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VAROVANIE
Aby ste mohli toto zdravotnícke 
zariadenie správne používat’, prečítajte 
si a dodržiavajte návod na použitie a 
tento dodatok.
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Dodatok k návodu na použitie

 Tento dodatok uchovávajte spolu s návodom na 
použitie.

Tento dodatok aktualizuje informácie o ošetrovaní 
anestetického prístroja v nasledujúcich kapitolách 
všetkých návodov na použitie a dodatkov pre 
rodinu produktov Fabius:

Návod na použitie Objednávacie číslo Vydanie
Fabius Tiro SW 3.n 9054619 1 – 2014-06 a vyššie

Fabius GS premium SW 3.n 9054642 1 – 2014-06 a vyššie

Fabius MRI SW 3.n 9054667 1 – 2014-06 a vyššie

Fabius plus SW 3.n 9054690 1 – 2014-06 a vyššie

Fabius plus XL SW 3.n 9054713 1 – 2015-04 a vyššie

POZNÁMKA
Názvy kapitol v príslušnej dokumentácii sa môžu 
líšiť.
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Informácie o tomto dokumente

Ochranné známky

Nasledujúce ochranné známky boli pridané alebo nahrádzajú 
existujúce ochranné známky.

Ochranné známky spoločnosti Dräger

Na nasledujúcej webovej stránke je uvedený 
zoznam krajín, v ktorých sú tieto ochranné známky 
zaregistrované: www.draeger.com/trademarks

Ochranné známky iných výrobcov

Ochranná známka
WaterLock®

Ochranná známka Majiteľ ochrannej známky
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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Ošetrovanie

Bezpečnostné informácie

Správne ošetrovanie

VAROVANIE
Riziko v dôsledku nesprávne ošetrovaných 
výrobkov

Opätovne použiteľné výrobky sa musia ošet-
rovať, inak sa zvýši riziko infekcie.
– Dodržiavajte zásady prevencie infekcií a 

predpisy o ošetrovaní zdravotníckej inšti-
túcie.

– Dodržiavajte vnútroštátne zásady preven-
cie infekcií a predpisy o ošetrovaní.

– Používajte validované postupy pre ošetro-
vanie.

– Opätovne použiteľné výrobky ošetrite po 
každom použití.

– Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa 
čistiacich prostriedkov, dezinfekčných 
prostriedkov a ošetrovacích zariadení.

UPOZORNENIE
Riziko v dôsledku chybných výrobkov

Na ošetrených výrobkoch sa môžu objaviť znám-
ky opotrebenia, napr. praskliny, deformácia, zme-
na farby alebo odlúpenie.

Skontrolujte výrobky, či sa na nich nenachádzajú 
známky opotrebenia. V prípade potreby ich vy-
meňte.

VAROVANIE
Riziko zlyhania merania prietoku

Nesprávne ošetrovanie a znečistenie, naprí-
klad usadeniny alebo čiastočky cudzích látok, 
môžu poškodiť senzor prietoku:
– Nevykonávajte strojové čistenie ani dezin-

fekciu vložky senzora.
– Nevykonávajte plazmovú sterilizáciu ani 

radiačnú sterilizáciu.
– Na čistenie vložky senzora nepoužívajte 

prúdy vody, stlačený vzduch, kefky ani po-
dobné prostriedky.

– Nepoužívajte ultrazvukový kúpeľ.
– Senzor prietoku čistite a dezinfikujte v sú-

lade s príslušným návodom na použitie.
– Na dezinfekciu senzora prietoku používaj-

te iba čisté dezinfekčné roztoky.
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Informácie o ošetrovaní

Dodržiavajte vnútroštátne zásady prevencie 
infekcií a predpisy o ošetrovaní.

Dodržiavajte zásady prevencie infekcií a predpisy o 
ošetrovaní zdravotníckej inštitúcie (týkajúce sa 
napríklad cyklov ošetrovania).

VAROVANIE
Riziko vzniku požiaru

Zvyškové výpary ľahko horľavých dezinfekč-
ných prostriedkov (napr. liehov) a usadeniny, 
ktoré sa neodstránili počas ošetrovania, sa 
môžu počas používania senzora prietoku 
vznietiť.
– Zaistite čistenie a dezinfekciu nezanechá-

vajúcu čiastočky cudzích látok.
– Po dezinfekcii nechajte senzor prietoku na 

vzduchu najmenej 30 minút.
– Pred vložením senzora prietoku skontro-

lujte, či senzor prietoku nie je viditeľne po-
škodený a znečistený, napríklad zvyškami 
hlienu, aerosólmi liekov a čiastočkami cu-
dzích látok.

– Senzory prietoku vymeňte, keď sú poško-
dené, znečistené alebo sa na nich nachá-
dzajú čiastočky cudzích látok.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo poškodenia pacienta v dôsledku 
zlyhania príslušenstva

Jednorazové výrobky boli navrhnuté, testované a 
vyrobené výhradne na jedno použitie. Opakované 
používanie, ošetrovanie alebo sterilizácia môžu 
viesť k zlyhaniu príslušenstva a zraneniu pacien-
ta.

Jednorazové výrobky nepoužívajte opakovane, 
neošetrujte ani nesterilizujte.
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Klasifikácie pre ošetrovanie

Klasifikácia zdravotníckych zariadení

Klasifikácia závisí od účelu použitia zdravotníckeho 
zariadenia. Riziko prenosu infekcie na pacienta pri 
použití výrobku bez riadneho ošetrovania sa 
posudzuje podľa klasifikácie Spaulding.

Klasifikácia komponentov konkrétneho zariadenia

Dodržiavajte návody na použitie komponentov.

