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og dette supplement læses og 
overholdes.
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Supplement til brugsanvisningen

 Dette supplement skal opbevares sammen 
med brugsanvisningen.

Dette supplement er en opdatering af 
oplysningerne om genbehandling af 
anæstesiapparatet i følgende kapitler i alle 
brugsanvisninger og supplementer til Fabius-
familien:

Brugsanvisning Artikelnummer Udgave

Fabius Tiro SW 3.n 9054604 1 – 2014-06 og senere

Fabius MRI SW 3.n 9054652 1 – 2014-06 og senere

BEMÆRK
Kapitlernes overskrifter i de nævnte dokumenter 
kan afvige.
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Information om dette dokument

Varemærker

Følgende varemærker er blevet tilføjet eller erstatter eksisterende 
varemærker.

Varemærker tilhørende Dräger

En liste over lande, hvor varemærkerne er 
registreret, findes på følgende webside:
 www.draeger.com/trademarks

Varemærker tilhørende tredjepartsproducenter

Varemærke

WaterLock®

Varemærke Varemærkeindehaver

Dismozon® BODE Chemie

Mikrobac®

neodisher 
MediClean®

Dr. Weigert

acryl-des® Schülke & Mayr

Mikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab USA

Incidin®

Oxycide®

Sekusept® aktiv

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen® Antiseptica

Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher
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Genbehandling

Sikkerhedsinformation

Korrekt genbehandling

ADVARSEL

Risiko pga. produkter, der ikke er genbehand-
let korrekt

Produkter til flergangsbrug skal genbehand-
les, da der ellers vil være øget infektionsrisi-
ko.
– Overhold hospitalets regler vedrørende 

hygiejne og genbehandling.
– Overhold de nationale regler vedrørende 

hygiejne og genbehandling.
– Brug validerede genbehandlingsprocedu-

rer.
– Flergangsprodukter skal genbehandles ef-

ter hver brug.
– Overhold producentens forskrifter til ren-

gøringsmidler, desinfektionsmidler og 
genbehandlingsudstyr.

FORSIGTIG

Risiko pga. defekte produkter

Flergangsprodukter kan udvise tegn på slitage, 
som f.eks. revner, deformering, misfarvning eller 
afskalning.

Kontroller produkterne for tegn på slitage. Udskift 
dem om nødvendigt.

ADVARSEL
Risiko for svigtende flowmåling

Ukorrekt genbehandling og tilsmudsning, 
f.eks. aflejringer eller partikler, kan beskadige 
flowsensoren:
– Ingen maskinel rengøring eller desinfekti-

on af sensorindsatsen
– Ingen plasmasterilisering eller strålings-

sterilisering
– Brug ikke vandstråle, trykluft, børster eller 

lignende til rengøring af sensorindsatzen
– Ingen ultralydsbad
– Flowsensoren skal rengøres og desinfice-

res i overensstemmelse med den tilhøren-
de brugsanvisning.

– Brug kun rene desinfektionsopløsninger til 
desinficering af flowsensoren.

ADVARSEL

Risiko for brand

Rester af dampe fra letantændelige desinfekti-
onsmidler (f.eks. alkoholer) og aflejringer, der 
ikke er blevet fjernet under genbehandlingen, 
kan antændes, når flowsensoren er i drift.
– Sørg for en partikelfri rengøring og desin-

fektion.
– Efter desinfektion skal flowsensoren luft-

tørre i mindst 30 minutter.
– Før flowsensoren sættes i, skal den kon-

trolleres for synlige skader og smuds så-
som slimrester, medikamentaerosoler og 
partikler.

– Beskadigede, tilsmudsede eller ikke parti-
kelfrie flowsensorer skal udskiftes.
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Oplysninger om genbehandling

Overhold de nationale regler vedrørende hygiejne 
og genbehandling.

Overhold hospitalets regler vedrørende hygiejne og 
genbehandling (f.eks. om 
genbehandlingscyklusser).

FORSIGTIG

Risiko for skade på patienten pga. svigtende tilbe-
hør

Engangsprodukter er udformet, testet og fremstil-
let udelukkende til engangsbrug. Genbrug, gen-
behandling eller sterilisering kan medføre funkti-
onssvigt af tilbehør og skade på patienten.

Engangsprodukter må ikke genbruges, genbe-
handles eller steriliseres.
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Klassifikation for genbehandling

Klassifikation af medicinsk udstyr

Klassifikationen afhænger af den tilsigtede 
anvendelse af det medicinske udstyr. 
Klassifikationen efter Spaulding er baseret på 
graden af risiko for infektion ved brug af produktet 
på patienten uden korrekt genbehandling.

Klassifikation af apparatspecifikke komponenter

Overhold brugsanvisningen til komponenterne.

Følgende klassifikation anbefales af Dräger.

Kritisk

Apparatet har ingen komponenter, der er 
klassificeret som kritisk.

Ikke-kritisk

– Apparatets overflade inklusive skærm
– Trolley og holdere
– Aftagelige dele på basisapparatet

Semikritisk

– Kompakt ventilationssystem
– Hus
– Inspirationsventil
– Eksspirationsventil
– APL-ventil
– Udledningsstuds

– Stiv ventilationsposearm (tilvalg)
– Fleksibel ventilationsposearm (tilvalg)
– Absorberbeholder og absorberindsats
– Ventilator

– Ventilatorlåg
– Stempelmembran
– Ventilatorslange

– Skruehætte til O2-sensorhus

Klassifikation Forklaring

Ikke-kritisk Komponenter, der kun berører intakt hud

Semikritisk Komponenter, der fører inspirationsluft eller kommer i kontakt med slimhinde eller 
ikke-intakt hud

Kritisk Komponenter, der går gennem hud eller slimhinde eller kommer i kontakt med 
blod
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Før genbehandling

Overhold følgende før afmontering

1 Sluk for apparatet og alt tilsluttet udstyr.

2 Tag alle strømstik ud.

Demontering og fjernelse af patientspecifikt tilbehør og forbrugsvarer

Patientspecifikt tilbehør og forbrugsvarer skal 
fjernes fra apparatet og demonteres om 
nødvendigt.

