει 
επαρκώς, αυτό μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να 
προκαλέσει βλάβη της ιατρικής συσκευής.

Μετά τον καθαρισμό, το αναπνευστικό 
σύστημα πρέπει να αποστειρωθεί με ατμό, 
μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Ταξινόμηση Επεξήγηση

Μη κρίσιμα Στοιχεία τα οποία έρχονται σε 
επαφή μόνο με άθικτο δέρμα

Ημικρίσιμα Στοιχεία τα οποία μεταφέρουν ανα-
πνευστικό αέριο ή έρχονται σε 
επαφή με τους βλεννογόνους υμέ-
νες ή με παθολογικά αλλοιωμένο 
δέρμα

Επικίνδυνα Εξαρτήματα που διεισδύουν στο 
δέρμα ή τους βλεννογόνους υμένες 
ή έρχονται σε επαφή με το αίμα
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Ταξινόμηση στοιχείων συγκεκριμένων συσκευών

Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης των επί μέρους 
στοιχείων.

Η ακόλουθη ταξινόμηση αποτελεί σύσταση της 
Dräger.

Μη κρίσιμα
Στοιχεία ελέγχου και επιφάνειες συσκευής, 
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

– Οθόνη

– Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

– Περιστροφικό κουμπί

– Πλήκτρο O2 flush

– Βαλβίδες ελέγχου ροής

– Βαλβίδα APL

– Περίβλημα αισθητήρα O2

– ∆ίσκος γραφής

– Μπάρα λαβής στο τροχήλατο

– Λαβές συρταριών

– Τυπικές ράγες και στις δύο πλευρές

– Προσαρμογέας Clic, απορροφητής Clic

– Συνδετικό φραγής κυκλώματος στον κεκαμμένο 
σωλήνα ασκού

– Εξωτερικός διακόπτης αλλαγής FGO και 
εξωτερική θύρα FGO

Άλλες επιφάνειες που αγγίζονται συχνά:

– Πλευρικά μέρη των περιβλημάτων της οθόνης 
και άλλων συσκευών παρακολούθησης 
ασθενούς

– Εξαρτήματα:

– ∆ίσκοι αποθήκευσης

– Ράφι

– Αρθρωτοί βραχίονες

– Αισθητήρες εύκαμπτων σωλήνων 
πεπιεσμένου αερίου

– Βύσμα τροφοδοσίας

– Βαλβίδες φιαλών αερίου

– Εύκαμπτος σωλήνας μεταφοράς του 
συστήματος υποδοχής αναισθητικών 
αερίων

– Καλώδια και εύκαμπτοι σωλήνες στο 
δάπεδο

– Φρένο

Επιφάνειες που αγγίζονται λιγότερο συχνά:

– Καλώδια δικτύου και καλώδια δεδομένων

– Εύκαμπτοι σωλήνες πεπιεσμένου αερίου

– Μειωτήρες πίεσης

– Φιάλες αερίου

– Επιφάνειες συρταριών, εξωτερικές και 
εσωτερικές

– Σύστημα υποδοχής αναισθητικών αερίων

– Λυχνία

– Βάση για γραμμή δειγματοληψίας

Ημικρίσιμα

– Αναπνευστικό σύστημα:

– Περίβλημα αναπνευστικού συστήματος

– Θύρες εισπνοής/εκπνοής, βαλβίδα APL

– Βαλβίδα εισπνοής, βαλβίδα εκπνοής

– Κεκαμμένος σωλήνας ασκού

– Άκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό 
ασκό (προαιρετικός)

– Εύκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό 
ασκό (προαιρετικό)

– Αναπνευστικοί σωλήνες

– Περιέκτης απορροφητή και ένθετο 
απορροφητή

– Φίλτρο σκόνης νατρασβέστου (προαιρετικό)

– Γραμμή δειγματοληψίας

– Όταν η γραμμή δειγματοληψίας είναι 
τοποθετημένη στο φίλτρο στο Y συνδετικό.