Nasledujúcu klasifikáciu odporúča spoločnosť 
Dräger.

Kritické

Toto zariadenie neobsahuje žiadne komponenty 
klasifikované ako kritické.

Nekritické

– Povrch zariadenia vrátane obrazovky
– Vozík a držiaky
– Odnímateľné časti hlavného zariadenia

Polokritické

– Dýchací systém
– Kryt
– Inspiračný ventil
– Exspiračný ventil
– Ventil APL
– Vypúšťací port

– Fixné rameno dýchacieho vaku (voliteľné)
– Flexibilné rameno dýchacieho vaku (voliteľné)
– Nádoba absorbéra a vložka absorbéra
– Ventilátor

– Veko ventilátora
– Piestová membrána
– Hadica ventilátora

– Skrutkovací uzáver pre kryt senzora O2

Klasifikácia Vysvetlenie
Nekritické Komponenty, ktoré prichádzajú do styku len s pokožkou, ktorá je neporušená

Polokritické Komponenty, ktoré prenášajú dýchací plyn alebo prichádzajú do styku so slizni-
cami alebo patologicky zmenenou pokožkou

Kritické Komponenty, ktoré prenikajú pokožkou alebo sliznicami alebo prichádzajú do 
styku s krvou
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Pred ošetrovaním

Dodržiavajte pred demontážou

1 Vypnite zariadenie a všetky zariadenia, ktoré sú 
k nemu pripojené.

2 Odpojte všetky elektrické zástrčky.

Demontáž a odstránenie príslušenstva špecifického pre pacienta a spotrebných 
dielov

Príslušenstvo špecifické pre pacienta a spotrebné 
diely sa musí odstrániť zo zariadenia a v prípade 
potreby demontovať.

Opätovne použiteľné výrobky:

 Ak má opätovne použiteľný výrobok vlastný 
návod na použitie, vykonajte ošetrovanie podľa 
samostatného návodu na použitie.

 Ak pre opakovane použiteľný výrobok nie je k 
dispozícii samostatný návod na použitie, 
vykonajte ošetrovanie podľa pokynov v tomto 
dodatku.

Jednorazové výrobky:

 Likvidácia jednorazových výrobkov.

Odstránenie príslušenstva špecifického pre 
pacienta a spotrebných dielov

Odstráňte nasledujúce príslušenstvo:
– Hadička pre odber vzorky
– Filter (voliteľné, nie je zobrazený)
– Dýchacie hadice
– Dýchací vak

Odstránenie hadičky pre odber vzorky

 Odpojte hadičku pre odber vzorky (A) od 
odlučovača vody (B) na module merania 
pacientskeho plynu a na Y-ke (C) a zlikvidujte 
ju.

Dodržiavajte návod na použitie modulu merania 
pacientskeho plynu.

13
3
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A
B
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Odstránenie filtra (voliteľné)

 Odstráňte filter z dýzy na Y-ke (C), inspiračnom 
porte alebo exspiračnom porte.

Odstránenie dýchacích hadíc

 Odstráňte dýchacie hadice (D) z portov na 
dýchacom systéme.

Odstránenie dýchacieho vaku

 Odstráňte dýchací vak (E) a hadicu.

VAROVANIE
Riziko infekcie

Dýchací plyn, ktorý môže obsahovať infekčné 
agensy, prúdi cez hadičku pre odber vzorky.
– Ak sa medzi hadičkou pre odber vzorky a 

pacientom nepoužíva žiadny bakteriálny 
filter, hadičky pre odber vzorky sa nesmú 
opakovane používať a musia sa vymeniť 
po každom pacientovi.

– Dodržiavajte interval výmeny odlučovača 
vody.

UPOZORNENIE
Poškodenie materiálu kvôli dezinfekčným pro-
striedkom

Keď sa hadička pre odber vzorky dezinfikuje a 
zvyšok prostriedku zostane v hadičke pre odber 
vzorky, tento zvyšok sa môže dostať do odlučova-
ča vody a neskôr do modulu merania pacientske-
ho plynu. To môže viesť k chybným meraniam.

Hadičky pre odber vzorky sú jednorazové výrob-
ky. Jednorazové výrobky sa nesmú dezinfikovať.

04
9

UPOZORNENIE
Riziko nedostatočnej ventilácie v dôsledku poško-
dených dýchacích hadíc

Ak sa dýchacie hadice neodstránia správne, 
môžu sa poškodiť. 

Okolitý vzduch môže vniknúť do dýchacieho ply-
nu alebo dýchací plyn môže v dôsledku netesnos-
tí uniknúť.

Ak je špirálová výstuž dýchacej hadice poškode-
ná, existuje riziko skrútenia alebo upchatia.
– Dýchacie hadice pripájajte alebo odpájajte dr-

žaním iba za spojovacie objímky.
– Dýchacie hadice pred každým použitím skon-

trolujte, či nie sú poškodené.
– Poškodené dýchacie hadice nepoužívajte.
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Demontáž a odstránenie komponentov špecifických pre zariadenie

Komponenty špecifické pre zariadenie sa musia 
odstrániť zo zariadenia a v prípade potreby 
demontovať.