Produkter til flergangsbrug:

 Hvis produktet til flergangsbrug har dets egen 
brugsanvisning, skal genbehandlingen 
foretages i overensstemmelse dermed.

 Hvis der ikke findes en separat brugsanvisning 
til flergangsproduktet, udføres 
genbehandlingen iht. anvisningerne i dette 
supplement.

Produkter til engangsbrug:

 Bortskaf produkterne til engangsbrug.

Fjernelse af patientspecifikt tilbehør og 
forbrugsvarer

Fjern følgende tilbehør:
– Sampleslange
– Filter (tilvalg, ikke vist)
– Respirationsslanger
– Ventilationspose

Fjernelse af sampleslange

 Kobl sampleslangen (A) fra vandfælden (B) på 
gasmålemodulet og fra Y-stykket (C), og 
bortskaf den.

Overhold brugsanvisningen til 
gasmålemodulet.

1
3

3

C

A

B

E

D
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Fjernelse af filter (tilvalg)

 Fjern filteret fra studsen på Y-stykket (C), 
inspirationsstudsen eller eksspirationsstudsen.

Fjernelse af respirationsslanger

 Fjern respirationsslangerne (D) fra studserne 
på det kompakte ventilationssystem.

Fjernelse af ventilationspose

 Fjern ventilationsposen (E) og slangen.

ADVARSEL
Risiko for infektion

Ventilationsgas i sampleslangen kan indehol-
de patogener.
– Hvis der ikke benyttes et bakteriefilter mel-

lem sampleslangen og patienten, må 
sampleslangen ikke genbruges og skal ud-
skiftes mellem hver patient.

– Overhold vandfældens udskiftningsinter-
val.

FORSIGTIG
Materialeskader pga. desinfektionsmidler

Hvis sampleslangen desinficeres, og der er rester 
af desinfektionsmiddel i sampleslangen, kan dis-
se rester senere slippe ind i vandfælden og gas-
målemodulet. Dette kan resultere i ukorrekte må-
linger.

Sampleslanger er engangsprodukter. Engangs-
produkter må ikke desinficeres.

0
4

9

FORSIGTIG
Risiko for utilstrækkelig ventilation pga. defekte 
respirationsslanger

Respirationsslangerne kan ødelægges, hvis de 
fjernes forkert. 

Omgivende luft kan trænge ind i ventilationsgas-
sen, eller ventilationsgas kan slippe ud pga. læka-
ge.

Hvis en respirationsslanges spiralforstærkning 
ødelægges, er der risiko for, at den knækkes eller 
blokeres.
– Når du sætter respirationsslangerne på eller 

tager dem af, skal du altid gribe fat om tilslut-
ningsmuffen.

– Kontroller respirationsslangerne for beskadi-
gelser før hver brug.

– Brug ikke defekte respirationsslanger.
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Demontering og fjernelse af apparatspecifikke komponenter

De apparatspecifikke komponenter skal fjernes fra 
apparatet og demonteres om nødvendigt.

Fjern følgende tilbehør:
– Slanger og kabler
– O2-sensor
– CO2-absorber
– CLIC-adapter
– Ventilationsposearm
– Udledningsstuds
– Flowsensor
– Kompakt ventilationssystem
– Ventilplade og tætningsring i inspirationsventil 

og eksspirationsventil
– APL-ventil
– Ventilatordele
– Anæstesigas-udsugningssystem

Fjernelse af slanger og kabler

Før det kompakte ventilationssystem fjernes, skal 
følgende slanger og kabler fjernes fra de tilhørende 
konnektorer på ventilationssystemet:

1 Frakobl trykmålingsslangen (A).

2 Frakobl flowsensorkablet (B).

3 Frakobl PEEP/PMAX-slangen (C).

4 Frakobl APL-bypass-slangen (D).

5 Frakobl O2-sensorkablet med O2-sensoren (E).

6 Skru friskgasslangen (F) af.

7 Fjern ventilatorslangen (G) fra konnektoren på 
det kompakte ventilationssystem og fra 
konnektoren på apparatet.

Demontering af O2-sensor

1 Skru skruehætten (A) af O2-sensoren (B).

O2-sensorkapslen (C) bliver siddende i O2-
sensoren eller bortskaffes i overensstemmelse 
med bestemmelserne.
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Fjernelse af CO2-absorber

1 Fjern CO2-absorberen:

– CLIC-absorber (engangsabsorber)
eller

– Flergangsabsorber

CLIC-absorber (engangsabsorber)

Overhold brugsanvisningen til CLIC-absorberen.

