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Fabius MRIAnæstesiarbejdsplads

Supplement til brugsanvisningen

 Opbevar dette supplement sammen med 
brugsanvisningen til det medicinske udstyr. 

Supplementet opdaterer oplysningerne i 
brugsanvisningen i følgende kapitler:

Varemærker

Følgende varemærker er blevet tilføjet:

Apparat Artikelnummer Udgave

Fabius MRI 9054652 Op til 1. Udgave

Varemærke Varemærkeindehaver

Actichlor® Ecolab

BruTab 6S® Brulin

Buraton®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Descogen® Antiseptica

Dismozon® Bode Chemie

Klorsept® Medentech

Oxycide® Ecolab USA

Virkon® DuPont
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For din egen og patientens sikkerhed

For din egen og patientens sikkerhed

Generel sikkerhedsinformation

Følgende sikkerhedsinformation er blevet tilføjet:

Tilbehør i steril emballage

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromedicinsk udstyr er underlagt særlige 
forholdsregler mht. elektromagnetisk 
kompatibilitet. Under installation og før første 
ibrugtagning bedes du følge oplysningerne i 
afsnittet: "EMC-erklæring" (side 45).

Dette apparat kan blive påvirket af andre elektriske 
apparater.

FORSIGTIG

Risiko for fejl på det medicinske udstyr og 
patientskade
– Anvend ikke tilbehør i steril emballage, hvis 

emballagen har været åbnet, beskadiget, 
eller hvis der er andre tegn på, at tilbehøret 
ikke er sterilt.

– Genbrug, genbehandling og sterilisering af 
produkter til engangsbrug er ikke tilladt.

ADVARSEL

Risiko pga. elektrostatiske udladninger

Der kan ske funktionsfejl, som udgør en fare 
for patienten, hvis der ikke tages 
forholdsregler mod elektrostatisk udladning i 
følgende situationer:

– Når man berører benene på stik, der er 
mærket med ESD-advarselssymbolet.

– Når man tilslutter denne type stik.

Overhold følgende forholdsregler, og sørg 
for, at det relevante personale trænes for at 
undgå funktionsfejl:

– Overhold ESD-forholdsreglerne. Sådanne 
forholdsregler kan omfatte brug af 
antistatisk beklædning og sko, berøring af 
en udligningsforbindelse før og under 
tilslutningen eller brug af elektrisk 
isolerende og antistatiske handsker.

– Overhold kravene for det 
elektromagnetiske miljø. Iagttag følgende 
afsnit: "Elektromagnetisk miljø" (side 45).

ADVARSEL

Risiko pga. elektromagnetiske forstyrrelser

Trådløse kommunikationsenheder (f.eks. 
mobiltelefoner) og elektromedicinsk udstyr 
(f.eks. defibrillatorers, elektrokirurgiske 
apparater) udsender elektromagnetisk 
stråling. Hvis sådanne apparater benyttes for 
tæt på dette apparat eller dets kabler, kan 
dette apparats funktionelle integritet forringes 
af elektromagnetiske forstyrrelser. Dette vil 
resultere i, at patienten udsættes for fare.
– Sørg for, at der altid er en afstand på 

mindst 0,3 m (1,0 ft) mellem dette apparat 
og trådløse kommunikationsenheder for 
at skire, at dette apparats væsentlige 
funktionsegenskaber opretholdes.

– Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand 
mellem dette apparat og andet 
elektromedicinsk udstyr.
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Produktspecifik sikkerhedsinformation

Følgende sikkerhedsinformation er blevet slettet:

Følgende sikkerhedsinformation er blevet ændret:

ADVARSEL

Risiko for fejl på enheden

Apparatet kan svigte, hvis strømmen 
afbrydes.

Slut altid apparatet til en 
nødstrømsforsyning.

ADVARSEL

Risiko på grund af magnetisk tiltrækning

Hvis udstyret flyttes eller placeres for tæt på 
MR-scanneren, kan det blive tiltrukket af det 
magnetiske felt.
– Undlad at flytte eller placere udstyret i 

områder med feltstyrker over 40 millitesla 
(400 gauss). Dette gælder udstyr, der er 
blevet slukket, og udstyr, der ikke er i 
brug.

– Åbn kun respiratordøren og -låsen uden 
for MR-rummet.

ADVARSEL

Risiko for at vælte under transport

Det medicinske udstyr kan risikere at vælte, 
hvis det ikke håndteres korrekt. Overhold 
følgende retningslinjer for transport af det 
medicinske udstyr:
– Det medicinske udstyr må kun flyttes af 

personer, som er fysisk i stand til dette.
– Apparatet skal transporteres af to 

personer for at øge manøvredygtigheden.
– Sørg for at det medicinske udstyr ikke 

støder mod noget ved transport op eller 
ned af hældninger, omkring hjørner og 
over tærskler (for eksempel i døråbninger 
og elevatorer).

– Fjern alle apparater, der er monteret på 
holdearmene eller på toppen af apparatet.

– Ryd skrivepladen og skub den helt ind i 
apparatet.

– Undlad at trække det medicinske udstyr 
hen over slanger, ledninger eller andre 
genstande på gulvet.

– Undlad at aktivere bremsen under flytning 
af det medicinske udstyr.

– Brug kun de medfølgende håndtag til at 
skubbe eller trække apparatet.
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For din egen og patientens sikkerhed

ADVARSEL

Risiko på grund af magnetisk tiltrækning

Genstande, der er placeret på 
anæstesiapparatet, men som ikke er beregnet 
til brug sammen med dette, kan blive kraftigt 
tiltrukket af magnetfeltet.
– Placer ikke genstande, der ikke er 

godkendt til brug sammen med Fabius 
MRI eller i MR-miljøer på apparatet, på 
skrivepladen eller i skuffen.

– Bring ingen ferromagnetiske værktøjer 
eller apparater ind i MR-miljøet.

– Håndter nedledninger, strømstik, CS-
slanger og det optiske interface 
(fiberoptisk kabel) forsigtigt, da de 
indeholder ferromagnetiske komponenter.

– Der må ikke udfører eftersyn eller 
vedligeholdelse på apparatet i et MR-miljø.

– Fabius MRI leveres med en ikke-
ferromagnetisk nøgle. Nøglen 
identificeres med en nøglebrik og må ikke 
erstattes af andre nøgler.

FORSIGTIG

Risiko for frakobling af patienten

Forsømmelig placering af slanger og kabler kan 
bringe patienten i fare. Hvis apparatet eller 
patientbordet flyttes, risikerer man, at patienten 
afkobles.
– Vær forsigtig ved etablering af tilslutninger til 

patienten.
– Sørg for, at slangerne er tilstrækkeligt lange.
– Ved flytning af apparatet eller patientbordet 

skal man være opmærksom på de slanger og 
kabler, der er tilsluttet patienten.
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Anvendelse

MEDIBUS- og Vitalink-protokoller

Følgende sikkerhedsinformation har fået tilføjelser og er blevet 
ændret:

Ved placering af Fabius MRI ved siden af et MRI-
system skal du sørge for, at det visuelle 
alarmsignal på alarmLED-linjerne er genkendelige 
i alle applikationsspecifikke situationer.

Systemoversigt

Ventilationssystem COSY (set ovenfra)

Følgende beskrivelse er ændret:

ADVARSEL

Risiko for at alarmer ikke høres eller 
bemærkes

Hvis alarmlydstyrken er indstillet for lavt, 
eller hvis apparatet er placeret forkert, bliver 
alarmsignalerne måske ikke hørt eller 
bemærkes først for sent.
– Indstil alarmlydstyrken så højt, at 

alarmsignalerne kan høres i det miljø, 
hvor apparatet er.

– Brugeren skal blive indefor alarmsignalets 
rækkevidde.

– Sæt apparatet, så alarmLED-linjerne kan 
ses fra forskellige vinkler og alle steder 
fra.

– Tildæk ikke alarmLED-linjerne.

BEMÆRK

Ansvaret for brugen af et serielt interface til et 
analogt eller optisk link og dataroutingen via 
MEDIBUS- eller Vitalink-protokollen til eksterne 
apparater, systemer eller netværk (LAN, WLAN, 
PDMS osv.) påhviler udelukkende 
systemproducenten eller driftsorganisationen.

