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UYARI
Bu tıbbi cihazı düzgün kullanmak için, 
kullanma kılavuzunu ve ekini okuyun ve 
verilen talimatlara uyun.
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Kullanma kılavuzuna ek

 Bu eki, kullanma kılavuzuyla birlikte saklayın.

Bu ek, Fabius Ailesine yönelik tüm kullanma 
kılavuzlarında ve eklerinde yer alan aşağıdaki 
bölümlerde anestezi cihazının yeniden 
işlenmesiyle ilgili bilgileri güncellemektedir:

Kullanma kılavuzu Parça numarası Baskı
Fabius Tiro SW 3.n 9054622 1 – 2014-06 ve üzeri

Fabius GS premium SW 3.n 9054645 1 – 2014-06 ve üzeri

Fabius MRI SW 3.n 9054670 1 – 2014-06 ve üzeri

Fabius plus SW 3.n 9054692 1 – 2014-06 ve üzeri

Fabius plus XL SW 3.n 9054716 1 – 2015-04 ve üzeri

NOT
Atıfta bulunulan belgelerdeki bölümlerin adları 
farklı olabilir.
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Bu doküman hakkında bilgi

Ticari Markalar

Aşağıdaki ticari markalar eklenmiş veya var olan ticari markaların 
yerini almıştır.

Dräger'in sahip olduğu ticari markalar

Şu internet sayfası, ticari markaların tescilli olduğu 
ülkelerin listesini içerir: 
www.draeger.com/trademarks

Üçüncü taraf üreticilerin sahip olduğu ticari 
markalar

Ticari marka
WaterLock®

Ticari marka Ticari marka sahibi
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



Yeniden işleme Fabius ailesi 5

Türkçe

Yeniden işleme

Güvenlik bilgisi

Doğru yeniden işleme

UYARI
Yanlış şekilde yeniden işleme sebebiyle risk

Yeniden kullanılabilir ürünler yeniden işlen-
melidir, aksi taktirde enfeksiyon riski artar.
– Sağlık kuruluşunun enfeksiyon önleme yö-

netmeliklerine ve yeniden işleme düzenle-
melerine uyun.

– Ulusal enfeksiyon önleme yönetmelikleri-
ne ve yeniden işleme düzenlemelerine 
uyun.

– Geçerli yeniden işleme prosedürleri uygu-
layın.

– Yeniden kullanılabilir ürünleri her kulla-
nımdan sonra yeniden işleme tabi tutun.

– Temizleme ajanları, dezenfektanlar ve yeni-
den işleme cihazları için üretici talimatları-
na uyun.

DİKKAT
Arızalı ürünler nedeniyle risk

Yeniden işlenen ürünlerde örn. çatlak, deformas-
yon, renk değişikliği veya soyulma gibi aşınma iz-
leri görülebilir.

Ürünleri aşınma belirtilerine karşı kontrol edin. 
Gerekirse değiştirin.

UYARI
Akış ölçümü sırasında arızalanma riski

Hatalı yeniden işleme tabi tutma ve artıklar 
veya partiküller gibi kirler, akış sensörüne za-
rar verebilir.
– Sensör parçasını makineyle temizlemeyin 

veya dezenfekte etmeyin
– Plazma sterilizasyon veya radyasyonlu 

sterilizasyon uygulamayın
– Sensör parçasını temizlerken su jeti, ba-

sınçlı hava, fırça veya benzerlerini kullan-
mayın

– Ultrasonik banyo kullanmayın
– Akış sensörünü, ilgili kullanma kılavuzuna 

uygun şekilde temizleyin ve dezenfekte 
edin.

– Akış sensörünü dezenfekte etmek için sa-
dece temiz dezenfektan çözeltileri kullanın.

UYARI
Yangın riski

Kolay tutuşabilen dezenfektanların (örn. alkol-
ler) geride kalan buharları ve yeniden işleme 
tabi tutma sırasında temizlenmeyen artıklar, 
akış sensörü kullanılırken alev alabilir.
– Temizliğin ve dezenfeksiyonun partikül 

kalmadan yapıldığından emin olun.
– Dezenfeksiyondan sonra, akış sensörünü 

en az 30 dakika havalandırın.
– Akış sensörünü takmadan önce, görülür 

hasar ve kalan mukus, ilaç aerosolleri gibi 
kirler ve partiküller açısından kontrol edin.

– Zarar görmüş, kirlenmiş veya partikül içe-
ren akış sensörlerini değiştirin.
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Yeniden işleme ile ilgili bilgiler

Ulusal enfeksiyon önleme yönetmeliklerine ve 
yeniden işleme düzenlemelerine uyun.

Sağlık kuruluşunun (ör. yeniden işleme döngüleri 
ile ilgili) enfeksiyon önleme yönetmeliklerine ve 
yeniden işleme düzenlemelerine uyun.

DİKKAT
Aksesuarların arızalı olması nedeniyle hastanın 
yaralanma tehlikesi

Tek kullanımlık ürünler yalnızca tek kullanımlık 
olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. 
İkinci kez kullanma, yeniden işleme tabi tutma 
veya sterilizasyon, aksesuarların bozulmasına ve 
hastanın zarar görmesine neden olabilir.

Tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmayın, yeni-
den işlemeyin veya sterilize etmeyin.



Yeniden işleme Fabius ailesi 7

Türkçe

Yeniden işleme sınıflandırması

Tıbbi cihazları sınıflandırma

Sınıflandırma, tıbbi cihazın kullanma amacına 
bağlıdır. Uygun şekilde yeniden işleme yapılmadan 
ürünün uygulanması yoluyla hastaya enfeksiyon 
geçme tehlikesi, Spaulding sınıflandırmasının 
esasıdır.