Odstráňte nasledujúce príslušenstvo:
– Hadice a káble
– Senzor O2
– Absorbér CO2
– CLIC adaptér
– Rameno dýchacieho vaku
– Vypúšťací port
– Senzor prietoku
– Dýchací systém
– Tanier ventilu a tesniaci krúžok inspiračného 

ventilu a exspiračného ventilu
– Ventil APL
– Diely ventilátora
– Systém zberu anestetických plynov

Odstránenie hadíc a káblov

Pred odstránením dýchacieho systému sa musia z 
príslušných prípojok na dýchacom systéme 
odstrániť nasledujúce hadice a káble:

1 Odpojte vedenie na meranie tlaku (A).

2 Odpojte kábel senzora prietoku (B).

3 Odpojte hadicu PEEP/PMAX (C).

4 Odpojte obtokovú hadicu APL (D).

5 Odpojte kábel senzora O2 so senzorom O2 (E).

6 Odskrutkujte hadicu čerstvého plynu (F).

7 Odstráňte hadicu ventilátora (G) z prípojky na 
dýchacom systéme a z prípojky na zariadení.

Demontáž senzora O2

1 Odskrutkujte skrutkovací uzáver (A) zo senzora 
O2 (B).

Kapsula senzora O2 (C) zostane v senzore O2 
alebo sa zlikviduje v súlade s predpismi.

11
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Odstránenie absorbéra CO2

1 Odstráňte absorbér CO2:

– CLIC absorbér (jednorazový absorbér)
alebo

– Opätovne použiteľný absorbér

CLIC absorbér (jednorazový absorbér)

Dodržiavajte návod na použitie CLIC absorbéra.

1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A). CLIC adaptér 
sa vyklopí.

2 Potiahnite CLIC absorbér (B) nahor, von z 
držiaka (C).

3 Držiak zaklápajte späť, kým počuteľne 
nezapadne na mieste.

Opätovne použiteľný absorbér

1 Odskrutkujte absorbér CO2 (A) z dýchacieho 
systému.

2 Odstráňte a zlikvidujte jednorazový prachový 
filter (B) (voliteľné).

3 Vyprázdnite použité nátronové vápno. 
Nátronové vápno zlikvidujte podľa jeho návodu 
na použitie.

4 Odstráňte vložku absorbéra (C) z nádoby 
absorbéra. Tesniaci krúžok (D) zostane na 
vložke absorbéra.

07
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Odstránenie CLIC adaptéra (voliteľné)

Dodržiavajte návod na použitie CLIC adaptéra.

 Odskrutkujte CLIC adaptér (A) od dýchacieho 
systému v smere šípky.

Odstránenie flexibilného ramena dýchacieho 
vaku (voliteľné)

1 Uvoľnite dve vrúbkované skrutky (A) na 
spojovacom diele flexibilného ramena 
dýchacieho vaku v smere šípky.

2 Rameno dýchacieho vaku (B) vytiahnite z 
dýchacieho systému.

Odstránenie fixného ramena dýchacieho vaku 
(voliteľné)

Dodržiavajte návod na použitie fixného ramena 
dýchacieho vaku.

1 Uvoľnite dve vrúbkované skrutky (A) na 
spojovacom diele fixného ramena dýchacieho 
vaku v smere šípky.

2 Rameno dýchacieho vaku (B) vytiahnite z 
dýchacieho systému.

Odstránenie vypúšťacieho portu

 Odskrutkujte výstup opotrebovaného plynu (A).

13
8

11
9

A

A

B

13
6

13
9

A

B

A



Ošetrovanie Rad Fabius 13

Slovenčina

Odstránenie senzora prietoku

Dodržiavajte návod na použitie senzora prietoku.

1 Uvoľnite exspiračný port (A) a vytiahnite ho.

2 Odstráňte kryt senzora prietoku (B) (voliteľné).

3 Odstráňte senzor prietoku (C).

4 Nasaďte späť exspiračný port (A).

Odstránenie dýchacieho systému

1 Úplne vytiahnite poistný kolík (A) a podržte ho v 
tejto polohe.

2 Dýchací systém zdvihnutím nahor odstráňte z 
držiaka (B).

3 Odstráňte kryt dýchacieho systému (voliteľný, 
nie je zobrazený).

Príprava inspiračného ventilu a exspiračného 
ventilu

Inspiračný ventil:

1 Odstráňte zátku krytu ventilu (A) alebo senzor 
O2 z kupoly (C) inspiračného ventilu.

2 Odskrutkujte spojovaciu maticu (B).

3 Odstráňte kupolu (C).

4 Vyberte tanier ventilu (D). Tesniaci krúžok (E) 
zostane na kráterovom sedle ventilu.

5 Nasaďte späť kupolu (C) a naskrutkujte 
spojovaciu maticu (B). 

Exspiračný ventil:

6 Odskrutkujte spojovaciu maticu (F).

7 Odstráňte odmerku (G).

8 Vyberte tanier ventilu (H). Tesniaci krúžok (I) 
zostane na kráterovom sedle ventilu.

9 Nasaďte späť odmerku (G) a naskrutkujte 
spojovaciu maticu (F).

14
0

UPOZORNENIE
Riziko zranenia v dôsledku ohrievania dýchacie-
ho systému

Keď je zapnuté ohrievanie dýchacieho systému, 
spodná strana dýchacieho systému a výhrevná 
doska pod ním sa môžu zohriať na vysokú teplotu.

Pred odstraňovaním nechajte dýchací systém vy-
chladnúť.

14
1

A B C

A

B

POZNÁMKA
Aby ste zabránili náhodnému vniknutiu nátrono-
vého vápna do dýchacieho systému, dýchací sys-
tém neprepravujte s naplneným opätovne použi-
teľným absorbérom.
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Odstránenie ventilu APL

1 Uvoľnite vrúbkovanú maticu (A).

2 Odstráňte ventil.

Odstránenie dielov ventilátora

1 Otvorte dvierka ventilátora.

2 Odpojte vedenie senzora tlaku (A) komory 
ventilátora z veka ventilátora (B).

3 Uvoľnite 3 svorky (C).

4 Odstráňte veko ventilátora.

5 Odstráňte piestovú membránu (D).

Odstránenie systému zberu anestetických 
plynov

Dodržiavajte návod na použitie systému zberu 
anestetických plynov.

