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Fabius GS premium

UYARI

Bu tıbbi cihazı uygun şekilde 
kullanabilmek için, kullanma 
kılavuzunu ve bu eki okuyun ve 
harfiyen takip edin.

Anestezi iş istasyonu
Yazılım 3.n
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Fabius GS premiumAnestezi iş istasyonu

Kullanma kılavuzunun eki

 Bu eki tıbbi cihazın kullanma kılavuzuyla 
birlikte saklayın. 

Ekte, kullanma kılavuzunun şu bölümlerindeki 
bilgiler güncellenmektedir:

Ticari Markalar

Aşağıdaki ticari markalar eklendi:

Cihaz Parça numarası Baskı

Fabius GS premium 9054645 1'a kadar. Baskı

Ticari markalar Ticari markanın sahibi

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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Hasta ve kullanıcı güvenliği için

Hasta ve kullanıcı güvenliği için

Genel güvenlik bilgisi

Aşağıdaki güvenlik bilgileri eklendi:

Steril ambalajdaki aksesuarlar

Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Elektrikli tıbbi cihazlar, elektromanyetik 
uyumlulukla ilgili özel önlemlere tabidir. Kurulum 
sırasında ve ilk çalıştırmadan önce şu bölümdeki 
bilgileri takip edin: "EMC beyanı" (sayfa 41).

Başka elektrikli cihazlar bu cihazı etkileyebilir.

DİKKAT

Tıbbi cihaz arızası ve hastanın zarar görmesi 
riski
– Ambalaj açılmışsa, hasar görmüşse veya 

aksesuarların steril olmadığını gösteren 
başka belirtiler varsa steril ambalajdaki 
aksesuarları kullanmayın.

– Tek kullanımlık ürünlerin ikinci kez 
kullanılması, yeniden işleme tabi tutulması ve 
sterilizasyonu yasaktır.

UYARI

Elektrostatik deşarj nedeniyle risk

Aşağıdaki durumlarda elektrostatik deşarja 
karşı koruyucu önlemler alınmadığında, 
hastayı tehlikeye sokabilecek arızalar 
görülebilir:

– ESD uyarı simgesini taşıyan konnektör 
pinlerine dokunurken.

– Bu cihaz konnektörler bağlantılar 
oluştururken.

Arızaları önlemek için aşağıdaki önlemleri alın 
ve ilgili personeli eğitin:

– ESD koruma önlemlerini dikkate alın. Bu 
tip önlemler; antistatik giysiler ve 
ayakkabıları kullanma, bağlantı yapmadan 
önce ve bağlarken potansiyel eşitleme 
pinine dokunma veya elektriksel olarak 
yalıtımlı ve antistatik eldivenler kullanmayı 
içerebilir.

– Elektromanyetik ortamlar için gerekli 
koşullara dikkat edin. Şu bölüme dikkat 
edin: "Elektromanyetik ortam" (sayfa 41).

UYARI

Elektromanyetik rahatsızlık nedeniyle risk

Kablosuz iletişim cihazları (örn. cep 
telefonları) ve tıbbi elektrikli ekipmanlar (örn. 
defibrilatörler, elektrocerrahi cihazları), 
elektromanyetik radyasyon yayar. Bu tür 
cihazlar bu cihazların veya kablolarının çok 
yakınında çalıştırılırsa, elektromanyetik 
parazitler nedeniyle bu cihazların fonksiyonel 
bütünlüğü olumsuz etkilenebilir. Bunun 
sonucu olarak, hasta risk altına sokulabilir.
– Bu cihazın gerekli performansını yerine 

getirmesi için bu cihaz ile kablosuz 
iletişim cihazı arasında en az 0,3 m (1,0 ft) 
mesafe bırakın.

– Bu cihaz ile diğer elektrikli tıbbi cihazlar 
arasında uygun bir mesafe bırakın.
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Ürüne özel güvenlik bilgisi

Aşağıdaki güvenlik bilgileri düzeltildi:

Aşağıdaki güvenlik bilgileri silindi:

UYARI

Taşıma sırasında devrilme riski

Tıbbi cihaz yanlış şekilde tutulursa 
devrilebilir. Tıbbi cihazı taşırken şu kurallara 
uyun:
– Tıbbi cihaz, yalnızca bu iş için yeterli fiziki 

yapıya sahip kişiler tarafından 
taşınmalıdır.

– Hareket ettirilmesini kolaylaştırmak için 
cihazı 2 kişiyle taşıyın.

– Eğimde taşırken, köşelerden ve eşiklerden 
geçirirken (örn. kapılardan geçerken ve 
asansörlerde) tıbbi cihazın herhangi bir 
şeye çarpmadığından emin olun.

– Cihazın üst kısmına ya da tutma kollarına 
takılı cihazları çıkartın.

– Yazı tablasını temizleyin ve tamamen cihaz 
içine yerleştirin.

– Tıbbi cihazı hortumlar, kablolar veya 
zemindeki benzeri engeller üzerinden 
çekmeyin.

– Tıbbi cihaz hareket ettiriliyorken freni 
etkinleştirmeyin.

– Cihazı iterken veya çekerken yalnızca 
birlikte verilen kolları kullanın.

UYARI

Cihaz arızası riski

Güç kaynağı kesilirse cihaz arızalanabilir.

Cihazı her zaman bir kesintisiz güç kaynağına 
bağlayın.
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Uygulama

Uygulama

MEDIBUS ve Vitalink protokolleri

Aşağıdaki güvenlik bilgileri düzeltildi: Aşağıdaki güvenlik bilgileri eklendi:

Genel bakış

Kompakt solunum sistemi COSY (üstten görünüm)

Aşağıdaki tanımlar değiştirildi:

UYARI

Alarm sinyallerini duymama riski

Alarmın ses şiddeti çok düşükse, alarm 
sinyalleri duyulmayabilir.
– Alarmın ses şiddetini cihazın bulunduğu 

ortamda duyulabilecek bir seviyeye 
getirin.

– Kullanıcı, alarm sinyallerini duyabileceği 
uzaklıkta bulunmalıdır.

NOT

Bir analog ya da optik bağlantı için bir seri 
arayüzün kullanımı ve verilerin harici cihazlara, 
sistemlere ya da ağlara (LAN, WLAN, PDMS vs.) 
MEDIBUS veya Vitalink protokolüyle 
yönlendirilmesi, yalnızca sistem üreticisinin ya da 
işletme kuruluşunun sorumluluğundadır.

İşletme sırasında anestezi iş istasyonundaki 
alarmlar ve göstergeler bağlayıcıdır ve bunlara 
sadık kalınmalıdır.

N Örnekleme gazı dönüş hattı bağlantısı
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COSY ısıtıcısının güç besleme ünitesinin görünümleri 
değiştirildi:

COSY ısıtmasının güç kaynağı ünitesi (önden görünüm)

A COSY ısıtmasının LED göstergesi

B Açık/Kapalı düğmesi

C Sigorta

2
1
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Genel bakış

COSY ısıtması için güç kaynağı ünitesi (arkadan görünüm)

A Güç girişi

B Güç kaynağı LED göstergesi

C Kablo klempi

2
1

0
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Arayüz paneli

Sigortanın ve güç girişinin tanımları değiştirildi.

A COM 1 portu

B COM 2 portu1)

C APL hortumu bağlantısı

D O2 sensörü soketi

E Hava yolu basıncı sensör soketi

F Akış sensörü soketi

G Açık/Kapalı düğmesi

H Dahili pil için sigorta

I Güç sigortalarıyla birlikte güç girişi

J PEEP hortumu bağlantısı

2
0

9
9
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J

1) opsiyonel
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Genel bakış

Harici taze gaz çıkışı

“Harici taze gaz çıkışını ortak bir gaz çıkışı olarak 
kullanmak” bölümü artık yok.

Aşağıdaki bölüm değiştirildi:

Düğmeli ve ventilatör kilitli harici taze 
gaz çıkışının kullanılması (opsiyonel)

Düğmesi, kompakt solunum sisteminden geri 
soluması olmayan sisteme taze gaz geçişine izin 
verir.

