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PERINGATAN
Untuk menggunakan perangkat medis 
ini dengan benar, baca dan ikuti 
petunjuk penggunaan dan dokumen 
tambahan ini.
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Dokumen tambahan untuk petunjuk penggunaan

 Simpan dokumen tambahan ini dengan 
petunjuk penggunaan.

Dokumen tambahan ini memperbarui informasi 
tentang reprosesing mesin anestesi dalam bab 
berikut dari semua petunjuk penggunaan dan 
dokumen tambahan untuk Jajaran Produk Fabius:

Petunjuk penggunaan Nomor Suku Cadang Edisi
Fabius Tiro SW 3.n 9511388 1 – 2014-06 dan yang lebih tinggi

Fabius MRI SW 3.n 9511375 2 – 2016-04 dan yang lebih tinggi

CATATAN
Nama bab dalam dokumen yang direferensikan 
dapat berbeda.
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Informasi tentang dokumen ini

Merek dagang

Merek dagang berikut telah ditambahkan atau menggantikan 
merek dagang yang ada.

Merek dagang dimiliki oleh Dräger

Halaman web berikut ini menyediakan daftar 
negara-negara di mana merek dagangnya 
terdaftar: www.draeger.com/trademarks

Merek Dagang dimiliki oleh produsen pihak 
ketiga

Merek dagang
WaterLock®

Merek dagang Pemilik merek dagang
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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Informasi keselamatan

Reprosesing yang benar

PERINGATAN
Risiko karena produk direprosesing secara ti-
dak benar

Produk yang dapat digunakan kembali harus 
direprosesing, jika tidak maka akan ada risiko 
infeksi yang lebih besar.
– Patuhi kebijakan pencegahan infeksi dan 

peraturan reprosesing yang berlaku di 
fasilitas perawatan kesehatan.

– Ikuti kebijakan pencegahan infeksi nasion-
al dan peraturan reprosesing.

– Gunakan prosedur reprosesing yang re-
smi.

– Reproses produk yang bisa digunakan 
kembali setelah setiap penggunaan.

– Ikuti petunjuk produsen untuk agen pem-
bersih dan disinfektan.

HATI-HATI
Risiko karena produk rusak

Tanda-tanda kerusakan seperti retak, berubah 
bentuk, berubah warna, atau terkelupas dapat ter-
jadi pada produk yang direprosesing.

Periksa produk dari tanda-tanda keausan. Ganti 
jika perlu.

PERINGATAN
Risiko kegagalan pengukuran flow

Reprosesing yang tidak benar dan kotoran, 
seperti endapan atau partikel, dapat merusak 
sensor flow:
– Tidak ada pembersihan mesin atau disin-

feksi sisipan sensor
– Tidak ada sterilisasi plasma atau sterilisasi 

radiasi
– Tidak ada semburan air, udara terkompre-

si, sikat, atau semacamnya saat membersi-
hkan sisipan sensor

– Tidak ada penangas ultrasonik
– Bersihkan dan disinfeksi sensor flow ses-

uai petunjuk penggunaan.
– Untuk mendisinfeksi sensor flow, hanya 

gunakan larutan disinfektan yang bersih.

PERINGATAN
Risiko kebakaran

Sisa uap dari disinfektan yang mudah terba-
kar (misalnya, alkohol) dan endapan yang ti-
dak dibuang saat reprosesing dapat menyala 
saat sensor flow digunakan.
– Pastikan pembersihan dan disinfeksi yang 

bebas partikel.
– Setelah disinfeksi, anginkan sensor flow 

selama setidaknya 30 menit.
– Periksa kerusakan dan kotoran yang terli-

hat, seperti sisa lendir, aerosol obat, dan 
partikel pada sensor flow sebelum mema-
sukkannya.

– Ganti sensor flow saat rusak, kotor, atau ti-
dak bebas partikel.



Bahasa Indonesia

6 Pemrosesan ulang Keluarga Fabius

Informasi tentang reprosesing ulang

Ikuti kebijakan pencegahan infeksi nasional dan 
peraturan reprosesing.

Patuhi kebijakan pencegahan infeksi dan peraturan 
reprosesing fasilitas perawatan kesehatan 
(misalnya terkait siklus reprosesing).

HATI-HATI
Risiko cedera pada pasien karena kegagalan ak-
sesori

Produk sekali pakai telah dirancang, diuji, dan 
diproduksi secara eksklusif untuk satu kali pe-
makaian. Penggunaan kembali, reprosesing, atau 
sterilisasi dapat menyebabkan kegagalan akse-
sori dan cedera terhadap pasien.

Jangan gunakan kembali, reprosesing, atau ster-
ilisasi produk sekali pakai.
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Klasifikasi reprosesing

Klasifikasi peralatan kesehatan

Pengelompokan tergantung pada penggunaan 
peralatan medis yang dimaksudkan. Risiko 
penularan infeksi melalui penggunaan produk pada 
pasien tanpa reprosesing dengan benar adalah 
dasar pengelompokan Spaulding.

Klasifikasi komponen spesifik-perangkat

Baca petunjuk penggunaan komponen.