1 Tryk på udløserknappen (A). CLIC-adapteren 
vipper ud.

2 Tag CLIC-absorberen (B) ud af holderen (C) 
ved at trække opefter.

3 Vip holderen tilbage, indtil den klikker på plads.

Flergangsabsorber

1 Skru CO2-absorberen (A) af det kompakte 
ventilationssystem.

2 Fjern og bortskaf engangsstøvfilteret (B) 
(tilvalg).

3 Fjern den brugte absorberkalk. Bortskaf 
absorberkalken som beskrevet i 
brugsanvisningen dertil.

4 Tag absorberindsatsen (C) ud af 
absorberbeholderen. Tætningsringen (D) skal 
blive siddende på absorberindsatsen.

0
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Fjernelse af CLIC-adapter (tilvalg)

Overhold brugsanvisningen til CLIC-adapteren.

 Skru CLIC-adapteren (A) ud af det kompakte 
ventilationssystem i pilens retning.

Fjernelse af fleksibel ventilationsposearm 
(tilvalg)

1 Løsn de to fingerskruer (A) på den fleksible 
ventilationsposearms tilslutningsstykke i pilens 
retning.

2 Træk ventilationsposearmen (B) af det 
kompakte ventilationssystem.

Fjernelse af stiv ventilationsposearm (tilvalg)

Overhold brugsanvisningen til den stive 
ventilationsposearm.

1 Løsn de to fingerskruer (A) på den stive 
ventilationsposearms tilslutningsstykke i pilens 
retning.

2 Træk ventilationsposearmen (B) af det 
kompakte ventilationssystem.

Fjernelse af udledningsstuds

 Skru spildgasudtaget (A) af.

1
3
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Fjernelse af flowsensor

Følg brugsanvisningen til flowsensoren.

1 Løsn eksspirationsstudsen (A), og træk den ud.

2 Fjern flowsensorbeskyttelsen (B) (tilvalg).

3 Fjern flowsensoren (C).

4 Sæt eksspirationsstudsen (A) i igen.

Fjernelse af kompakt ventilationssystem

1 Træk låsestiften (A) helt ud, og hold den i den 
position.

2 Fjern det kompakte ventilationssystem fra 
holderen (B) ved at løfte opad.

3 Fjern dækslet til det kompakte 
ventilationssystem (tilvalg, ikke vist).

Klargøring af inspirationsventil og 
eksspirationsventil

Inspirationsventil:

1 Fjern ventilhætteproppen (A) eller O2-sensoren 
fra inspirationsventilens kuppel (C).

2 Skru omløbermøtrikken (B) af.

3 Tag kuplen (C) af.

4 Tag ventilpladen (D) ud. Tætningsringen (E) 
skal blive siddende på ventilkrateret.

5 Sæt kuplen (C) på igen, og skru 
omløbermøtrikken (B) på. 

Eksspirationsventil:

6 Skru omløbermøtrikken (F) af.

7 Fjern kontrolglasset (G).

8 Tag ventilpladen (H) ud. Tætningsringen (I) skal 
blive siddende på ventilkrateret.

9 Sæt kontrolglasset (G) på igen, og skru 
omløbermøtrikken (F) på.

1
4

0

FORSIGTIG
Risiko for personskade pga. ventilationssyste-
mets opvarmning

Når ventilationssystemets opvarmning er tændt, 
kan den nederste del af det kompakte ventilati-
onssystem og varmepladen derunder blive varm.

Lad det kompakte ventilationssystem køle af, før 
det fjernes.

1
4
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A

B

BEMÆRK
For at forebygge, at absorberkalk trænger ind i 
ventilationssystemet, skal det undlades at trans-
portere det kompakte ventilationssystem med på-
fyldt flergangsabsorber.
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Fjernelse af APL-ventil

1 Løsn fingermøtrikken (A).

2 Fjern ventilen.

Fjernelse af ventilatordele

1 Åbn ventilatordøren.

2 Tag ventilatorkammerets tryksensorkabel (A) 
ud af ventilatorlåget (B).

3 Løsn de 3 klemmer (C).

4 Fjern ventilatorlåget.

5 Fjern stempelmembranen (D).

Fjernelse af anæstesigas-udsugningssystem

Følg brugsanvisningen til anæstesigas-
udsugningssystemet.

Før anæstesigas-udsugningssystemet fjernes fra 
apparat, skal det kontrolleres, at alle 
tilslutningsslanger til det kompakte 
ventilationssystem og udtaget er frakoblede.

1 Træk sugeslangen (A) af udsugningssystemet.

2 Afmonter transferslangen (B).

3 Fjern anæstesigas-udsugningssystemet (C).

ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af det kompakte venti-
lationssystem

Hvis APL-ventilen ikke demonteres, før det 
kompakte ventilationssystem genbehandles, 
kan det medføre lækage i det kompakte venti-
lationssystem.

Fjern altid APL-ventilen inden genbehandling.

0
0

7
0

5
9

A

B

A

D
C

0
6

1

AB

C



Genbehandling Fabius-familien 15

Dansk

Validerede genbehandlingsprocedurer

Oversigt over komponenternes genbehandlingsprocedurer

Komponenter Overfladedesinfektion 
med rengøring

Maskinel rengøring 
med termisk desinfice-
ring

Beskrivelse af proce-
duren

Apparatets overflade in-
klusive skærm

Ja Nej Se side 16Trolley og holdere

Aftagelige dele på ba-
sisapparatet

Kompakt ventilationssy-
stem (forberedt, se 
side 12 og 13)

Nej Ja

Se side 17 og 22

Udledningsstuds Se side 17 og 21

APL-ventil Se side 17

Inspirationsventil og 
eksspirationsventil

Se side 17 og 22

Fleksibel ventilationspo-
searm (tilvalg)

Se side 17 og 20

Absorberbeholder og 
absorberindsats

Se side 17 og 20

Ventilatorlåg Se side 17 og 21

Stempelmembran Se side 21

Ventilatorslange Se side 17

Skruehætte til 
O2-sensorhus

Se side 17
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Overfladedesinfektion med rengøring

Komponenter:
– Apparatets overflade inklusive skærm
– Trolley og holdere
– Aftagelige dele på basisapparatet

Forudsætninger:
– Overfladedesinfektionsmidlet er forberedt som 

beskrevet i producentens brugsanvisning.
– Producentens brugsanvisning, f.eks. om 

holdbarhed og anvendelsesforhold, er 
overholdt.