Genel bakış

A İlave düğmeli harici taze gaz çıkışı

B Uzun taze gaz hortumu (Fabius'ta)

C Ventilatör kilidi için APL bypass hortumu

D Kısa taze gaz hortumu (kompakt solunum 
sisteminde)

E Kompakt solunum sistemi

F Örnekleme hattı

G Geri soluması olmayan sistem (örn. Bain)

4
1

6
4
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Kısaltmalar

BTPS kısaltması çıkartıldı. STPD ve RI kısaltmaları eklendi.

Semboller

Aşağıdaki semboller eklendi ya da değiştirildi:

Kısaltma Açıklama

RI Revizyon Dizini

STPD Standart Sıcaklık ve Basınç, 
Kuru
20 °C (68 °F), 1013 hPa, kuru 
gaz

Sembol Açıklama

BF'nin (hareketli gövde) uygula-
nan kısmı

B'nin uygulanan kısmı

Yağ ve gresten uzak tutun

  DC gerilimi

AC gerilimi

Kırılır, dikkatli taşıyın

Kuru tutun

Örnekleme gazı dönüş hattı bağ-
lantısı

Aşağıdaki sembol silindi:

Dikkat! Elektrik çarpması riski. 
Kapağı çıkartmayın.

gas return
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Genel bakış

Ürün etiketleri

Aşağıdaki ürün etiketleri değiştirildi:

Ürün etiketi Açıklama

Yardımcı cihazlar bağlanırken, kaçak akımına karşı 
dikkatli olun.

Taşıma bilgileri için “Depolama veya taşıma için 
hazırlık” bölümüne bakın.

El arabası modeli: Nominal konfigürasyon ağırlı-
ğına ve izin verilen toplam ağırlığa dikkat edin, bkz. 
“Teknik bilgiler” bölümü.

Harici taze gaz çıkışının ilave bir anahtarla kullanıl-
ması:

Kontrollü bir ventilasyon modu (Hacim Kontrol, 
Basınç Kontrol, Basınç Destek, SIMV/PS) veya 
Man/Spont ventilasyon modu kullanılırsa, harici 
taze gaz çıkışındaki anahtarı COSY konumuna 
ayarlayın.XXXBLANKZZZ

Ayrıntılı bilgi için, kullanma kılavuzundaki "Harici 
taze gaz çıkışını ek bir anahtarla birlikte kullanmak 
(opsiyonel)" bölümüne bakın.

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

86
08

75
2-

00

COSY
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Montaj ve hazırlık

İlk çalıştırma öncesi

Akünün devreye sokulması

Aşağıdaki güvenlik bilgisi değiştirildi:

Solunum sistemini birleştirme

Aşağıdaki bölümler değiştirildi:

Solunum sistemi ısıtma ve güç kaynağı 
ünitesinin (opsiyonel) monte edilmesi
Montaj ve kurulum kılavuzu değiştirildi:

Solunum sistemi ısıtmasının montaj ve kurulum 
kılavuzuna (8605899) uyun.

Solunum hortumlarının ve filtrelerin 
bağlanması

Yetişkinler ve pediatrik hastalar için tidal hacim verileri 
değiştirildi:

1 İlgili hasta kategorisi için uygun aksesuarları 
seçin.

UYARI

Dahili akünden güç beslemesinin zayıflamış 
olması nedeniyle oluşan risk

Uzun süreli depolama nedeniyle bataryanın 
şarj kapasitesi azalabilir.

Batarya 6 ay boyunca şarj edilmediyse, 
bataryanın fonksiyonel bütünlüğünü kontrol 
edin. Bunun için, bataryayı 16 saat süreyle 
şarj edin ve bataryadan çalışırken bir test 
akciğerini en az 45 dakika süreyle ventile 
edin.

Yetişkin Pediyatrik hasta-
lar

Yenidoğanlar

Tidal hacim >700 mL 301 ile 700 mL 
arası

50 ile 300 mL arası <50 mL

Solunum balonu 3 L 2 L 1 L 0,5 L

Solunum devresi Yetişkin Pediyatrik Yenidoğanlar (veya 
pediyatrik hastalar)

Filtre Filtre, HMEF veya HME Düşük dirençli ve 
kompliyans filtreler 

kullanın.
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Montaj ve hazırlık

Yeni bir O2 sensör kapsülünü takma

O2 sensörünün terminolojisi değiştirildi.

1 O2 sensörünü (A) inspiratuar valfından sökün.

2 Vida kapağını (C) O2 sensörü muhafazasından 
sökün.

3 Yeni O2 sensörü kapsülünü ambalajdan alın.

4 O2 sensörü kapsülünü (B), halka şeklindeki 
iletken, O2 sensörü muhafazasındaki 
kontaklara dokunacak şekilde O2 sensörü 
muhafazasına yerleştirin.

5 Vida kapağını (C) elinizle sıkıca çevirerek 
takın.

6 O2 sensörünü (A) inspiratuar valfına geri takın.

UYARI

Elektrik çarpması riski

O2 sensörü muhafazası çalıştırma sırasında 
değiştirilirse, kaçak akımlar aktarılabilir.

Hastaya dokunmayın.

2
0

9
7

1

UYARI

Yanlış O2 ölçümü riski

Yanlış takılan bir O2 sensörü kapsülü, yanlış 
ölçüm sonuçları verdirir.
– O2 sensörü kapsülünün O2 sensörü 

muhafazasına doğru şekilde takıldığından 
emin olun.

– O2 sensörünün inspiratuar valfına doğru 
şekilde takıldığından emin olun.

C

B

A
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Sensörleri ve ölçüm hatlarını bağlama

Aşağıdaki bölüm eklendi:

APL bypass hortumunu ve PEEP/PMAX 
hortumunu bağlama

“İlave düğmeli ve ventilatör kilitli harici taze gaz 
çıkışı” opsiyonlu cihazlarda, APL bypass 
hortumunu bağlarken aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir:

APL bypass hortumu, T parçalı bir uzun 
hortumdan ve bir kısa hortumdan oluşur.

1 Uzun APL bypass hortumunu A ve B 
konektörlerine bağlayın.

2 Kısa APL bypass hortumunu E ve F 
konektörlerine bağlayın.

3 PEEP/PMAKS hortumunu C ve D konektörlerine 
bağlayın.

4
1

6
4

8

NOT

APL bypass hortumu PEEP/PMAX hortumundan 
kalındır.

AF

BD

E C
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Çalıştırma

Çalıştırma

Ventilasyon

Aşağıdaki bölümler eklendi ya da değiştirildi:

Kumanda elemanları arasındaki ilişki

Ayarlanabilir parametrelerin bazıları sınırlı veya 
birbirini sınırlandırıyor olabilir; bu nedenle, örn. 
Hacim Kontrol ventilasyon modunda VT ve 
Frekans gibi bazı terapi ayarı kombinasyonları 
mümkün değildir.

Bir parametrenin artık değiştirilemediği bir duruma 
erişilirse, önce sınırlayıcı parametrenin 
değiştirilmesi gerekir. Bu, sınırlanan parametrenin 
ayarlanmasını sağlar.

Düğmeli ve ventilatör kilitli harici taze 
gaz çıkışı (opsiyonel)

Harici taze gaz çıkışının düğmesi  yeniden 
solunum olmayan sistem ile çalıştırıldığında, 
ventilatör kilidi kontrollü bir ventilasyon modunun 
(Hacim Kontrol, Basınç Kontrol, Basınç Destek, 
SIMV/PS) başlatılmasını önler.

Aşağıdaki alarmlar yeniden verilir:

3.37 yazılım sürümünden itibaren:

– VENTİLATÖR HATASI!!!

– APL/HAR. TG KONTR. ET!!!

Daha eski yazılım sürümleriyle:

– VENTİLATÖR HATASI!!!

– APL VALFİNİ KONTR. ET!!!