– Όταν η γραμμή δειγματοληψίας είναι 
τοποθετημένη απευθείας στο εξάρτημα 
σχήματος Y και τα φίλτρα είναι 
τοποθετημένα στο αναπνευστικό σύστημα

– Καπάκι αναπνευστήρα

– Μεμβράνη αναπνευστήρα

– Εύκαμπτος σωλήνας αναπνευστήρα

– Αισθητήρας ροής

Επικίνδυνα

Η συσκευή δεν περιέχει στοιχεία που 
ταξινομούνται ως κρίσιμα.
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Κατάλογος επανεπεξεργασίας

Στοιχεία Απολύμανση επι-
φάνειας με καθα-
ρισμό

Χειροκίνητος καθα-
ρισμός και ακολού-
θως απολύμανση 
μέσω εμβάπτισης

Μηχανικός καθα-
ρισμός με θερ-
μική απολύμανση

Αποστείρωση 
ατμού

Επιφάνειες 
συσκευής

Ναι Όχι Όχι Όχι

Περίβλημα ανα-
πνευστικού συστή-
ματος

Ναι Ναι Ναι Ναι

Θύρες Όχι Ναι Ναι Ναι

Βαλβίδα APL Ναι (εξωτερικά) Ναι Ναι Ναι

Βαλβίδα εισπνοής, 
βαλβίδα εκπνοής

Όχι Ναι Ναι Ναι

Κεκαμμένος σωλή-
νας ασκού

Ναι Ναι Ναι Ναι

Άκαμπτος βραχίο-
νας για αναπνευ-
στικό ασκό 
(προαιρετικός)

Ναι Ναι Ναι Ναι

Εύκαμπτος βραχί-
ονας για αναπνευ-
στικό ασκό 
(προαιρετικό)

Ναι Ναι Ναι Ναι

Περιέκτης απορρο-
φητή και ένθετο 
απορροφητή

Όχι Ναι Ναι Ναι

Προσαρμογέας 
Clic (προαιρετικός)

Ναι Ναι Ναι Ναι

Καπάκι αναπνευ-
στήρα

Ναι Όχι Ναι Ναι

Μεμβράνη ανα-
πνευστήρα

Όχι Όχι Ναι Ναι
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Επανεπεξεργασία

∆ιαδικασίες επανεπεξεργασίας

Επικυρωμένες διαδικασίες 
επανεπεξεργασίας

Κατά τη στιγμή της επικύρωσης της συγκεκριμένης 
συσκευής, οι ακόλουθες διαδικασίες 
επανεπεξεργασίας έδειξαν καλή συμβατότητα 
υλικών και αποτελεσματικότητα:

Απολυμαντικά

Χρησιμοποιήστε απολυμαντικά που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με εθνικές διατάξεις και είναι κατάλληλα 
για την συγκεκριμένη διαδικασία 
επανεπεξεργασίας.

Απολυμαντικά επιφάνειας

Κατά τη χρονική στιγμή της δοκιμής, τα 
απολυμαντικά επιφάνειας που αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα παρουσίασαν καλή συμβατότητα 
με τα υλικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
συμπληρωματικά με τα απολυμαντικά επιφάνειας 
που αναφέρονται στην ενότητα "Επικυρωμένες 
διαδικασίες επανεπεξεργασίας".

Οι κατασκευαστές των απολυμαντικών επιφανειών 
επιθεώρησαν και επαλήθευσαν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα φάσματα δράσης:

– Βακτηριοκτόνο

– Μυκητοκτόνο

– Ιοκτόνο ή ιοκτόνο κατά ιών με έλυτρο

Τηρήστε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
απολυμαντικών επιφανειών.

Άλλα απολυμαντικά επιφάνειας χρησιμοποιούνται 
υπό ιδία ευθύνη.

∆ιαδικασία Ουσία Κατασκευαστής Συγκέ-
ντρωση

Χρόνος 
επαφής

Θερμοκρα-
σία

Απολύμανση επιφάνειας 
με καθαρισμό

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Χειροκίνητος καθαρισμός Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Απολύμανση με εμβά-
πτιση

Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Μηχανικός καθαρισμός Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Μηχανική απολύμανση 
(θερμική)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Αποστείρωση ατμού – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Η Dräger δηλώνει ότι οι ουσίες αποδέσμευσης 
οξυγόνου και χλωρίου ενδέχεται να προκαλέσουν 
αλλαγή χρώματος σε ορισμένα υλικά. Η αλλαγή 
χρώματος δεν αποτελεί ένδειξη ότι το προϊόν δεν 
λειτουργεί σωστά.