Cihaza özel bileşenlerin sınıflandırılması

Bileşenlerin kullanma kılavuzuna uyun.

Aşağıdaki sınıflandırma Dräger'in bir önerisidir.

Kritik

Bu cihaz kritik olarak sınıflandırılmış herhangi bir 
bileşen içermez.

Kritik değil

– Ekran dahil cihaz yüzeyi
– Taşıma arabası ve tutucular
– Ana cihazın çıkarılabilir parçaları

Yarı kritik

– Kompakt solunum sistemi
– Muhafaza
– İnspirasyon valfi
– Ekspirasyon valfi
– APL valfi
– Çıkış portu

– Bükülmeyen solunum balonu kolu (seçenek)
– Esnek solunum balonu kolu (seçenek)
– Absorber kabı ve absorber parçası
– Ventilatör

– Ventilatör kapağı
– Piston diyaframı
– Ventilatör hortumu

– O2 sensör muhafazası için vidalı kapak

Sınıflandırma Açıklama
Kritik değil Sadece iyi durumdaki cilde temas eden bileşenler

Yarı kritik Solunum gazı taşıyan ya da salgılı zarlara veya patalojik olarak değişmiş cilde te-
mas eden bileşenler

Kritik Cilde veya salgılı zarlara nüfuz eden veya kana temas eden bileşenler
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Yeniden işlemeden önce

Sökme işleminden önce dikkat edin

1 Cihazı ve cihaza bağlı tüm cihazları kapatın.

2 Tüm elektrik fişlerini prizden çekin.

Hastaya özel aksesuarları ve sarf malzemelerini sökme ve çıkarma

Hastaya özel aksesuarlar ve sarf malzemeleri, 
cihazdan çıkarılmalı ve gerekirse, sökülmelidir.

Yeniden kullanılabilir ürünler:

 Yeniden kullanılabilir ürünün kendi kullanma 
kılavuzu varsa, yeniden işleme çalışmasını bu 
ayrı kullanma kılavuzuna göre gerçekleştirin.

 Yeniden kullanılabilir ürün için ayrı bir kullanma 
kılavuzu yoksa, yeniden işleme çalışmasını bu 
ekteki talimatlara uygun şekilde yerine getirin.

Tek kullanımlık ürünler:

 Tek kullanımlık ürünleri tasfiye edin.

Hastaya özel aksesuarları ve sarf malzemelerini 
çıkarma

Aşağıdaki aksesuarları çıkarın:
– Örnekleme hattı
– Filtre (seçenek, gösterilmiyor)
– Solunum hortumları
– Solunum balonu

Örnekleme hattını çıkarma

 Örnekleme hattını (A) hasta gaz ölçüm modülü 
ve Y parçası (C) üzerindeki su tutucudan (B) 
ayırıp atın.

Hasta gaz ölçüm modülünün kullanma 
kılavuzuna uyun.

13
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Filtreyi çıkarma (seçenek)

 Filtreyi Y parçası (C), inspirasyon portu veya 
ekspirasyon portu üzerindeki nozülden çıkarın.

Solunum hortumlarını çıkarma

 Solunum hortumlarını (D) kompakt solunum 
sistemindeki portlardan çıkarın.

Solunum balonunu çıkarma

 Solunum balonunu (E) ve hortumu çıkarın.

UYARI
Enfeksiyon riski

Enfeksiyöz maddeler içerebilecek solunum 
gazı, örnekleme hattından akar.
– Örnekleme hattı ve hasta arasında bakteri 

filtresi kullanılmıyorsa örnekleme hatları 
tekrar kullanılmamalı ve her hastadan son-
ra değiştirilmelidir.

– Su tutucu değişim aralığına uyun.

DİKKAT
Dezenfektanlar nedeniyle malzeme hasarı

Örnekleme hattı dezenfekte edildiğinde ve örnek-
leme hattında madde kalıntıları kaldığında bu ka-
lıntı su tutucuya ve daha sonra hasta gaz ölçüm 
modülüne girebilir. Bu durum hatalı ölçümlere ne-
den olabilir.

Örnekleme hatları tek kullanımlık ürünlerdir. Tek 
kullanımlık ürünler dezenfekte edilmemelidir.

04
9

DİKKAT
Zarar görmüş solunum hortumları nedeniyle ye-
tersiz ventilasyon riski

Solunum hortumları doğru şekilde çıkarılmazsa 
zarar görebilir. 

Ortam havası solunum gazına karışabilir veya so-
lunum gazı kaçak sonucu dışarı sızabilir.

Bir solunum hortumunun spiral takviyesi zarar gö-
rürse, kıvrılma veya tıkanma riski vardır.
– Solunum hortumlarını sadece bağlantı man-

şonlarına takın veya buradan ayırın.
– Her kullanım öncesi solunum hortumlarının 

hasar görmediğini kontrol edin.
– Hasarlı solunum hortumlarını kullanmayın.
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Cihaza özel bileşenleri sökme ve çıkarma

Cihaza özel bileşenler cihazdan çıkarılmalı ve 
gerekirse, sökülmelidir.

Aşağıdaki aksesuarları çıkarın:
– Hortumlar ve kablolar
– O2 sensörü
– CO2 absorberi
– CLIC adaptörü
– Solunum balonu kolu
– Çıkış portu
– Akış sensörü
– Kompakt solunum sistemi
– İnspirasyon valfi ve ekspirasyon valfinin valf 

plakası ve conta bileziği
– APL valfi
– Ventilatör parçaları
– Anestezik gaz toplama sistemi

Hortumları ve kabloları çıkarma

Kompakt solunum sistemini çıkarmadan önce aşa-
ğıdaki hortumların ve kabloların solunum sistemi 
üzerindeki ilgili konnektörlerden çıkarılması gerekir.

