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Fabius MRIAnesztézia munkaállomás

Kiegészítés a használati útmutatóhoz

 Ezt a kiegészítést az orvostechnikai készülék 
használati útmutatójával egy helyen kell tárolni. 

A kiegészítés felülírja a használati útmutató 
következő fejezeteiben szereplő információkat:

Márkanevek

A használati útmutatót az alábbi márkanevekkel egészítettük ki:

Készülék Cikkszám Kiadás

Fabius MRI 9054657 Max. 1. Kiadás

Márkanév Márkanév tulajdonosa

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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Az Ön és páciense biztonsága

Az Ön és páciense biztonsága

Általános biztonsági információk

A használati útmutatót az alábbi biztonsági tudnivalókkal 
egészítettük ki:

Steril csomagolásban található 
tartozékok

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Az orvostechnikai készülékekre az 
elektromágneses kompatibilitás (EMC) 
vonatkozásában különleges óvintézkedések 
érvényesek. A telepítés során, valamint az első 
használat előtt kövesse az "EMC nyilatkozat" c. 
részben (47. oldal) foglaltakat.

Az eszközre hatással lehetnek más elektromos 
készülékek.

FIGYELEM

Az orvostechnikai eszköz meghibásodásának, 
illetve a páciens sérülésének veszélye
– Ne használjon olyan steril csomagolású 

tartozékokat amelyek csomagolása nyitott, 
sérült vagy más jel alapján vélelmezhető, 
hogy a tartozék már nem steril.

– Az egyszer használatos termékeket tilos újra 
felhasználni, felújítani vagy sterilizálni.

VIGYÁZAT

Elektromos kisülés veszélye

Fennáll a pácienst veszélyeztető hibás 
működés veszélye, ha nem alkalmaznak 
védelmi intézkedéseket az elektrosztatikus 
kisüléssel szemben az alábbi helyzetekben:

– Az ESD figyelmeztető jellel ellátott 
csatlakozók tüskéinek megérintésekor.

– Amikor ezekkel a csatlakozókkal 
csatlakozásokat létesítenek.

A hibás működés megelőzése érdekében 
tartsa be az alábbiakat és részesítse 
oktatásban az illető személyzetet:

– Tartsa be az ESD védelmi intézkedéseket. 
Ilyen védelmi intézkedés lehet az 
antisztatikus ruházat és cipő viselése, a 
potenciálkiegyenlítő megérintése a tüskék 
csatlakoztatása előtt és alatt, illetve 
elektromosan szigetelő és antisztatikus 
kesztyű viselése.

– Vegye figyelembe az elektromágneses 
környezetre vonatkozó követelményeket. 
Vegye figyelembe a következő részt: 
"Elektromágneses környezet" (47 oldal).
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VIGYÁZAT

Elektromágneses zavar miatti veszély

A vezeték nélküli hírközlő készülékek (pl. 
mobiltelefonok) és az orvostechnikai 
készülékek (pl. defibrillátorok, 
elektrosebészeti készülékek) 
elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ha 
ezeket a készülékek a jelen eszközhöz vagy 
annak kábeleihez túl közel használják, a 
keletkező elektromágneses zavar 
akadályozhatja az eszköz megfelelő 
működését. Ez veszélynek teheti ki a 
pácienst.
– Az alapvető működés biztosítása 

érdekében tartson legalább 0,3 m (1,0 ft) 
távolságot az eszköz és a vezeték nélküli 
kommunikációs készülékek között.

– Biztosítson továbbá megfelelő távolságot 
az eszköz és az egyéb elektromos orvosi 
készülékek között is.
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Az Ön és páciense biztonsága

Termékspecifikus biztonsági információk

Az alábbi biztonsági tudnivalókat töröltük:

Az alábbi biztonsági tudnivalókat módosítottuk:

VIGYÁZAT

Eszközhiba veszélye

Az áramellátás megszakadása esetén az 
orvostechnikai eszköz meghibásodhat.

Mindig csatlakoztassa az eszközt 
szünetmentes áramellátásra.

VIGYÁZAT

A mágneses vonzerő jelentette veszély

Ha a készüléket túl közel mozgatják vagy 
helyezik el az MRI szkenner mellett, a 
készüléket a mágneses mező magához 
vonzhatja.
– Ne mozgassa, illetve ne állítsa le a 

készüléket olyan területeken, ahol a 
térerősség nagyobb, mint 40 millitesla 
(400 gauss). Ez a kikapcsolt és a 
használaton kívüli készülékekre egyaránt 
vonatkozik.