Κατηγορία ενεργού συστατικού Απολυμαντικά επιφάνειας Κατασκευαστής

Ουσίες αποδέσμευσης χλωρίου Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Ουσίες αποδέσμευσης οξυγόνου Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

1) ∆ιακόπηκε η κυκλοφορία του από τον κατασκευαστή

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου Mikrozid sensitive liquid2)

2) Ιοκτόνο κατά ιών με έλυτρο

Schülke & Mayr

Mikrozid sensitive wipes2)

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

acryl-des2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare

Αλδεΰδες Buraton 10 F1) Schülke & Mayr
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Επανεπεξεργασία

Απολυμαντικά

Χρησιμοποιήστε απολυμαντικά που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με εθνικές διατάξεις και είναι κατάλληλα 
για την συγκεκριμένη διαδικασία 
επανεπεξεργασίας.

Απολύμανση επιφάνειας με καθαρισμό

1 Αφαιρέστε άμεσα τους ρύπους. 
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με 
απολυμαντικό για να αφαιρέσετε τους ρύπους.

2 Κάντε απολύμανση της επιφάνειας.

3 Μετά την έκθεση του προϊόντος στο 
απολυμαντικό για τον καθορισμένο χρόνο 
επαφής, αφαιρέστε τα κατάλοιπα του 
απολυμαντικού.

4 Σκουπίστε με ένα πανί το οποίο έχετε υγράνει 
με νερό (τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου 
νερού). Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει.

5 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς ρύπους. 
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5, εφόσον είναι 
απαραίτητο.

6 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και 
αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.

Χειροκίνητος καθαρισμός και 
ακολούθως απολύμανση μέσω 
εμβάπτισης

Χειροκίνητος καθαρισμός

Η τιμή pH του καθαριστικού που χρησιμοποιείται 
πρέπει να είναι μεταξύ 9 και 12.

1 Προετοιμάστε το καθαριστικό διάλυμα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2 Ανακινήστε το προϊόν αρκετές φορές μέσα στο 
διάλυμα. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα καλύπτει 
όλες τις επιφάνειες και τους εσωτερικούς 
χώρους.

3 Ξεπλύνετε το προϊόν με νερό (τουλάχιστον 
ποιότητας πόσιμου νερού), μέχρι να μην είναι 
πλέον ορατά τα κατάλοιπα του απολυμαντικού.

4 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς ρύπους. 
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, εφόσον είναι 
απαραίτητο.

5 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και 
αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.

Απολύμανση με εμβάπτιση

1 Προετοιμάστε το απολυμαντικό διάλυμα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2 Ανακινήστε το προϊόν αρκετές φορές μέσα στο 
διάλυμα. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα καλύπτει 
όλες τις επιφάνειες και τους εσωτερικούς 
χώρους.

3 Μετά το χρόνο επαφής, ξεπλύνετε το προϊόν 
κάτω από τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον 
ποιότητας πόσιμου νερού), μέχρι να μην είναι 
πλέον ορατά κατάλοιπα του απολυμαντικού.

4 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και 
αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.

5 Τινάξτε σχολαστικά τα υπολείμματα νερού. 
Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει εντελώς.

Μηχανικός καθαρισμός με θερμική 
απολύμανση

Χρησιμοποιήστε ένα πλυντήριο-απολυμαντή, το 
οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 15883. Η Dräger συνιστά τη χρήση 
ενός καλαθιού για τα εξαρτήματα αναισθησίας και 
αερισμού.

1 Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια στο 
καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι:

– Το νερό φτάνει σε όλες τις επιφάνειες και 
τους εσωτερικούς χώρους.

– Το νερό μπορεί να στραγγίσει ελεύθερα.

2 Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό.

3 Επιλέξτε κατάλληλο κύκλο. Χρησιμοποιήστε 
απιοντισμένο νερό για την τελική έκπλυση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω εισχώρησης υγρών

Η εισχώρηση υγρών ενδέχεται να προκαλέσει 
τα ακόλουθα:

– Βλάβη της συσκευής

– Ηλεκτροπληξία

– ∆υσλειτουργίες τις συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρούν υγρά στη 
συσκευή.
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4 Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, ελέγξτε το 
προϊόν για ορατούς ρύπους. Εάν είναι 
απαραίτητο, επαναλάβετε τον κύκλο ή 
πραγματοποιήστε χειροκίνητο καθαρισμό και 
απολύμανση με εμβάπτιση.

5 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και 
αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.

6 Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει εντελώς.

Αποστείρωση ατμού

Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποστείρωσης 
ατμού, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 17665. Η Dräger προτείνει την 
αποστείρωση ατμού με κλασματικό κενό.