Pred odstránením systému zberu anestetických 
plynov zo zariadenia sa uistite, že všetky 
pripojovacie hadice k dýchaciemu systému a k 
terminálovej jednotke sú odpojené.

1 Vytiahnite saciu hadicu (A) zo systému zberu.

2 Odstráňte prenosovú hadicu (B).

3 Odstráňte systém zberu anestetických plynov 
(C).

VAROVANIE
Riziko poškodenia dýchacieho systému

Ak sa ventil APL pred ošetrovaním dýchacie-
ho systému nedemontuje, môže to viesť k úni-
kom v dýchacom systéme.

Ventil APL vždy odstráňte pred ošetrovaním.
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Validované postupy ošetrovania

Prehľad postupov ošetrovania komponentov

Komponenty Povrchová dezinfek-
cia s čistením

Strojové čistenie s te-
pelnou dezinfekciou

Opis postupu

Povrch zariadenia vráta-
ne obrazovky

Áno Nie Pozrite stranu 16Vozík a držiaky

Odnímateľné časti hlav-
ného zariadenia

Dýchací systém (pripra-
vený, pozrite str. 12 a 13)

Nie Áno

Pozrite si strany 17 a 22

Vypúšťací port Pozrite si strany 17 a 21

Ventil APL Pozrite stranu 17

Inspiračný ventil a exspi-
račný ventil Pozrite si strany 17 a 22

Flexibilné rameno dýcha-
cieho vaku (voliteľné)

Pozrite si strany 17 a 20

Nádoba absorbéra a vlož-
ka absorbéra

Pozrite si strany 17 a 20

Veko ventilátora Pozrite si strany 17 a 21

Piestová membrána Pozrite stranu 21

Hadica ventilátora Pozrite stranu 17

Skrutkovací uzáver pre 
kryt senzora O2

Pozrite stranu 17
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Povrchová dezinfekcia s čistením

Komponenty:
– Povrch zariadenia vrátane obrazovky
– Vozík a držiaky
– Odnímateľné časti hlavného zariadenia

Predpoklady:
– Povrchový dezinfekčný prostriedok bol 

pripravený podľa pokynov výrobcu.
– Pokyny výrobcu, napr. ohľadne doby 

skladovateľnosti alebo podmienok použitia, sú 
dodržané.

– Na dezinfekciu povrchu je použitá 
nekontaminovaná handrička, ktorá 
nezanecháva vlákna.

Čistenie

1 Utrite zjavné znečistenie jednorazovou 
handričkou namočenou do povrchového 
dezinfekčného prostriedku. Zlikvidujte 
handričku.

2 Utrite všetky povrchy. Následne už nesmie byť 
viditeľné žiadne znečistenie.

Dezinfekcia povrchu

3 Znova pretrite vyčistené povrchy tak, aby bolo 
viditeľné navlhčenie všetkých povrchov, ktoré 
sa majú dezinfikovať povrchovým 
dezinfekčným prostriedkom.

4 Počkajte, kým uplynie kontaktný čas 
povrchového dezinfekčného prostriedku.

5 Na konci kontaktného času navlhčite vodou 
novú, nekontaminovanú handričku, ktorá 
nezanecháva vlákna (aspoň s kvalitou pitnej 
vody).

6 Utrite všetky povrchy, kým nebudú viditeľné 
žiadne zvyšky dezinfekčného prostriedku, ako 
napríklad zvyšky peny alebo šmuhy.

7 Počkajte, kým povrchy neuschnú.

8 Skontrolujte, či povrchy nie sú viditeľne 
poškodené, a v prípade potreby vymeňte 
výrobok.

Komponenty Povrchový dezin-
fekčný prostriedok

Výrobca Koncentrácia Kontaktný čas

– Povrch zariadenia 
vrátane obrazovky

– Vozík a držiaky
– Odnímateľné časti 

hlavného zariadenia

Dismozon plus Bode Chemie 1,6 % 15 min

VAROVANIE
Riziko v dôsledku vniknutia kvapaliny

Dovnútra prenikajúca kvapalina môže spôso-
biť nasledovné:
– Poškodenie zariadenia
– Zasiahnutie osôb elektrickým prúdom
– Poruchy zariadenia

Zaistite, aby do zariadenia nevnikla žiadna 
kvapalina.
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Strojové čistenie s tepelnou dezinfekciou

Použite dezinfekčný automat, ktorý spĺňa 
požiadavky normy ISO 15883.  Spoločnosť Dräger 
odporúča použitie nákladného vozíka pre 
anestetické príslušenstvo a ventilačné 
príslušenstvo. Dodržiavajte pokyny výrobcu pre 
dezinfekčný automat.

Komponenty:
– Dýchací systém (pripravený)

– Kryt
– Inspiračný ventil
– Exspiračný ventil
– Ventil APL
– Vypúšťací port

– Fixné rameno dýchacieho vaku (voliteľné)
– Flexibilné rameno dýchacieho vaku (voliteľné)
– Nádoba absorbéra a vložka absorbéra
– Ventilátor

– Veko ventilátora
– Piestová membrána
– Hadica ventilátora

– Skrutkovací uzáver pre kryt senzora O2

Predpoklady:

– Dezinfekčný automat bol pripravený podľa 
pokynov výrobcu.

– Vykonalo sa predbežné čistenie.
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Predbežné čistenie

Pre vybrané komponenty sa vykonalo predbežné 
čistenie podľa nasledujúcej tabuľky.