– Csak az MR-vizsgálón kívül nyissa ki a 
lélegeztetőgép ajtaját és a kapcsot.

VIGYÁZAT

Felborulás veszélye szállítás közben

Az orvostechnikai eszköz nem megfelelő 
kezelés esetén felbillenhet. Az orvostechnikai 
eszköz szállításakor vegye figyelembe az 
alábbiakat:
– Az orvostechnikai eszközt kizárólag a 

mozgatáshoz megfelelő fizikummal 
rendelkező személyek mozgathatják.

– A manőverezhetőség javítása érdekében a 
készüléket két személynek kell szállítania.

– Emelkedőkön, sarkoknál vagy 
határolóelemeknél (pl. ajtókon keresztül 
vagy liftekben) történő szállításkor 
gondoskodjon arról, hogy az 
orvostechnikai eszköz ne ütközzön neki 
semminek.

– Távolítsa el a tartókarokra vagy a készülék 
tetejére szerelt összes készüléket.

– Tisztítsa le az írólapot, és csúsztassa be 
teljesen a készülékbe.

– Ne gurítsa át az orvostechnikai eszközt a 
padlón fekvő tömlőkön, kábeleken vagy 
más akadályokon.

– Ne húzza be a féket az orvostechnikai 
eszköz mozgatása közben.

– A készülék tolásához vagy húzásához 
használja az erre a célra szolgáló 
fogantyúkat.
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VIGYÁZAT

A mágneses vonzerő jelentette veszély

A készülékre helyeztt, nem ehhez az 
anesztézia munkaállomáshoz való, tárgyakat 
a mágneses tér erősen vonzhatja.
– Ne helyezzen a készülékre, az írólapra 

vagy a fiókba olyan tárgyakat, melyek 
nincsenek jóváhagyva a Fabius MRI 
készülékkel vagy MR-környezetben való 
használatra.

– Az MR-környezetbe nem szabad 
semmilyen ferromágneses szerszámot 
vagy készüléket bevinni.

– Bánjon körültekintően a hálózati 
kábelekkel, hálózati csatlakozókkal, 
központi ellátótömlőkkel és optikai 
interfészekkel (száloptikai kábel), mivel 
ezek ferromágneses komponenseket 
tartalmaznak.

– A készüléken MR-környezetben ne 
végezzen javítási vagy karbantartási 
munkálatokat.

– A Fabius MRI készüléket nem 
ferromágneses kulccsal szállítjuk. A 
kulcsot a kulcstartója azonosítja, és nem 
cserélhető le más kulcsokkal.

FIGYELEM

A páciens lecsatlakozásának veszélye

A tömlők és kábelek gondatlan elhelyezése 
veszélyt jelenthet a páciensre. A készülék vagy 
páciensasztal elmozgatása, a páciens 
lecsatlakozását eredményezheti.
– Csatlakoztassa körültekintően a készüléket a 

pácienshez.
– Győződjön meg, hogy a tömlők megfelelő 

hosszúságúak.
– A készülék vagy a páciensasztal 

mozgatásakor ügyeljen a pácienshez 
csatlakoztatott tömlőkre és kábelekre.
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Alkalmazási terület

Alkalmazási terület

A MEDIBUS és a Vitalink protokoll

Az alábbi biztonsági tudnivalókat módosítottuk és egészítettük 
ki:

Ha a Fabius MRI készüléket MRI rendszer mellett 
helyezi el, győződjön meg, hogy a riasztásjelző 
LED sávok minden speciális alkalmazási 
környezetben jól észrevehetők.

A készülék felépítése

COSY kompakt lélegeztető rendszer (felülnézet)

Az alábbi megnevezés módosult:

VIGYÁZAT

A riasztások nem meghallásának, illetve nem 
észrevételének veszélye

Ha a riasztási hangerő túl alacsonyra van 
állítva, vagy a készülék rosszul van 
elhelyezve, előfordulhat, hogy nem, vagy túl 
későn hallják meg a riasztási jelzéseket.
– Állítsa kellően hangosra a riasztást, hogy 

hallani lehessen a készülék 
környezetében.