Προϋπόθεση: το προϊόν έχει υποστεί καθαρισμό 
και απολύμανση.

1 Αποστειρώστε το προϊόν.

2 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και 
αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.

Συντήρηση

Επιθεώρηση

Έχει τροποποιηθεί ο παρακάτω πίνακας: Επιθεωρήσεις πρέπει να εκτελούνται τακτικά 
σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες 
και στα καθορισμένα διαστήματα. ∆ιατίθεται 
τεχνική τεκμηρίωση κατόπιν αίτησης.

Έλεγχοι ασφάλειας

Έχει προστεθεί ένα επιπλέον σημείο ελέγχου στο κεφάλαιο 
"Ελέγξτε τις λειτουργίες ασφαλείας".

Έλεγχοι ∆ιάστημα Υπεύθυνο προσωπικό

Επιθεώρηση και έλεγχοι ασφα-
λείας1)

1) Η ονομασία ισχύει για την Ομοσπονδιακή ∆ημοκρατία της Γερμανίας και αντιστοιχεί στην "Περιοδική επιθεώρηση ασφα-
λείας" στη ∆ημοκρατία της Αυστρίας

Ανά 12 μήνες Προσωπικό σέρβις

6 Ελέγξτε τις λειτουργίες ασφαλείας:

– Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση των γεν-
νητριών οπτικών και ηχητικών συναγερ-
μών.

– Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση του 
συναγερμού βλάβης Ο2.

– Ελέγξτε τη συσκευή ασφάλισης του εξαε-
ρωτήρα αναισθητικών.

– Ελέγξτε τη λειτουργία του συναγερμού δια-
κοπής ρεύματος και τη λειτουργία της μπα-
ταρίας.

– Ελέγξτε τη λειτουργία του συναγερμού βλά-
βης μπαταρίας.

– Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του S-ORC.
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Συντήρηση

Συντήρηση

Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας:

Έχει τροποποιηθεί ο παρακάτω πίνακας:

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα διαστήματα 
συντήρησης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εκτελείτε τα μέτρα συντήρησης, μόνο αν δεν 
υπάρχει συνδεδεμένος ασθενής στη συσκευή.

Στοιχείο ∆ιάστημα Μέτρο Υπεύθυνο προσωπικό

Απορροφητής CO2 Αν έχει βιολετί 
χρώμα

Αντικατάσταση Χρήστης

Υδατοπαγίδα Όταν απαιτείται ή 
αν είναι λερωμένη

Αντικατάσταση Χρήστης

Αισθητήρας ροής Όταν απαιτείται ή 
αν δεν είναι πλέον 
δυνατή η βαθμο-
νόμηση.

Καθαρισμός/αντικατά-
σταση

Χρήστης

Αισθητήρας O2 Όταν απαιτείται, 
αν δεν είναι πλέον 
δυνατή η βαθμο-
νόμηση, ή αν 
εμφανίζεται το 
μήνυμα O2 
SENSOR FAIL !.

Αντικατάσταση Χρήστης

Εσωτερική μπαταρία λιθίου Ανά 36 μήνες Αντικατάσταση Ειδικοί

Μπαταρία μολύβδου τζελ Κάθε 3 έτη Αντικατάσταση Ειδικοί

Μειωτήρας πίεσης φιαλών για 
τις φιάλες υψηλής πίεσης1)

1) προαιρετικό

Μετά από 6 έτη Βασική επιθεώρηση Ειδικοί

Μειωτήρας πίεσης για πείρους 
ασφαλείας1)

Μετά από 6 έτη Αντικατάσταση Ειδικοί
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Τεχνικά δεδομένα

Γενικές πληροφορίες

Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο:

Όλοι οι όγκοι που σχετίζονται με τον ασθενή και οι 
τιμές ροής που σχετίζονται με το φρέσκο αέριο 
κανονικοποιούνται σε συνθήκες STPD.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Έχει προστεθεί η μονάδα "psi" για την περιβαλλοντική πίεση.