– En ikke-kontamineret, fnugfri klud 
gennemvædet med 
overfladedesinfektionsmiddel benyttes til 
desinfektion af overfladen.

Rengøring

1 Tør synligt smuds af med en engangsklud 
gennemvædet med 
overfladedesinfektionsmiddel. Bortskaf kluden.

2 Aftør alle overflader. Derefter bør der ikke 
længere være synligt smuds.

Overfladedesinfektion

3 Aftør alle rengjorte overflader igen, så alle 
overflader, der skal desinficeres med 
overfladedesinfektionsmiddel, er synligt våde.

4 Vent, indtil kontakttiden for 
overfladedesinfektionsmidlet er gået.

5 I slutningen af kontakttiden gennemvædes en 
ny og ikke-kontamineret, fnugfri klud med vand 
(mindst drikkevandskvalitet).

6 Tør alle overflader af, indtil der ikke længere 
kan ses rester af overfladedesinfektionsmiddel, 
såsom skum eller striber.

7 Vent, indtil overfladerne er tørre.

8 Kontroller overfladerne for tegn på synlige 
skader, og udskift produktet om nødvendigt.

Komponenter Overfladedesin-
fektionsmiddel

Producent Koncentration Kontakttid

– Apparatets overflade 
inklusive skærm

– Trolley og holdere
– Aftagelige dele på ba-

sisapparatet

Dismozon plus Bode Chemie 1,6 % 15 min

ADVARSEL

Risiko pga. indtrængende væske

Indtrængende væske kan forårsage:
– Beskadigelse af apparatet
– Elektrisk stød
– Fejlfunktion

Sørg for, at der ikke trænger væske ind i appa-
ratet.
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Maskinel rengøring med termisk desinficering

Brug en rengørings- og desinfektionsmaskine, der 
overholder kravene i standarden ISO 15883. 
Dräger anbefaler at benytte en vaskeindsats til 
anæstesi- og ventilationstilbehør. Overhold 
producentens brugsanvisning til rengørings- og 
desinfektionsmaskinen.

Komponenter:
– Kompakt ventilationssystem (forberedt)

– Hus
– Inspirationsventil
– Eksspirationsventil
– APL-ventil
– Udledningsstuds

– Stiv ventilationsposearm (tilvalg)
– Fleksibel ventilationsposearm (tilvalg)
– Absorberbeholder og absorberindsats
– Ventilator

– Ventilatorlåg
– Stempelmembran
– Ventilatorslange

– Skruehætte til O2-sensorhus

Forudsætninger:

– rengørings- og desinfektionsmaskinen er 
forberedt som beskrevet i producentens 
brugsanvisning.

– Der er foretaget en indledende rengøring.
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Indledende rengøring

Indledende rengøring er udført for valgte 
komponenter iht. følgende tabel.

Placering af det kompakte ventilationssystem i 
ultralydsbadet

Forudsætning:

– Det kompakte ventilationssystem er blevet 
forberedt:

– Alle slanger og kabler er fjernet, se side 10.

– CO2-absorberen er fjernet, se side 11.

– CLIC-adapteren (tilvalg) er fjernet, se 
side 12.

– Den fleksible eller stive ventilationsposearm 
(tilvalg) er fjernet, se side 12.

– Udledningsstudsen er fjernet, se side 12.

– Flowsensoren er fjernet, se side 13.

– Inspirationsventilen og 
eksspirationsventilen er forberedt, se 
side 13.

– APL-ventilen er fjernet, se side 14.

Trin Komponent Middel Producent Koncentration Temperatur Kontakttid

Indledende 
rengøring

Kompakt 
ventilations-
system (for-
beredt)

Sekusept 
aktiv

Ecolab 2 % – 5 min i et ul-
tralydsbad 
ved 35 kHz + 
skylning i 
5 min med de-
mineraliseret 
vand
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1 Placer det kompakte ventilationssystem 
(forberedt) i ultralydsbadet med 
absorberåbningen (A) vendende opad.

2 Bevæg det kompakte ventilationssystem 
forsigtigt frem og tilbage i ultralydsbadet i 
5 minutter. Sørg for, at alle luftbobler kan slippe 
ud fra indvendige hulrum.

3 Skyl derefter det kompakte ventilationssystem 
med demineraliseret vand i 5 min.

Maskinel genbehandling

1
4

7

A

Trin Komponent Middel Producent Koncentrati-
on

Temperatur Kontakttid

Rengøring

Alle semikriti-
ske kompo-
nenter (se 
side 7)

neodisher 
MediClean 
forte

Dr. Weigert Min. 0,30 % Min. 55 °C 
(131 °F)

Min. 10 min

Skylning Deminerali-
seret vand

Hanevan-
dets tempe-
ratur

Min. 1 min

Desinficering – – – Min. 90 °C 
(194 °F)

5 min

Tørring – – – – Tørretiden 
afhænger af 
fyldmæng-
den
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Placering af komponenterne i vaskeindsatsen

Eventuelt er ikke alle komponenter til stede. Det 
afhænger af mængden af udstyr på apparatet.