Under drift er alarmerne og indikatorerne på 
anæstesiapparatet bindende og skal overholdes.

M Tilslutning til prøvegasreturslange
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Systemoversigt

Interfacepanel

Beskrivelsen af sikringen er ændret:

A COM 1-port

B Kontakt til O2-sensor

C Kontakt til flowsensor

D Tænd/sluk-knap

E Tilslutning til APL-slange

F Sikring til internt batteri

G Kontakt til luftvejstryksensor

H Tilslutning til PEEP-slange

2
3

4
2

5

A

B

C

D

FG

H
E
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Eksternt friskgasudtag

Følgende afsnit er ændret:

Brug af det eksterne friskgasudtag med 
omskifter og respiratorlås (valgfrit)

Kontakten gør det nemt at skifte 
friskgasforsyningen fra det kompakte 
ventilationssystem til ikke-genåndingssystemet.

Oversigt

A Eksternt friskgasudtag med en ekstra omskifter

B Lang friskgas-slange (på Fabius)

C APL-bypass-slange til respiratorlåsen

D Kort friskgas-slange (på ventilationssystem)

E Ventilationssystem

F Sampleslange

G Ikke-genåndingssystem (f.eks. Bain)

4
1

6
4

4

A B

C
D

E
F

G
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Systemoversigt

Forkortelser

Forkortelsen BTPS er blevet fjernet. Forkortelserne STPD 
(Standard Temperature and Pressure, Dry (standardtemperatur 
og -tryk, tør)) og RI (revisionsindeks) er blevet tilføjet.

Symboler

Følgende symboler er blevet tilføjet eller ændret:

Forkortelse Forklaring

RI Revisionsindeks

STPD Standard temperatur og omgivel-
sestryk, tryk
20 °C (68 °F), 1013 hPa, tørgas

Symbol Forklaring

Anvendt del af type BF (body 
floating)

Anvendt del af type B

Hold fri af olie og fedt

Jævnstrømsspænding

Vekselstrøm

  Anvend ikke en desfluranfor-
damper i et MR-miljø.

Skrøbelig, håndter forsigtigt

Hold tør

Tilslutning til returledning til prø-
vegas

Følgende symboler er blevet slettet:

Advarsel! Risiko for elektrisk 
stød. Fjern ikke dæksel.

gas return
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Produktlabels

Følgende produktlabels er ændret:

Produktlabel Forklaring

Vær opmærksom på lækagestrøm ved tilslutning af 
ekstra apparater.

Transportinformation, se kapitlet "Klargøring til 
opbevaring eller transport".

Overhold vægten på den nominelle konfiguration 
og den totale tilladelige vægt, se kapitlet "Tekniske 
data".

Må kun anvendes sammen med luftcylindere mær-
ket MR-sikre.

Følgende produktlabels er blevet tilføjet

Undlad at placere eller betjene apparatet i nærhe-
den af MRI-scannere eller magnetiske kilder, hvor 
der er en høj kraftlinjetæthed (≥40 mT/400 Gauss).

Brug af det eksterne friskgasudtag med en ekstra 
omskifter:

Når en kontrolleret ventilationsmodus (Volume 
Control, Pressure Control, Pressure Support, 
SIMV/PS) eller ventilationsmodussen ManSpont 
anvendes, skal omskifteren på det eksterne frisk-
gasudtag indstilles på positionen COSY. 

For flere oplysninger henvises til "Brug af det eks-
terne friskgasudtag med en ekstra omskifter (valg-
fri)" i kapitlet "Drift" i brugsanvisningen.

nom. 166 kg (364 lbs)
max. 295 kg (650 lbs)

86
08

76
4-

00

≤ 40 Millitesla (400 Gauss)

COSY
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Betjeningskoncept

Betjeningskoncept

LED-indikatorer

LED'er til angivelse af alarmstatus

Følgende grafik og tekst er blevet ændret eller tilføjet:

Signalgivning i tilfælde af en apparatfejl

Eksempel: Apparatets venstre side

– Hvis strømforsyningen og batteriet svigter, kan 
apparatet ikke længere betjenes. Kun de røde 
LED'er (D) i alarmLED-linjerne (C) blinker.

Signalgivning i tilfælde af alarmer

Eksempel: Apparatets venstre side

– De gule LED'er (E) lyser ved alarmer med 
henholdsvis lav og middel prioritet.

– De røde LED'er (F) lyser ved alarmer med høj 
prioritet.

FORSIGTIG

Risiko for at alarmer ikke bemærkes

Hvis apparatet ikke er placeret korrekt, er der 
risiko for, at alarmerne først bemærkes for sent 
eller slet ikke.
– Sæt apparatet, så alarmLED-linjerne kan ses 

fra forskellige vinkler og alle steder fra.
– Tildæk ikke alarmLED-linjerne.

2
3

4
9

4

D

2
9

2
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2

9
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E
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Montering og klargøring

Før første betjening

Aktivering af batteriet

Følgende sikkerhedsinformation er blevet ændret:

Tilslutning til hovedstrømforsyningen

Følgende sikkerhedsinformation er blevet ændret:

Ekstra stikkontakter

Følgende sikkerhedsinformation er blevet tilføjet:

ADVARSEL

Risiko som følge af reduceret strømforsyning 
fra det interne batteri

Batteriets ladekapacitet kan blive reduceret 
ved langtidsopbevaring.

Kontroller batteriets funktionelle integritet, 
hvis det ikke er blevet ladet op i 6 måneder. 
Dette gøres ved at oplade batteriet i 16 timer 
og ventilere en testlunge i mindst 45 minutter 
i batteridrift.

ADVARSEL

Risiko på grund af magnetisk tiltrækning

Netledninger, strømstik, centrale 
forsyningsslanger og det optiske interface 
(fiberoptisk kabel) indeholder små 
ferromagnetiske komponenter. 

Vær forsigtig ved håndtering af netledninger, 
strømstik, centrale forsyningsslanger og det 
optiske interface (fiberoptisk kabel). 

ADVARSEL

Potentiel elektrisk fare

Undlad at tilslutte ekstra stikkontaktbånd 
eller forlængerledninger til stikkontaktbåndet 
til medicinsk udstyr.
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Montering og klargøring

Samling af ventilationssystemet

Følgende kapitler er blevet ændret:

Tilslutning af respirationsslangerne og 
filtrene

Data for tidalvoluminer for voksne og pædiatriske patienter er 
blevet ændret:

1 Vælg egnet tilbehør til den relevante 
patientkategori.

Voksne Pædiatriske 
patienter

Neonate

Tidalvolumen >700 mL 301 til 700 mL 50 til 300 mL <50 mL

Ventilationspose 3 L 2 L 1 L 0,5 L

Slangesystem Voksne Pædiatrisk Neonate (eller 
pædiatriske)

Filter Filter, HMEF eller HME Anvend filtre med 
lav modstand og 

overensstemmelse.
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Indsættelse af en ny O2-sensorkapsel

Terminologien for O2 sensoren er ændret.

1 Fjern O2 sensoren (A) fra inspirationsventilen.

2 Drej skruelåget (C) af O2 sensorhuset.

3 Tag den nye O2 sensorkapsel ud af 
emballagen.

4 Sæt O2 sensorkapslen (B) ind i huset, så de 
ringformede ledere berører kontakterne i O2 
sensorhuset.

5 Sæt skruelåget (C) stramt på med håndkraft.

6 Sæt O2 sensoren (A) tilbage i 
inspirationsventilen.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Hvis O2 sensorkapslen udskiftes under drift, 
kan der overføres lækstrømme.

Rør ikke ved patienten.

2
0

9
7

1

ADVARSEL

Risiko for ukorrekt O2-måling

En ukorrekt monteret O2 sensorkapsel vil 
resultere i ukorrekte målinger.
– Sørg for, at O2 sensorkapslen er korrekt 

indsat i O2 sensorhuset.
– Sørg for, at O2 sensoren er korrekt indsat i 

inspirationsventilen.