1 Harici taze gaz çıkışının düğmesini COSY 
pozisyonuna getirin.

Ventilatör kilidi fonksiyonu sadece “düğmeli ve 
ventilatör kilitli harici taze gaz çıkışı” opsiyonunda 
bulunur.

Bu fonksiyon, düğmeli harici taze gaz çıkışının eski 
sürümlerinde bulunmaz.

Ventilasyon modu Man/Spont

Aşağıdaki bilgiler eklendi:

Man/Spont ventilasyon modunda ventilasyon için 
dar bir maske veya bir tüp kullanın.

DİKKAT

Tespit edilmeyen taze gaz yetersizliği riski

Harici taze gaz çıkışının düğmesi yeniden 
solunum olmayan sistem ile [ ] çalışmaya 
ayarlandığında, Man/Spont ventilasyon modu 
başlatıldığında bir alarm verilmez.

Harici taze gaz çıkışı düğmesinin COSY 
pozisyonuna getirildiğinden emin olun.

4
1

6
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Ventilatörün güvenlik fonksiyonları

Kullanıcı herhangi bir işlem 
yapmadığında Fabius’un davranışı

Aşağıdaki güvenlik bilgisi değiştirildi:

UYARI

Hastanın bilincinin yerine gelmesi riski veya 
oksijen yetmezliği riski

Gaz beslemesi çalışmaz duruma gelirse, 
anestezi cihazı ortam havasıyla çalışmaya 
devam eder. Oksijen ve anestezik gaz artık 
verilmez. Hastanın tekrar soluması sebebiyle, 
solunum gazındaki anestezik gaz ve oksijen 
inspirasyon konsantrasyonu düşer.

Gaz konsantrasyonlarını dikkatle izleyin ve 
gerekiyorsa damardan anestezik ajanlar 
uygulayın.
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Çalıştırma

Düğmeli ve ventilatör kilitli harici taze gaz çıkışının kullanılması 
(opsiyonel)

Aşağıdaki bölümler değiştirildi:

Hazırlık

Örnek: Bain yeniden solunum olmayan sistem

1 Yeniden solunum olmayan sistemi (B) harici 
taze gaz çıkışına (A) bağlayın.

2 Örnekleme hattını (C) ventilasyon maskesinin 
veya solunum sistemi filtresinin Luer Lock 
konektörüne ve gaz monitörü üzerindeki su 
tutucuya bağlayın.

3 Gerekiyorsa, geri solumasız sistemi anestezik 
gaz toplama sisteminin ikinci bağlantısına (D) 
bağlayın.

Geri solumasız sistemin ve anestezik gaz alım 
sisteminin (AGS) kullanma kılavuzlarına uyun.

UYARI

Hastaya yetersiz gaz beslemesi

Geri solumasız sistemler sadece manüel 
ventilasyon veya spontane solunum için 
tasarlanmıştır ve sadece harici taze gaz 
çıkışına bağlanmalıdır.

Geri solumasız bir sistem kullanılıyorsa, 
yeterli gaz monitörizasyonu sağlayın.

UYARI

Ölçülen değerlerin yanlış yorumlanması riski

Fabius'ta görüntülenen O2, basınç ve hacim 
değerleri, kompakt solunum sisteminde 
alınan ölçümleri temel aldığı için harici taze 
gaz çıkışına bağlı hastanın değerlerine 
uymaz.

Harici taze-gaz çıkışı kullanılırken Standby 
moduna geçin.

UYARI

Hatalı gaz dağıtımı riski

O2 ve CO2 ve diğer anestezik gazlar mutlaka 
geri solumasız sistemlerde takip edilmelidir.

Örnekleme hattı, geri solumasız sistemin 
konektörüne ve gaz analizörünün (örn. Scio, 
Vamos) konektörüne bağlanmalıdır.

4
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Yeniden solunum olmayan sistemle 
çalışma

Taze gaz akışının geri solumasız sisteme 
çevrilmesi:

1 Düğmeyi  pozisyonuna getirin.

Düğme, geri solumasız sistemin yönünü 
gösterir.

2 Taze gaz akışını ayarlayın.

Geri solumanın önlenmesi için, taze gaz 
beslemesi mutlaka dakika hacminin en az iki 
katı olmalıdır.

3 Yeniden solunum olmayan sistemi ilgili 
kullanma kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.

Kompakt solunum sistemiyle (COSY) 
kullanım

Bir kontrollü ventilasyon modunu (Hacim Kontrol, 
Basınç Kontrol, Basınç Destek, SIMV/PS) veya 
Man/Spont ventilasyon modunu kullanmadan 
önce:

1 Düğmeyi COSY pozisyonuna getirin.

Düğme, taze gaz girişi yönünü gösterir.

2 Örnekleme hattını tekrar solunum devresindeki 
Y parçasına vidalayın.

Harici taze gaz çıkışının düğmesi  yeniden 
solunum olmayan sistem ile çalıştırıldığında, 
ventilatör kilidi kontrollü bir ventilasyon modunun 
(Hacim Kontrol, Basınç Kontrol, Basınç Destek, 
SIMV/PS) başlatılmasını önler.

Aşağıdaki alarmlar yeniden verilir:

3.37 yazılım sürümünden itibaren:

– VENTİLATÖR HATASI!!!

– APL/HAR. TG KONTR. ET!!!

Daha eski yazılım sürümleriyle:

– VENTİLATÖR HATASI!!!

– APL VALFİNİ KONTR. ET!!!

Çalışmanın sonlandırılması

1 Cihaz üzerindeki tüm akış kontrol valflarını 
kapatın.

4
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DİKKAT

Tespit edilmeyen taze gaz yetersizliği riski

Harici taze gaz çıkışının düğmesi yeniden 
solunum olmayan sistem ile [ ] çalışmaya 
ayarlandığında, Man/Spont ventilasyon modu 
başlatıldığında bir alarm verilmez.

Harici taze gaz çıkışı düğmesinin COSY 
pozisyonuna getirildiğinden emin olun.
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Çalıştırma

Çalışmanın sonlandırılması

Aşağıdaki güvenlik bilgileri eklendi:

Depolama veya nakliye için hazırlık 

Aşağıdaki güvenlik bilgisi değiştirildi:

UYARI

Enfeksiyon riski

Test adaptörü üzerinden hastalar arasında 
patojenik mikroplar aktarılabilir. Daha önce 
kullanılmış bir Y parçası veya filtre test 
adaptörüne takılırsa ve sürece daha sonra 
yeniden işlenmiş bir bileşen eklendiyse (örn. 
kaçak testi sırasında), yeni bileşen kirlenmiş 
olabilir.

Test adaptörüne sadece yeniden işlenmiş 
bileşenleri takın.

UYARI

Taşıma sırasında devrilme riski

Tıbbi cihaz yanlış şekilde tutulursa 
devrilebilir. Tıbbi cihazı taşırken şu kurallara 
uyun:
– Tıbbi cihaz, yalnızca bu iş için yeterli fiziki 

yapıya sahip kişiler tarafından 
taşınmalıdır.

– Hareket ettirilmesini kolaylaştırmak için 
cihazı 2 kişiyle taşıyın.

– Eğimde taşırken, köşelerden ve eşiklerden 
geçirirken (örn. kapılardan geçerken ve 
asansörlerde) tıbbi cihazın herhangi bir 
şeye çarpmadığından emin olun.

– Cihazın üst kısmına ya da tutma kollarına 
takılı cihazları çıkartın.

– Yazı tablasını temizleyin ve tamamen cihaz 
içine yerleştirin.

– Tıbbi cihazı hortumlar, kablolar veya 
zemindeki benzeri engeller üzerinden 
çekmeyin.

– Tıbbi cihaz hareket ettiriliyorken freni 
etkinleştirmeyin.

– Cihazı iterken veya çekerken yalnızca 
birlikte verilen kolları kullanın.
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Konfigürasyon

Bekleme modundaki konfigürasyon

Kaçak testi

Aşağıdaki metin değiştirildi:

Emniyet valfı testi

Bu test, emniyet valfının fonksiyonel bütünlüğünü 
kontrol eder.