Umiestnenie dýchacieho systému v 
ultrazvukovom kúpeli

Predpoklad:

– Dýchací systém sa pripravil:

– Všetky hadice a káble sa odstránili, pozrite 
si s. 10.

– Absorbér CO2 sa odstránil, pozrite si s. 11.

– CLIC adaptér (voliteľné) sa odstránil, pozrite 
si s. 12.

– Flexibilné alebo fixné rameno dýchacieho 
vaku (voliteľné) sa odstránilo, pozrite si 
s. 12.

– Vypúšťací port sa odstránil, pozrite si s. 12.

– Senzor prietoku sa odstránil, pozrite si 
s. 13.

– Inspiračný ventil a exspiračný ventil sa 
pripravili, pozrite si s. 13.

– Ventil APL sa odstránil, pozrite si s. 14.

Krok Komponent Prostriedok Výrobca Koncentrácia Teplota Kontaktný čas
Predbežné 
čistenie

Dýchací sys-
tém (priprave-
ný)

Sekusept aktiv Ecolab 2 % – 5 min v ultrazvu-
kovom kúpeli pri 
35 kHz + opla-
chovanie 5 min 
demineralizova-
nou vodou
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1 Dýchací systém (pripravený) umiestnite s 
otvorom absorbéra (A) smerom hore do 
ultrazvukového kúpeľa.

2 Dýchacím systémom jemne pohybujte v 
ultrazvukovom kúpeli dopredu a dozadu 
5 minút. Uistite sa, že všetky zachytené 
vzduchové bubliny môžu z vnútra uniknúť.

3 Potom dýchací systém oplachujte 5 min 
demineralizovanou vodou.

Strojové ošetrovanie

14
7

A

Krok Komponent Prostriedok Výrobca Koncentrá-
cia

Teplota Kontaktný 
čas

Čistenie

Všetky po-
lokritické 
komponenty 
(pozrite si 
s. 7)

neodisher 
MediClean 
forte

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

Min. 10 min

Vypláchnutie Deminerali-
zovaná voda

Teplota vody 
z vodovodu

Min. 1 min

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

5 min

Sušenie – – – – Doba suše-
nia závisí od 
zaťaženia
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Umiestnenie komponentov v nákladnom vozíku

V závislosti od úrovne vybavenia zariadenia 
nemusia byť k dispozícii všetky komponenty.

Všetky komponenty sa musia v nákladnom vozíku 
umiestniť bezpečne. Zaistite nasledovné:

– Všetky povrchy a vnútorné priestory je možné 
kompletne opláchnuť.

– Voda môže voľne vytekať.
– Hadice určené na ošetrovanie sú pripojené k 

vyplachovacej tryske na jednej strane.

Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené 
pripojenia pre jednotlivé komponenty. Vždy 
používajte uvedené pripojenia. V závislosti od 
použitého dezinfekčného automatu sú však možné 
iné polohy.

Flexibilné rameno dýchacieho vaku (voliteľné)

Vyžadované pomôcky:
– Hadica (vonkajší priemer: 22 mm) na pripojenie 

ramena dýchacieho vaku

1 Flexibilné rameno dýchacieho vaku (A) pripojte 
k hadici (B).

2 Obe vložte do nákladného vozíka.

3 Pripojte druhý koniec hadice k vhodnej dýze (C) 
na nákladnom vozíku.

Vložka absorbéra

Vyžadované pomôcky:
– Hadica (vonkajší priemer: 22 mm) na pripojenie 

vložky absorbéra

1 Vložku absorbéra (A) pripojte k hadici (B).

2 Obe vložte do nákladného vozíka.

3 Pripojte druhý koniec hadice k vhodnej dýze (C) 
na nákladnom vozíku.

Nádoba absorbéra

 Nádobu absorbéra umiestnite s otvorom 
smerom dolu na injektorovú trysku.
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Piestová membrána

 Piestovú membránu umiestnite s otvorom 
smerom dolu na injektorovú trysku.

Vypúšťací port

 Vypúšťací port (A) umiestnite na injektorovú 
trysku.

Veko ventilátora

1 Veko ventilátora (A) pripojte k hadici (B).

2 Pripojte druhý koniec hadice k vhodnej dýze (C) 
na nákladnom vozíku.
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Dýchací systém

Vyžadované pomôcky:
– 2 hadice (vonkajší priemer: 22 mm) na 

pripojenie dýchacieho systému

1 Dýchací systém umiestnite s portami smerom 
dolu pod miernym sklonom.

2 Hadicu (A) pripojte k uhlovému konektoru k 
vaku na dýchacom systéme.

3 Hadicu (B) pripojte k inspiračnému portu na 
dýchacom systéme.

4 Koniec každej hadice pripojte k vhodnej dýze 
(C) na nákladnom vozíku.

Vykonanie ošetrovania

1 Zvoľte cyklus.

2 Po ukončení cyklu skontrolujte, či komponenty 
nie sú viditeľne znečistené a v prípade potreby 
cyklus zopakujte.

3 Skontrolujte komponenty, či nie sú viditeľne 
poškodené, a v prípade potreby ich vymeňte.

Skladovanie a preprava

Po ošetrovaní nie sú stanovené osobitné 
požiadavky na skladovanie a prepravu výrobku. 
Dodržať sa však musí nasledovné:

– Výrobok skladujte na suchom a bezprašnom 
mieste

– Zabráňte opätovnej kontaminácii a poškodeniu 
počas prepravy

Všetky ďalšie informácie o skladovaní a preprave 
uvedené v sprievodných dokumentoch sa musia 
dodržiavať.
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Iné prostriedky a postupy ošetrovania

Dezinfekčné prostriedky

Používajte dezinfekčné prostriedky vhodné na 
príslušný proces ošetrovania a určené použitie, 
ktoré sú schválené vo vašej krajine.