– A felhasználónak az akusztikus riasztás 
hallótávolságán belül kell maradnia.

– Helyezze el a készüléket úgy, hogy a 
riasztásjelző LED sávok különböző 
látószögből és mindenhonnan jól láthatók 
legyenek.

– Ne takarja le a riasztásjelző LED sávokat.

MEGJEGYZÉS

A soros interfész analóg vagy optikai 
kapcsolathoz való használata, illetve a külső 
eszközöknek, rendszereknek és hálózatoknak 
(LAN, WLAN, PDMS stb.) küldött adatok 
MEDIBUS vagy Vitalink protokollon keresztüli 
továbbítása kizárólag a rendszer gyártójának 
vagy az üzembentartó szervezetnek a 
felelőssége.

Használat közben az anesztézia 
munkaállomáson megjelenő riasztások és 
jelzések kötelező érvényűek, és oda kell figyelni 
rájuk.

M Csatlakozó a mintagáz visszatérő vezeték 
számára
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Interfész panel

A biztosíték megnevezése módosult.

A COM 1 csatlakozó

B O2-érzékelő csatlakozóaljzata

C Áramlásérzékelő csatlakozóaljzata

D Be/Ki kapcsoló

E Az APL tömlő csatlakoztatása

F Belső akkumulátor biztosítéka

G Légúti nyomásérzékelő csatlakozóaljzata

H A PEEP tömlő csatlakoztatása

2
3

4
2

5

A

B

C

D

FG

H
E
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A készülék felépítése

Külső frissgáz-kimenet

Az alábbi rész módosult:

A külső frissgáz-kimenet használata 
kapcsolóval és lélegezetőgép zárral 
(opcionális)

A kapcsolóval könnyen át lehet kapcsolni a 
frissgáz-ellátást a kompakt lélegeztető rendszerről 
a nem-visszalégző rendszerre.

Áttekintés

A A külső frissgáz-kimenet extra kapcsolóval

B Hosszú frissgáz-tömlő (a Fabius egységen)

C APL bypasstömlő a lélegeztető zárhoz

D Rövid frissgáz-tömlő (a kompakt lélegeztető 
rendszeren)

E Kompakt lélegeztető rendszer

F Mintavevő cső

G Nem-visszalégző rendszer (pl. Bain)

4
1

6
4

4
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Rövidítések

A BTPS rövidítést eltávolítottuk. A dokumentumot az STPD és 
RI rövidítéssel egészítettük ki.

Szimbólumok

A használati útmutatót az alábbi szimbólumokkal egészítettük 
ki, illetve módosítottuk őket:

Rövidítés Magyarázat

RI Módosítási index

STPD Normál hőmérséklet és nyomás, 
száraz (Standard Temperature 
and Pressure, Dry)
20 °C (68 °F), 1013 hPa, száraz 
gáz

Szimbólum Magyarázat

BF (Body Floating) osztályú 
alkalmazott alkatrész

B osztályú alkalmazott alkatrész

Tartsa olaj- és zsírmentesen

  Egyenáramú feszültség

Váltóáram feszültsége

  Ne használjon dezfluránpárolog-
tatót MR-környezetben.

Törékeny, óvatosan kezelendő

Tartsa szárazon

Csatlakozó a mintagáz vissz-
atérő vezeték számára

Az alábbi szimbólumot töröltük:

Figyelem! Áramütés veszélye. 
Ne távolítsa el a burkolatot.

gas return
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A készülék felépítése

Termékcímkék

Az alábbi termékcímkék módosultak:

Termékcímke Magyarázat

Kiegészítő készülékek csatlakoztatása esetén 
ügyeljen a szivárgóáramra.

A szállítással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
„Előkészítés a tároláshoz vagy a szállításhoz” c. 
fejezet.

Ne lépje túl a névleges konfigurációs tömeget és a 
megengedett össztömeget – lásd: „Műszaki ada-
tok” c. fejezet.

Csak MR-biztos jelölést viselő gázpalackokkal has-
ználja.

A használati útmutatót az alábbi termék adattáblával egészí-
tettük ki

Ne helyezze a készüléket MRI-berendezések vagy 
mágneses mezők forrása közelébe, ahol magas a 
mágneses fluxussűrűség (≥ 40 mT/400 Gauss), és 
ne üzemeltesse a készüléket ilyen környezetben.