1 Basınç ölçüm hattını (A) ayırın.

2 Akış sensörü kablosunu (B) ayırın.

3 PEEP/PMAX hortumunu (C) ayırın.

4 APL bypass hortumunu (D) ayırın.

5 O2 sensör kablosunu O2 sensörü (E) ile birlikte 
ayırın.

6 Taze gaz hortumunu (F) sökün.

7 Ventilatör hortumunu (G) kompakt solunum 
sistemi üzerindeki konnektörden ve cihaz 
üzerindeki konnektörden çıkarın.

O2 sensörünü sökme

1 Vidalı kapağı (A) O2 sensöründen (B) sökün.

O2 sensör kapsülü (C) O2 sensörü üzerinde kalır 
veya yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilir.

11
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CO2 absorberini çıkarma

1 CO2 absorberini çıkarın:

– CLIC absorberi (tek kullanımlık absorber)
Veya

– Yeniden kullanılabilir absorber

CLIC absorberi (tek kullanımlık absorber)

CLIC absorberinin kullanma kılavuzuna uyun.

1 Açma düğmesine (A) basın. CLIC adaptörü tek 
hareketle açılır.

2 CLIC absorberini (B) yukarı doğru çekerek 
tutucudan (C) çıkarın.

3 Klik sesi duyulup yerine oturana kadar tutucuyu 
geriye doğru yatırın.

Yeniden kullanılabilir absorber

1 CO2 absorberini (A) kompakt solunum 
sisteminden sökün.

2 Tek kullanımlık toz filtresini (B) (seçenek) 
çıkarın ve bertaraf edin.

3 Kullanılmış sodalaymı boşaltın. Sodalaymı 
kullanma kılavuzuna göre bertaraf edin.

4 Absorber parçasını (C) absorber kabından 
çıkarın. Conta bileziği (D) absorber parçası 
üzerinde kalır.
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CLIC adaptörünü çıkarma (seçenek)

CLIC adaptörünün kullanma kılavuzuna uyun.

 CLIC adaptörünü (A) ok yönünde kompakt 
solunum sisteminden sökün.

Esnek solunum balonu kolunu çıkarma 
(seçenek)

1 Esnek solunum balonu kolunun bağlantı 
parçasındaki iki tırtıllı vidayı (A) ok yönünde 
gevşetin.

2 Solunum balonu kolunu (B) çekerek kompakt 
solunum sisteminden çıkarın.

Bükülmeyen solunum balonu kolunu çıkarma 
(seçenek)

Bükülmeyen solunum balonu kolunun kullanma 
kılavuzuna uyun.

1 Bükülmeyen solunum balonu kolunun bağlantı 
parçasındaki iki tırtıllı vidayı (A) ok yönünde 
gevşetin.

2 Solunum balonu kolunu (B) çekerek kompakt 
solunum sisteminden çıkarın.

Çıkış portunu çıkarma

 Atık gaz çıkışını (A) sökün.
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Akış sensörünü çıkarma

Akış sensörünün kullanma kılavuzuna uyun.

1 Ekspirasyon portunu (A) gevşetin ve çekip 
çıkarın.

2 Akış sensörü korumasını (B) (seçenek) çıkarın.

3 Akış sensörünü (C) çıkarın.

4 Ekspirasyon portunu (A) yeniden takın.

Kompakt solunum sistemini çıkarma

1 Kilitleme pimini (A) tamamen çıkartın ve bu 
konumda tutun.

2 Kompakt solunum sistemini yukarıya doğru 
kaldırarak tutucudan (B) çıkarın.

3 Kompakt solunum sistemi kapağını çıkarın 
(seçenek, gösterilmiyor).

İnspirasyon valfi ve ekspirasyon valfini 
hazırlama

İnspirasyon valfi:

1 Valf kapak tapasını (A) veya O2 sensörünü 
inspirasyon valfinin kubbesinden (C) çıkarın.

2 Rakor somununu (B) sökün.

3 Kubbeyi (C) çıkarın.

4 Valf plakasını (D) çıkarın. Conta bileziği (E) valf 
boşluğunda kalır.

5 Kubbeyi (C) yeniden takın ve rakor somununu 
(B) vidalayın. 

Ekspirasyon valfi:

6 Rakor somununu (F) sökün.

7 Dolum seviyesi göstergesini (G) çıkarın.

8 Valf plakasını (H) çıkarın. Conta bileziği (I) valf 
boşluğunda kalır.

9 Dolum seviyesi göstergesini (G) yeniden takın 
ve rakor somununu (F) vidalayın.

14
0

DİKKAT
Solunum sistemi ısıtması nedeniyle yaralanma 
tehlikesi

Solunum sistemi ısıtması çalıştırıldığında kom-
pakt solunum sisteminin alt tarafı ve altındaki ısıt-
ma plakası sıcak olabilir.

Kompakt solunum sistemini çıkarmadan önce so-
ğumasını bekleyin.

14
1
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NOT
Sodalaymın kazara solunum sistemine karışma-
sını önlemek için kompakt solunum sistemini dolu 
yeniden kullanılabilir absorber ile birlikte taşıma-
yın.
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APL valfini çıkarma

1 Tırtıllı somunu (A) gevşetin.

2 Valfi çıkarın.

Ventilatör parçalarını çıkarma

1 Ventilatörün kapağını açın.

2 Ventilatör haznesi basınç sensörü hattını (A) 
ventilatör kapağından (B) ayırın.

3 3 kelepçeyi (C) açın.

4 Ventilatör kapağını çıkarın.

5 Piston diyaframını (D) çıkarın.

Anestezik gaz toplama sistemini çıkarma

Anestezik gaz toplama sisteminin kullanma 
kılavuzuna uyun.