Test sonuçları ekranda kaçak testi sonuçları (B) ile 
birlikte görüntülenir.

Emniyet valfı testi başarısız olursa sorun 
giderme

Aşağıdaki güvenlik bilgisi değiştirildi:

 Kaçak testini tekrarlayın. Emniyet valfı testi 
sürekli hata veriyorsa cihazı çalıştırmayın. 
DrägerService veya yetkili yerel servis 
ortağıyla irtibata geçin

Kompliyans testinin sonuçları

Sistem kompliyansının değeri değiştirildi:

UYARI

Beklenmedik şekilde aşırı basınç veya negatif 
basınç oluşma riski

Kirlenmiş veya çalışmayan bir emniyet valfı, 
solunum sisteminde aniden ortaya çıkan aşırı 
basıncı veya negatif basıncı dengeleyemez.

Cihazı çalıştırmadan önce kaçak testi yapın. 
Emniyet valfı testinin sonucunu izleyin.

Sistem kompliyansı 
[mL/cmH2O]

Görüntülenen sonuç 
[mL/cmH2O]

≤
6,0

Ölçülen değer ve Geçti
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Konfigürasyon

Sayfa Standby Konfig.

Konfigürasyonların değiştirilmesi

Basınç biriminin değiştirilmesi

Aşağıdaki metin değiştirildi:

1 Basınç Birimi menü öğesini (G) seçin ve 
onaylayın.

Şifre sorgulama ekranı açılacaktır.

2 Şifreyi girin (H) ve onaylayın.

Aşağıdaki birimler seçilebilir:
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Yeni birimi seçin ve onaylayın.

Pencere kapalıdır.

2
2

1
3

6
2

2
1

0
7

Standby Konfig.

G

Standby Konfig.

H
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Problem çözümü

Güç kaynağı kesintisi

Şebeke kaynağı kesintisi

Aşağıdaki metin değiştirildi:

Şebeke kesintisi meydana gelirse, Fabius otomatik 
olarak dahili bataryadan çalışmaya başlar.

Kalan batarya şarjı durum çubuğunda görüntülenir.

Bataryanın çalışma süresi ventilasyon ayarlarına 
ve bataryanın durumuna (yaş ve batarya şarjı) 
bağlıdır. Tamamen şarj edilmiş bir batarya en az 
45 dakika boyunca besleme sağlayabilir.

Aşağıdaki güvenlik bilgileri düzeltildi:

Ventilatör arızası

Alarm VENTİLATÖR HATASI!!!

Birinci adım eklendi:

1 Düğmeli ve ventilatör kilitli harici taze gaz çıkışı 
düğmesini (opsiyon) COSY pozisyonuna 
getirin.

2 Man/Spont ventilasyon moduna geçin.

3 APL valfını Man pozisyonuna getirin.

4 APL valfını istenen basıncına ayarlayın.

5 Gerekiyorsa solunum balonunu O2 yıkama 
tuşuyla doldurun.

6 Hastayı manüel olarak ventile edin.

UYARI

Hastanın yetersiz ventilasyonu:

BATARYA DÜŞÜK!! alarm mesajı (kalan pil 
şarjı % 10) görüntülendiğinde, ventilatör 
yalnızca birkaç dakika daha çalışmaya devam 
eder.

Şebeke elektriği kaynağının bağlantısını 
kurun. Daha sonra, kontrollü ventilasyon 
tekrar mevcut olur.
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Problem çözümü

O2 sensörü hatası

O2 sensörünün terminolojisi değiştirildi.

Hatalı kalibrasyonun nedenleri

O2 sensörünün kalibrasyonunun ardından O2-
SENSÖRÜ HATASI! alarm mesajı 
görüntüleniyorsa kalibrasyon başarısızdır.

Olası sebepler ve çözüm önlemleri aşağıdaki 
tabloda açıklanmaktadır.

Neden Çözüm

Kalibrasyon sırasında O2 sensörü çok yüksek ya 
da çok düşük oksijen konsantrasyonuna maruz 
kaldı.

O2 sensörünün tüm kalibrasyon boyunca yalnızca 
ortam havasına maruz kaldığından emin olun.

Kalibrasyon sırasında O2 sensörü değişken oksijen 
konsantrasyonlu bir hava karışımına maruz kaldı.

O2 sensörünün tüm kalibrasyon boyunca yalnızca 
ortam havasına maruz kaldığından emin olun.

O2 sensörü, kalibrasyon öncesinde yeterli süre 
boyunca ortam havasına maruz bırakılmadı.

O2 sensörünü 2 dakika süreyle ortam havasına 
maruz bırakın. Yeni O2 sensörü kapsülü takıldıysa, 
O2 sensörünü 15 dakika boyunca ortam havasına 
maruz bırakın.

O2 sensörü kapsülünün maksimum kullanım süresi 
aşıldı.

O2 sensörü kapsülünü değiştirin. O2 sensörünü 
kalibrasyondan önce 15 dakika süreyle ortam 
havasına maruz bırakın.

O2 sensörü bağlı değil. O2 sensörü kablosunun tapasının cihazın arka 
tarafındaki işaretli konektöre takılı olup olmadığını 
kontrol edin.
O2 sensörü kapsülünün O2 sensörü muhafazasına 
doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
O2 sensörünü doğru şekilde bağlayın ve yeniden 
kalibre edin.
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Alarm – Nedeni– Çözümü

O2 sensörünün terminolojisi değiştirildi.

Aşağıdaki alarmların nedenleri ve çözümleri değiştirildi.

Alarm 
önceliği

Alarm Neden Çözüm

(8) O2-SENSÖRÜ HATASI! O2 sensörü doğru kalibre 
edilmemiş.

O2 sensörünün kalibras-
yon prosedürünü uygula-
yın (bkz. O2 sensörünün 
kalibre edilmesi bölümü).

O2 sensörü kapsülü değiştiril-
miş ve/veya O2 sensörü 
kalibre edilmemiş.

O2 sensörünün kalibras-
yon prosedürünü uygula-
yın (bkz. O2 sensörünün 
kalibre edilmesi bölümü).

O2 sensörü kapsülü kullanım 
ömrünü tamamlamış.

O2 sensörü kapsülünü 
değiştirin ve kalibre edin.

O2 sensörü bağlı değil. Sen-
sör kablosu arızalı.

O2 sensör kablosunu bağ-
layın. O2 sensör muhafaza 
ünitesini değiştirin.

(6) O2 SENS. KALİ.GER.! Son O2 sensör kalibrasyo-
nundan itibaren 18 saatten 
uzun bir süre geçti.

O2 sensörünün kalibras-
yon prosedürünü uygula-
yın (bkz. O2 sensörünün 
kalibre edilmesi bölümü).

Alarm 
önceliği

Alarm Neden Çözüm

(31) INSP O2 DÜŞÜK!!! İnspiratuar O2 konsantras-
yonu alt alarm sınırının 
altında.

O2 beslemesini kontrol 
edin. Akış kontrolü valfının 
ayarını ve alt O2 alarm sını-
rını kontrol edin.

Harici taze gaz çıkışındaki 
düğmenin ayarı yanlış.

Harici taze gaz çıkışındaki 
düğmenin ayarını kontrol 
edin.

(21) TAZE GAZ DÜŞÜK!! Tüm ventilasyon modlarında 
yetersiz taze gaz beslemesi.

Yeterli miktarda taze gaz 
beslemesi sağlayın.

Hortum tıkanmış/bükülmüş. Hortumları kontrol edin.

Solunun sisteminde kaçak 
var.
Hortum, solunum sistemine 
bağlanmamış.

Solunum sistemini kontrol 
edin.

Harici taze gaz çıkışındaki 
düğmenin ayarı yanlış.

Harici taze gaz çıkışındaki 
düğmenin ayarını kontrol 
edin.
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Problem çözümü

Aşağıdaki alarm eklendi:

(28) VENTİLATÖR HATASI!!! APL bypass valfı arızalı. Ventilatörün membranını 
kontrol edin ve kapağı 
kapatın. APL bypass valfı-
nın bağlantısının doğru 
olduğunu ve kaçak olup 
olmadığını kontrol edin. 
Standby modunu seçin ve 
sonra önceki ventilasyon 
moduna geçin. APL valf 
ayarını kontrol edin.