C

B

A
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Montering og klargøring

Tilslutning af sensorerne og målerslangerne

Følgende kapitel er blevet tilføjet:

Tilslutning af APL-bypass-slangen og 
PEEP/PMAX-slangen

På apparater med optionen "eksternt friskgasudtag 
med en ekstra omskifter og respiratorlås" skal man 
være opmærksom på følgende ved tilslutning af 
APL-bypass-slangen:

APL-bypass-slangen består af en lang slange med 
et T-stykke og en kort slange.

1 Tilslut den lange APL-bypass-slange til stik A 
og B.

2 Tilslut den korte APL-bypass-slange til stik E 
og F.

3 Slut PEEP/PMAX-slangen til stik C og D.

4
1

6
4

8

BEMÆRK

APL-bypassslangen er tykkere end PEEP/PMAKS 
slangen.

AF

BD

E C
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Flytning og placering af Fabius MRI 

Markering af driftsstedet

Følgende tekst er blevet ændret og sikkerhedsinformationen 
tilføjet:

1 Brug af separat teslameter bestemmer arealet i 
x-y-planet, hvor feltstyrken ikke overstiger 
40 millitesla (400 gauss).

Placering på driftsstedet

Følgende illustration og handlingstrin er blevet tilføjet og 
ændret:

1 Kontroller, at armen (A) på ventilatordøren er 
lukket.

2 Tænd apparatet.

3 Flyt Fabius MRI til den afmærkede 
driftsplacering. Sørg for, at apparatet flyttes 
uden for 40 millitesla-linjen. Hvis 
teslasensorerne (B) i apparatet afgiver et 
hørligt signal, er 40 millitesla-grænsen blevet 
overskredet.

4 Sørg for, at de ekstra alarmLED-linjer i 
apparatets øverste hjørner er synlige fra de 
ønskede vinkler.

5 Slut apparatet til en strømforsyning.

2
6

7
2

5

BEMÆRK

Dräger anbefaler mærkning af 40 millitesla-linjen 
(A) på gulvet med sort-gul tape.

A

A

2
9

1
6

1
2

3
4

2
7

A

BB
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Sådan startes apparatet

Sådan startes apparatet

Tænder

Følgende tekst er ændret:

Systemtest

Når anæstesiapparatet er blevet tændt, starter det 
på følgende måde:

– LED'erne i alarmLED-linjen begynder at lyse, 
se kapitlet "LED-indikatorer".

– Der udføres en systemtest, der kontrollerer 
forskellige komponenter. Alle testresultaterne 
samt restresultaterne for hver enkelt 
komponent vises på skærmen.

– Gennemført: Best.

– Mislykkedes: Fejl

– Under systemtesten høres 1 testtone for at 
teste højttalerne. For at høre denne tone må 
man ikke stå længere væk en 4 m (13 fod) fra 
apparatet.

– Efter gennemførelse af systemtesten indlæses 
standardindstillingerne for ventilation.

– Fabius skifter automatisk til Standby-modus

Følgende sikkerhedsinformation er blevet ændret:

  LED'er til batteris-
vigtalarm:
LED'erne lyser mindst 
en gang pr. startproce-
dure.

  LED'er til alle alarmpri-
oriteter:
LED'erne lyser kun en 
gang samtidig pr. tæn-
dingsprocedure.

FORSIGTIG

Funktionsfejl på apparatet

Brugeren skal kontrollere, at der rent faktisk 
udsendes en testtone, og at det visuelle 
alarmsignal (alarmLED'er) er driftsklart. 
Apparatet kontrollerer kun, om højttaleren er 
tilsluttet. Et fuldstændigt tab af ventilations- og 
monitoreringsfunktionen vil muligvis ikke blive 
bemærket, hvis højttaleren eller det visuelle 
alarmsignal svigter.

Hvis der ikke høres en tone, eller alarmLED'erne 
ikke begynder at lyse, er apparatet kun betinget 
driftsklart. Kontakt DrägerService.
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Betjening

Ventilation

Følgende kapitler er blevet tilføjet eller ændret:

Indbyrdes afhængighed mellem 
kontrolelementerne

Nogle indstillelige parametre kan begrænses eller 
gensidigt begrænse hinanden, så bestemte 
kombinationer af behandlingsindstillinger ikke er 
mulige, f.eks. VT og Frekv. i Volume Control 
ventilationsmodus.

Hvis en tilstand nås, hvor en parameter ikke 
længere kan ændres, skal den begrænsende først 
justeres. Dette vil aktivere justering af den 
begrænsede parameter.

Eksternt friskgasudtag med omskifter 
og respiratorlås (valgfrit)

Når omskifteren på det eksterne friskgasudtag 
indstilles til drift med et ikke-genåndingssystem 

, forhindrer respiratorlåsen, at en kontrolleret 
ventilationsmodus (Volume Control, Pressure 
Control, Pressure Support, SIMV/PS) startes.

Følgende alarmer afgives:

Fra softwareversion 3.37:

– Ventilator fejl !!!

– Kontroll. APL/ekst.FGU !!!

Med ældre softwareversioner:

– Ventilator fejl !!!

– Kontroller APL ventil !!!

1 Indstil omskifteren på det eksterne 
friskgasudtag til COSY.

Funktionen på respiratorlåsen er kun tilgængelig 
med optionen "eksternt friskgasudtag med 
omskifter og respiratorlås".

Denne funktion er ikke tilgængelig på ældre 
versioner af det eksterne friskgasudtag med 
omskifter.

Ventilationsmodus ManSpont

Følgende information er blevet tilføjet:

For ventilation i ManSpont ventilationsmodus skal 
du bruge en tætsluttende maske eller en tube.

FORSIGTIG

Risiko for udetekteret friskgasmangel

Når omskifteren på det eksterne friskgasudtag 
indstilles til drift med et ikke-genåndingssystem 
[ ], vises ingen alarm i starten af 
ManSpont ventilationsmodussen.

Kontroller, at omskifteren på det eksterne 
friskgasudtag er blevet indstillet til COSY.

4
1

6
7

3

C
O

SY
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Betjening

Ventilatorens sikkerhedsfunktioner

Fabius' adfærd ved manglende handling 
fra brugerens side

Følgende sikkerhedsinformation er ændret:

ADVARSEL

Risiko for at patienten genvinder 
bevidstheden eller risiko for hypoxi

Hvis gasforsyningen svigter, sker yderligere 
betjening af anæstesiapparatet med 
omgivende luft. Oxygen og anæstesigas 
leveres ikke længere. På grund af patientens 
genånding falder den inspiratoriske 
koncentration af anæstesigasser og oxygen i 
ventilationsgassen.

Overvåg gaskoncentrationerne grundigt, og 
anvend intravenøse anæstesimidler, hvis det 
er nødvendigt.
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Brug af det eksterne friskgasudtag med omskifter og respiratorlås 
(valgfrit)

De følgende kapitler er blevet ændret:

Klargøring

Eksempel: Bain ikke-genåndingssystem

1 Slut ikke-genåndingssystemet (B) til det 
eksterne friskgasudtag (A).

2 Skru sampleslangen (C) til Luer-Lock-
tilslutningen på ventilationsmasken eller på 
ventilationssystemfilteret og på vandfælden på 
gasmonitoren.

3 Tilslut om nødvendigt 
anæstesiudsugningsslangen på ikke-
genåndingssystemet til den anden tilslutning 
(D) på anæstesigasudsugningen.

Følg brugsvejledningen til ikke-
genåndingssystemet og 
anæstesimodtagelsessystemet (AGS).

ADVARSEL

Insufficient gasforsyning til patienten

Ikke-genåndingssystemer er kun beregnet til 
manuel ventilation eller spontan vejrtrækning 
og må kun sluttes til det eksterne 
friskgasudtag.

Sørg for adækvat gasmonitorering ved brug 
af et ikke-genåndingssystem.

ADVARSEL

Risiko for fejlfortolkning af målte værdier

Værdierne for O2, tryk og volumen, der bliver 
vist på Fabius, svarer ikke til værdierne på 
det eksterne friskgasudtag, der er sluttet til 
patienten, da de er baseret på målinger 
foretaget i ventilationssystemet.

Ved brug af det eksterne friskgasudtag skal 
du skifte til Standby.

ADVARSEL

Risiko for fejl i gastilførslen

O2 og CO2 og evt. anæstesigasser skal også 
monitoreres for ikke-genåndingssystemer.