Anestezik gaz toplama sistemini cihazdan 
çıkarmadan önce kompakt solunum sistemi ve 
terminal ünitesine bağlı tüm bağlantı hortumlarının 
ayrıldığından emin olun.

1 Emme hortumunu (A) toplama sisteminden 
çekip çıkarın.

2 Aktarma hortumunu (B) çıkarın.

3 Anestezik gaz toplama sistemini (C) çıkarın.

UYARI
Kompakt solunum sisteminde hasar riski

APL valfi kompakt solunum sistemi yeniden 
işleme tabi tutulmadan önce sökülmezse, 
kompakt solunum sisteminde kaçaklara ne-
den olabilir.

Yeniden işlemeden önce her zaman APL valfi-
ni çıkarın.
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Doğrulanmış yeniden işleme prosedürleri

Bileşenlerin yeniden işleme prosedürlerine genel bakış

Bileşenler Temizleme ile yüzey 
dezenfeksiyonu

Isıl dezenfeksiyonla 
makine ile temizleme

Prosedürün açıklama-
sı

Ekran dahil cihaz yüzeyi

Evet Hayır Bkz. sayfa 16
Taşıma arabası ve tutu-
cular

Ana cihazın çıkarılabilir 
parçaları

Kompakt solunum siste-
mi (hazır, bkz. sayfa 12 
ve 13)

Hayır Evet

Bkz. sayfa 17 ve 22

Çıkış portu Bkz. sayfa 17 ve 21

APL valfi Bkz. sayfa 17

İnspirasyon valfi ve eks-
pirasyon valfi Bkz. sayfa 17 ve 22

Esnek solunum balonu 
kolu (seçenek)

Bkz. sayfa 17 ve 20

Absorber kabı ve absor-
ber parçası

Bkz. sayfa 17 ve 20

Ventilatör kapağı Bkz. sayfa 17 ve 21

Piston diyaframı Bkz. sayfa 21

Ventilatör hortumu Bkz. sayfa 17

O2 sensör muhafazası 
için vidalı kapak

Bkz. sayfa 17
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Temizleme ile yüzey dezenfeksiyonu

Bileşenler:
– Ekran dahil cihaz yüzeyi
– Taşıma arabası ve tutucular
– Ana cihazın çıkarılabilir parçaları

Ön koşullar:
– Yüzey dezenfektanı, üreticinin talimatlarına 

uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır.
– Üreticinin örneğin raf ömrü veya uygulama 

koşulları ile ilgili talimatlarına uyulmalıdır.
– Yüzey dezenfeksiyonu için kirli olmayan, tüy 

bırakmayan, yüzey dezenfektanı ile ıslatılmış 
bir bez kullanılmalıdır.

Temizleme

1 Gözle görülür kirleri tek kullanımlık, yüzey 
dezenfektanı ile ıslatılmış bir bezle silin. Bezi 
bertaraf edin.

2 Tüm yüzeyleri silin. Daha sonra gözle görülür 
hiçbir kir kalmamış olmalıdır.

Yüzey dezenfeksiyonu

3 Temizlenen yüzeyleri dezenfekte edilecek tüm 
yüzeyler yüzey dezenfektanı ile ıslanana kadar 
tekrar silin.

4 Yüzey dezenfektanı temas süresini bekleyin.

5 Temas süresinin sonunda yeni, kirli olmayan ve 
tüy bırakmayan bir bezi (en az içme suyu 
kalitesinde) suyla ıslatın.

6 Köpük kalıntısı veya çizgi izi gibi hiçbir yüzey 
dezenfektanı kalıntısı görülmeyene kadar tüm 
yüzeyleri silin.

7 Yüzeyler kuruyana kadar bekleyin.

8 Yüzeyleri görülebilir hasar açısından kontrol 
edin ve gerekli olması durumunda ürünü 
değiştirin.

Bileşenler Yüzey dezenfektanı Üretici Konsantrasyon Temas süresi
– Ekran dahil cihaz yü-

zeyi
– Taşıma arabası ve tu-

tucular
– Ana cihazın çıkarılabi-

lir parçaları

Dismozon plus Bode Chemie % 1,6 15 dak

UYARI
Sıvı girmesi nedeniyle risk

Sıvı girmesi şunlara yol açabilir:
– Cihazın zarar görmesi
– Elektrik çarpması
– Cihazın arızalanması

Cihaza sıvı girmesini önleyin.
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Isıl dezenfeksiyonla makine ile temizleme

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

Bileşenler:
– Kompakt solunum sistemi (hazır)

– Muhafaza
– İnspirasyon valfi
– Ekspirasyon valfi
– APL valfi
– Çıkış portu

– Bükülmeyen solunum balonu kolu (seçenek)
– Esnek solunum balonu kolu (seçenek)
– Absorber kabı ve absorber parçası
– Ventilatör

– Ventilatör kapağı
– Piston diyaframı
– Ventilatör hortumu

– O2 sensör muhafazası için vidalı kapak

Ön koşullar:

– Yıkayıcı-dezenfekte edici, üreticinin 
talimatlarına uygun şekilde hazırlanmış 
olmalıdır.

– Ön temizleme gerçekleştirilmiş olmalıdır.
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Ön temizleme

Seçilen bileşenler için aşağıdaki tabloya göre ön 
temizleme gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Kompakt solunum sistemini ultrasonik 
banyoya yerleştirme

Ön koşul:

– Kompakt solunum sistemi hazırlanmış 
olmalıdır:

– Tüm hortumlar ve kablolar çıkarılmış 
olmalıdır, bkz. s. 10.