Düğmeli ve ventilatör kilitli 
harici taze gaz çıkışı düğmesi 

yanlış pozisyonda ( ); 

olması gereken, COSY pozis-
yonudur.

Harici taze gaz çıkışının 
düğmesini COSY pozisyo-
nuna getirin.

Alarm 
önceliği

Alarm Neden Çözüm

Alarm 
önceliği

Alarm Neden Çözüm

(26) APL/HAR. TG KONTR. ET!!! APL bypass valfı arızalı. Ventilatörün membranını 
kontrol edin ve kapağı 
kapatın. APL bypass valfı-
nın bağlantısının doğru 
olduğunu ve kaçak olup 
olmadığını kontrol edin. 
Standby modunu seçin ve 
sonra önceki ventilasyon 
moduna geçin. APL valf 
ayarını kontrol edin.

Harici taze gaz çıkışı düğ-
mesi yanlış pozisyonda 

( ); olması gereken, 

COSY pozisyonudur.

Harici taze gaz çıkışının 
düğmesini COSY pozisyo-
nuna getirin.
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Yeniden işleme

“Temizleme, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon” bölüm başlığı 
değiştirildi.

Sökme

Aşağıdaki güvenlik bilgileri eklendi:

Sökülen aksesuar parçalarına ve takılan 
cihazlara ilişkin bilgiler

Aşağıdaki aksesuar parçalarının kullanma 
kılavuzlarını dikkate alın:

Takılan cihazlar

– Endotrakeal emme

– Menteşeli kollar

– Monitörler

– Sensörler ve kablolar

– Bilgi İşlem sistemleri

– AGS

– İş istasyonu aydınlatma

Aşağıdaki güvenlik bilgisi değiştirildi:

Kompakt solunum sisteminin sökülmesi 

O2 sensörünün terminolojisi değiştirildi.

Kompakt solunum sistemi sökülmeden önce, şu 
hortumlar ve kabloların çıkartılması gerekir:

– Akış sensörü kablosu

– O2 sensörü kablosu ve O2 sensörü

– Basınç ölçüm hortumu

– APL bypass hortumu

– PEEP/PMAX hortumu

UYARI

Enfeksiyon riski

Mikrop filtresi kullanılmıyorsa, solunum 
sistemi hastalık mikroplarıyla kirlenebilir.

Bu durumda solunum sistemini her hasta 
değişiminden sonra yeniden işleme tabi tutun 
ve yeni bir oksijen kapsülü takın.

DİKKAT

Cihazın zarar görmesi ve yaralanma riski

Yeniden işleme tabi tutma ya da sterilizasyon, O2 
sensörünün arızalanmasıyla sonuçlanabilir. 
Kaçan maddeler temel cihaza zarar verebilir, 
hastayı ve kullanıcıyı tehlikeye sokabilir.

O2 sensörünü yeniden işleme tabi tutmayın ve 
sterilize etmeyin.
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Yeniden işleme

Aşağıdaki bölümler eklendi veya değiştirildi.

Yeniden işleme ile ilgili bilgiler

Yeniden işleme talimatları, ISO 17664 gibi 
uluslararası kabul görmüş esasları temel alır.

Güvenlik bilgisi

UYARI

Uygun olmayan şekilde yeniden işleme 
sebebiyle risk

Yeniden kullanılabilir ürünler yeniden 
işlenmelidir, aksi takdirde enfeksiyon riski 
artar.
– Sağlık kuruluşunun enfeksiyon önleme 

yönetmeliklerine ve yeniden işleme 
düzenlemelerine uyun.

– Ulusal enfeksiyon önleme 
yönetmeliklerine ve yeniden işleme 
düzenlemelerine uyun.

– Geçerli yeniden işleme prosedürleri 
uygulayın.

– Yeniden kullanılabilir ürünleri her 
kullanımdan sonra yeniden işleme tabi 
tutun.

– Temizleme ajanları, dezenfektanlar ve 
yeniden işleme cihazları için üretici 
talimatlarına uyun.

DİKKAT

Arızalı ürünler nedeniyle risk

Yeniden işlenen ürünlerde örn. çatlak, 
deformasyon, renk değişikliği veya soyulma gibi 
aşınma izleri görülebilir.

Ürünleri aşınma açısından kontrol edin ve 
gerekiyorsa değiştirin.

DİKKAT

Akış ölçümü hatasından kaynaklanan risk

Doğru olmayan yeniden işleme ve tortu veya 
partiküller, vb. gibi kirlenme, akış sensörüne 
hasar verebilir.
– Makineyle temizlemeyin veya dezenfeksiyon 

uygulamayın
– Plazma sterilizasyonu veya radyasyon 

sterilizasyonu kullanmayın
– Su jetleri, basınçlı hava, fırça ve benzeri 

kullanmayın
– Ultrasonik banyo kullanmayın
– Spirolog ve Infinity ID akış sensörleriyle sıcak 

buhar sterilizasyonu kullanmayın
– Akış sensörünü ilgili kullanma kılavuzuna 

uygun olarak temizleyin ve dezenfekte edin.
– Akış sensörünün dezenfeksiyonu için, 

yalnızca temiz dezenfektan çözeltiler 
kullanın.

UYARI

Yangın riski

Kolay tutuşabilir dezenfektanların (örn. alkol) 
artık buharları ve yeniden işleme sırasında 
temizlenmeyen tortular, akış sensörü 
kullanılırken tutuşabilir.
– Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin 

partikül bırakılmadan 
gerçekleştirildiğinden emin olun.

– Dezenfeksiyondan sonra, akış 
sensörünün en az 30 dakika 
havalanmasına izin verin.

– Akış sensörünü takmadan önce, görünür 
hasarlara ve artık mukoza, tıbbi aerosoller 
ve partiküller, vb. kirlenmelere karşı 
kontrol edin.

– Hasarlı, kirlenmiş veya partikül içeren akış 
sensörlerini değiştirin.
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Aşağıdaki güvenlik bilgileri silindi:

Yeniden işleme sınıflandırması

Tıbbi cihazların sınıflandırılması

Tıbbi cihazlar ve bileşenleri, kullanım şekillerine ve 
olası risklere göre sınıflandırılmaktadır.

UYARI

Cihazın arızalanması riski

Valf plakasındaki kontrol alanları yeterince 
kurumadıysa, bu durum cihazın çalışmasını 
tehlikeye atabilir ve tıbbi cihazın 
arızalanmasına neden olabilir.

Temizlikten sonra solunum sistemi tamamen 
kuruyana kadar buharla sterilize edilmelidir.

Sınıflan-
dırma

Açıklama

Kritik değil Bileşenler sadece iyi durumdaki 
cilde temas etmelidir

Yarı kritik Solunum gazı taşıyan veya mukoz 
membranlar veya patolojik olarak 
değişmiş ciltle temas haline olan 
parçalar

Kritik Cilde veya mukoz membranlara 
giren veya kanla temas halinde olan 
parçalar
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Yeniden işleme

Cihaza özel bileşenlerin sınıflandırılması

Bileşenlerin kullanma kılavuzuna uyun.

Aşağıdaki sınıflandırma Dräger'in bir önerisidir.