Alle komponenter skal placeres stabilt i 
vaskeindsatsen. Kontroller følgende:

– Alle overflader og indvendige hulrum kan 
skylles fuldstændigt.

– Vandet kan løbe ud frit.
– Slanger, der skal genbehandles, sluttes til en 

skyllestuds i den ene side.

Nedenstående illustrationer viser, hvordan de 
enkelte komponenter tilsluttes. Brug altid de viste 
tilslutninger. Andre positioner er mulige, afhængig 
af den anvendte rengørings- og 
desinfektionsmaskine.

Fleksibel ventilationsposearm (tilvalg)

Nødvendige hjælpemidler:
– Slange (ydre diameter: 22 mm) til tilslutning af 

ventilationsposearm

1 Slut den fleksible ventilationsposearm (A) til 
slangen (B).

2 Placer begge dele i vaskeindsatsen.

3 Slut den anden ende af slangen til en passende 
studs (C) på vaskeindsatsen.

Absorberindsats

Nødvendige hjælpemidler:
– Slange (ydre diameter: 22 mm) til tilslutning af 

absorberindsats

1 Slut absorberindsatsen (A) til slangen (B).

2 Placer begge dele i vaskeindsatsen.

3 Slut den anden ende af slangen til en passende 
studs (C) på vaskeindsatsen.

Absorberbeholder

 Placer absorberbeholderen med åbningen 
nedad på en indsprøjtningsstuds.
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Stempelmembran

 Placer stempelmembranen med åbningen 
nedad på en indsprøjtningsstuds.

Udledningsstuds

 Placer udledningsstudsen (A) på en 
indsprøjtningsstuds.

Ventilatorlåg

1 Slut ventilatorlåget (A) til slangen (B).

2 Slut den anden ende af slangen til en passende 
studs (C) på vaskeindsatsen.
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Kompakt ventilationssystem

Nødvendige hjælpemidler:
– 2 slanger (ydre diameter: 22 mm) til tilslutning 

af det kompakte ventilationssystem

1 Placer det kompakte ventilationssystem med 
studserne nedad i en let hældende position.

2 Slut slangen (A) til vinkelstykket til 
ventilationsposen på det kompakte 
ventilationssystem.

3 Slut slangen (B) til inspirationsstudsen på det 
kompakte ventilationssystem.

4 Slut hver af slangernes ende til en passende 
studs (C) på vaskeindsatsen.

Udførelse af genbehandling

1 Vælg et program.

2 Når programmet er slut, skal komponenterne 
kontrolleres for synligt smuds. Gentag 
programmet om nødvendigt.

3 Kontroller komponenterne for synlige skader, 
og udskift dem om nødvendigt.

Opbevaring og transport

Efter genbehandling er der ingen særlige krav til 
opbevaring og transport af produktet. Dog skal 
følgende overholdes:

– Skal opbevares tørt og støvfrit
– Undgå rekontamination og beskadigelser under 

transport

Alle andre oplysninger om opbevaring og transport 
i de ledsagende dokumenter skal overholdes.
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Andre midler og genbehandlingsprocedurer

Desinfektionsmidler

Brug nationalt godkendte desinfektionsmidler, som 
er egnede til den pågældende 
genbehandlingsproces og det tilsigtede 
anvendelsesformål.

Overfladedesinfektionsmidler

Producenterne af overfladedesinfektionsmidlerne 
har mindst bekræftet følgende virkningsspektrum:
– Baktericid
– Gærsvampedræbende
– Virucidal eller virucidal mod kappebærende vira

Følg producentens brugsanvisning for 
overfladedesinfektionsmidler.
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Følgende overfladedesinfektionsmidler var 
forenelige med materialet på testtidspunktet:

Dräger gør opmærksom på, at midler, der frigiver ilt 
eller chlor, kan ændre farven på nogle materialer. 
Farveændringer er ikke et tegn på, at produktet 
ikke virker korrekt.

Anvendelse af andre overfladedesinfektionsmidler 
er på brugerens eget ansvar.

Klasse af aktivt stof Overfladedesinfektionsmiddel Producent Liste

Midler, der frigiver chlor BruTab 6S Brulin EPA1)

1) United States Environmental Protection Agency

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Midler, der frigiver ilt Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & Mayr CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Kvaternære ammoni-
umforbindelser

acryl-des2)

2) Virucidal mod kappebærende vira

Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

3) Australian Register of Therapeutic Goods
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Procedurer for genbehandling

Dampsterilisering

Følgende komponenter kan dampsteriliseres:
– Kompakt ventilationssystem (forberedt)
– Eksspirationsventil, inspirationsventil
– Udledningsstuds
– Absorberbeholder
– Absorberindsats
– Ventilatorlåg
– Stempelmembran
– Ventilatorslange
– Skruehætte til O2-sensorhus

Procedure:

1 Steriliser komponenterne (maksimalt 134 °C 
(273,2 °F), 5 min).

2 Kontroller komponenterne for synlige skader, 
og udskift dem om nødvendigt.
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Efter genbehandling

Samling og montering af apparatspecifikke komponenter

De apparatspecifikke komponenter skal monteres 
på apparatet og samles om nødvendigt.

Installer og monter følgende dele:
– Ventilatordele
– APL-ventil
– Inspirationsventil og eksspirationsventil
– Kompakt ventilationssystem
– Flowsensor
– Udledningsstuds
– Ventilationsposearm
– CLIC-adapter
– CO2-absorber
– O2-sensor
– Slanger og kabler
– Anæstesigas-udsugningssystem

Forudsætninger:
– Alle komponenter er blevet genbehandlet og 

tørret.