Klasifikasi berikut ini dianjurkan untuk Dräger.

Kritis

Perangkat yang tidak mengandung komponen 
diklasifikasikan sebagai kritis.

Non-kritis

– Permukaan perangkat termasuk layar
– Troli dan dudukan
– Komponen perangkat utama yang dapat 

dilepas

Semi-kritis

– Compact breathing system
– Housing
– Katup inspirasi
– Katup ekspirasi
– Katup APL
– Port pembuangan

– Lengan kantong udara kaku (opsi)
– Lengan kantong udara fleksibel (opsi)
– Wadah absorber dan sisipan absorber
– Ventilator

– Tutup ventilator
– Diafragma piston
– Selang ventilator

– Tutup sekrup untuk housing sensor O2

Klasifikasi Penjelasan
Non-kritis Komponen yang terkena kulit yang utuh

Semi-kritis Komponen yang membawa gas bernapas atau terkena selaput lendir atau kulit 
yang diubah secara patologis

Kritis Komponen yang menembus kulit atau selaput lendir atau terkena darah
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Sebelum reprosesing ulang

Amati sebelum membongkar

1 Matikan perangkat dan semua perangkat yang 
tersambung dengannya.

2 Putuskan aliran listriknya.

Membongkar dan melepas aksesori spesifik pasien dan barang habis pakai

Aksesori spesifik pasien dan barang habis pakai 
harus dilepaskan dari perangkat, dan dibongkar 
bila perlu.

Produk pakai-ulang:

 Jika produk pakai-ulang memiliki petunjuk 
penggunaannya sendiri, lakukan reprosesing 
sesuai dengan petunjuk penggunaan tersebut.

 Jika petunjuk penggunaan yang terpisah tidak 
tersedia untuk produk pakai-ulang, lakukan 
reprosesing sesuai dengan petunjuk dalam 
dokumen tambahan ini.

Produk sekali pakai:

 Buang kuvet sekali pakai.

Melepas aksesori dan barang habis pakai 
spesifik pasien

Lepaskan aksesori berikut:
– Sample line
– Filter (opsi, tidak ditampilkan)
– Selang pernapasan
– Kantong udara

Melepas jalur sampel

 Lepaskan jalur sampel (A) dari perangkap air 
(B) pada modul pengukur konsentrasi gas 
pasien dan sambungan Y (C) lalu buang.

Patuhi petunjuk penggunaan modul pengukur 
konsentrasi gas pasien.

13
3
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Melepas filter (opsi)

 Lepaskan filter dari nosel pada sambungan Y 
(C), port inspirasi, atau port ekspirasi.

Melepas selang pernapasan

 Lepaskan selang pernapasan (D) dari port pada 
compact breathing system.

Melepas kantong udara

 Lepas kantong udara (E) dan selang.

PERINGATAN
Risiko infeksi

Gas pernapasan yang dapat mengandung 
agen infeksius mengalir melalui jalur sampel.
– Jika filter bakteri tidak digunakan antara 

jalur sampel dan pasien, jalur sampel tidak 
boleh digunakan kembali dan harus digan-
ti setelah tiap pasien.

– Patuhi interval penggantian perangkap air.

HATI-HATI
Kerusakan bahan karena disinfektan

Saat jalur sampel didisinfeksi dan sisa zat tetap 
ada di jalur sampel, sisa ini nantinya dapat masuk 
ke perangkap air dan modul pengukur konsentra-
si gas pasien. Ini dapat mengakibatkan kesalahan 
pengukuran.

Sample line adalah produk sekali pakai. Produk 
sekali pakai tidak usah didisinfeksi.

04
9

HATI-HATI
Risiko kurangnya ventilasi karena selang perna-
pasan yang rusak

Selang pernapasan dapat rusak jika tidak dilepas 
dengan benar. 

Udara sekitar dapat memasuki gas pernapasan, 
atau gas pernapasan dapat keluar akibat kebo-
coran.

Jika penguat kumparan selang pernapasan ru-
sak, ada risiko terbelit atau macet.
– Pasang atau lepas selang pernapasan hanya 

pada selubung sambungan.
– Periksa selang pernapasan dari kerusakan 

sebelum tiap penggunaan.
– Jangan gunakan selang pernapasan yang ru-

sak.
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Pembongkaran dan pelepasan komponen khusus perangkat

Komponen spesifik perangkat pakai harus 
dilepaskan dari perangkat, dan dibongkar bila 
perlu.