Sampleslangen skal være tilsluttet 
konnektoren på ikke-genåndingssystemet og 
konnektoren på gasanalysatoren (f.eks. Scio, 
Vamos).
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Betjening

Drift med ikke-genåndingssystem

Omdirigering af friskgasflowet til ikke-
genåndingssystemet:

1 Indstil omskifteren til .

Omskifteren peger i retning af ikke-
genåndingssystemet.

2 Indstil friskgasflowet.

For at forhindre genånding skal 
friskgasforsyningen være mindst det dobbelte 
af minutvolumenet.

3 Ikke-genåndingssystemet skal anvendes i 
henhold til den tilhørende brugsvejledning.

Drift med ventilationssystemet (COSY)

Inden brug af en kontrolleret ventilationsmodus 
(Volume Control, Pressure Control, Pressure 
Support, SIMV/PS) eller ManSpont-
ventilationsmodus:

1 Indstil omskifteren til COSY.

Omskifteren peger i retning af friskgasindtaget.

2 Skru sampleslangen tilbage på Y-stikket på 
slangesystemet.

Når omskifteren på det eksterne friskgasudtag 
indstilles til drift med et ikke-genåndingssystem 

, forhindrer respiratorlåsen, at en kontrolleret 
ventilationsmodus (Volume Control, Pressure 
Control, Pressure Support, SIMV/PS) startes.

Følgende alarmer afgives:

Fra softwareversion 3.37:

– Ventilator fejl !!!

– Kontroll. APL/ekst.FGU !!!

Med ældre softwareversioner:

– Ventilator fejl !!!

– Kontroller APL ventil !!!

Afslutning af drift

1 Luk alle flowkontrolventiler på apparatet.
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FORSIGTIG

Risiko for udetekteret friskgasmangel

Når omskifteren på det eksterne friskgasudtag 
indstilles til drift med et ikke-genåndingssystem 
[ ], vises ingen alarm i starten af 
ManSpont ventilationsmodussen.

Kontroller, at omskifteren på det eksterne 
friskgasudtag er blevet indstillet til COSY.



Betjening

22  Supplement Fabius MRI SW 3.n

Afslutning af drift

Følgende sikkerhedsinformation er blevet tilføjet:

ADVARSEL

Risiko for infektion

Patogene bakterier kan overføres mellem 
patienter via testadapteren. Hvis et tidligere 
anvendt Y-stykke eller filter er koblet på 
testadapteren, og hvis en genbehandlet 
komponent sættes på senere i processen 
(f.eks. under en lækagetest), kan den nye 
komponent blive kontamineret.

Kun genbehandlede komponenter må kobles 
til testadapteren.
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Betjening

Klargøring til opbevaring eller transport 

Følgende sikkerhedsinformation er ændret:

ADVARSEL

Risiko for at vælte under transport

Det medicinske udstyr kan risikere at vælte, 
hvis det ikke håndteres korrekt. Overhold 
følgende retningslinjer for transport af det 
medicinske udstyr:
– Det medicinske udstyr må kun flyttes af 

personer, som er fysisk i stand til dette.
– Apparatet skal transporteres af to 

personer for at øge manøvredygtigheden.
– Sørg for at det medicinske udstyr ikke 

støder mod noget ved transport op eller 
ned af hældninger, omkring hjørner og 
over tærskler (for eksempel i døråbninger 
og elevatorer).

– Fjern alle apparater, der er monteret på 
holdearmene eller på toppen af apparatet.

– Ryd skrivepladen og skub den helt ind i 
apparatet.

– Undlad at trække det medicinske udstyr 
hen over slanger, ledninger eller andre 
genstande på gulvet.

– Undlad at aktivere bremsen under flytning 
af det medicinske udstyr.

– Brug kun de medfølgende håndtag til at 
skubbe eller trække apparatet.

ADVARSEL

Risiko på grund af magnetisk tiltrækning

Genstande, der er placeret på 
anæstesiapparatet, men som ikke er beregnet 
til brug sammen med dette, kan blive kraftigt 
tiltrukket af magnetfeltet.
– Placer ikke genstande, der ikke er 

godkendt til brug sammen med Fabius 
MRI eller i MR-miljøer på apparatet, på 
skrivepladen eller i skuffen.

– Bring ingen ferromagnetiske værktøjer 
eller apparater ind i MR-miljøet.

– Håndter nedledninger, strømstik, CS-
slanger og det optiske interface 
(fiberoptisk kabel) forsigtigt, da de 
indeholder ferromagnetiske komponenter.

– Der må ikke udfører eftersyn eller 
vedligeholdelse på apparatet i et MR-miljø.

– Fabius MRI leveres med en ikke-
ferromagnetisk nøgle. Nøglen 
identificeres med en nøglebrik og må ikke 
erstattes af andre nøgler.
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Konfiguration

Konfiguration i standby

Lækagetest

Følgende tekst er ændret:

Sikkerhedsventiltest

Denne test kontrollerer sikkerhedsventilernes 
funktionelle integritet.

Testresultaterne vises på skærmen sammen med 
resultaterne af lækagetesten (B).

Fejlfinding i tilfælde af mislykket 
sikkerhedsventiltest

Følgende sikkerhedsinformation er ændret:

 Gentag lækagetest. Undlad at betjene udstyret, 
hvis sikkerhedsventiltesten mislykkes 
gentagne gange. Kontakt DrägerService eller 
den autoriserede lokale servicepartner.

Resultater af compliancetesten

Værdien for systemcomplicance er blevet ændret:

ADVARSEL

Risiko for uventet overtryk eller undertryk

En snavset eller ikke-fungerende 
sikkerhedsventil kan ikke kompensere for 
pludseligt opstået overtryk eller undertryk i 
ventilationssystemet.

Udfør lækagetest inden opstart af udstyret. 
Følg resultatet af sikkerhedsventiltesten.

Systemcompliance 
[mL/cmH2O]

Vist resultat 
[mL/cmH2O]

≤
6,0

Målt værdi og OK
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Konfiguration

Side Standby indst.

Ændring af konfigurationerne

Ændring af enhed for tryk

Følgende tekst er ændret:

1 Vælg menupunktet Enheder for tryk (G), og 
bekræft.

Skærmen med adgangskodeforespørgslen åbner.

2 Indtast adgangskoden (H), og bekræft.

Følgende enheder kan vælges:
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Vælg ny enhed, og bekræft.

Vinduet lukkes.

2
2

1
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Standby indst.

G

Standby indst.
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Løsning af problemer

Strømsvigt

Strømforsyningsfejl

Følgende tekst er ændret:

Hvis netstrømmen svigter, skifter Fabius 
automatisk til det interne batteri.

Den resterende batteriopladning vises på 
statuslinjen.

Batteriets driftstid afhænger af 
ventilationsindstillingerne og batteriets tilstand 
(alder og batteriladning). Et fuldt opladet batteri 
kan sikre strømforsyning i mindst 45 minutter.

Følgende sikkerhedsinformation er blevet ændret:

Respiratorfejl

Alarm Ventilator fejl !!!

Det første trin er blevet tilføjet:

1 Indstil omskifteren på det eksterne 
friskgasudtag med respiratorlås (valgfri) til 
COSY.

2 Skift til ManSpont ventilationsmodus.

3 Stil APL-ventilen på Man.

4 Indstil APL-ventilens justeringsknap til det 
ønskede tryk.

5 Fyld ventilationsposen, brug O2-flush-knappen, 
hvis det er nødvendigt.

6 Ventiler patienten manuelt.

ADVARSEL

Utilstrækkelig ventilation af patienten

Når Batteri lavt !!-alarmmeddelelsen 
(resterende batteriopladning 10 %) vises, vil 
ventilatoren kun fortsætte med at virke nogle 
få minutter mere.

Genopret netstrømforsyning. Derefter er den 
kontrollerede ventilation igen tilgængelig.
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Løsning af problemer

Fejl på O2 sensoren

Terminologien for O2 sensoren er ændret.

Årsager til fejlkalibrering

Kalibreringen lykkedes ikke, hvis 
alarmmeddelelsen 02 sensor fejl ! vises efter 
kalibrering af O2 sensoren.