Povrchové dezinfekčné prostriedky

Výrobcovia povrchových dezinfekčných 
prostriedkov overili najmenej nasledujúce spektrá 
činnosti:
– Baktericídne
– Účinky proti kvasinkám
– Virucídne alebo virucídne proti obaleným 

vírusom

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre povrchové 
dezinfekčné prostriedky.
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Nasledujúce povrchové dezinfekčné prostriedky 
boli v čase testovania kompatibilné s materiálom:

Spoločnosť Dräger upozorňuje, že prostriedky 
uvoľňujúce kyslík a prostriedky uvoľňujúce chlór 
môžu u niektorých materiálov spôsobovať zmenu 
farby. Zmena farby nie je to znakom toho, že 
výrobok nefunguje správne.

Iné povrchové dezinfekčné prostriedky používate 
na vlastné riziko.

Trieda aktívnej zložky Povrchový dezinfekčný pro-
striedok

Výrobca Zoznam

Prostriedky uvoľňujúce 
chlór

BruTab 6S Brulin EPA1)

1) Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Prostriedky uvoľňujúce 
kyslík

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

Štvormocné amónne 
zlúčeniny

acryl-des2)

2) Virucídne proti obaleným vírusom

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) Austrálsky register databázy terapeutických tovarov
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Postupy ošetrovania

Sterilizácia parou

Nasledujúce komponenty je možné sterilizovať 
parou:
– Dýchací systém (pripravený)
– Exspiračný ventil, inspiračný ventil
– Vypúšťací port
– Nádoba absorbéra
– Vložka absorbéra
– Veko ventilátora
– Piestová membrána
– Hadica ventilátora
– Skrutkovací uzáver pre kryt senzora O2

Postup:

1 Sterilizujte komponenty (maximálne 134 °C 
(273,2 °F), 5 min).

2 Skontrolujte komponenty, či nie sú viditeľne 
poškodené, a v prípade potreby ich vymeňte.
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Po ošetrovaní

Montáž a zostavenie komponentov špecifických pre zariadenie

Komponenty špecifické pre zariadenie sa musia 
pripojiť k zariadeniu a v prípade potreby zmontovať.

Nainštalujte a nasaďte nasledujúce komponenty:
– Diely ventilátora
– Ventil APL
– Inspiračný ventil a exspiračný ventil
– Dýchací systém
– Senzor prietoku
– Vypúšťací port
– Rameno dýchacieho vaku
– CLIC adaptér
– Absorbér CO2
– Senzor O2
– Hadice a káble
– Systém zberu anestetických plynov

Predpoklady:
– všetky komponenty boli ošetrené a vysušené.

Inštalácia dielov ventilátora

1 Otvorte dvierka ventilátora (A) s pripojenou 
jednotkou ventilátora.

2 Do ventilátora vložte piestovú membránu (B). 
Uistite sa, že nápis Dräger na spodnej časti 
piestovej membrány je čitateľný zhora.

3 Nasaďte veko ventilátora (C). Uzatvorte 
3 svorky (D).

4 Pripojte vedenie senzora tlaku (E) komory 
ventilátora k príslušnej prípojke na veku 
ventilátora.

5 Zatvorte dvierka ventilátora s pripojenou 
jednotkou ventilátora.

Nasadenie ventilu APL

1 Nasaďte ventil APL zvisle na dýchací systém.

Keď sa nainštaluje dýchací systém, značka (A) 
musí smerovať k používateľovi.

2 Vrúbkovanú maticu (B) utiahnite v smere 
hodinových ručičiek.
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Zostavenie inspiračného ventilu a 
exspiračného ventilu

Inspiračný ventil:

1 Odskrutkujte spojovaciu maticu (A).

2 Odstráňte kupolu (B).

3 Tanier ventilu (C) vložte do kráterového sedla 
ventilu (D).

4 Nasaďte späť kupolu (B) a naskrutkujte 
spojovaciu maticu (A).

5 Vložte zátku krytu ventilu (F) alebo senzor O2 
do kupoly (B) inspiračného ventilu.

Exspiračný ventil:

6 Odskrutkujte spojovaciu maticu (F).

7 Odstráňte odmerku (G).

8 Tanier ventilu (H) vložte do kráterového sedla 
ventilu (I).

9 Nasaďte späť odmerku (G) a naskrutkujte 
spojovaciu maticu (F).

Pripojenie dýchacieho systému

1 Úplne vytiahnite poistný kolík (A) a podržte ho v 
tejto polohe.

2 Dýchací systém vložte do poskytnutého držiaka 
(B).

3 Znova uvoľnite poistný kolík a dýchací systém 
otáčajte, až kým poistný kolík nezapadne na 
miesto.

4 Nasaďte kryt dýchacieho systému (voliteľný, 
nie je zobrazený).
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Inštalácia senzora prietoku

1 Exspiračný port (A) vyskrutkujte z dýchacieho 
systému.

2 Senzor prietoku (B) vložte do dýchacieho 
systému.

3 Nasaďte kryt senzora prietoku (C) (voliteľné).

4 Znova naskrutkujte exspiračný port (A).

Nasadenie vypúšťacieho portu

 Naskrutkujte vypúšťací port (A).