Kritik değil
Aşağıdakiler de dahil kontrol elemanları ve cihaz 
yüzeyleri:

– Ekran

– Yazılım tuşları

– Döner düğme

– O2 yıkama tuşu

– Akış kontrol valfleri

– APL valfı

– O2 sensörü muhafazası

– Yazı tablası

– El arabasındaki kavrama çubuğu

– Çekmece kolları

– Her iki taraftaki standart raylar

– Clic adaptörü, Clic absorberi

– Balon dirseğindeki test adaptörü

– Harici FGO geçiş düğmesi ve harici FGO portu

Sık temas edilen diğer yüzeyler:

– Ekran ve diğer hasta monitörlerinin 
muhafazalarının yan parçaları

– Aksesuar parçaları:

– Saklama çekmeceleri

– Raf

– Menteşeli kollar

– Sıkıştırılmış gaz hortumu probları

– Ana şebeke fişi

– Gaz tüpü valfleri

– Anestezik gaz alım sisteminin taşıma 
hortumu

– Zeminde duran kablolar ve hortumlar

– Fren

Daha az temas edilen yüzeyler:

– Ağ kabloları ve veri kabloları

– Sıkıştırılmış gaz hortumları

– Basınç düşürücüler

– Gaz tüpleri

– Çekmece yüzeyleri, dış ve iç

– Anestezik gaz alım sistemi

– Lamba

– Örnekleme hattı tutucusu

Yarı kritik

– Solunum sistemi:

– Solunum sistemi muhafazası

– İnspiratuar/ekspiratuar portları, APL valfi

– Inspiratuar valfı, ekspirasyon valfı

– Balon dirseği

– Solunum torbası için sabit kol (opsiyonel)

– Solunum balonu için esnek kolu (opsiyonel)

– Solunum hortumları

– Absorber kabı ve absorber ekleme parçası

– Soda laym tozu filtresi (opsiyonel)

– Örnekleme hattı

– Örnekleme hattı Y parçası üzerindeki 
filtreye takıldığında.

– Örnekleme hattı doğrudan Y parçasına ve 
filtreler solunum sistemine takıldığında

– Ventilatör kapağı

– Ventilatör membranı

– Ventilatör hortumu

– Akış sensörü

Kritik

Cihaz, kritik olarak sınıflandırılan hiçbir bileşen 
içermez.
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Yeniden işleme listesi

Bileşenler Temizleme ile 
yüzey dezenfeksi-
yonu

Manuel temizlik, 
ardından daldırarak 
dezenfeksiyon

Isıl dezenfeksi-
yonla makine ile 
temizleme

Buhar dezenfek-
siyonu

Cihaz yüzeyleri Evet Hayır Hayır Hayır

Solunum sistemi 
muhafazası

Evet Evet Evet Evet

Portlar Hayır Evet Evet Evet

APL valfı Evet (harici) Evet Evet Evet

Inspiratuar valfı, 
ekspirasyon valfı

Hayır Evet Evet Evet

Balon dirseği Evet Evet Evet Evet

Solunum torbası 
için sabit kol (opsi-
yonel)

Evet Evet Evet Evet

Solunum balonu 
için esnek kolu 
(opsiyonel)

Evet Evet Evet Evet

Absorber kabı ve 
absorber ekleme 
parçası

Hayır Evet Evet Evet

Clic adaptörü 
(opsiyonel)

Evet Evet Evet Evet

Ventilatör kapağı Evet Hayır Evet Evet

Ventilatör memb-
ranı

Hayır Hayır Evet Evet
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Yeniden işleme

Yeniden işleme prosedürleri

Geçerli yeniden işleme prosedürleri

Ürüne özel doğrulama anında, aşağıdaki yeniden 
işleme prosedürleri iyi madde uyumluluğu ve verim 
sergilemiştir:

Dezenfektanlar

Ulusal onay almış ve söz konusu yeniden işleme 
prosedürüne uygun dezenfektanlar kullanın.

Yüzey dezenfektanları

Test anında, aşağıdaki tabloda listelenen yüzey 
dezenfektanları iyi malzeme uyumluluğu 
sergilemiştir. Bunlar, "Geçerli yeniden işleme 
prosedürleri" bölümüne belirtilen yüzey 
dezenfektanlarına ek olarak kullanılabilir.

Yüzey dezenfektanlarının üreticileri en azından 
aşağıdaki etkinlik spektrumunu doğrulamıştır:

– Bakteri öldürücü

– Yeastisidal

– Bakteri öldürücü veya kılıflı virüslere karşı virüs 
öldürücü

Üreticinin belirttiği yüzey dezenfektanı özelliklerine 
uyun.

Başka yüzey dezenfektanlarının kullanılması 
durumunda riski kullanıcı üstlenir.

Prosedür Ajan Üretici Konsant-
rasyon

Temas 
süresi

Sıcaklık

Temizleme ile yüzey 
dezenfeksiyonu

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Manuel temizlik Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Daldırarak dezenfeksiyon Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Makine ile temizleme Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Makineyle dezenfeksiyon 
(ısıl)

– – – 10 dak 93 °C 
(199,4 °F)

Buhar dezenfeksiyonu – – – 5 dak 134 °C 
(273,2 °F)
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Dräger, oksijen ve klor ayırıcı maddelerin bazı 
malzemelerde renk değişikliğine neden 
olabileceğini belirtmektedir. Renk değişimi, ürünün 
doğru çalışmadığına dair bir belirti değildir.

Aktif içerik sınıfı Yüzey dezenfektanları Üretici

Klor-ayırıcı maddeler Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting Ble-
ach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disinfec-
tant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Oksijen-ayırıcı maddeler Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Kuaterner amonyum bileşikleri Mikrozid sensitive liquid2) 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

Aldehitler Buraton 10 F1) Schülke & Mayr

1) Üretici tarafından üretimi durdurulmuştur
2) Kılıflı virüslere karşı virüs öldürücü
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Yeniden işleme

Dezenfektanlar

Ulusal onay almış ve söz konusu yeniden işleme 
prosedürüne uygun dezenfektanlar kullanın.

Temizleme ile yüzey dezenfeksiyonu

1 Kirleri derhal temizleyin. Kirleri temizlemek için 
dezenfektan emdirilmiş bir bez kullanın.

2 Yüzey dezenfeksiyonu uygulayın.

3 Ürün, belirli bir temas süresi boyunca 
dezenfektana maruz bırakıldıktan sonra kalan 
dezenfektanı temizleyin.

4 Yarı kritik Ürünün kurumasını bekleyin.

5 Cihazı görünür kirlenmelere karşı kontrol edin. 
Gerektiğinde 1 ile 5 arasındaki adımları tekrar 
edin.

6 Ürünü görülebilir hasar açısından kontrol edin 
ve gerekli olması durumunda değiştirin.

Manuel temizlik, ardından daldırarak 
dezenfeksiyon

Manuel temizlik

Kullanılan temizlik maddesinin pH değeri 9 ile 12 
arasında olmalıdır.

1 Temizleme çözeltisini üreticinin talimatlarına 
uygun şekilde hazırlayın.

2 Ürünü çözeltinin içinde birkaç kez ileri geri 
çevirin. Çözeltinin tüm yüzeylere ve iç 
hacimlere eriştiğinden emin olun.

3 Parçaları, temizlik maddesi kalıntıları 
görülmeyene kadar suyla (en azından içme 
suyu kalitesinde) durulayın.

4 Cihazı görünür kirlenmelere karşı kontrol edin. 
Gerektiğinde 1 ile 4 arasındaki adımları tekrar 
edin.

5 Ürünü görülebilir hasar açısından kontrol edin 
ve gerekli olması durumunda değiştirin.

Daldırarak dezenfeksiyon

1 Dezenfektanı üreticinin talimatlarına uygun 
şekilde hazırlayın.

2 Ürünü çözeltinin içinde birkaç kez ileri geri 
çevirin. Çözeltinin tüm yüzeylere ve iç 
hacimlere eriştiğinden emin olun.

3 Temas süresi sona erdiğinde, ürünü 
dezenfektan kalıntıları görülmeyene kadar 
suyla (en azından içme suyu kalitesinde) 
durulayın.

4 Ürünü görülebilir hasar açısından kontrol edin 
ve gerekli olması durumunda değiştirin.

5 Parçaları sallayarak kalan suyu giderin. Ürünün 
tamamen kurumasını bekleyin.

Isıl dezenfeksiyonla makine ile 
temizleme

ISO 15883'e uygun bir yıkayıcı-dezenfekte edici 
makine kullanın. Dräger, anestezi aksesuarları ve 
ventilasyon cihazları için uygun taşıyıcı 
kullanılmasını önerir.