Mulige årsager og afhjælpninger gennemgås i 
følgende tabel.

Årsag Afhjælpning

Under kalibreringen blev O2 sensoren udsat for en 
luftblanding med ekstremt høj eller lav oxygenkon-
centration.

Sørg for, at O2 sensoren udsættes for omgivende 
luft under hele kalibreringen.

Under kalibreringen blev O2 sensoren udsat for en 
luftblanding med skiftende oxygenkoncentration.

Sørg for, at O2 sensoren udsættes for omgivende 
luft under hele kalibreringen.

O2 sensoren blev ikke udsat for omgivende luft i til-
strækkeligt lang tid inden kalibreringen.

Udsæt O2 sensoren for omgivende luft i 2 minutter. 
Hvis der er blevet indsat en ny O2 sensorkapsel, 
skal O2 sensoren udsættes for omgivende luft i 
15 minutter.

Den maksimale brugsperiode for O2 sensorkapslen 
er udløbet.

Udskift O2 sensorkapslen. Udsæt O2 sensoren for 
omgivende luft i 15 minutter inden kalibrering.

O2 sensoren er ikke tilsluttet. Kontroller, at stikket på O2 sensorkablet er sat i den 
afmærkede tilslutning bag på apparatet.
Kontroller, at O2 sensorkapslen er blevet korrekt 
indsat i O2 sensorhuset.
Tilslut O2 sensoren korrekt og kalibrer igen.
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Alarm – Årsag – Afhjælpning

Terminologien for O2 sensoren er ændret.

Årsagerne til og afhjælpningen af følgende alarmer er blevet 
ændret.

Alarm-
prioritet

Alarm Årsag Afhjælpning

(8) 02 sensor fejl ! O2 sensoren var ikke korrekt 
kalibreret.

Udfør kalibreringsprocedu-
ren for O2 sensoren (se 
kapitlet om kalibrering af 
O2 sensoren).

O2 sensorkapsel udskiftet 
og/eller O2 sensor ikke kali-
breret.

Udfør kalibreringsprocedu-
ren for O2 sensoren (se 
kapitlet om kalibrering af 
O2 sensoren).

O2 sensorkapsel brugt op. Udskift O2 sensorkapsel og 
kalibrer.

O2 sensor ikke tilsluttet. 
Sensorkabel defekt.

Tilslut O2 sensorkablet. 
Udskift enhed til O2 sensor-
hus.

(6) Tid for O2-sensorkal.! Der er gået mere end 
18 timer siden sidste O2 
sensorkalibrering.

Udfør kalibreringsprocedu-
ren for O2 sensoren (se 
kapitlet om kalibrering af 
O2 sensoren).

Alarm-
prioritet

Alarm Årsag Afhjælpning

(31) Insp O2 lav !!! Inspiratorisk O2 koncentration 
er under den nedre alarm-
grænse.

Kontroller O2 forsyning. 
Kontroller indstillingen for 
flowkontrolventil og nedre 
O2 alarmgrænse.

Ukorrekt indstilling af omskif-
teren på det eksterne frisk-
gasudtag.

Kontroller indstillingen på 
omskifteren på det eks-
terne friskgasudtag.

(21) Friskgas lav !! Insufficient friskgastilførsel i 
alle ventilationsmodi.

Sørg for at sikre sufficient 
friskgastilførsel.

Slange blokeret/knækket. Kontroller slanger.

Lækage i ventilationssyste-
met.
Slange ikke tilsluttet ventilati-
onssystemet.

Kontroller ventilationssy-
stem.

Ukorrekt indstilling af omskif-
teren på det eksterne frisk-
gasudtag.

Kontroller indstillingen på 
omskifteren på det eks-
terne friskgasudtag.
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Løsning af problemer

Følgende alarm er blevet tilføjet:

(28) Ventilator fejl !!! Fejl på APL-bypassventil. Kontroller membran på 
ventilator og luk dækslet. 
Kontroller, om tilslutningen 
af APL-bypassventilen er 
korrekt, samt for lækage. 
Vælg Standby og skift der-
efter til foregående ventila-
tionsmodus. Kontroller 
APL-ventilindstilling.

Omskifteren på det eksterne 
friskgasudtag med omskifter 
og respiratorlås står i forkert 

position ( ), i stedet for 

COSY.

Indstil omskifteren på det 
eksterne friskgasudtag til 
COSY.

Alarm-
prioritet

Alarm Årsag Afhjælpning

Alarm-
prioritet

Alarm Årsag Afhjælpning

(26) Kontroll. APL/ekst.FGU !!! Fejl på APL-bypassventil. Kontroller membran på 
ventilator og luk dækslet. 
Kontroller, om tilslutningen 
af APL-bypassventilen er 
korrekt, samt for lækage. 
Vælg Standby og skift der-
efter til foregående ventila-
tionsmodus. Kontroller 
APL-ventilindstilling.

Omskifteren på det eksterne 
friskgasudtag står i forkert 

position ( ), i stedet for 

COSY.

Indstil omskifteren på det 
eksterne friskgasudtag til 
COSY.
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Genbehandling

Kapitlet med titlen ”Rengøring, desinficering og sterilisering” er 
blevet ændret.

Afmontering

Følgende sikkerhedsinformation er blevet tilføjet:

Overhold følgende før afmontering

 Sluk apparatet og alle supplerende apparater, 
og tag strømstikket ud.

Følgende sikkerhedsinformation er blevet tilføjet:

Information om afmonterede 
tilbehørsdele og monterede apparater

Overhold brugsvejledningen til følgende 
tilbehørsdele:

Monterede apparater

– Endotrakealt sug

– Hængslede arme

– Monitorer

– Sensorer og kabler

– IT-systemer

– AGS

– Apparatbelysning

Følgende sikkerhedsinformation er ændret:

Afkobling af ventilationssystemet 

Terminologien for 02 sensoren er ændret.

Før fjernelse af ventilationssystemet skal følgende 
slanger og kabler fjernes:

– Flowsensorkabel

– O2 sensorkabel og O2 sensor

– Trykmålingsslange

– APL-bypassslange

– PEEP/Pmax-slange

ADVARSEL

Risiko på grund af magnetisk tiltrækning

Apparatet må ikke monteres eller afmonteres 
i et MR-miljø.

ADVARSEL

Risiko for infektion

Hvis der ikke bruges et bakteriefilter, kan 
ventilationssystemet blive kontamineret med 
patogener.

I så fald skal ventilationssystemet rengøres 
efter hvert patientskift, og der skal indsættes 
en ny oxygenkapsel.

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse af apparatet og risiko for 
skader

Rengøring og sterilisering kan resultere i fejl på 
O2 sensoren. Udsivende stoffer kan beskadige 
basisapparatet og bringe patienten og brugeren i 
fare.

Undlad at rengøre eller sterilisere O2 sensoren.
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Genbehandling

De følgende kapitler er blevet tilføjet eller ændret.

Oplysninger om genbehandling

Vejledningen for genbehandlingen er baseret på 
internationalt accepterede retningslinjer, f.eks. 
standarden ISO 17664.

Sikkerhedsinformation

ADVARSEL

Risiko pga. produkter, der ikke er 
genbehandlet korrekt

Produkter til flergangsbrug skal 
genbehandles, da der ellers vil være øget 
infektionsrisiko.
– Overhold hospitalets regler vedrørende 

hygiejne og genbehandling.
– Overhold de nationale regler vedrørende 

hygiejne og genbehandling.
– Brug validerede 

genbehandlingsprocedurer.
– Flergangsprodukter skal genbehandles 

efter hver brug.
– Overhold producentens forskrifter til 

rengøringsmidler, desinfektionsmidler og 
genbehandlingsudstyr.

FORSIGTIG

Risiko pga. defekte produkter

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

Kontroller produkterne for tegn på slitage, og 
udskift dem om nødvendigt.

FORSIGTIG

Risiko for flowmålingsfejl

Ukorrekt genbehandling og snavs, f.eks. 
aflejringer eller partikler, kan beskadige 
flowsensoren. 
– Ingen maskinel rengøring eller desinficering
– Ingen plasma- eller strålingssterilisering
– Ingen vandstråler, komprimeret luft, børster 

eller lignende
– Intet ultrasonisk bad
– Ingen varmdampsterilisering med Spirolog- 

og Infinity ID flowsensorer
– Rengør og desinficer flowsensoren i 

overensstemmelse med den tilhørende 
brugsvejledning.