– CO2 absorberi çıkarılmış olmalıdır, bkz. 
s. 11.

– CLIC adaptörü (seçenek) çıkarılmış 
olmalıdır, bkz. s. 12.

– Esnek veya bükülmeyen solunum balonu 
kolu (seçenek) çıkarılmış olmalıdır, bkz. 
s. 12.

– Çıkış portu çıkarılmış olmalıdır, bkz. s. 12.

– Akış sensörü çıkarılmış olmalıdır, bkz. s. 13.

– İnspirasyon valfi ve ekspirasyon valfi 
hazırlanmış olmalıdır, bkz. s. 13.

– APL valfi çıkarılmış olmalıdır, bkz. s. 14.

Adım Parça Ajan Üretici Konsantrasyon Sıcaklık Temas süresi
Ön temizle-
me

Kompakt so-
lunum siste-
mi (hazır)

Sekusept 
aktiv

Ecolab %2 – 35 kHz’de ultraso-
nik banyoda 5 dak 
+ demineralize su 
ile 5 dak durulama
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1 Kompakt solunum sistemini (hazır) absorber 
ağzı (A) yukarı bakacak şekilde ultrasonik 
banyoya yerleştirin.

2 Kompakt solunum sistemini 5 dakika boyunca 
ultrasonik banyoda hafifçe ileri ve geri hareket 
ettirin. İç kısımda kalan tüm hava 
kabarcıklarının çıktığından emin olun.

3 Daha sonra kompakt solunum sistemini 5 dak 
boyunca demineralize su ile durulayın.

Makinede yeniden işleme

14
7

A

Adım Parça Ajan Üretici Konsantras-
yon

Sıcaklık Temas süre-
si

Temizleme

Tüm yarı kri-
tik bileşenler 
(bkz. s. 7)

neodisher 
MediClean 
forte

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

Min. 10 dak

Yıkama Deminerali-
ze su

Musluk suyu 
sıcaklığı

Min. 1 dak

Dezenfeksi-
yon

– – – Min. 90 °C 
(194 °F)

5 dak

Kurutma – – – – Kurutma sü-
resi yüke 
göre değişir
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Bileşenlerin yük taşıyıcıya yerleştirilmesi

Cihazın donanım seviyesine bağlı olarak tüm 
bileşenler mevcut olmayabilir.

Tüm bileşenler yük taşıyıcıya güvenli bir şekilde 
yerleştirilmelidir. Aşağıdakilerden emin olun:

– Tüm yüzeyler ve iç kısımlar tamamen 
durulanabilir.

– Su serbestçe tahliye edilebilir.
– Yeniden işleme tabi tutulacak hortumlar, bir 

taraftaki püskürtücü başlığa bağlanır.

Aşağıdaki çizimler, tek bileşenler için bağlantıları 
göstermektedir. Her zaman gösterilen bağlantıları 
kullanın. Bununla beraber kullanılan yıkayıcı-
dezenfekte ediciye bağlı olarak başka konumlar 
kullanılabilir.

Esnek solunum balonu kolu (seçenek)

Gerekli yardımcı aksesuarlar:
– Solunum balonu kolu için bağlantı hortumu (dış 

çap: 22 mm)

1 Esnek solunum balonu kolunu (A) hortuma (B) 
bağlayın.

2 Her ikisini de yük taşıyıcıya yerleştirin.

3 Hortumun diğer ucunu yük taşıyıcıdaki uygun 
bir nozüle (C) bağlayın.

Absorber parçası

Gerekli yardımcı aksesuarlar:
– Absorber parçası için bağlantı hortumu (dış 

çap: 22 mm)

1 Absorber parçasını (A) hortuma (B) bağlayın.

2 Her ikisini de yük taşıyıcıya yerleştirin.

3 Hortumun diğer ucunu yük taşıyıcıdaki uygun 
bir nozüle (C) bağlayın.

Absorber kabı

 Absorber kabını ağzı aşağı bakacak şekilde 
enjektör başlığına yerleştirin.
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Piston diyaframı

 Piston diyaframını ağzı aşağı bakacak şekilde 
enjektör başlığına yerleştirin.

Çıkış portu

 Çıkış portunu (A) enjektör başlığına yerleştirin.

Ventilatör kapağı

1 Ventilatör kapağını (A) hortuma (B) bağlayın.

2 Hortumun diğer ucunu yük taşıyıcıdaki uygun 
bir nozüle (C) bağlayın.
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Kompakt solunum sistemi

Gerekli yardımcı aksesuarlar:
– Kompakt solunum sistemi için 2 bağlantı 

hortumu (dış çap: 22 mm)

1 Kompakt solunum sistemini portlar hafif bir 
açıyla aşağı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

2 Hortumu (A) kompakt solunum sistemindeki 
solunum balonu dirseğine bağlayın.

3 Hortumu (B) kompakt solunum sistemindeki 
inspirasyon portuna bağlayın.

4 Her hortumun ucunu yük taşıyıcıdaki uygun bir 
nozüle (C) bağlayın.

Yeniden işleme

1 Bir döngü seçin.

2 Döngü sona erdiğinde bileşenleri görünür 
kirlenmelere karşı kontrol edin ve gerekirse 
döngüyü tekrarlayın.

3 Bileşenleri görülür hasar açısından kontrol edin 
ve gerekiyorsa değiştirin.

Saklama ve taşıma

Yeniden işleme sonrası ürünün saklanmasına ve 
taşınmasına yönelik özel bir gereksinim yoktur. 
Ancak aşağıdakilere uyulmalıdır:

– Kuru ve toz içermeyen bir yerde saklayın
– Taşıma sırasında yeniden kirlenmesini ve zarar 

görmesini önleyin

Eşlik eden belgelerde yer alan saklama ve taşıma 
ile ilgili diğer tüm bilgilere uyulmalıdır.
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Diğer maddeler ve yeniden işleme prosedürleri

Dezenfektanlar

İlgili yeniden işleme prosesi ve kullanılacağı 
uygulama için uygun, ulusal onay almış 
dezenfektanlar kullanın.