Nasadenie flexibilného ramena dýchacieho 
vaku (voliteľné)

1 Umiestnite a zarovnajte pripojovací adaptér (A) 
flexibilného ramena dýchacieho vaku na 
prípojke dýchacieho systému.

2 Vrúbkované skrutky (B) utiahnite v smere šípky. 
Skontrolujte, či je rameno dýchacieho vaku 
bezpečne upevnené.

VAROVANIE
Riziko vzniku požiaru

Zvyškové výpary ľahko horľavých dezinfekč-
ných prostriedkov (napr. liehov) a usadeniny, 
ktoré sa neodstránili počas ošetrovania, sa 
môžu počas používania senzora prietoku 
vznietiť.
– Zaistite čistenie a dezinfekciu nezanechá-

vajúcu čiastočky cudzích látok.
– Po dezinfekcii nechajte senzor prietoku na 

vzduchu najmenej 30 minút.
– Pred vložením senzora prietoku skontro-

lujte, či senzor prietoku nie je viditeľne po-
škodený a znečistený, napríklad zvyškami 
hlienu, aerosólmi liekov a čiastočkami cu-
dzích látok.

– Senzory prietoku vymeňte, keď sú poško-
dené, znečistené alebo sa na nich nachá-
dzajú čiastočky cudzích látok.

14
3

A C B

14
4

12
0

A

A

B



Ošetrovanie Rad Fabius 29

Slovenčina

Nasadenie fixného ramena dýchacieho vaku 
(voliteľné)

1 Umiestnite a zarovnajte pripojovací adaptér (A) 
fixných ramien dýchacieho vaku na prípojke 
dýchacieho systému.

2 Vrúbkované skrutky (B) utiahnite v smere šípky. 
Skontrolujte, či je rameno dýchacieho vaku 
bezpečne upevnené.

Nasadenie CLIC adaptéra (voliteľné)

1 Zaskrutkujte CLIC adaptér (A) na spodnú 
stranu dýchacieho systému v smere šípky.

2 Skontrolujte správne zarovnanie CLIC adaptéra 
(A). Uistite sa, že uvoľňovacie tlačidlo (B)  
je viditeľné a otočené k používateľovi 
(dopredu).

Nasadenie absorbéra CO2

1 Nasaďte absorbér CO2:

– CLIC absorbér (jednorazový absorbér)
alebo

– Opätovne použiteľný absorbér
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VAROVANIE
Riziko odchýlok v zložení plynu v dôsledku 
únikov

Zvyšok nátronového vápna medzi tesneniami 
a povrchmi tesnení alebo nesprávne nasade-
ný absorbér CO2 môže spôsobiť systémové 
úniky.
– Uistite sa, že medzi tesneniami a povrchmi 

tesnení nie sú žiadne zvyšky nátronového 
vápna.

– Uistite sa, že absorbér CO2 je bezpečne 
pripojený k dýchaciemu systému.

– Uistite sa, že sa na dýchacom systéme na-
chádza vnútorné tesnenie k absorbéru 
CO2.
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CLIC absorbér (jednorazový absorbér)

1 Ak chcete uvoľniť nátronové vápno, 
jednorazový absorbér pred vložením potraste, 
napr. tak, že ho niekoľkokrát prevrátite.

2 Odstráňte tesnenie z nového jednorazového 
absorbéra.

3 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A) na CLIC 
adaptéri. Držiak (B) sa vyklopí.

4 Nový jednorazový absorbér (C) zatlačte do 
držiaka až na doraz. Držiak sklopte späť tak, 
aby počuteľne zapadol na miesto v CLIC 
adaptéri.

Opätovne použiteľný absorbér

1 Vložku absorbéra (A) úplne zatlačte do nádoby 
absorbéra.

2 Naplňte absorbér CO2 čerstvým nátronovým 
vápnom po hornú značku.

3 Vložte nový prachový filter nátronového vápna 
(B) (voliteľné). Používajte iba prachové filtre 
nátronového vápna uvedené na zozname 
príslušenstva.

4 Vložte absorbér CO2 (C) zospodu do 
dýchacieho systému. Otočte ho v smere šípky 
až na doraz.

Odporúčanie:

Používajte len Drägersorb 800 Plus alebo 
Drägersorb Free. Nepoužívajte granulované 
nátronové vápno, pretože zvýšená prašnosť môže 
zhoršiť funkčnosť zariadenia.

VAROVANIE
Riziko nedostatočnej ventilácie

Ak CLIC absorbér nie je správne zaistený na 
mieste, môže dôjsť k systémovému úniku. 
Pred zapnutím zariadenia Fabius musí CLIC 
absorbér počuteľne zapadnúť na miesto. Tým 
sa zabezpečí, že CLIC absorbér bude zahrnutý 
do testu tesnosti a testu poddajnosti zariade-
nia.

Po montáži a výmene sa vždy uistite, že je 
CLIC absorbér pevne zaistený na mieste.
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VAROVANIE
Riziko hypoventilácie

Opätovné použitie prachového filtra nátrono-
vého vápna môže zvýšiť odpor filtra a narušiť 
funkciu ventilácie zariadenia Fabius.

Prachový filter nátronového vápna vymeňte 
pri každej výmene nátronového vápna.
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Nasadenie hadice čerstvého plynu

1 Hadicu čerstvého plynu (A) pripojte k príslušnej 
prípojke dýchacieho systému.

Nasadenie hadice ventilátora

1 Hadicu ventilátora pripojte k príslušnej prípojke 
(A) na zariadení.

2 Druhý koniec hadice ventilátora pripojte k 
prípojke ventilátora (B) dýchacieho systému.

Ak má zariadenie Fabius skrutkové pripojenie, 
musia byť tesniace krúžky tohto skrutkového 
pripojenia nepoškodené a čisté.

Skrutkové pripojenie uťahujte iba ručne. 
Nepoužívajte nástroje.