– Brug kun rene desinfektionsopløsninger til 
desinficering af flowsensoren.

ADVARSEL

Brandfare

Overskydende dampe af let antændelige 
desinfektionsmidler (f.eks. alkohol) og 
aflejringer, der ikke blev fjernet under 
rengøring, kan antænde, når flowsensoren er 
i brug.
– Sørg for partikelfri rengøring og 

desinficering.
– Efter desinfektion skal flowsensoren 

lufttørre i mindst 30 minutter.
– Undersøg, om der er synlige skader 

såsom snavs, slimrester, 
lægemiddelaerosoler eller partikler, før du 
isætter flowsensoren.

– Udskift flowsensorer, når de er 
beskadigede, snavsede eller ikke 
partikelfri.
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Følgende sikkerhedsinformation er blevet slettet:

Klassifikation for genbehandling

Klassifikation af medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr og deres komponenter 
klassificeres efter, hvordan de anvendes og den 
medfølgende risiko.

ADVARSEL

Risiko for apparatfejl

Hvis kontrolområderne i ventilpladen ikke er 
tilstrækkeligt tørre, kan dette påvirke 
apparatets funktion og medføre fejl på det 
medicinske udstyr.

Efter rengøring skal ventilationssystemet 
steriliseres med damp, indtil det er 
fuldstændigt tørt.

Klassifika-
tion

Forklaring

Ikke-kritisk Komponenter, der kun berører 
intakt hud

Semikritisk Komponenter, der leder ventilati-
onsgas eller kommer i kontakt med 
slimhinder eller patologisk ændret 
hud

Kritisk Komponenter, der gennemtrænger 
hud eller slimhinder eller kommer i 
kontakt med blod
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Genbehandling

Klassifikation af apparatspecifikke komponenter

Overhold brugsanvisningen til komponenterne.

Følgende klassifikation anbefales af Dräger.

Ikke-kritisk
Kontrolelementer og apparatoverflader inklusive:

– Skærm

– Softkeys

– Drejeknap

– O2-flush-knap

– Flowkontrolventiler

– APL-ventil

– O2 sensorhus

– Skriveplade

– Gribestang på trolley

– Skuffehåndtag

– Standardskinner på begge sider

– Clic-adapter, Clic-absorber

– Testadapter på posevinkelstykket

– Omskifter til eksternt FGU og port til eksternt 
FGU

Andre overflader, der berøres regelmæssigt:

– Sidedele til skærmhuse og andre 
patientmonitorer

– Tilbehørsdele:

– Opbevaringsbakker

– Hylde

– Hængslede arme

– Sensorer til slanger til komprimeret luft

– Stik

– Luftcylinderventiler

– Overførselsslange til AGS

– Kabler og slanger, der ligger på gulvet

– Bremse

Overflader, der berøres mindre regelmæssigt:

– Netværkskabler og datakabler

– Slanger til komprimeret luft

– Reduktionsventiler

– Luftcylindre

– Skuffeoverflader, udvendig og indvendig

– AGS

– Lampe

– Holder til sampleslange

Semikritisk

– Ventilationssystem:

– Slangesystemets kabinet

– Inspirations-/eksspirationsporte, APL-ventil

– Inspirationsventil:eksspirationsventil

– Posevinkelstykke

– Stiv arm til ventilationspose (ekstraudstyr)

– Fleksibel arm til ventilationspose 
(ekstraudstyr)

– Ventilationsslanger

– Absorberbeholder og absorberindsats

– Absorberkalkstøvfilter (option)

– Sampleslange

– Når sampleslangen bliver monteret på Y-
stykket.

– Når sampleslangen monteres direkte på Y-
stykket, og filtrene monteres direkte på 
ventilationssystemet

– Ventilatordæksel

– Ventilatormembran

– Ventilatorslange

– Flowsensor

Kritisk

Apparatet indeholder ikke nogen komponenter, der 
er klassificeret som kritiske.
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Genbehandlingsliste

Komponenter Overfladedesin-
fektion med ren-
gøring

Manuel rengøring 
med efterfølgende 
desinficering ved 
nedsænkning

Maskinel rengø-
ring med termisk 
desinficering

Dampsterilisering

Apparatets overfla-
der

Ja Nej Nej Nej

Slangesystemets 
kabinet

Ja Ja Ja Ja

Porte Nej Ja Ja Ja

APL-ventil Ja (ekstern) Ja Ja Ja

Inspirationsven-
til:eksspirations-
ventil

Nej Ja Ja Ja

Posevinkelstykke Ja Ja Ja Ja

Stiv arm til ventila-
tionspose (ekstra-
udstyr)

Ja Ja Ja Ja

Fleksibel arm til 
ventilationspose 
(ekstraudstyr)

Ja Ja Ja Ja

Absorberbeholder 
og absorberindsats

Nej Ja Ja Ja

Clic-adapter (valg-
fri)

Ja Ja Ja Ja

Ventilatordæksel Ja Nej Ja Ja

Ventilatormembran Nej Nej Ja Ja
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Procedurer for genbehandling

Validerede genbehandlingsprocedurer

På tidspunktet for den produktspecifikke 
validering, viste følgende 
genbehandlingsprocedurer god 
materialekompatibilitet og effektivitet:

Desinfektionsmidler

Brug nationalt godkendte desinfektionsmidler, der 
er egnede til den pågældende 
genbehandlingsprocedure.

Overfladedesinfektionsmidler

Følgende overfladedesinfektionsmidler har vist 
god materialekompatibilitet på testtidspunktet. De 
kan benyttes i tillæg til 
overfladedesinfektionsmidlerne angivet i afsnit 
"Validerede genbehandlingsprocedurer".

Producenterne af overfladedesinfektionsmidlerne 
har mindst bekræftet følgende virkningsspektrum:

– Baktericid

– Gærsvampedræbende

– Virucidal eller virucidal mod kappebærende 
vira

Følg producentens vejledning til 
overfladedesinfektionsmidlet.

Anvendelse af andre overfladedesinfektionsmidler 
er på brugerens eget ansvar.

Procedure Middel Producent Koncentra-
tion

Kontakttid Tempera-
tur

Overfladedesinfektion 
med rengøring

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Manuel rengøring Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Desinficering ved ned-
sænkning

Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Maskinel rengøring Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Maskinel desinfektion 
(termisk)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Dampsterilisering – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Dräger gør opmærksom på, at midler, der frigiver 
ilt eller chlor, kan ændre farven på nogle 
materialer. Farveændringer er ikke et tegn på, at 
produktet ikke virker korrekt.

Klasse af aktivt stof Overfladedesinfektionsmidler Producent

Midler, der frigiver chlor Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Midler, der frigiver ilt Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

1) Produceres ikke længere

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Kvaternære ammoniumforbindel-
ser

Mikrozid sensitive liquid2)

2) Virucidal mod kappebærende vira

Schülke & Mayr

Mikrozid sensitive wipes2)

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

acryl-des2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare

Aldehyder Buraton 10 F1) Schülke & Mayr
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Genbehandling

Desinfektionsmidler

Brug nationalt godkendte desinfektionsmidler, der 
er egnede til den pågældende 
genbehandlingsprocedure.

Overfladedesinfektion med rengøring

1 Forureninger skal fjernes straks. Fjern 
forureninger med en klud, der er fugtet med 
desinfektionsmiddel.

2 Foretag overfladedesinfektion.

3 Når desinfektionsmidlet har virket på produktet 
i den specificerede kontakttid, fjernes 
resterende desinfektionsmiddel.

4 Tør med en klud, der er fugtet med vand 
(mindst drikkevandskvalitet). Lad produktet 
tørre.

5 Kontroller produktet for synlig forurening. 
Gentag trin 1 til 5 om nødvendigt.

6 Kontroller produktet for tegn på synlige skader, 
og udskift det om nødvendigt.

Manuel rengøring med efterfølgende 
desinficering ved nedsænkning

Manuel rengøring

Rengøringsmidlets pH-værdi skal være mellem 
9 og 12.