1 Ürünü sepete güvenli bir şekilde yerleştirin. 
Aşağıdakilerden emin olun:

– Tüm yüzeyler ve iç boşluklar tamamen 
durulanabilir.

– Su serbestçe tahliye edilebilir.

2 Uygun bir temizleme maddesi kullanın.

3 Uygun bir döngü seçin. Nihai durulama işlemi 
için demineralize su kullanın.

4 Döngü tamamlandıktan sonra üründe görünür 
kirler olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, 
döngüyü tekrarlayın veya batırma yöntemiyle 
manüel temizleme ve dezenfeksiyon 
uygulayın.

5 Ürünü görülebilir hasar açısından kontrol edin 
ve gerekli olması durumunda değiştirin.

6 Ürünün tamamen kurumasını bekleyin.

UYARI

Sıvı girmesi nedeniyle risk

Sıvı girmesi şunlara yol açabilir:

– Cihazın zarar görmesi

– Elektrik çarpması

– Cihazın arızalanması

Cihaza sıvı girmesini önleyin.



Bakım

34  Ek Fabius GS premium SW 3.n

Buhar dezenfeksiyonu

ISO 17665 standardına uygun bir su buharlı 
vakum sterilizasyon cihazı kullanın. Dräger, 
fraksiyonel vakumlu buhar sterilizasyonu önerir.

Ön koşul: Ürün, temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş 
olmalıdır.

1 Ürünü sterilize edin.

2 Ürünü görülebilir hasar açısından kontrol edin 
ve gerekli olması durumunda değiştirin.

Bakım

İnceleme

Aşağıdaki tablo değiştirildi:

İncelemeler, mutlaka aşağıdaki kurallara uygun 
olarak, belirtilen aralıklarda ve düzenli bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Teknik dokümanlar talep 
edilmesi halinde temin edilebilir.

Güvenlik kontrolleri

"Güvenlik özelliklerini kontrol edin" kısmına ilave bir kontrol 
noktası eklendi.

Kontroller Aralık Sorumlu personel

Denetim ve güvenlik kontrolleri1)

1) Gösterimler, Almanya Federal Cumhuriyeti için geçerlidir; Avusturya Federal Cumhuriyeti'nde “Düzenli güvenlik dene-
timi”ne karşılık gelir

Her 12 ayda bir Servis personeli

6 Güvenlik özelliklerini kontrol edin:

– Optik ve sesli alarm üreteçlerinin çalışma 
durumda olup olmadığını kontrol edin.

– O2 kesinti alarmının çalışma durumunu 
kontrol edin.

– Anestetik vaporizatörün kilitleme cihazını 
kontrol edin.

– Güç kesintisi alarm fonksiyonu ve batarya 
fonksiyonunu kontrol edin.

– Pil arızası alarmının çalışmasını kontrol 
edin.

– S-ORC fonksiyonunu kontrol edin.
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Bakım

Koruyucu bakım

Aşağıdaki güvenlik bilgileri eklendi:

Aşağıdaki tablo düzeltildi:

Aşağıdaki tabloda bakım aralıkları gösterilmiştir:

NOT

Bakım önlemlerini yalnızca cihaza hasta bağlı 
değilken gerçekleştirin.

Parça Aralık Ölçüm Sorumlu personel

CO2 absorberi Rengi mora 
dönerse

Değiştirin Kullanıcı

Su tutucu Gerektiğinde veya 
kirlendiyse

Değiştirin Kullanıcı

Akış sensörü Gerektiğinde veya 
kalibrasyon artık 
mümkün değilse.

Temizleme/değiştirme Kullanıcı

O2 sensörü Gerektiğinde, 
kalibrasyon artık 
mümkün değilse 
veya O2-SEN-
SÖRÜ HATASI! 
mesajı görüntülen-
diğinde.

Değiştirin Kullanıcı

Dahili lityum batarya Her 36 ayda bir Değiştirin Uzmanlar

Kurşun-jel batarya Her 3 yılda bir Değiştirin Uzmanlar

Yüksek basınç tüpleri için tüp 
basınç düşürücüsü1)

1) opsiyonel

6 yıldan sonra Temel revizyon Uzmanlar

PIN indeksi için basınç düşürü-
cü1)

6 yıldan sonra Değiştirin Uzmanlar
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Teknik veriler

Genel bilgiler

Aşağıdaki metin değiştirildi: Hastayla bağlantılı tüm hacim ve taze gaz akış 
değerleri STPD koşullarına göre normalize edilir.

Ortam koşulları

Ortam havası için "psi" kısaltması eklendi.

Çalıştırma esnasında

Sıcaklık 10 ile 35 °C (50 ile 95 °F)

Ortam basıncı 700 ile 1060 cmH2O (hPa) (10,9 ile 15,9 psi) 
arası

Bağıl nem % 20 ile 80 (yoğuşmasız)

Yükseklik 3000 m'ye (9843 ft)

Saklama ve taşıma sırasında

Sıcaklık -10 ile 60 °C (14 ile 140 °F)

Ortam basıncı 700 ile 1060 cmH2O (hPa) (10,9 ile 15,9 psi) 
arası

Bağıl nem % 10 ile 90 (yoğuşmasız)

Ek cihazlar kullanılırken geçerli olan koşullar bir sistemin kullanım ortamını bütün olarak sınırlayabilir.  
Vaporizörler ve anestezik ajanlar bir anestezi iş istasyonunun kullanımını, sıcaklık aralığı ve maksimum 
taze gaz akışı anlamında sınırlayabilir. Bu nedenle ek cihazlar kullanırken ilgili kullanma kılavuzlarına 
uyun.
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Teknik veriler

Cihaz verileri

Aşağıdaki veriler eklendi:

Harici taze gaz çıkışı

Taze gaz akışıyla ilgili veriler değiştirildi:

Anestezi iş istasyonları için genel güvenlik standartları

Aşağıdaki cümle silindi:

Aşağıdaki standartlar, Temmuz 2014 ve 
sonrasında üretilen cihazlar için geçerlidir:

Ventilatör

Tidal hacmin doğruluğu değiştirildi:

Merkezi gaz kaynağı üzerinden medikal gaz kay-
nağı

2,8 kPa x 100 (40,6 psi) besleme basıncında orta-
lama giriş akışı

≤
60 L/dak

Güç kaynağı

Demeraj akımı tepe başına yaklaşık 25 ile 50 A

Güç soketi şeridi için kullanma kılavuzunun parça numarası silindi:

Nominal güç değeri yapılandırılamaz, opsiyonel Drä-
ger güç soketi şeridiyle (tıbbi cihazlara yönelik güç 
soketi şeritlerinin kullanma kılavuzuna bakın)

Taze gaz akışı 0 ve 0,2 ile 18 L/dak arası

Hassasiyet

Tidal hacim (VT) Ayarlanan değerin ±% 5’i veya 20 mL, hangisi 
büyükse
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Vaporizör arayüzü

Aşağıdaki tablodaki PAW, MVe ve VTe parametre verileri 
değiştirildi.

Ölçülen değer veya 
dalga formu

Aralık Çözünürlük Hassasiyet Koşul

PAW Havayolu basıncı 
(nümerik)

-20 ile 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±% 41)

1) Ölçülen değerin maks. ±% 4'ü veya ±2 cmH2O (±2 hPa), hangi değerin daha yüksek olduğuna bağlı olarak.

Havayolu basıncı 
(dalga formu)

0 ile 99 cmH2O 
(hPa)

Basınç ölçer 
(mekanik)

-20 ile 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

ölçek değerinin ±% 2'si 
+ görüntülenen değe-
rin % 4'ü

MVe Ekspiratuar dakika 
hacmi

1 ile 32,0 L/dak 0,1 L/dak ±%15 veya ±0,2 L/dak, 
hangi değerin daha 
yüksek olduğuna bağlı 
olarak

<1 L/dak 0,1 L/dak ±(20 mL x solunum 
hızı) veya ±0,2 L/dak, 
hangi değerin daha 
yüksek olduğuna bağlı 
olarak

VTe Ekspiratuar tidal 
hacim

100 ile 1500 mL 1 mL ±% 15

<100 mL 1 mL ±20 mL

Not: Son tidal desfloran konsantrasyonu % 12'nin üzerine çıkarsa, tidal hacim ve dakika hacminin ölçüm 
doğruluğu % 15'ten fazla sapma gösterebilir.