Zostavenie senzora O2

1 Skontrolujte, či je kapsula senzora O2 (A) 
správne umiestnená v senzore O2 (B). Vodiče v 
tvare prstenca sa musia dotýkať kontaktov v 
senzore O2. V prípade potreby použite novú 
kapsulu senzora O2.

2 Zaskrutkujte skrutkovací uzáver (C) na senzor 
O2.

3 Senzor O2 vložte do inspiračného ventilu.
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Pripojenie senzorov a meracích vedení

Senzory a meracie vedenia sa musia pripojiť podľa 
popisov v návode na použitie.

1 Nasledujúce káble a vedenia pripojte k 
príslušným prípojkám na dýchacom systéme:
– Vedenie na meranie tlaku (A)
– Kábel senzora prietoku (B)
– Hadica PEEP/PMAX (C)
– Obtoková hadica APL (D)
– Kábel senzora O2 so senzorom O2 (E)

Nasadenie systému zberu anestetických 
plynov

Systém odsávania anestetických plynov (AGSS) 
musí spĺňať normy ISO 8835-3 a ISO 80601-2-13.

 Dodržiavajte návod na použitie systému zberu 
anestetických plynov (AGS).

1 Nasaďte systém zberu na zariadenie Fabius s 
otvormi spočívajúcimi na zodpovedajúcich 
kolíkoch. Systém posuňte dolu.

2 Nepoužitú prípojku utesnite skrutkovou zátkou 
(A).

3 Zasuňte prenosovú hadicu (B) do poskytnutého 
portu.

4 Druhý koniec prenosovej hadice pripojte k 
vypúšťaciemu portu na spodnej strane 
dýchacieho systému.

5 Pripojte saciu hadicu (C) k príslušnému portu 
systému zberu.
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VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pacienta

Ak sú bočné otvory systému zberu zakryté, 
môže to spôsobiť podtlak v dýchacom systé-
me a v pľúcach pacienta.

Vždy sa uistite, že bočné otvory na systéme 
zberu nie sú zablokované.
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Slovenčina

Príprava pred ďalším použitím zariadenia

Montáž a zostavenie príslušenstva špecifického pre pacienta a spotrebných dielov

 Zariadenie doplňte nasledujúcim 
príslušenstvom:

– Dýchací vak
– Dýchacie hadice
– Filter (voliteľné, nie je zobrazený)
– Hadička pre odber vzorky

VAROVANIE
Riziko v dôsledku čiastočiek cudzích látok a 
prachu

Aby bol pacient chránený pred čiastočkami 
cudzích látok a prachom, medzi inspiračnou 
vetvou dýchacieho systému a pacientom sa 
musí použiť filter.

Filter použite na Y-ke alebo na inspiračnom 
porte.

UPOZORNENIE
Riziko nedostatočnej ventilácie v dôsledku poško-
dených dýchacích hadíc

Ak sa dýchacie hadice neodstránia správne, 
môžu sa poškodiť. 

Okolitý vzduch môže vniknúť do dýchacieho ply-
nu alebo dýchací plyn môže v dôsledku netesnos-
tí uniknúť.

Ak je špirálová výstuž dýchacej hadice poškode-
ná, existuje riziko skrútenia alebo upchatia.
– Dýchacie hadice pripájajte alebo odpájajte dr-

žaním iba za spojovacie objímky.
– Dýchacie hadice pred každým použitím skon-

trolujte, či nie sú poškodené.
– Poškodené dýchacie hadice nepoužívajte.

VAROVANIE
Riziko popálenia 

Vodivé dýchacie hadice môžu počas vyso-
kofrekvenčného chirurgického zákroku spô-
sobiť popáleniny.

Nepoužívajte žiadne antistatické ani vodivé 
dýchacie hadice.

VAROVANIE
Riziko nedostatočnej ventilácie v dôsledku 
zlepených ventilov

Silikónový sprej sa môže dostať do dýchacie-
ho systému a spôsobiť zlepenie ventilov.

Na dýzy na dýchacom systéme nestriekajte si-
likónový sprej.

POZNÁMKA
Zariadenie Fabius neobsahuje žiadne komponen-
ty vyrobené z prírodného gumeného latexu.

Aby ste minimalizovali riziko kontaktu s latexom, 
používajte dýchacie vaky a dýchacie hadice vyro-
bené bez prírodného latexu.
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Pripojenie dýchacích hadíc

1 Dýchacie hadice (A) pripojte k inspiračnému 
portu a exspiračnému portu dýchacieho 
systému. Pripojte ich pomocou Y-ky (B).

Pripojenie filtra (voliteľné)

1 Nasaďte HME filter alebo filter (nie je 
zobrazený) k dýze Y-ky (B) alebo k 
inspiračnému portu a exspiračnému portu.

Pripojenie dýchacieho vaku

1 Pripojte dýchací vak (C) s pripojovacou dýzou k 
dýchacej hadici. Pripojte dýchaciu hadicu k 
uhlovej dýze. Pripojte dýchací vak k držiaku 
vaku tak, aby visel dolu.

alebo

Pripojte dýchací vak k ramenu dýchacieho vaku 
(voliteľné), pozrite si stranu 28.

Pripojenie hadičky pre odber vzorky

1 Pripojte hadičku pre odber vzorky (D) k prípojke 
Y-ky a k prípojke odlučovača vody (E) na 
module merania pacientskeho plynu.

Kontrola pripravenosti na prevádzku

Predpoklady:
– zariadenie je zmontované a pripravené tak, aby 

bolo pripravené na prevádzku.

Postup:

Skontrolujte pripravenosť na prevádzku, pozrite 
si návod na použitie, kapitolu „Uvedenie do 
prevádzky“.
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Táto strana bola zámerne ponechaná prázdna.
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