1 Forbered en rengøringsopløsning i 
overensstemmelse med producentens 
anvisninger.

2 Bevæg produktet flere gange frem og tilbage i 
opløsningen. Sørg for, at opløsningen kommer 
på alle overflader og i indvendige hulrum.

3 Skyl produktet med vand (mindst 
drikkevandskvalitet), indtil der ikke længere 
kan ses rester af rengøringsmidlet.

4 Kontroller produktet for synlig forurening. 
Gentag trin 1 til 4 om nødvendigt.

5 Kontroller produktet for tegn på synlige skader, 
og udskift det om nødvendigt.

Desinficering ved nedsænkning

1 Forbered en desinfektionsopløsning i 
overensstemmelse med producentens 
anvisninger.

2 Bevæg produktet flere gange frem og tilbage i 
opløsningen. Sørg for, at opløsningen kommer 
på alle overflader og i indvendige hulrum.

3 Efter kontakttiden skylles produktet med vand 
(mindst drikkevandskvalitet), indtil der ikke 
længere kan ses rester af desinfektionsmidlet.

4 Kontroller produktet for tegn på synlige skader, 
og udskift det om nødvendigt.

5 Ryst eventuelle vandrester grundigt ud. Lad 
produktet tørre fuldstændigt.

Maskinel rengøring med termisk 
desinficering

Brug en rengørings- og desinfektionsmaskine, der 
overholder kravene i standarden ISO 15883. 
Dräger anbefaler at benytte en vogn til anæstesi- 
og ventilationstilbehør.

1 Placer produktet i kurven, så det står sikkert. 
Sørg for følgende:

– Alle overflader og indvendige hulrum kan 
skylles fuldstændigt.

– Vandet kan løbe ud frit.

2 Brug et passende rengøringsmiddel.

3 Vælg et passende program. Brug 
demineraliseret vand til den afsluttende 
skylning.

4 Kontroller produktet for synligt snavs, efter 
programmet er færdigt. Gentag om nødvendigt 
programmet, eller foretag manuel rengøring og 
desinfektion med nedsænkning.

5 Kontroller produktet for tegn på synlige skader, 
og udskift det om nødvendigt.

ADVARSEL

Risiko pga. indtrængende væske

Indtrængende væske kan forårsage:

– Beskadigelse af apparatet

– Elektrisk stød

– Fejlfunktion

Sørg for, at der ikke trænger væske ind i 
apparatet.
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6 Lad produktet tørre fuldstændigt.

Dampsterilisering

Brug en dampsterilisator, der overholder kravene i 
standarden ISO 17665. Dräger anbefaler at 
benytte en dampsterilisator med fraktioneret 
vakuum.

Forudsætning: Produktet er rengjort og 
desinficeret.

1 Steriliser produktet.

2 Kontroller produktet for tegn på synlige skader, 
og udskift det om nødvendigt.

Vedligeholdelse

Kontrol

Følgende tabel er ændret:

Inspektioner skal foretages regelmæssigt i 
henhold til følgende retningslinjer og inden for de 
specificerede intervaller. Teknisk dokumentation er 
tilgængeligt efter anmodning.

Sikkerhedskontroller

Der er blevet tilføjet et ekstra kontrolpunkt til "Kontroller 
sikkerhedsfunktioner".

Kontroller Interval Ansvarligt personale

Inspektion og sikkerhedskontrol-
ler1)

1) Betegnelsen gælder Forbundsrepublikken Tyskland; svarer til "periodisk sikkerhedsinspektion" i Republikken Østrig

For hver 12 måneder Serviceteknikere

6 Kontroller sikkerhedsfunktioner:

– Kontroller, at de optiske og akustiske 
alarmgeneratorer fungerer korrekt.

– Kontroller, at O2-fejlalarmen fungerer kor-
rekt.

– Kontroller låseanordningen til anæstesifor-
damperen.

– Kontroller, at strømsvigtalarmen og batteri-
funktionen fungerer korrekt.

– Kontroller driften af batterisvigtalarmen.

– Kontroller S-ORC-funktionen.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Følgende sikkerhedsinformation er blevet tilføjet:

Følgende tabel er blevet ændret:

Følgende tabel viser vedligeholdelsesintervallerne:

BEMÆRK

Udfør kun vedligeholdelsesforanstaltninger, når 
der ikke er en patient koblet til apparatet.

Komponent Interval Tiltag Ansvarligt personale

CO2-absorber Hvis farvet lilla Udskift Bruger

Vandfælde Efter behov eller 
ved tilsmudsning

Udskift Bruger

Flowsensor Efter behov, eller 
hvis kalibrering 
ikke længere er 
mulig.

Rengør/udskift Bruger

O2 sensor Efter behov, eller 
hvis kalibrering 
ikke længere er 
mulig, eller hvis 
meddelelsen 02 
sensor fejl ! vises.

Udskift Bruger

Internt lithiumbatteri For hver 36 måne-
der

Udskift Eksperter

Blygel-batteri Hvert 3. år Udskift Eksperter

Cylinderreduktionsventil til høj-
trykscylindere1)

1) option

Efter 6 år Basiseftersyn Eksperter

Reduktionsventil til PIN-
indeks1)

Efter 6 år Udskift Eksperter
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Tekniske data

Generel information

Følgende tekst er ændret:

Alle patientrelaterede voluminer og 
friskgasflowværdier er normaliseret til STAPD-
forhold.

MR-miljø

Dataene for MR-scannerens feltstyrke er ændret:

Omgivende betingelser

Enheden "psi" for omgivende tryk er blevet tilføjet.

MRI's feltstyrke 1,5 tesla (<64 MHz) eller 3 tesla (<128 MHz)

Afstand til midten af magnetfeltet (feltlinjestyrke) ≤
40 mT (400 gauss)

Under drift

Temperatur 10 til 35 °C (50 til 95 °F)

Omgivende tryk 700 til 1060 cmH2O (hPa) (10,9 til 15,9 psi)

Relativ fugtighed 20 til 80 %, (uden kondensering)

Højde Op til 3000 m (9843 ft)

Under opbevaring og transport

Temperatur –10 til 60 °C (14 til 140 °F)

Omgivende tryk 700 til 1060 cmH2O (hPa) (10,9 til 15,9 psi)

Relativ fugtighed 10 til 90 %, (uden kondensering)

Betingelserne for brug sammen med ekstra apparater kan begrænse anvendelsesområdet for et 
system i sin helhed.  Anæstesifordampere og anæstesimidler kan begrænse brugen af et anæstesiap-
parat, hvad angår dets temperaturområde og maksimale friskgasflow. Derfor skal man ved brug af eks-
tra apparater overholde de tilhørende brugsvejledninger.
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Tekniske data

Apparatdata

Følgende data er blevet tilføjet:

Eksternt friskgasudtag

Dataene for friskgasflow er blevet slettet:

Generelle sikkerhedsstandarder for anæstesiapparater

Følgende sætning er blevet slettet:

Følgende gælder også apparater fremstillet fra juli 
2014 og efter:

Ventilator

Nøjagtigheden af tidalvolumen er blevet ændret:

Medicinsk gasforsyning via central gasforsyning

Gennemsnitligt indgangsflow ved 2,8 kPa x 100 
(40,6 psi) forsyningstryk

≤
60 L/min

Strømforsyning

Startstrøm ca. 25 til 50 A spidsspænding

Varenummeret i brugsanvisningen for stikkontaktbåndet er blevet slettet:

Den nominelle effekt kan ikke konfigureres med 
valgfrit stikkontaktbånd fra Dräger (se brugsanvis-
ning for stikkontaktbånd til medicinsk udstyr)

Friskgasflow 0 og 0,2 til 18 L/min

Nøjagtighed

Tidalvolumen (VT) ±5 % af den indstillede værdi eller 20 mL, alt efter 
hvilken værdi der er højest
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Anæstesifordamperinterface

Dataene for PAW-, MVe- og VTe-parametrene i følgende tabel 
er blevet ændret.

Målt værdi eller kurve Område Opløsning Nøjagtighed Tilstand

PAW Luftvejstryk 
(numerisk)

-20 til 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Maks. ±4 % af den målte værdi eller ±2 cmH2O (±2 hPa), alt efter hvilken værdi der er højest.