Κατά τη λειτουργία

Θερμοκρασία 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F)

Περιβαλλοντική πίεση 700 έως 1060 cmH2O (hPa) (10,9 έως 15,9 psi)

Σχετική υγρασία 20 έως 80 % (χωρίς συμπύκνωση)

Ύψος Έως 3000 m (9843 ft)

Κατά τη φύλαξη και τη μεταφορά

Θερμοκρασία -10 έως 60 °C (14 έως 140 °F)

Περιβαλλοντική πίεση 700 έως 1060 cmH2O (hPa) (10,9 έως 15,9 psi)

Σχετική υγρασία 10 έως 90 % (χωρίς συμπύκνωση)

Οι συνθήκες χρήσης, όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες συσκευές, μπορούν να περιορίσουν το πεδίο 
χρήσης ενός συστήματός στο σύνολό του.  Οι εξαερωτήρες και τα αναισθητικά μπορούν να περιορίσουν 
τη χρήση ενός αναισθησιολογικού σταθμού εργασίας ως προς το εύρος θερμοκρασίας του και τη μέγι-
στη ροή φρέσκου αερίου. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες συσκευές, να ακολουθείτε τις 
σχετικές οδηγίες χρήσης.
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Τεχνικά δεδομένα

Χαρακτηριστικά συσκευής

Έχουν προστεθεί τα παρακάτω δεδομένα:

Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου

Έχουν διαγραφεί τα δεδομένα για τη ροή φρέσκου αέρα:

Γενικά πρότυπα ασφαλείας για τους αναισθησιολογικούς σταθμούς 
εργασίας

Έχει διαγραφεί η παρακάτω πρόταση: Τα παρακάτω ισχύουν και για συσκευές που θα 
κατασκευαστούν από τον Ιούλιο του 2014 και μετά:

Ανεμιστήρας

Η ακρίβεια του αναπνεόμενου όγκου έχει τροποποιηθεί:

Παροχή ιατρικού αερίου μέσω κεντρικής παρο-
χής αερίου

Μέση ροή εισόδου σε πίεση παροχής 2,8 kPa x 100 
(40,6 psi)

≤
60 L/min

Παροχή ισχύος

Ρεύμα εκκίνησης περίπου 25 έως 50 A το μέγιστο

Ο αριθμός εξαρτήματος των οδηγιών χρήσης για το πολύπριζο έχει διαγραφεί:

∆εν είναι δυνατή η διαμόρφωση της ονομαστικής 
ισχύος με προαιρετικό πολύπριζο Dräger (βλ. οδη-
γίες χρήσης πολύπριζου για ιατρικές συσκευές)

Ροή φρέσκου αερίου 0 και 0,2 έως 18 L/min

Ακρίβεια

Αναπνεόμενος όγκος (VT) ±5 % της ρυθμισμένης τιμής ή 20 mL, όποιο είναι 
μεγαλύτερο



Τεχνικά δεδομένα

42  Παράρτημα Fabius GS premium SW 3.n

∆ιασύνδεση εξαερωτήρα

Έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τις παραμέτρους PAW, MVe και 
VTe στον παρακάτω πίνακα.

Μετρούμενη τιμή ή 
κυματομορφή

Εύρος Ανάλυση Ακρίβεια Συνθήκες

PAW Πίεση αεραγωγού 
(αριθμητική)

-20 έως 
99 cmH2O (hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Μέγ. ±4 % της μετρούμενης τιμής ή ±2 cmH2O (±2 hPa), ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη.

Πίεση αεραγωγού 
(κυματομορφή)

0 έως 99 cmH2O 
(hPa)

Μανόμετρο (μηχα-
νικό)

-20 έως 
80 cmH2O (hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % της τιμής κλίμα-
κας +4 % της εμφανι-
ζόμενης τιμής)

MVe Ανά λεπτό όγκος 
εκπνοής

1 έως 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % ή ±0,2 L/min, 
ανάλογα με το ποια 
τιμή είναι υψηλότερη

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x αναπνευ-
στική συχνότητα) ή 
±0,2 L/min, ανάλογα 
με το ποια τιμή είναι 
υψηλότερη

VTe Εκπνευστικός 
αναπνεόμενος 
όγκος

100 έως 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Σημείωση: Αν η τελοεκπνευστική συγκέντρωση δεσλφουρανίου αυξηθεί σε πάνω από 12 %, η ακρίβεια 
της μέτρησης του αναπνεόμενου όγκου και του όγκου ανά λεπτό μπορεί να παρεκκλίνει κατά περισσό-
τερο από 15 %.