Yüzey dezenfektanları

Yüzey dezenfektanlarının üreticileri en azından 
aşağıdaki etkinlik spektrumunu doğrulamıştır:
– Bakteri öldürücü
– Yeastisidal
– Bakteri öldürücü veya kılıflı virüslere karşı virüs 

öldürücü

Yüzey dezenfektanları için üretici talimatlarına 
uyun.
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Aşağıdaki yüzey dezenfektanlarının testin yapıldığı 
sırada ilgili malzeme ile uyumlu olduğu 
görülmüştür:

Dräger, oksijen ve klor ayırıcı maddelerin bazı 
malzemelerde renk değişikliğine neden 
olabileceğini belirtmektedir. Renk değişimi, ürünün 
doğru çalışmadığına dair bir belirti değildir.

Başka yüzey dezenfektanlarının kullanılması 
durumunda riski kullanıcı üstlenir.

Aktif içerik sınıfı Yüzey dezenfektanı Üretici Liste
Klor-ayırıcı maddeler BruTab 6S Brulin EPA1)

1) Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Oksijen-ayırıcı madde-
ler

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

Kuaterner amonyum bi-
leşikleri

acryl-des2)

2) Kılıflı virüslere karşı virüs öldürücü

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) Avustralya Terapötik Ürünler Tescil Kaydı
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Yeniden işleme prosedürleri

Buhar dezenfeksiyonu

Aşağıdaki bileşenler buharla sterilize edilebilir:
– Kompakt solunum sistemi (hazır)
– Ekspirasyon valfi, inspirasyon valfi
– Çıkış portu
– Absorber kabı
– Absorber parçası
– Ventilatör kapağı
– Piston diyaframı
– Ventilatör hortumu
– O2 sensör muhafazası için vidalı kapak

Prosedür:

1 Bileşenleri sterilize edin (maksimum 134 °C 
(273,2 °F), 5 dak).

2 Bileşenleri görülür hasar açısından kontrol edin 
ve gerekiyorsa değiştirin.
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Yeniden işledikten sonra

Cihaza özel bileşenleri birleştirme ve takma

Cihaza özel bileşenler cihaza takılmalı ve 
gerekirse, birleştirilmelidir.

Aşağıdaki bileşenleri takıp sabitleyin:
– Ventilatör parçaları
– APL valfi
– İnspirasyon valfi ve ekspirasyon valfi
– Kompakt solunum sistemi
– Akış sensörü
– Çıkış portu
– Solunum balonu kolu
– CLIC adaptörü
– CO2 absorberi
– O2 sensörü
– Hortumlar ve kablolar
– Anestezik gaz toplama sistemi

Ön koşullar:
– Tüm bileşenler yeniden işlenmiş ve kurutulmuş 

olmalıdır.

Ventilatör parçalarını takma

1 Ventilatör kapağını (A) takılı olan ventilatör 
ünitesiyle açın.

2 Piston diyaframını (B) ventilatöre takın. Piston 
diyaframının altındaki Dräger ibaresinin üst 
taraftan okunabildiğinden emin olun.

3 Ventilatör kapağını (C) takın. 3 kelepçeyi (D) 
kapatın.

4 Ventilatör haznesi basınç sensörü hattını (E) 
ventilatör kapağındaki ilgili konnektöre 
bağlayın.

5 Ventilatör kapağını takılı olan ventilatör 
ünitesiyle kapatın.

APL valfini takma

1 APL valfini kompakt solunum sistemine dik 
olarak takın.

Kompakt solunum sistemi takıldığında işaret 
(A), kullanıcının bulunduğu yönü göstermelidir.

2 Tırtıllı somunu (B) saat yönünde sıkın.
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İnspirasyon valfi ve ekspirasyon valfini 
birleştirme

İnspirasyon valfi:

1 Rakor somununu (A) sökün.

2 Kubbeyi (B) çıkarın.

3 Valf plakasını (C) valf boşluğuna (D) yerleştirin.

4 Kubbeyi (B) yeniden takın ve rakor somununu 
(A) vidalayın.

5 Valf kapak tapasını (F) veya O2 sensörünü 
inspirasyon valfinin kubbesine (B) takın.

Ekspirasyon valfi:

6 Rakor somununu (F) sökün.

7 Dolum seviyesi göstergesini (G) çıkarın.

8 Valf plakasını (H) valf boşluğuna (I) yerleştirin.

9 Dolum seviyesi göstergesini (G) yeniden takın 
ve rakor somununu (F) vidalayın.

Kompakt solunum sistemini bağlama

1 Kilitleme pimini (A) tamamen çıkartın ve bu 
konumda tutun.

2 Kompakt solunum sistemini ürünle birlikte 
verilen tutucuya (B) takın.

3 Kilitleme pimini tekrar serbest bırakın ve 
kompakt solunum sistemini, kilitleme pimi 
yerine oturuncaya kadar çevirin.

4 Kompakt solunum sistemi kapağını takın 
(seçenek, gösterilmiyor).

Akış sensörünü takma
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UYARI
Yangın riski

Kolay tutuşabilen dezenfektanların (örn. alkol-
ler) geride kalan buharları ve yeniden işleme 
tabi tutma sırasında temizlenmeyen artıklar, 
akış sensörü kullanılırken alev alabilir.
– Temizliğin ve dezenfeksiyonun partikül 

kalmadan yapıldığından emin olun.
– Dezenfeksiyondan sonra, akış sensörünü 

en az 30 dakika havalandırın.
– Akış sensörünü takmadan önce, görülür 

hasar ve kalan mukus, ilaç aerosolleri gibi 
kirler ve partiküller açısından kontrol edin.