Installation af ventilatordele

1 Åbn ventilatordøren (A) med den påmonterede 
ventilatorenhed.

2 Sæt stempelmembranen (B) i ventilatoren. 
Sørg for, at indskriften "Dräger" på undersiden 
af stempelmembranen kan læses oppefra.

3 Monter ventilatorlåget (C). Luk de 3 klemmer 
(D).

4 Slut ventilatorkammerets tryksensorkabel (E) til 
den tilhørende konnektor på ventilatorlåget.

5 Luk ventilatordøren med den påmonterede 
ventilatorenhed.

Montering af APL-ventil

1 Monter APL-ventilen lodret oven på det 
kompakte ventilationssystem.

Mærket (A) skal pege i brugerens retning, når 
det kompakte ventilationssystem er installeret.

2 Spænd fingermøtrikken (B) ved at dreje med 
uret.
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Samling af inspirationsventil og 
eksspirationsventil

Inspirationsventil:

1 Skru omløbermøtrikken (A) af.

2 Tag kuplen (B) af.

3 Sæt ventilpladen (C) i ventilkrateret (D).

4 Sæt kuplen (B) på igen, og skru 
omløbermøtrikken (A) på.

5 Sæt ventilhætteproppen (F) eller O2-sensoren i 
inspirationsventilens kuppel (B).

Eksspirationsventil:

6 Skru omløbermøtrikken (F) af.

7 Fjern kontrolglasset (G).

8 Sæt ventilpladen (H) i ventilkrateret (I).

9 Sæt kontrolglasset (G) på igen, og skru 
omløbermøtrikken (F) på.

Tilslutning af kompakt ventilationssystem

1 Træk låsestiften (A) helt ud, og hold den i den 
position.

2 Sæt det kompakte ventilationssystem på den 
tilhørende holder (B).

3 Giv slip på låsestiften, og drej det kompakte 
ventilationssystem, indtil låsestiften går i 
indgreb.

4 Monter dækslet til det kompakte 
ventilationssystem (tilvalg, ikke vist).

Installation af flowsensor
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ADVARSEL

Risiko for brand

Rester af dampe fra letantændelige desinfekti-
onsmidler (f.eks. alkoholer) og aflejringer, der 
ikke er blevet fjernet under genbehandlingen, 
kan antændes, når flowsensoren er i drift.
– Sørg for en partikelfri rengøring og desin-

fektion.
– Efter desinfektion skal flowsensoren luft-

tørre i mindst 30 minutter.
– Før flowsensoren sættes i, skal den kon-

trolleres for synlige skader og smuds så-
som slimrester, medikamentaerosoler og 
partikler.

– Beskadigede, tilsmudsede eller ikke parti-
kelfrie flowsensorer skal udskiftes.
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1 Skru eksspirationsstudsen (A) af det kompakte 
ventilationssystem.

2 Sæt flowsensoren (B) i det kompakte 
ventilationssystem.

3 Sæt flowsensorbeskyttelsen (C) (tilvalg) på.

4 Skru eksspirationsstudsen (A) på igen.

Montering af udledningsstuds

 Skru udledningsstudsen (A) på.

Montering af fleksibel ventilationsposearm 
(tilvalg)

1 Sæt den fleksible ventilationsposearms 
tilslutningsadapter (A) på det kompakte 
ventilationssystems konnektor, og ret den ind.

2 Spænd fingerskruerne (B) i pilens retning. 
Kontroller, at ventilationsposearmen sidder 
sikkert og fast.

Montering af stiv ventilationsposearm (tilvalg)

1 Sæt den stive ventilationsposearms 
tilslutningsadapter (A) på det kompakte 
ventilationssystems konnektor, og ret den ind.

2 Spænd fingerskruerne (B) i pilens retning. 
Kontroller, at ventilationsposearmen sidder 
sikkert og fast.

1
4

3
1

4
4

A C B

A

1
2

0
1

3
7

A

B

B

A



Genbehandling Fabius-familien 29

Dansk

Montering af CLIC-adapter (tilvalg)

1 Skru CLIC-adapteren (A) på undersiden af det 
kompakte ventilationssystem i pilens retning.

2 Kontroller, at CLIC-adapteren (A) er placeret 
korrekt. Sørg for, at udløserknappen (B)  
er synlig og vender mod brugeren (fremefter).

Montering af CO2-absorber

1 Monter CO2-absorberen:

– CLIC-absorber (engangsabsorber)
eller

– Flergangsabsorber

CLIC-absorber (engangsabsorber)

1 For at løsne absorberkalken rystes 
engangsabsorberen før montering, f.eks. ved at 
vende den på hovedet flere gange.

2 Fjern forseglingen til den nye engangsabsorber.

3 Tryk på udløserknappen (A) på CLIC-
adapteren. Holderen (B) vipper op.

4 Skub den nye engangsabsorber (C) så langt ind 
i holderen som muligt. Vip holderen tilbage, 
indtil den klikker på plads i CLIC-adapteren.
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ADVARSEL
Risiko for afvigelser i gassammensætningen 
pga. lækage

Rester af absorberkalk mellem tætninger og 
tætningsoverflader eller en forkert monteret 
CO2-absorber kan forårsage systemlækage.
– Sørg for, at der ikke er rester af absorber-

kalk mellem tætninger og tætningsoverfla-
der.

– Sørg for, at CO2-absorberen er monteret 
korrekt på det kompakte ventilationssy-
stem og sidder fast.