Lepaskan aksesori berikut:
– Selang dan kabel
– Sensor O2
– Absorber CO2
– Adaptor CLIC
– Lengan kantong udara
– Port pembuangan
– Sensor flow
– Compact breathing system
– Pelat katup dan ring penyegel katup inspirasi 

dan katup ekspirasi
– Katup APL
– Komponen ventilator
– Sistem penerima gas anestetik

Melepas selang dan kabel

Sebelum melepas compact breathing system, 
selang dan kabel berikut harus dilepas dari 
konektornya masing-masing pada sistem 
pernapasan:

1 Lepaskan jalur pengukur tekanan (A).

2 Lepaskan kabel sensor flow (B).

3 Lepaskan selang PEEP/PMAX (C).

4 Lepaskan selang bypass APL (D).

5 Lepaskan kabel sensor O2 dengan sensor O2 
(E).

6 Lepaskan selang fresh gas (F).

7 Lepaskan selang ventilator (G) dari konektor 
pada compact breathing system dan dari 
konektor pada perangkat.

Membongkar sensor O2

1 Lepaskan penutup sekrup (A) dari sensor O2 
(B).

Kapsul sensor O2 (C) tetap di sensor O2 atau 
dibuang sesuai dengan peraturan.
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Melepas absorber CO2

1 Lepaskan absorber CO2:

– Absorber CLIC (absorber sekali pakai)
Atau

– Absorber pakai ulang

Absorber CLIC (absorber sekali pakai)

Patuhi petunjuk penggunaan absorber CLIC.

1 Tekan tombol pelepas (A). Adaptor CLIC akan 
terbalik membuka.

2 Tarik ke atas absorber CLIC (B) dari dudukan 
(C).

3 Balikkan dudukan kembali ke tempatnya hingga 
terdengar bunyi “klik”.

Absorber pakai ulang

1 Lepaskan absorber CO2 (A) dari compact 
breathing system.

2 Lepaskan dan buang filter debu sekali pakai (B) 
(opsi).

3 Kosongkan soda lime yang terpakai. Buang 
soda lime sesuai dengan petunjuk 
penggunaannya.

4 Lepaskan sisipan absorber (C) dari wadah 
absorber. Ring penyegel (D) tetap di sisipan 
absorber.
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Melepas adaptor CLIC (opsi)

Patuhi petunjuk penggunaan adaptor CLIC.

 Lepaskan adaptor CLIC (A) dari compact 
breathing system sesuai arah panah.

Melepas lengan kantong udara fleksibel (opsi)

1 Kendurkan kedua sekrup knurling (A) pada 
sambungan lengan kantong udara fleksibel 
sesuai arah panah.

2 Tarik lengan kantong udara (B) compact 
breathing system.

Melepas lengan kantong udara kaku (opsi)

Patuhi petunjuk penggunaan lengan kantong udara 
kaku.

1 Kendurkan kedua sekrup knurling (A) pada 
sambungan lengan kantong udara kaku sesuai 
arah panah.

2 Tarik lengan kantong udara (B) compact 
breathing system.

Melepas port pembuangan

 Lepaskan saluran keluar gas buang (F).
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Melepas sensor flow

Patuhi petunjuk penggunaan sensor flow.

1 Kendurkan port ekspirasi (A), lalu cabut.

2 Lepaskan pelindung sensor flow (B) (opsi).

3 Lepaskan sensor flow (C).

4 Pasang kembali port ekspirasi (A).

Melepas compact breathing system

1 Tarik sepenuhnya pin pengunci (A), lalu tahan 
dalam posisi tersebut.

2 Lepaskan compact breathing system dari 
dudukan (B) dengan mengangkatnya.

3 Lepaskan penutup compact breathing system 
(opsi, tidak ditampilkan).

Mempersiapkan katup inspirasi dan katup 
ekspirasi

Katup inspirasi:

1 Lepaskan sumbat penutup katup (A) atau 
sensor O2 dari kubah (C) katup inspirasi.

2 Lepaskan mur union (B).

3 Lepaskan kubah (C).

4 Keluarkan pelat katup (D). Ring penyegel (E) 
tetap di ceruk katup.

5 Pasang kembali kubah (C), lalu pasang mur 
union (B). 

Katup ekspirasi:

6 Lepaskan mur union (F).

7 Lepaskan kaca lihat (G).

8 Keluarkan pelat katup (H). Ring penyegel (I) 
tetap di ceruk katup.

9 Pasang kembali kaca lihat (G), lalu pasang mur 
union (F).

14
0

HATI-HATI
Risiko cedera karena pemanasan sistem perna-
pasan

Saat pemanasan sistem pernapasan dinyalakan, 
sisi bawah compact breathing system dan pelat 
pemanas di bawahnya dapat memanas.

Biarkan compact breathing system mendingin se-
belum melepasnya.

14
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CATATAN
Untuk mencegah tembusnya soda lime ke dalam 
sistem pernapasan tanpa sengaja, jangan pin-
dahkan compact breathing system jika absorber 
pakai ulang berisi.
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Melepas katup APL

1 Kendurkan mur knurling (A).

2 Lepaskan katup.

Melepas komponen ventilator

1 Buka pintu ventilator.

2 Lepaskan jalur sensor tekanan (A) ruang 
ventilator dari tutup ventilator (B).

3 Lepaskan ke-3 penjepit (C).

4 Lepaskan tutup ventilator.

5 Lepaskan diafragma piston (D).

Melepas sistem penerima gas anestetik

Patuhi petunjuk penggunaan sistem penerima gas 
anestetik.

Sebelum melepas sistem penerima gas anestetik 
dari perangkat, pastikan semua selang sambungan 
ke compact breathing system dan ke unit terminal 
terlepas.