Freq Αναπνευστικός 
ρυθμός

2 έως 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

±1 bpm (±1 1/min) ή 
±5 % της ρύθμισης, 
ανάλογα με το ποια 
τιμή είναι υψηλότερη

FiO2 Μέτρηση Ο2 στην 
κύρια ροή

10 έως 100 Vol% 1 Vol% ±2,5 Vol% +2,5 % των 
μετρούμενων τιμών 
σύμφωνα με τα 
ISO 21647 και 
ISO 80601-2-55 

Με περιβαλλο-
ντική πίεση κατά 
τη βαθμονόμηση
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Έχουν προστεθεί τα δεδομένα για τον αισθητήρα Ο2.

Αισθητήρας O2
(Ηλεκτροχημικό στοιχείο με 
συνεχή δημιουργία μετρούμε-
νων τιμών)

Χρόνος απόκρισης (T90) Λιγότερο από 16 δευτερόλε-
πτα

Οι μετρούμενες τιμές δεν αντισταθμίζο-
νται ως προς την πίεση.

Χρόνος θέρμανσης 5 λεπτά Σφάλμα σε περίπτωση απόκλισης 
≤
 3 % από τη μετρούμενη τιμή

Ευαισθησία παρέκκλισης ±1 % της μετρημένης τιμής/ 8 ώρες

∆ιευαισθησία 1 Vol% O2 στα 70 Vol% N2O και 
5 Vol% CO2

Με 4 Vol% αλοθάνιο

ή με 5 Vol% ενφλουράνιο

ή με 15 Vol% δεσφλουράνιο

ή με 5 Vol% ισοφλουράνιο

ή με 10 Vol% σεβοφλουράνιο

Απόκλιση μέτρησης λόγω υγρα-
σίας

Μέγ. ±0,02 % της μετρούμενης τιμής ανά % σχετικής υγρασίας

∆εν παρουσιάζεται ποσοτική επίδραση στη μέτρηση αερίων εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Μέγιστη περίοδος χρήσης στοι-
χείου αισθητήρα Ο2

>12 μήνες στους 25 °C (77 °F), 50 % σχετική υγρασία, 50 % O2 στο 
φρέσκο αέριο (ή >5000 ώρες σε 100 Vol% O2)
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Αναπνευστικό σύστημα

Έχουν προστεθεί τα παρακάτω δεδομένα:

Ενδοτικότητα

συμπεριλαμβανομένου του εύκαμπτου σωλήνα 
ανεμιστήρα (χωρίς εύκαμπτους αναπνευστικούς 
σωλήνες)

0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) στα 30 hPa

Εύκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό ασκό 
(προαιρετικό)

Όγκος 0,13 L

Ενδοτικότητα 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) στα 30 hPa

Άκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό ασκό 
(προαιρετικός)

Όγκος 0,11 L

Ενδοτικότητα 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) στα 30 hPa

Αντίσταση

Μέγιστη 
ροή

[L/min]

Αντίσταση
[cmH2O (hPa)]

Εισπνοή Εκπνοή

Σύμφωνα με το ISO 80601-2-13, στεγνό, με σετ 
εύκαμπτων αναπνευστικών σωλήνων ενηλίκων 
ασθενών M301461)

1) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις αερισμού, οι αναφερόμενες τιμές μπορεί να αποκλίνουν κατά ±0,3 cmH2O (0,3 hPa).

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

Σύμφωνα με το ISO 80601-2-13, στεγνό, με σετ 
εύκαμπτων αναπνευστικών σωλήνων νεογνών 
ασθενών M336811)

2,5 1,0 2,9

Σύμφωνα με το ISO 80601-2-13, στεγνό, χωρίς 
εύκαμπτους σωλήνες1)

 60 -3,7 3,7
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Συναγερμός για χαμηλή πίεση παροχής οξυγόνου

Το όριο συναγερμού άλλαξε:

∆ήλωση Συμμόρφωσης για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)

Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν τροποποιηθεί:

Γενικές πληροφορίες

Η συσκευή αυτή ελέγχθηκε για ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα χρησιμοποιώντας εξαρτήματα από 
τον κατάλογο εξαρτημάτων. Άλλα εξαρτήματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν είναι 
συμβατά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η 
χρήση μη συμμορφούμενων εξαρτημάτων μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή τη μείωση της 
ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά 
σε άλλες συσκευές μόνο εάν η Dräger έχει εγκρίνει 
τη συγκεκριμένη διάταξη συσκευών. Εάν δεν έχει 
δοθεί έγκριση από την Dräger, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι η συσκευή αυτή λειτουργεί σωστά 
στην επιθυμητή διάταξη προτού τη 
χρησιμοποιήσετε. Οι οδηγίες χρήσης για τις άλλες 
συσκευές πρέπει να ακολουθηθούν.