– Sørg for, at der er en indvendig tætning til 
CO2-absorberen på det kompakte ventilati-
onssystem.

A
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ADVARSEL
Risiko for utilstrækkelig ventilation

Hvis CLIC-absorberen ikke går korrekt i ind-
greb, kan der opstå systemlækage. CLIC-ab-
sorberen skal gå i indgreb med et tydeligt klik, 
før Fabius tændes. Derved sikres det, at CLIC-
absorberen medtages i apparatets lækagetest 
og compliancetest.

Kontroller altid efter montering og efter ud-
skiftning, at CLIC-absorberen sidder godt fast.
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Flergangsabsorber

1 Skub absorberindsatsen (A) helt ind i 
absorberbeholderen.

2 Fyld CO2-absorberen med frisk absorberkalk 
op til det øverste mærke.

3 Sæt et nyt absorberkalkstøvfilter (B) (tilvalg) i. 
Brug kun de absorberkalkstøvfiltre, der er 
angivet i tilbehørslisten.

4 Sæt CO2-absorberen (C) på det kompakte 
ventilationssystem nedefra. Drej den i pilens 
retning indtil anslag.

Anbefaling:

Anvend kun Drägersorb 800 Plus eller 
Drägersorb Free. Brug ikke granuleret 
absorberkalk, da for meget støv kan påvirke 
apparatets funktion.

Montering af friskgasslange

1 Slut friskgasslangen (A) til den tilhørende 
tilslutning på det kompakte ventilationssystem.

Montering af ventilatorslange

1 Slut ventilatorslangen til den tilhørende 
konnektor (A) på apparatet.

2 Slut den anden ende af ventilatorslangen til 
ventilatorkonnektoren (B) på det kompakte 
ventilationssystem.

Hvis Fabius har en skrueforbindelse, skal 
tætningsringene i denne skrueforbindelse være 
ubeskadigede og rene.

Skrueforbindelsen må kun strammes med 
håndkraft. Der må ikke anvendes værktøj.

ADVARSEL
Risiko for hypoventilation

Genanvendelse af absorberkalkstøvfilteret 
kan øge filtermodstanden og hæmme ventila-
tionsfunktionen af Fabius.

Udskift absorberkalkstøvfilteret, hver gang 
absorberkalken udskiftes.
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Samling af O2-sensor

1 Kontroller, at O2-sensorkapslen (A) er placeret 
korrekt i O2-sensoren (B). De ringformede 
ledere skal røre ved kontakterne i O2-sensoren. 
Brug om nødvendigt en ny O2-sensorkapsel.

2 Skru skruehætten (C) på O2-sensoren.

3 Sæt O2-sensoren i inspirationsventilen.

Tilslutning af sensorer og måleslanger

Sensorerne og måleslangerne skal tilsluttes som 
beskrevet i brugsanvisningen.

1 Slut følgende kabler og slanger til de tilhørende 
konnektorer på det kompakte 
ventilationssystem:
– Trykmålingsslange (A)
– Flowsensorkabel (B)
– PEEP/PMAX-slange (C)
– APL-bypass-slange (D)
– O2-sensorkabel med O2-sensor (E)
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Montering af anæstesigas-udsugningssystem

Anæstesigas-afkastsystemet (AGSS) skal 
overholde ISO 8835-3 og ISO 80601-2-13.

 Følg brugsanvisningen til anæstesigas-
udsugningssystemet (AGS).

1 Sæt AGS-systemet på Fabius, så åbningerne 
hviler på de tilhørende tapper. Lad systemet 
glide ned.

2 Luk den tilslutning, der ikke benyttes, med 
tætningsskruen (A).

3 Sæt transferslangen (B) på den tilhørende 
studs.

4 Slut den anden ende af transferslangen til 
udledningsstudsen på undersiden af det 
kompakte ventilationssystem.

5 Slut sugeslangen (C) til den tilhørende studs på 
AGS-systemet.

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten

Hvis sideåbningerne på AGS-systemet er blo-
keret, kan der opstå undertryk i ventilations-
systemet og i patientens lunger.

Sørg altid for, at sideåbningerne på 
AGS-systemet ikke er blokeret.
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Klargøring før næste brug af apparatet

Samling og montering af patientspecifikt tilbehør og forbrugsvarer

 Gør apparatet komplet med følgende tilbehør:
– Ventilationspose
– Respirationsslanger
– Filter (tilvalg, ikke vist)
– Sampleslange

ADVARSEL
Risiko pga. partikler og støv

For at beskytte patienten mod partikler og 
støv skal der benyttes et filter mellem det 
kompakte ventilationssystems inspirations-
gren og patienten.

Anvend et filter på Y-stykket eller på inspirati-
onsstudsen.

FORSIGTIG
Risiko for utilstrækkelig ventilation pga. defekte 
respirationsslanger

Respirationsslangerne kan ødelægges, hvis de 
fjernes forkert. 

Omgivende luft kan trænge ind i ventilationsgas-
sen, eller ventilationsgas kan slippe ud pga. læka-
ge.

Hvis en respirationsslanges spiralforstærkning 
ødelægges, er der risiko for, at den knækkes eller 
blokeres.
– Når du sætter respirationsslangerne på eller 

tager dem af, skal du altid gribe fat om tilslut-
ningsmuffen.

– Kontroller respirationsslangerne for beskadi-
gelser før hver brug.

– Brug ikke defekte respirationsslanger.

ADVARSEL
Risiko for forbrændinger 

Elektrisk ledende respirationsslanger kan for-
årsage forbrændinger under elektrokirurgi.