1 Tarik selang isap (A) dari sistem penerima.

2 Lepas selang pemindahan (B).

3 Lepas sistem penerima gas anestetik (C).

PERINGATAN
Risiko kerusakan compact breathing system

Jika katup APL tidak dibongkar sebelum com-
pact breathing system direprosesing, com-
pact breathing system dapat mengalami kebo-
coran.

Selalu lepas katup APL sebelum reprosesing.
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Prosedur reprosesing resmi

Ikhtisar tentang prosedur reprosesing ulang komponen

Komponen Disinfeksi permukaan 
dengan cara dibersih-
kan

Membersihkan mesin 
dengan disinfeksi 
suhu

Deskripsi prosedur

Permukaan perangkat 
termasuk layar

Ya Tidak Lihat halaman 16Troli dan dudukan

Komponen perangkat 
utama yang dapat dile-
pas

compact breathing sys-
tem (disiapkan, lihat 
hal. 12 dan 13)

Tidak Ya

Lihat halaman 17 dan 22

Port pembuangan Lihat halaman 17 dan 21

Katup APL Lihat halaman 17

Katup inspirasi dan kat-
up ekspirasi Lihat halaman 17 dan 22

Lengan kantong udara 
fleksibel (opsi)

Lihat halaman 17 dan 20

Wadah absorber dan si-
sipan absorber

Lihat halaman 17 dan 20

Tutup ventilator Lihat halaman 17 dan 21

Diafragma piston Lihat halaman 21

Selang ventilator Lihat halaman 17

Tutup sekrup untuk 
housing sensor O2

Lihat halaman 17
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Disinfeksi permukaan dengan cara dibersihkan

Komponen:
– Permukaan perangkat termasuk layar
– Troli dan dudukan
– Komponen perangkat utama yang dapat 

dilepas

Prasyarat:
– Disinfektan permukaan harus disiapkan sesuai 

dengan petunjuk dari produsen.
– Petunjuk dari produsen, misalnya terkait usia 

penyimpanan atau syarat penggunaan, harus 
dipatuhi.

– Pembersihan disinfektan permukaan 
menggunakan kain tanpa serat tak 
terkontaminasi yang dibasahi disinfektan 
permukaan.

Pembersihan

1 Usap kotoran yang kasat mata dengan kain 
sekali pakai yang dibasahi disinfektan 
permukaan. Buang kain.

2 Usap seluruh permukaan. Setelah itu, pastikan 
kotoran sudah hilang.

Disinfektan permukaan

3 Usap seluruh permukaan yang sudah bersih 
sampai terlihat basah dengan disinfektan 
permukaan.

4 Tunggu waktu kontak disinfektan permukaan.

5 Setelah waktu kontak habis, basahi kain tanpa 
serat dan tak terkontaminasi baru dengan air 
(minimal kualitas air minum).

6 Usap seluruh permukaan hingga sisa 
disinfektan permukaan, seperti busa atau 
bekas, hilang.

7 Tunggu sampai permukaan kering.

8 Periksa permukaan dari kerusakan yang 
nampak, dan ganti jika perlu.

Komponen Disinfektan permu-
kaan

Produsen Konsentrasi Waktu kontak

– Permukaan perang-
kat termasuk layar

– Troli dan dudukan
– Komponen perangkat 

utama yang dapat 
dilepas

Dismozon plus Bode Chemie 1,6 % 15 menit

PERINGATAN
Berisiko karena cairan yang menembus

Cairan yang menembus dapat menyebabkan 
hal-hal berikut ini:
– Kerusakan perangkat
– Kejutan listrik
– Malfungsi perangkat

Pastikan tidak ada cairan yang menembus 
perangkat.
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Membersihkan mesin dengan disinfeksi suhu

Gunakan washer-disinfector yang memenuhi 
syarat standar ISO 15883. Dräger 
merekomendasikan penggunaan pembawa 
muatan untuk aksesori anestesi dan aksesori 
ventilasi. Patuhi petunjuk produsen untuk mesin 
disinfektor.

Komponen:
– Compact breathing system (disiapkan)

– Housing
– Katup inspirasi
– Katup ekspirasi
– Katup APL
– Port pembuangan

– Lengan kantong udara kaku (opsi)
– Lengan kantong udara fleksibel (opsi)
– Wadah absorber dan sisipan absorber
– Ventilator

– Tutup ventilator
– Diafragma piston
– Selang ventilator

– Tutup sekrup untuk housing sensor O2

Prasyarat:

– Mesin disinfektor sudah disiapkan sesuai 
dengan petunjuk dari produsen.

– Pembersihan awal telah dilakukan.
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Pembersihan awal

Pembersihan awal telah dilakukan untuk 
komponen tertentu sesuai tabel berikut.

Memosisikan compact breathing system dalam 
penangas ultrasonik

Prasyarat:

– Compact breathing system telah disiapkan:

– Semua selang dan kabel telah dilepas, lihat 
h. 10.

– Absorber CO2 telah dilepas, lihat h. 11.

– Adaptor CLIC (opsi) telah dilepas, lihat 
h. 12.

– Lengan kantong udara fleksibel atau kaku 
(opsi) telah dilepas, lihat h. 12.