A külső frissgáz-kimenet használata külön kapc-
solóval:

Kontrollált lélegeztetési üzemmód (Térfogatvezér-
lés, Nyomásvezérlés, Nyomástámogatás, 
SIMV/PS) vagy a KéziSpontán lélegeztetési 
üzemmód használata esetén állítsa a külső friss-
gáz-kimenet kapcsolóját COSY állásba. 

További részletekért tekintse meg „A külső friss-
gáz-kimenet használata külön kapcsolóval (opci-
onális)” c. részt a használati útmutató „Használat” 
c. fejezetében.

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

86
08

76
4-

00

≤ 40 Millitesla (400 Gauss)

COSY
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Működési elv

LED kijelzők

Riasztásjelző LED-ek

Az alábbi ábrák és szövegek módosultak vagy kiegészítésként 
bekerültek a használati útmutatóba:

Jelzés készülékhiba esetén

Példa: Az eszköz bal oldala

– A hálózati áramellátás kimaradása és az 
akkumulátor lemerülése esetén a készülék 
továbbá nem áll működésre lászen. Csak a 
riasztásjelző LED sávok (C) piros LED-jei (D) 
villognak.

Jelzés riasztások esetén

Példa: Az eszköz bal oldala

– A sárga LED-ek (E) az alacsony és közepes 
prioritású riasztások jelzésére szolgálnak.

– A piros LED-ek (F) a magas prioritású 
riasztások jelzésére szolgálnak.

FIGYELEM

A riasztások nem észrevételének veszélye

Ha a készülék elhelyezése nem megfelelő, 
fennáll a veszélye annak, hogy a riasztásokat túl 
későn, vagy egyáltalán nem veszik észre.
– Helyezze el a készüléket úgy, hogy a 

riasztásjelző LED sávok különböző 
látószögből és mindenhonnan jól láthatók 
legyenek.

– Ne takarja le a riasztásjelző LED sávokat.
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Összeszerelés és előkészítés

Összeszerelés és előkészítés

Teendők az első használat előtt

Az akkumulátor üzembe helyezése

Az alábbi biztonsági tudnivalókat módosítottuk:

A hálózati áramellátás csatlakoztatása

Az alábbi biztonsági tudnivalókat módosítottuk:

Külső csatlakozóaljzatok

A használati útmutatót az alábbi biztonsági tudnivalókkal 
egészítettük ki:

VIGYÁZAT

Belső akkumulátor által szolgáltatott 
csökkent áramellátás veszélye

A hosszú tárolás csökkentheti az 
akkumulátor töltési kapacitását.

Ha az akkumulátort 6 hónapon át nem 
használták, ellenőrizze, hogy megfelelően 
működik-e. Ehhez töltse az akkumulátort 
16 órán keresztül, majd akkumulátoros 
üzemmódban lélegeztessen egy műtüdőt 
legalább 45 percen keresztül.

VIGYÁZAT

A mágneses vonzerő jelentette veszély

A hálózati kábelek, hálózati csatlakozók, 
központi ellátótömlők és optikai interfészek 
(száloptikai kábel) kis méretű ferromágneses 
komponenseket tartalmaznak. 

Legyen körültekintő a hálózati kábelek, 
hálózati csatlakozók, központi ellátótömlők 
és optikai interfészek (száloptikai kábel) 
kezelésekor.

VIGYÁZAT

Potenciális elektromossági veszély

Ne csatlakoztasson további áramelosztókat, 
illetve hosszabbítókábeleket az 
orvostechnikai eszközök áramelosztójához.
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A lélegeztető rendszer összeszerelése

Az alábbi fejezeteket módosítottuk:

A lélegeztető tömlők és a szűrők 
csatlakoztatása

A felnőtt és gyermek páciensek légzési térfogatainak adatai 
módosultak:

1 Válasszon az adott pácienskategóriának 
megfelelő tartozékokat.

Felnőtt páciensek Gyermek pácien-
sek

Újszülött pácien-
sek

Légzéstérfogat >700 mL 301 ... 700 mL 50 ... 300 mL <50 mL

Lélegeztetőballon 3 L 2 L 1 L 0,5 L

Légzőkör Felnőtt páciensek Gyermek Újszülött (vagy 
gyermek)

Szűrő Szűrő, HME szűrő vagy HME Használjon alacs-
ony ellenállás- és 
compliance-értékű 

szűrőket.
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Összeszerelés és előkészítés

Új O2-érzékelőkapszula beillesztése

Az O2-érzékelő terminológiája módosult.