Anvend ikke antistatiske eller ledende respira-
tionsslanger.

ADVARSEL

Risiko for utilstrækkelig ventilation pga. fast-
siddende ventiler

Silikonespray kan trænge ind i ventilationssy-
stemet og klistre ventilerne fast.

Sprøjt ikke silikonespray på studserne på det 
kompakte ventilationssystem.

BEMÆRK
Fabius indeholder ingen komponenter, der er 
fremstillet af naturgummilatex.

Brug ventilationsposer og respirationsslanger 
uden naturgummilatex for at minimere risikoen for 
kontakt med latex.
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Tilslutning af respirationsslanger

1 Slut respirationsslangerne (A) til det kompakte 
ventilationssystems inspirationsstuds og 
eksspirationsstuds. Slut dem til Y-stykket (B).

Tilslutning af filter (tilvalg)

1 Slut HME-filteret eller filteret (ikke vist) til 
studsen på Y-stykket (B) eller til 
inspirationsstudsen og eksspirationsstudsen.

Tilslutning af ventilationspose

1 Slut ventilationsposen (C) med 
tilslutningsstudsen til respirationsslangen. Slut 
respirationsslangen til vinkelstudsen. Sæt 
ventilationsposen på poseholderen, så den 
hænger lodret ned.

eller

Slut ventilationsposen til ventilationsposearmen 
(tilvalg), se side 28.

Tilslutning af sampleslange

1 Slut sampleslangen (D) til konnektoren på Y-
stykket og til konnektoren på vandfælden (E) på 
gasmålemodulet.

Kontrol af funktionsdygtighed

Forudsætninger:
– Apparatet er samlet og gjort driftsklart.

Procedure:

Kontroller, om produktet er klar til brug. Se 
brugsanvisningen, kapitel "Sådan startes 
apparatet".
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Denne side skal være tom.



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

FAX +49 451 8 82-20 80
http://www.draeger.com

9510397 – da
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Udgave/Edition: 1 – 2020-07
Dräger forbeholder sig ret til at ændre udstyret 
uden forudgående varsel.


	Indhold
	Supplement til brugsanvisningen
	Information om dette dokument
	Varemærker
	Varemærker tilhørende Dräger
	Varemærker tilhørende tredjepartsproducenter


	Genbehandling
	Sikkerhedsinformation
	Korrekt genbehandling

	Oplysninger om genbehandling
	Klassifikation for genbehandling
	Klassifikation af medicinsk udstyr
	Klassifikation af apparatspecifikke komponenter
	Kritisk
	Ikke-kritisk
	Semikritisk


	Før genbehandling
	Overhold følgende før afmontering
	Demontering og fjernelse af patientspecifikt tilbehør og forbrugsvarer
	Fjernelse af patientspecifikt tilbehør og forbrugsvarer
	Fjernelse af sampleslange
	Fjernelse af filter (tilvalg)
	Fjernelse af respirationsslanger
	Fjernelse af ventilationspose

	Demontering og fjernelse af apparatspecifikke komponenter
	Fjernelse af slanger og kabler
	Demontering af O2-sensor
	Fjernelse af CO2-absorber
	CLIC-absorber (engangsabsorber)
	Flergangsabsorber
	Fjernelse af CLIC-adapter (tilvalg)
	Fjernelse af fleksibel ventilationsposearm (tilvalg)
	Fjernelse af stiv ventilationsposearm (tilvalg)
	Fjernelse af udledningsstuds
	Fjernelse af flowsensor
	Fjernelse af kompakt ventilationssystem
	Klargøring af inspirationsventil og eksspirationsventil
	Fjernelse af APL-ventil
	Fjernelse af ventilatordele
	Fjernelse af anæstesigas-udsugningssystem


	Validerede genbehandlingsprocedurer
	Oversigt over komponenternes genbehandlingsprocedurer
	Overfladedesinfektion med rengøring
	Rengøring
	Overfladedesinfektion

	Maskinel rengøring med termisk desinficering
	Indledende rengøring
	Placering af det kompakte ventilationssystem i ultralydsbadet
	Maskinel genbehandling

	Placering af komponenterne i vaskeindsatsen
	Fleksibel ventilationsposearm (tilvalg)
	Absorberindsats
	Absorberbeholder
	Stempelmembran
	Udledningsstuds
	Ventilatorlåg
	Kompakt ventilationssystem

	Udførelse af genbehandling
	Opbevaring og transport

	Andre midler og genbehandlingsprocedurer
	Desinfektionsmidler
	Overfladedesinfektionsmidler

	Procedurer for genbehandling
	Dampsterilisering


	Efter genbehandling
	Samling og montering af apparatspecifikke komponenter
	Installation af ventilatordele
	Montering af APL-ventil
	Tilslutning af kompakt ventilationssystem
	Installation af flowsensor
	Montering af udledningsstuds
	Montering af fleksibel ventilationsposearm (tilvalg)
	Montering af stiv ventilationsposearm (tilvalg)
	Montering af CLIC-adapter (tilvalg)
	Montering af CO2-absorber
	Montering af friskgasslange
	Samling af O2-sensor
	Tilslutning af sensorer og måleslanger
	Montering af anæstesigas-udsugningssystem


	Klargøring før næste brug af apparatet
	Samling og montering af patientspecifikt tilbehør og forbrugsvarer
	Tilslutning af respirationsslanger
	Tilslutning af filter (tilvalg)
	Tilslutning af ventilationspose
	Tilslutning af sampleslange
	Kontrol af funktionsdygtighed