– Port pembuangan telah dilepas, lihat h. 12.

– Sensor flow telah dilepas, lihat h. 13.

– Katup inspirasi dan katup ekspirasi telah 
disiapkan, lihat h. 13.

– Katup APL telah dilepas, lihat h. 14.

Langkah Komponen Agen Produsen Konsentrasi Suhu Waktu kontak
Pembersi-
han awal

Compact 
breathing sys-
tem (di-
siapkan)

Sekusept 
aktiv

Ecolab 2 % - 5 menit dalam 
penangas ultra-
sonik pada 
35 kHz + bilas 
selama 5 menit 
dengan air be-
bas mineral
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1 Pasang compact breathing system (disiapkan) 
dengan bukaan absorber (A) menghadap ke 
atas dalam penangas ultrasonik.

2 Maju dan mundurkan perlahan compact 
breathing system dalam penangas ultrasonik 
selama 5 menit. Pastikan semua gelembung 
udara yang terperangkap dapat keluar dari 
bagian dalam.

3 Setelahnya, bilas compact breathing system 
selama 5 menit dengan air bebas mineral.

Reprosesing mesin

14
7

A

Langkah Komponen Agen Produsen Konsentrasi Suhu Waktu kon-
tak

Pembersihan

Semua kom-
ponen semi-
kritis (lihat 
h. 7)

neodisher 
MediClean 
forte

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

Min. 
10 menit

Pembilasan Air bebas 
mineral

Suhu air ker-
an

Min. 1 menit

Disinfeksi - - - Min. 90 °C 
(194 °F)

5 menit

Pengeringan - - - - Waktu pen-
geringan ter-
gantung 
pada muatan
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Memosisikan komponen dalam konveyor peralatan

Tergantung pada tingkat perlengkapan perangkat, 
tidak semua komponen ada.

Semua komponen harus diposisikan dengan aman 
di konveyor peralatan. Pastikan hal-hal berikut:

– Semua permukaan bagian luar dan dalam 
sudah dibilas merata.

– Air dapat keluar dengan mudah.
– Selang yang akan direprosesing disambungkan 

ke nosel pembilas di satu sisi.

Ilustrasi berikut menunjukkan sambungan untuk 
komponen masing-masing. Selalu gunakan 
sambungan sesuai petunjuk. Namun, Anda dapat 
menggunakan posisi lain tergantung mesin 
disinfektor yang digunakan.

Lengan kantong udara fleksibel (opsi)

Alat yang diperlukan:
– Selang (diameter luar: 22 mm) untuk 

menghubungkan lengan kantong udara

1 Hubungkan lengan kantong udara fleksibel (A) 
ke selang (B).

2 Pasang keduanya di konveyor peralatan.

3 Hubungkan ujung lain selang ke nosel yang 
sesuai (C) pada konveyor peralatan.

Sisipan absorber

Alat yang diperlukan:
– Selang (diameter luar: 22 mm) untuk 

menghubungkan sisipan absorber

1 Hubungkan sisipan absorber (A) ke selang (B).

2 Pasang keduanya di konveyor peralatan.

3 Hubungkan ujung lain selang ke nosel yang 
sesuai (C) pada konveyor peralatan.

Wadah absorber

 Pasang wadah absorber dengan bukaannya 
menghadap ke bawah pada nosel injektor.
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Diafragma piston

 Pasang diafragma piston dengan bukaannya 
menghadap ke bawah pada nosel injektor.

Port pembuangan

 Pasang port pembuangan (A) pada nosel 
injektor.

Tutup ventilator

1 Hubungkan tutup ventilator (A) ke selang (B).

2 Hubungkan ujung lain selang ke nosel yang 
sesuai (C) pada konveyor peralatan.
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Compact breathing system

Alat yang diperlukan:
– 2 selang (diameter luar: 22 mm) untuk 

menghubungkan compact breathing system

1 Posisikan compact breathing system dengan 
port-nya menghadap ke bawah dengan sedikit 
menyudut.

2 Hubungkan selang (A) ke siku kantong pada 
compact breathing system.

3 Hubungkan selang (B) ke port inspirasi pada 
compact breathing system.

4 Hubungkan ujung tiap selang ke nosel yang 
sesuai (C) pada konveyor peralatan.

Melakukan reprosesing

1 Pilih siklus.

2 Saat siklus berakhir, periksa komponen dari 
kotoran yang nampak dan ulangi siklus bila 
perlu.

3 Periksa komponen dari kerusakan yang tampak 
dan ganti jika perlu.

Penyimpanan dan transportasi

Setelah reprosesing, tidak ada ketentuan khusus 
untuk penyimpanan dan pengangkutan produk. 
Tapi, hal-hal berikut ini harus dipatuhi:

– Simpan di tempat kering dan bebas debu
– Hindari kontaminasi ulang dan kerusakan 

selama pengangkutan

Semua informasi tentang penyimpanan dan 
pengangkutan yang dimuat dalam dokumen 
pelengkap harus dipatuhi.
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Agen lain dan prosedur reprosesing ulang

Disinfektan

Gunakan disinfektan yang sesuai dan disetujui 
secara nasional untuk reprosesing terkait dan 
penggunaan yang dimaksudkan.