Luftvejstryk 
(kurve)

0 til 99 cmH2O 
(hPa)

Manometer 
(mekanisk)

-20 til 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % af skalaværdi + 
4 % af vist værdi)

MVe Eksspiratorisk 
minutvolumen

1 til 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % eller ±0,2 L/min, 
alt efter hvilken værdi 
der er højest

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x respirations-
frekvens) eller 
±0,2 L/min, alt efter 
hvilken værdi der er 
højest

VTe Eksspiratorisk tid-
alvolumen

100 til 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Bemærk: Hvis sluttidaldesflurankoncentrationen øges til over 12 %, kan målenøjagtigheden for tidalvo-
lumen og minutvolumen afvige med mere end 15 %.

Frekv
.

Respirationsfre-
kvens

2 til 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

±1 bpm (±1 1/min) af 
indstillingen eller ±5 %, 
alt efter hvilken værdi 
der er højest

FiO2 O2-måling i hoved-
strømmen

10 til 100 vol.% 1 vol.% ±2,5 vol.% +2,5 % af 
de målte værdier i 
overensstemmelse 
med ISO 21647 og 
ISO 80601-2-55 

Baseret på det 
omgivende tryk 
under kalibrering
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Dataene for O2 sensoren er blevet tilføjet.

O2 sensor
(elektrokemisk celle med perma-
nent målt værdigenerering)

Responstid (T90) Under 16 sekunder Målte værdier er ikke trykkompense-
rede.

Opvarmningstid efter 5 minutter Fejl med 
≤
 3 % af den målte værdi

Skredfølsomhed ±1 % af den målte værdi/ 8 t

Krydsfølsomhed 1 vol.% O2 ved 70 vol.% N2O og 
5 vol.% CO2

Med 4 vol.% halotan

eller med 5 vol.% enfluran

eller med 15 vol.% desfluran

eller med 5 vol.% isofluran

eller med 10 vol.% sevofluran

Målingsafvigelse på grund af fug-
tighed

Maks. ±0,02 % af den målte værdi pr. % relativ fugtighed

Ingen påviselig kvantitativ virkning af gasmålingen på grund af omgivende forhold.

Maks. anvendelsesperiode for 
O2 sensorcelle

>12 måneder ved 25 °C (77 °F), 50 % relativ fugtighed, 50 % O2 i 
friskgas (eller >5000 timer ved 100 vol.% O2)
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Ventilationssystem

Følgende data er blevet tilføjet:

Alarm til lavt oxygenforsyningstryk

Alarmgrænsen er blevet ændret:

Compliance

inkl. respirationsslange (uden ventilationsslanger) 0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) ved 30 hPa

Fleksibel arm til ventilationspose (ekstraud-
styr)

Volumen 0,13 L

Compliance 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) ved 30 hPa

Stiv arm til ventilationspose (ekstraudstyr)

Volumen 0,11 L

Compliance 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) ved 30 hPa

Resistance

Peakflow
[L/min]

Resistance
[cmH2O (hPa)]

Inspiratorisk Eksspiratorisk

I overensstemmelse med ISO 80601-2-13, tør, 
med ventilationsslangesæt til voksne M301461)

1) De angivne værdier kan afvige med ±0,3 cmH2O (0,3 hPa) afhængigt af ventilationsindstillingerne.

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

I overensstemmelse med ISO 80601-2-13, tør, 
med ventilationsslangesæt M336811)

2,5 1,0 2,9

I overensstemmelse med ISO 80601-2-13, tør, 
uden slanger1)

 60 -3,7 3,7

Alarmgrænse Advarselssignal (vedvarende tone i 10 sekunder, 
justerbar fra ca. 40 dB(A) til 53 dB(A)), så snart 
trykket falder til under 20 ±4 psi (1,35 
±0,4 kPa x 100).
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Tekniske data

EMC-erklæring

Følgende kapitler er blevet ændret:

Generel information

Dette apparat er testet for elektromagnetisk 
kompatibilitet vha. tilbehør fra tilbehørslisten. 
Andet tilbehør må kun benyttes, hvis det ikke 
forringer den elektromagnetiske kompatibilitet. 
Brugen af ikke-overensstemmende tilbehør kan 
resultere i øget elektromagnetisk emission fra eller 
nedsat elektromagnetisk immunitet af apparat.

Dette apparat kan kun benyttes i nærheden af 
andre apparater, hvis Dräger har godkendt 
apparatkombinationen. Hvis Dräger ikke har 
godkendt apparatkombinationen, skal det sikres 
før brug, at dette apparat fungerer korrekt i den 
ønskede apparatkombination. Brugsanvisningen til 
de andre apparater skal følges.

Elektromagnetiske emissioner

Kapitlet er blevet slettet.

Elektromagnetisk miljø

Dette apparat må kun anvendes i de miljøer, der er 
angivet i brugsanvisningen under 
"Anvendelsesmiljøer" i kapitlet "Anvendelse".

Emissioner Overensstemmelse

Strålingsemissio-
ner

Klasse B, gruppe 1 (30 MHz 
til 1 GHz)

Ledningsbårne 
emissioner

Klasse B, gruppe 1 (150 kHz 
til 30 MHz)

BEMÆRK

Dette udstyrs emissionskarakteristik gør det 
egnet til brug inden for industrien og på hospitaler 
(CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr benyttes i 
boligmiljøer (dertil kræves normalt CISPR 11 
klasse B), yder det muligvis ikke tilstrækkelig 
beskyttelse for radiofrekvensbaserede 
kommunikationstjenester.

Brugeren kan være nødt til at foretage 
afhjælpende foranstaltninger så som at flytte eller 
dreje udstyret.
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Anbefalet mindsteafstand til trådløse 
kommunikationsenheder

Af hensyn til dette apparats funktionelle integritet 
skal der være en afstand på mindst 1,0 m (3,3 ft) 
mellem apparatet og trådløst, højfrekvent 
kommunikationsudstyr.

Tilslutninger til IT-netværk

Det serielle interface til MEDIBUS.X er blevet tilføjet.

Information om tilslutning til IT-
netværket

Serielle interface

Følgende interface understøttes:

– RS232-interfaces,der overholder EIA RS--232 
(CCITT V.24/V.28), til følgende anvendelser:
–  MEDIBUS, MEDIBUS.X
– Tilslutninger til medicinske apparater fra 

andre producenter

Immunitet mod Testniveau og krav om elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk udladning (ESD) (IEC 61000-4-2) Kontaktudladning: ±8 kV

Luftudladning: ±15 kV

Hurtige transiente elektriske forstyrrelser 
(bursts) (IEC 61000-4-4)

Netledning: ±2 kV

Længere signalindgangs-/udgangsledninger: ±1 kV

Spændingsimpulser (surges) (IEC 61000-4-5) Elektrisk spænding, yderleder – yderleder: ±1 kV

Elektrisk spænding, yderleder – jordleder: ±2 kV

Magnetfelter med netfrekvenser 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Spændingsdyk og korte spændingsudfald i for-
syningsspændingen (IEC 61000-4-11)

Spændingsdyk på 30 % til 100 %, 8,3 ms til 5 s, for-
skellige fasevinkler

Udstrålede forstyrrelser induceret af radiofre-
kvente felter (IEC 61000-4-3)

80 MHz til 2,7 GHz: 3 V/m

Ledningsbårne forstyrrelser induceret af radiof-
rekvente felter (IEC 61000-4-6)

150 kHz til 80 MHz: 3 V, ISM-bånd: 6 V

Elektromagnetiske felter i nærheden af trådløse 
kommunikationsenheder

Adskillige frekvenser fra 385 MHz til 5785 MHz: 9 V/m 
til 28 V/m
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Bilag

Bilag

Daglig afprøvning og førkontrol

Terminologien for 02 sensoren er ændret.

Kalibrering af sensorerne

Fjern O2 sensoren fra dækslet på inspirati-
onsventilen.

Udsæt O2 sensoren for omgivende luft i 
2 minutter.

Start kalibreringen.

Sæt O2-sensoren tilbage i dækslet på 
inspirationsventilen.

Kalibrer flowsensoren.
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