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Το κεφάλαιο διαγράφηκε.

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο 
σε περιβάλλοντα που καθορίζονται στις οδηγίες 
χρήσης στην ενότητα "Περιβάλλοντα χρήσης" στο 
κεφάλαιο "Εφαρμογή".

Όριο συναγερμού Σήμα προειδοποίησης (συνεχής τόνος για 10 s, 
ρυθμιζόμενος από περίπου 55 dB(A) έως 
68 dB(A)) μόλις η πίεση πέσει κάτω από 20 ±6 psi 
(1,35 ±0,4 kPa x 100).

Εκπομπές Συμμόρφωση

Ακτινοβολούμε-
νες εκπομπές

Κατηγορία Α, ομάδα 1 
(30 MHz έως 1 GHz)

Εκπομπές αγωγι-
μότητας

Κατηγορία Α, ομάδα 1 
(150 kHz έως 30 MHz)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του 
εξοπλισμού ενδέχεται να είναι κατάλληλα για 
χρήση σε βιομηχανικούς χώρους και νοσοκομεία 
(CISPR 11 κατηγορία A). Εάν χρησιμοποιείται σε 
οικιστικό περιβάλλον (για το οποίο απαιτείται 
φυσιολογικά CISPR 11 κατηγορίας B), ο 
εξοπλισμός αυτός ενδέχεται να μην προσφέρει 
επαρκή προστασία σε συσκευές επικοινωνίας 
μέσω ραδιοσυχνότητας.

Ο χρήστης ίσως χρειάζεται να προβεί σε μέτρα 
μετριασμού, όπως μετεγκατάσταση ή εκ νέου 
προσανατολισμό του εξοπλισμού.
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού 
από ασύρματες συσκευές επικοινωνίας

Για να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργική 
ακεραιότητα αυτής της συσκευής, θα πρέπει να 
υπάρχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 
1,0 m (3,3 ft) ανάμεσα στη συσκευή αυτή και τον 
ασύρματο εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής 
συχνότητας.

Θωράκιση σε Επίπεδο δοκιμής και απαιτούμενο ηλεκτρομαγνη-
τικό περιβάλλον

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) (IEC 61000-4-
2)

Εκκένωση επαφής: ±8 kV

Εκκένωση αέρα: ±15 kV

Ταχέα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα (ριπές) 
(IEC 61000-4-4)

Καλώδιο ρεύματος: ±2 kV

Μακρύτερες γραμμές εισόδου/εξόδου σήματος: ±1 kV

Κρουστικές τάσεις (υπερτάσεις) (IEC 61000-4-
5)

Τάση, εξωτερικός αγωγός – εξωτερικός αγωγός: ±1 kV

Τάση, εξωτερικός αγωγός – προστατευτικός αγωγός 
γείωσης: ±2 kV

Μαγνητικά πεδία με συχνότητα δικτύου 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Πτώσεις τάσης και σύντομες διακοπές στην 
τάση τροφοδοσίας (IEC 61000-4-11)

Πτώσεις τάσης 30 % έως 100 %, 8,3 ms έως 5 s, δια-
φορετικές γωνίες φάσης

∆ιαταραχές λόγω ακτινοβολίας υψηλής συχνό-
τητας (IEC 61000-4-3)

80 MHz έως 2,7 GHz:3 V/m

∆ιαταραχές λόγω αγωγής υψηλής συχνότητας 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz έως 80 MHz: 3 V, ζώνες ISM: 6 V

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά σε συσκευές 
ασύρματης επικοινωνίας

Ποικίλες συχνότητες από 385 MHz έως 5785 MHz: 
9 V/m έως 28 V/m
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Παράρτημα

Παράρτημα

Έντυπο καθημερινού ελέγχου και ελέγχου πριν από τη χρήση

Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2.

Βαθμονόμηση των αισθητήρων

Αφαιρέστε τον αισθητήρα Ο2 από το 
κάλυμμα της βαλβίδας εισπνοής.

Εκθέστε τον αισθητήρα Ο2 στον αέρα 
περιβάλλοντος για 2 λεπτά.

Αρχίστε τη βαθμονόμηση.

Εισαγάγετε ξανά τον αισθητήρα Ο2 στο 
κάλυμμα της βαλβίδας εισπνοής.

Βαθμονομήστε τον αισθητήρα ροής.
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