Disinfektan permukaan

Produsen disinfektan permukaan telah 
memastikan setidaknya gambaran aktivitas berikut:
– Bakterisida
– Ragisida
– Virusida atau virusida terhadap virus 

terbungkus

Patuhi petunjuk produsen untuk disinfektan 
permukaan.
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Disinfektan permukaan berikut ini cocok dengan 
bahan saat diuji:

Dräger menyatakan bahwa zat pelepas oksigen 
dan zat pelepas klorin dapat menyebabkan 
perubahan warna terhadap beberapa bahan. 
Perubahan warna tidak menunjukkan bahwa 
produk tidak bekerja dengan benar.

Disinfektan permukaan dapat digunakan dengan 
risiko ditanggung sendiri.

Kelas bahan aktif Disinfektan permukaan Produsen Daftar
Zat pelepas klorin BruTab 6S Brulin EPA1)

1) Agen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Zat pelepas oksigen 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

Tisu SteriMax Aseptix CE

Tisu Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Senyawa kuarter-amo-
nia

acryl-des2)

2) Virusida terhadap virus terbungkus

Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Cairan sensitif mikrozid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Tisu Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

3) Daftar Barang Terapetik Australia
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Prosedur reprosesing

Sterilisasi uap

Komponen berikut ini dapat disterilkan dengan uap:
– Compact breathing system (disiapkan)
– Katup ekspirasi, katup inspirasi
– Port pembuangan
– Wadah absorber
– Sisipan absorber
– Tutup ventilator
– Diafragma piston
– Selang ventilator
– Tutup sekrup untuk housing sensor O2

Prosedur:

1 Sterilisasikan komponen (maksimum 134 °C 
(273,2 °F), 5 menit).

2 Periksa komponen dari kerusakan yang tampak 
dan ganti jika perlu.



Bahasa Indonesia

26 Pemrosesan ulang Keluarga Fabius

Setelah reprosesing

Perakitan dan pemasangan komponen khusus perangkat

Komponen spesifik perangkat harus dipasang ke 
perangkat dan dirakit jika perlu.

Pasang dan paskan komponen berikut:
– Komponen ventilator
– Katup APL
– Katup inspirasi dan katup ekspirasi
– Compact breathing system
– Sensor flow
– Port pembuangan
– Lengan kantong udara
– Adaptor CLIC
– Absorber CO2
– Sensor O2
– Selang dan kabel
– Sistem penerima gas anestetik

Prasyarat:
– Semua komponen sudah diproses ulang dan 

dikeringkan.

Memasang komponen ventilator

1 Buka pintu ventilator (A) dengan unit ventilator 
terpasang.

2 Masukkan diafragma piston (B) ke dalam 
ventilator. Pastikan tulisan Dräger di bagian 
bawah diafragma piston terbaca dari atas.

3 Pasang tutup ventilator (C). Tutup ke-3 penjepit 
(D).

4 Hubungkan jalur sensor tekanan (E) ruang 
ventilator ke konektor yang sesuai pada tutup 
ventilator.

5 Tutup pintu ventilator dengan unit ventilator 
terpasang.

Memasang katup APL

1 Pasang katup APL secara vertikal pada 
compact breathing system.

Tanda (A) harus menghadap ke arah pengguna 
saat compact breathing system dipasang.

2 Kencangkan mur knurling (B) searah jarum jam.
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Merakit katup inspirasi dan katup ekspirasi

Katup inspirasi:

1 Lepaskan mur union (A).

2 Lepaskan kubah (B).

3 Pasang pelat katup (C) ke dalam ceruk katup 
(D).

4 Pasang kembali kubah (B), lalu pasang mur 
union (A).

5 Masukkan sumbat penutup katup (F) atau 
sensor O2 ke dalam kubah (B) katup inspirasi.

Katup ekspirasi:

6 Lepaskan mur union (F).

7 Lepaskan kaca lihat (G).

8 Masukkan pelat katup (H) ke dalam ceruk katup 
(I).

9 Pasang kembali kaca lihat (G), lalu pasang mur 
union (F).

Menghubungkan compact breathing system

1 Tarik sepenuhnya pin pengunci (A), lalu tahan 
dalam posisi tersebut.

2 Masukkan compact breathing system dalam 
dudukan yang disediakan (B).

3 Lepas lagi pin pengunci, lalu putar compact 
breathing system hingga pin pengunci aktif.

4 Pasang penutup compact breathing system 
(opsi, tidak ditampilkan).

Memasang sensor flow
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PERINGATAN
Risiko kebakaran

Sisa uap dari disinfektan yang mudah terba-
kar (misalnya, alkohol) dan endapan yang ti-
dak dibuang saat reprosesing dapat menyala 
saat sensor flow digunakan.
– Pastikan pembersihan dan disinfeksi yang 

bebas partikel.
– Setelah disinfeksi, anginkan sensor flow 

selama setidaknya 30 menit.
– Periksa kerusakan dan kotoran yang terli-

hat, seperti sisa lendir, aerosol obat, dan 
partikel pada sensor flow sebelum mema-
sukkannya.