Fre-
kans

Respiratuar oranı 2 ile 99 bpm 
(1/dak)

±1 bpm 
(1/dak)

±1 bpm (±1 1/dak) 
veya ayarın ±% 5'i 
(hangi değerin daha 
yüksek olduğuna bağ-
lıdır)

FiO2 Ana akımda O2 
ölçümü

10 ile %Hac. 100 %Hac. 1 ISO 21647 ve 
ISO 80601-2-55'e 
uygun olarak ölçülen 
değerlerin ±%Hac. 2,5 
+% 2,5'i 

Kalibrasyon sıra-
sında ortam 
basıncı temel alı-
narak
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O2 sensörü verileri eklendi:

O2 sensörü
(Kalıcı ölçümlü değer oluştur-
malı elektrokimyasal hücre)

Tepki süresi (T90) 16 saniyeden kısa Ölçülen değerlere basınç dengele-
mesi uygulanmaz.

Isınma süresi 5 dakika sonra Ölçülen değerin 
≤
 % 3'ü kadar hata

Drift hassasiyeti Ölçülen değerin ±% 1'i/8 saat

Çapraz duyarlılık %Hac. 1 O2 %Hac. 70 N2O ve 
%Hac. 5 CO2

%Hac. 4 halotan ile

veya %Hac. 5 enfloran ile

veya %Hac. 15 desfloran ile

veya %Hac. 5 izofloran ile

veya %Hac. 10 sevofloran ile

Nemden kaynaklanan ölçüm 
sapması

Ölçülen değerin maks. ±% 0,02'si/% bağıl nem

Ortam koşulları sebebiyle gösterilebilir niceliksel etki yok

O2 sensörü hücresinin maksi-
mum kullanım süresi

25 °C'de (77 °F), % 50 bağıl nemde, taze gazda % 50 O2'de >12 ay 
(veya %Hac. 100 O2'de >5000 saat)



Teknik veriler

40  Ek Fabius GS premium SW 3.n

Solunum sistemi

Aşağıdaki veriler eklendi:

Düşük oksijen besleme basıncı için alarm

Alarm sınırı değiştirildi:

Kompliyans

ventilatör hortumu dahil (solunum hortumları 
hariç)

0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa), 30 hPa’da

Solunum balonu için esnek kolu (opsiyonel)

Hacim 0,13 L

Kompliyans 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa), 30 hPa’da

Solunum torbası için sabit kol (opsiyonel)

Hacim 0,11 L

Kompliyans 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa), 30 hPa’da

Direnç

Maks. akış
[L/dak]

Direnç
[cmH2O (hPa)]

İnspirasyon Ekspirasyon

ISO 80601-2-13 uyarınca, kuru, yetişkin solunum 
hortumu seti M30146 ile1)

1) Ventilasyon ayarlarına bağlı olarak, belirtilen değerler ±0,3 cmH2O (0,3 hPa) oranında farklı olabilir.

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

ISO 80601-2-13 uyarınca, kuru, yenidoğan solu-
num hortumu seti M336811) ile

2,5 1,0 2,9

ISO 80601-2-13 uyarınca, kuru, hortum olma-
dan1)

 60 -3,7 3,7

Alarm sınırı Basınç 20 ± 6 psi (1,35 ± 0,4 kPa x 100) değerinin 
altına düşer düşmez uyarı sinyali (devamlı ses 
10 sn, yaklaşık 55 dB(A) ile 68 dB(A) arasında 
ayarlanabilir).
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Teknik veriler

EMC beyanı

Aşağıdaki bölümler değiştirildi:

Genel bilgiler

Bu cihaz, aksesuar listesindeki aksesuarlar 
kullanılarak elektromanyetik uyumluluk açısından 
test edilmiştir. Diğer aksesuarlar sadece, 
elektromanyetik uyumluluğu bozmamaları 
durumunda kullanılabilir. Uyumsuz aksesuarların 
kullanılması, elektromanyetik emisyonlarda 
artmaya veya cihazın elektromanyetik 
bağışıklığında azalmaya neden olabilir.

Bu cihaz diğer cihazların yakınında, sadece bu 
cihaz düzeni Dräger tarafından onaylanmışsa 
kullanılabilir. Dräger tarafından bir onay 
verilmemişse, kullanımdan önce, bu cihazın 
istenen düzende doğru çalıştığından emin 
olunması gerekir. Diğer cihazların kullanım 
kılavuzlarına uyulmalıdır.

Elektromanyetik emisyonlar

Bölüm silindi.

Elektromanyetik ortam

Bu cihaz sadece, kullanım kılavuzunun 
“Uygulama” bölümündeki “Kullanım ortamları” 
maddesinde belirtilen ortamlarda kullanılabilir.

Emisyonlar Kompliyans

Işınlanan emis-
yonlar

Sınıf A, grup 1 (30 MHz ile 
1 GHz arası)

İletilen emisyonlar Sınıf A, grup 1 (150 kHz ile 
30 MHz arası)

NOT

Bu cihazın emisyon karakteristikleri, bu cihazı 
endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanım 
için uygun kılar (CISPR 11 sınıf A). Bir yerleşim 
ortamında (normalde CISPR 11 sınıf B'nin gerekli 
olduğu) kullanılırsa, bu cihaz, radyo frekanslı 
iletişim servisleri için yeterli koruma 
sağlamayabilir.

Kullanıcının, cihazın yerini veya yönünü 
değiştirme gibi önlemler alması gerekebilir.
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Kablosuz iletişim cihazlarından önerilen 
ayırma mesafesi

Cihazın tam fonksiyonel bütünlüğünün zarar 
görmemesi için, bu cihaz ve yüksek frekanslı 
kablosuz iletişim cihazları arasında en azından 
1,0 m'lik (3,3 ft) bir mesafe olmalıdır.

Aşağıdakilere karşı koruma Test seviyesi ve gerekli elektromanyetik ortam

Elektrostatik deşarj (ESD) (IEC 61000-4-2) Temas deşarjı: ±8 kV

Hava deşarjı: ±15 kV

Elektriksel hızlı geçici rejim (patlama) 
(IEC 61000-4-4)

Güç kablosu: ±2 kV

Uzun sinyal giriş hatları/çıkış hatları: ±1 kV

Şok gerilimleri (darbeler) (IEC 61000-4-5) Gerilim, harici iletken – harici iletken: ±1 kV

Gerilim, harici iletken – koruyucu toprak iletkeni: ±2 kV

Şebeke frekansındaki manyetik alanlar 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Gerilim düşmesi veya besleme gerilimindeki 
kısa kesintiler (IEC 61000-4-11)

% 30 ile % 100 arasında gerilim düşmeleri, 8,3 ms ile 
5 s arası, farklı faz açıları

Işınlanan yüksek frekanslı parazitler 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz ile 2,7 GHz arası: 3 V/m

İletilen yüksek frekanslı parazitler 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz ile 80 MHz arası: 3 V, ISM bantları: 6 V

Kablosuz iletişim cihazlarının yakınındaki elekt-
romanyetik alanlar

385 MHz ile 5785 MHz arasındaki çeşitli frekanslar: 
9 V/m ile 28 V/m arası
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Günlük kontrol ve kullanım öncesi kontrolü formu

O2 sensörünün terminolojisi değiştirildi.

Sensörlerin kalibrasyonu

O2 sensörünü inspiratuar valfının kapağın-
dan sökün.

O2 sensörünü 2 dakika süreyle ortam 
havasına maruz bırakın.

Kalibrasyon işlemini başlatın.

O2 sensörünü inspiratuar valfının kapa-
ğına geri takın.

Akış sensörünü kalibre edin.
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