– Zarar görmüş, kirlenmiş veya partikül içe-
ren akış sensörlerini değiştirin.

A
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1 Ekspirasyon portunu (A) kompakt solunum 
sisteminden sökün.

2 Akış sensörünü (B) kompakt solunum sistemine 
takın.

3 Akış sensörü korumasını (C) (seçenek) takın.

4 Ekspirasyon portunu (A) tekrar vidalayın.

Çıkış portunu takma

 Çıkış portunu (A) vidalayın.

Esnek solunum balonu kolunu takma (seçenek)

1 Esnek solunum balonu kolunun bağlantı 
adaptörünü (A) kompakt solunum sisteminin 
bağlantısına yerleştirin ve hizalayın.

2 Tırtıllı vidaları (B) ok yönünde sıkın. Solunum 
balonu kolunun sıkıca sabitlendiğini kontrol 
edin.

Bükülmeyen solunum balonu kolunu takma 
(seçenek)

1 Bükülmeyen solunum balonu kolunun bağlantı 
adaptörünü (A) kompakt solunum sisteminin 
bağlantısına yerleştirin ve hizalayın.

2 Tırtıllı vidaları (B) ok yönünde sıkın. Solunum 
balonu kolunun sıkıca sabitlendiğini kontrol 
edin.
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CLIC adaptörünü takma (seçenek)

1 CLIC adaptörünü (A) ok yönünde kompakt 
solunum sisteminin alt tarafına vidalayın.

2 CLIC adaptörünün (A) hizasının doğru 
olduğunu kontrol edin. Açma düğmesinin (B) 

 görünür ve kullanıcıya (ileriye doğru) 
dönük olduğundan emin olun.

CO2 absorberini takma

1 CO2 absorberini takın:

– CLIC absorberi (tek kullanımlık absorber)
Veya

– Yeniden kullanılabilir absorber

CLIC absorberi (tek kullanımlık absorber)

1 Sodalaymı gevşetmek için tek kullanımlık 
absorberi takmadan önce birkaç kez ters yüz 
ederek çalkalayın.

2 Yeni tek kullanımlık absorberin contasını 
çıkarın.

3 CLIC adaptöründeki açma düğmesine (A) 
basın. Tutucu (B) tek hareketle açılır.

4 Yeni tek kullanımlık absorberi (C) tutucuya 
sonuna kadar sokun. Tutucuyu CLIC 
adaptöründe sesli bir şekilde yerine oturana 
kadar geriye doğru döndürün.

10
8

UYARI
Kaçak sonucu gaz bileşiminde sapma riski

Contalar ve conta yüzeyleri arasındaki soda-
laym kalıntıları veya hatalı takılmış CO2 absor-
beri, sistem kaçaklarına neden olabilir.
– Contalar ve conta yüzeyleri arasında hiçbir 

sodalaym kalıntısı kalmadığından emin 
olun.

– CO2 absorberinin kompakt solunum siste-
mine sıkıca bağlandığından emin olun.

– CO2 absorberinin iç contasının kompakt 
solunum sisteminin üzerinde bulunduğun-
dan emin olun.

A
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UYARI
Yetersiz ventilasyon riski

CLIC absorberi yerine doğru şekilde kilitlen-
mezse sistemde kaçak meydana gelebilir. Fa-
bius çalıştırılmadan önce CLIC absorberi sesli 
bir şekilde yerine geçmelidir. Bu, CLIC absor-
berinin cihazın kaçak testine ve kompliyans 
testine dahil edilmesini sağlar.

Monte ettikten ve değiştirdikten sonra her za-
man CLIC absorberinin yerine sıkıca kilitlendi-
ğinden emin olun.
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Yeniden kullanılabilir absorber

1 Absorber parçasını (A) absorber kabına sonuna 
kadar sokun.

2 CO2 absorberini üstteki işarete kadar taze 
sodalaym ile doldurun.

3 Yeni bir sodalaym toz filtresi (B) (seçenek) 
takın. Sadece aksesuar listesinde belirtilen 
sodalaym toz filtrelerini kullanın.

4 CO2 absorberini (C) alt taraftan kompakt 
solunum sistemine takın. Ok yönünde sonuna 
kadar döndürün.

Öneri:

Sadece Drägersorb 800 Plus veya 
Drägersorb Free’yi kullanın. Yüksek toz oluşumu 
cihazın işlevselliğini bozabileceği için herhangi bir 
granül sodalaym kullanmayın.

Taze gaz hortumunu takma

1 Taze gaz hortumunu (A) kompakt solunum 
sisteminin ilgili bağlantısına bağlayın.

Ventilatör hortumunu takma

1 Ventilatör hortumunu cihazdaki ilgili konnektöre 
(A) bağlayın.

2 Ventilatör hortumunun diğer ucunu kompakt 
solunum sisteminin ventilatör konnektörüne (B) 
bağlayın.

Fabius vidalı bağlantıya sahipse, bu vidalı 
bağlantının conta bilezikleri zarar görmemiş ve 
temiz olmalıdır.

Vidalı bağlantıyı sadece elinizle sıkın. Alet 
kullanmayın.

UYARI
Hipoventilasyon riski

Sodalaym toz filtresinin yeniden kullanılması 
filtre direncini artırabilir ve Fabius’un ventilas-
yon işlevini bozabilir.