– Ganti sensor flow saat rusak, kotor, atau ti-
dak bebas partikel.

A
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1 Lepaskan port ekspirasi (A) dari compact 
breathing system.

2 Pasang sensor flow (B) ke dalam compact 
breathing system.

3 Pasang pelindung sensor flow (C) (opsi).

4 Pasang kembali sekrup port ekspirasi (A).

Memasang port pembuangan

 Pasang port pembuangan (A).

Memasang lengan kantong udara fleksibel 
(opsi)

1 Posisikan dan sejajarkan adaptor sambungan 
(A) lengan kantong udara fleksibel pada 
sambungan compact breathing system.

2 Kencangkan sekrup knurling (B) sesuai arah 
panah. Pastikan lengan kantong udara 
terpasang aman.

Memasang lengan kantong udara kaku (opsi)

1 Posisikan dan sejajarkan adaptor sambungan 
(A) lengan kantong udara kaku pada 
sambungan compact breathing system.

2 Kencangkan sekrup knurling (B) sesuai arah 
panah. Pastikan lengan kantong udara 
terpasang aman.
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Memasang adaptor CLIC (opsi)

1 Pasang adaptor CLIC (A) pada bagian bawah 
compact breathing system sesuai arah panah.

2 Periksa kesejajaran adaptor CLIC (A) yang 
benar. Pastikan tombol pelepas (B)  
tampak dan menghadap ke arah pengguna 
(depan).

Memasang absorber CO2

1 Pasang absorber CO2:

– Absorber CLIC (absorber sekali pakai)
Atau

– Absorber pakai ulang

Absorber CLIC (absorber sekali pakai)

1 Untuk mengendurkan soda lime, goyang 
absorber sekali pakai sebelum 
memasukkannya, misalnya, dengan 
membalikkannya beberapa kali.

2 Lepas penyegel dari absorber sekali pakai 
baru.

3 Tekan tombol pelepas (A) pada adaptor CLIC. 
Dudukan (B) terbalik membuka.

4 Dorong absorber sekali pakai (C) ke dalam 
dudukan sejauh mungkin. Putar dudukan 
kembali hingga terdengar melekat ke 
tempatnya dalam adaptor CLIC.

10
8

PERINGATAN
Risiko penyimpanan komposisi gas akibat ke-
bocoran

Sisa soda lime antara penyegel dan permu-
kaan segel atau absorber CO2 yang tidak di-
pasang dengan benar dapat menyebabkan ke-
bocoran sistem.
– Pastikan tidak ada sisa soda lime antara 

penyegel dan permukaan segel.
– Pastikan absorber CO2 terhubung aman ke 

compact breathing system.
– Pastikan penyegel bagian dalam absorber 

CO2 ada pada compact breathing system.

A
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PERINGATAN
Risiko kurangnya ventilasi

Jika absorber CLIC tidak terkunci dengan be-
nar, kebocoran sistem dapat terjadi. Absorber 
CLIC arus terdengar terkunci sebelum Fabius 
dinyalakan. Hal ini memastikan absorber CLIC 
disertakan dalam cek kebocoran dan cek 
kepatuhan perangkat.

Setelah memasang dan mengganti, selalu 
pastikan absorber CLIC terkunci dengan kuat.
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Absorber pakai ulang

1 Dorong sisipan absorber (A) sepenuhnya ke 
dalam dari wadah absorber.

2 Isi absorber CO2 dengan soda lime baru hingga 
tanda atas.

3 Masukkan filter debu soda lime (B) (opsi). 
Hanya gunakan filter debu soda lime sesuai 
yang ditunjukkan dalam daftar aksesori.

4 Masukkan absorber CO2 (C) ke dalam compact 
breathing system dari bawah. Putar sesuai arah 
panah sejauh mungkin.

Rekomendasi:

Hanya gunakan Drägersorb 800 Plus atau 
Drägersorb Free. Jangan gunakan butiran soda 
lime karena hasil debu yang meningkat dapat 
mengganggu fungsionalitas perangkat.

Memasang selang fresh gas

1 Hubungkan selang fresh gas (A) ke sambungan 
compact breathing system yang sesuai.

Memasang selang ventilator

1 Hubungkan selang ventilator ke konektor yang 
sesuai (A) pada perangkat.

2 Hubungkan ujung selang ventilator satunya ke 
konektor ventilator (B) pada compact breathing 
system.

Jika Fabius memiliki sambungan sekrup, ring 
penyegel sambungan sekrup ini jangan sampai 
rusak dan harus bersih.

Hanya kencangkan sambungan sekrup dengan 
tangan. Jangan gunakan perkakas.

PERINGATAN
Risiko hipoventilasi

Penggunaan 'kembali filter debu soda lime 
dapat meningkatkan resistansi filter dan 
mengganggu fungsi ventilasi Fabius.

Ganti filter debu soda lime tiap kali soda lime 
diganti.
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Merakit sensor O2

1 Pastikan kapsul sensor O2 (A) diposisikan 
dengan benar dalam sensor O2 (B). Konduktor 
berbentuk ring harus bersentuhan dalam 
sensor O2. Jika perlu, gunakan kapsul sensor 
O2 baru.

2 Pasang penutup sekrup (C) ke sensor O2.

3 Masukkan sensor O2 ke dalam katup inspirasi.

Menghubungkan sensor dan jalur pengukuran

Sensor dan jalur pengukuran harus terhubung 
sesuai deskripsi dalam petunjuk penggunaan.

1 Pasang kabel dan jalur berikut ke konektor 
yang sesuai pada compact breathing system:
– Jalur pengukur tekanan (A)
– Kabel sensor flow (B)
– Selang PEEP/PMAX (C)
– Selang bypass APL (D)
– Kabel sensor O2 dengan sensor O2 (E)
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Memasang sistem penerima gas anestetik

Sistem pengeluaran gas anestetik (AGSS) harus 
sesuai dengan ISO 8835-3 dan ISO 80601-2-13.

 Patuhi petunjuk penggunaan sistem penerima 
gas anestetik (AGS).

1 Pasang sistem penerima pada Fabius dengan 
slotnya berada pada pasak yang sesuai. Geser 
turun sistem.

2 Gunakan sumbat sekrup (A) untuk menyegel 
sambungan yang tidak digunakan.

3 Geser selang transfer (B) ke port yang 
disediakan.

4 Hubungkan ujung selang transfer satunya ke 
port pembuangan pada bagian bawah compact 
breathing system.

5 Hubungkan selang isap (C) ke port yang sesuai 
pada sistem penerima.

PERINGATAN
Risiko cedera pada pasien

Jika bukaan samping sistem penerima tertut-
up, ini dapat menyebabkan tekanan negatif 
dalam sistem pernapasan dan dalam paru-
paru pasien.

Selalu pastikan bukaan samping pada sistem 
penerima tidak terhalangi.
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Persiapan sebelum penggunaan perangkat yang selanjutnya

Merakit dan memasang aksesori spesifik pasien dan barang habis pakai

 Lengkapi perangkat dengan aksesori berikut:
– Kantong udara
– Selang pernapasan
– Filter (opsi, tidak ditampilkan)
– Sample line

PERINGATAN
Risiko karena partikel dan debu

Untuk melindungi pasien dari partikel dan de-
bu, gunakan filter antara cabang inspirasi 
compact breathing system dan pasien.

Gunakan filter pada sambungan Y pada port 
inspirasi.

HATI-HATI
Risiko kurangnya ventilasi karena selang perna-
pasan yang rusak

Selang pernapasan dapat rusak jika tidak dilepas 
dengan benar. 

Udara sekitar dapat memasuki gas pernapasan, 
atau gas pernapasan dapat keluar akibat kebo-
coran.

Jika penguat kumparan selang pernapasan ru-
sak, ada risiko terbelit atau macet.
– Pasang atau lepas selang pernapasan hanya 

pada selubung sambungan.
– Periksa selang pernapasan dari kerusakan 

sebelum tiap penggunaan.
– Jangan gunakan selang pernapasan yang ru-

sak.

PERINGATAN
Risiko luka bakar 

Selang pernapasan konduktif dapat menye-
babkan luka bakar saat bedah HF.

Jangan gunakan selang pernapasan antistatik 
atau konduktif.

PERINGATAN
Risiko kurangnya ventilasi karena katup mac-
et

Semprotan silikon dapat masuk ke dalam 
sistem pernapasan dan menyebabkan katup 
menempel.

Jangan semprot nosel pada compact breath-
ing system dengan semprotan silikon.

CATATAN
Fabius tidak mengandung komponen apa pun 
yang terbuat dari lateks karet alami.

Untuk meminimalkan risiko kontak dengan lateks, 
gunakan kantong udara dan selang pernapasan 
yang diproduksi tanpa lateks alami.
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Menghubungkan selang pernapasan

1 Hubungkan selang pernapasan (A) ke port 
inspirasi dan port ekspirasi pada compact 
breathing system. Hubungkan keduanya 
dengan sambungan Y (B).

Menghubungkan filter (opsi)

1 Pasang filter HME atau filter (tidak ditampilkan) 
ke nosel sambungan Y (B) atau ke port inspirasi 
dan port ekspirasi.

Menghubungkan kantong udara

1 Hubungkan kantong udara (C) dengan nosel 
sambungan ke selang pernapasan. Pasang 
selang pernapasan ke nosel bersudut. Pasang 
kantong udara ke dudukan kantong agar 
menggantung.

Atau

Hubungkan kantong udara ke lengan kantong 
udara (opsi), lihat halaman 28.

Menghubungkan jalur sampel

1 Hubungkan jalur sampel (D) ke konektor 
sambungan Y dan ke konektor perangkap air 
(E) pada modul pengukur konsentrasi gas 
pasien.

Pemeriksaan kesiapan operasional

Prasyarat:
– Perangkat telah dirakit dan disiapkan sehingga 

siap untuk dioperasikan.

Prosedur:

Periksa kesiapan operasional, baca petunjuk 
penggunaan, bab "Memulai".
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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