Sodalaymı her değiştirdiğinizde sodalaym toz 
filtresini de değiştirin.
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Türkçe

O2 sensörünü birleştirme

1 O2 sensör kapsülünün (A) O2 sensörüne (B) 
doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Halka 
şeklindeki iletkenler O2 sensöründeki 
kontaklara temas etmelidir. Gerekirse yeni bir 
O2 sensör kapsülü kullanın.

2 Vidalı kapağı (C) O2 sensörüne vidalayın.

3 O2 sensörünü inspirasyon valfine takın.

Sensörleri ve ölçüm hatlarını bağlama

Sensörler ve ölçüm hatları kullanma kılavuzundaki 
açıklamalara uygun şekilde bağlanmalıdır.

1 Aşağıdaki kabloları ve hatları kompakt solunum 
sistemindeki ilgili konnektörlere takın.
– Basınç ölçüm hattı (A)
– Akış sensörü kablosu (B)
– PEEP/PMAX hortumu (C)
– APL bypass hortumu (D)
– O2 sensörü (E) ile birlikte O2 sensörü 

kablosu
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Anestezik gaz toplama sistemini takma

Anestezik gaz atık sistemi (AGSS), ISO 8835-3 ve 
ISO 80601-2-13’e uygun olmalıdır.

 Anestezik gaz toplama sisteminin (AGS) 
kullanma kılavuzuna uyun.

1 Toplama sistemini yuvalar ilgili pimlere 
dayanacak şekilde Fabius’a takın. Sistemi 
aşağı doğru kaydırın.

2 Kullanılmayan bağlantıyı kapatmak için vidalı 
tapayı (A) kullanın.

3 Aktarma hortumunu (B) sağlanan porta 
kaydırın.

4 Aktarma hortumunun diğer ucunu kompakt 
solunum sisteminin alt tarafındaki çıkış portuna 
bağlayın.

5 Emme hortumunu (C) toplama sisteminin ilgili 
portuna bağlayın.

UYARI
Hastanın yaralanma tehlikesi

Toplama sisteminin yan açıklıkları kapatılırsa 
solunum sisteminde ve hastanın akciğerlerin-
de negatif basınca neden olabilir.

Her zaman toplama sisteminin yan açıklıkları-
nın kapatılmadığından emin olun.
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Türkçe

Cihazı bir sonraki kullanımdan önce hazırlama

Hastaya özel aksesuarları ve sarf malzemelerini birleştirme ve takma

 Cihazı aşağıdaki aksesuarlarla tamamlayın:
– Solunum balonu
– Solunum hortumları
– Filtre (seçenek, gösterilmiyor)
– Örnekleme hattı

UYARI
Partiküller ve tozdan kaynaklanan risk

Hastayı partiküllerden ve tozdan korumak için, 
kompakt solunum sisteminin inspiratuar kolu 
ile hasta arasında mutlaka bir filtre kullanılma-
lıdır.

Y parçasında veya inspirasyon portunda bir 
filtre kullanın.

DİKKAT
Zarar görmüş solunum hortumları nedeniyle ye-
tersiz ventilasyon riski

Solunum hortumları doğru şekilde çıkarılmazsa 
zarar görebilir. 

Ortam havası solunum gazına karışabilir veya so-
lunum gazı kaçak sonucu dışarı sızabilir.

Bir solunum hortumunun spiral takviyesi zarar gö-
rürse, kıvrılma veya tıkanma riski vardır.
– Solunum hortumlarını sadece bağlantı man-

şonlarına takın veya buradan ayırın.
– Her kullanım öncesi solunum hortumlarının 

hasar görmediğini kontrol edin.
– Hasarlı solunum hortumlarını kullanmayın.

UYARI
Yanık riski 

İletken solunum hortumları HF ameliyatı sıra-
sında yanıklara yol açabilir.

Herhangi bir antistatik veya iletken solunum 
hortumu kullanmayın.

UYARI
Sıkışmış valfler nedeniyle yetersiz ventilasyon 
riski

Silikon sprey solunum sistemine karışarak 
valflerin sıkışmasına neden olabilir.

Kompakt solunum sistemindeki nozüllere sili-
kon sprey püskürtmeyin.

NOT
Fabius doğal kauçuk lateksten üretilmiş herhangi 
bir bileşen içermez.

Lateksle temas riskini en aza indirmek için üreti-
minde doğal lateks kullanılmamış solunum balon-
ları ve solunum hortumları kullanın.



Türkçe
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Solunum hortumlarını bağlama

1 Solunum hortumlarını (A) kompakt solunum 
sisteminin inspirasyon portuna ve ekspirasyon 
portuna bağlayın. Bunları Y parçası (B) ile 
bağlayın.

Filtreyi bağlama (seçenek)

1 HME filtresini veya filtreyi (gösterilmiyor) Y 
parçasının (B) nozülüne veya inspirasyon 
portuna ve ekspirasyon portuna takın.

Solunum balonunu bağlama

1 Solunum balonunu (C) bağlantı nozülü ile 
solunum hortumuna bağlayın. Solunum 
hortumunu açılı nozüle takın. Solunum 
balonunu aşağı doğru asılacak şekilde balon 
tutucuya takın.

Veya

Solunum balonunu solunum balonu koluna 
(seçenek) bağlayın, bkz. sayfa 28.

Örnekleme hattını bağlama

1 Örnekleme hattını (D) Y parçasının konnektörü 
ile hasta gaz ölçüm modülünde su tutucunun 
(E) konnektörüne bağlayın.

Sistemin çalışmaya hazır olduğunun kontrolü

Ön koşullar:
– Cihaz birleştirilmiş ve çalışmaya hazır olmalıdır.

Prosedür:

Çalışmaya hazır olup olmadığını kontrol edin, 
kullanma kılavuzunda "Başlarken" bölümüne 
bakın.
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