1 Távolítsa el az O2-érzékelőt (A) a 
belégzőszelepről.

2 Csavarja le a csavaros kupakot (C) az O2-
érzékelő házáról.

3 Vegye ki az új O2-érzékelőkapszulát a 
csomagolásból.

4 Tegye be az O2-érzékelőkapszulát (B) az O2-
érzékelő házába úgy, hogy a gyűrű alakú 
vezetők az O2-érzékelő házának érintkezőihez 
érintkezzenek.

5 Csavarozza föl és húzza meg kézzel a 
csavaros kupakot (C).

6 Helyezze be újra az O2-érzékelőt (A) a 
belégzőszelepbe.

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

Ha használat közben cseréli le az O2-
érzékelőkapszulát, szivárgóáram-vezetés 
következhet be.

Ne érintse meg a pácienst.

2
0

9
7

1

C

B

A

VIGYÁZAT

Nem megfelelő O2-mérés veszélye

A nem megfelelően szerelt O2-
érzékelőkapszulák pontatlan méréseket 
eredményez.
– Gondoskodjon arról, hogy az O2-

érzékelőkapszula megfelelően legyen az 
O2-érzékelő házába illesztve.

– Gondoskodjon arról, hogy az O2-érzékelő 
megfelelően legyen a belégzőszelepbe 
illesztve.
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Az érzékelők és a mérőcsövek csatlakoztatása

A használati útmutatót az alábbi fejezettel egészítettük ki:

Az APL bypasstömlő és a PEEP/PMAX 
tömlő csatlakoztatása

A „Külső frissgáz-kimenet extra kapcsolóval és 
lélegezetőgép zárral” opcióval rendelkező 
készülékek esetében vegye figyelembe az 
alábbiakat az APL bypasstömlő 
csatlakoztatásakor:

Az APL bypasstömlő egy T-elemmel ellátott 
hosszú tömlőből és egy rövid tömlőből áll.

1 Csatlakoztassa a hosszú APL bypasstömlőt az 
A és B csatlakozóhoz.

2 Csatlakoztassa a rövid APL bypasstömlőt az E 
és F csatlakozóhoz.

3 Csatlakoztassa a PEEP/PMAX tömlőt a C és D 
csatlakozóhoz.

4
1

6
4

8

MEGJEGYZÉS

Az APL bypasstömlő nagyobb átmérőjű, mint a 
PEEP/PMAX tömlő.
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Összeszerelés és előkészítés

A Fabius MRI mozgatása és pozicionálása 

A kezelői hely kijelölése

Az alábbi szöveg módosult, valamint a használati útmutatót az 
alábbi biztonsági tudnivalókkal egészítettük ki:

1 Különálló teslamérővel határozza meg az x-y 
síkban azt a területet, amelyben a térerősség 
nem haladja meg a 40 millitesla (400 gauss) 
értéket.

Elhelyezés a kezelői helyen

A használati útmutatót az alábbi illusztrációval és műveleti 
lépésekkel egészítettük ki, illetve módosítottuk őket:

1 Ellenőrizze, hogy a lélegeztetőgép ajtaján 
található kar (A) zárva van-e.

2 Kapcsolja be a készüléket.

3 Mozgassa a Fabius MRI készüléket a jelölt 
kezelői helyre. Bizonyosodjon meg, hogy a 
készülék a 40 milliteslás vonalon kívülre van 
mozgatva. Amennyiben a készülékbe beépített 
teslaérzékelők (B) hangjelzést adnak ki, a 
térerősség meghaladta a 40 milliteslás 
határértéket.

4 Győződjön meg, hogy a készülék felső 
sarkaiban elhelyezett további LED-sávok 
láthatók a kívánt látószögekből.

5 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati 
áramellátáshoz.
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MEGJEGYZÉS

A Dräger azt javasolja, hogy a 40 milliteslás 
vonalat (A) a padlón fekete-sárga 
ragasztószalaggal jelölje.
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Üzembe helyezés

Bekapcsolás

Az alábbi szöveg módosult:

Rendszerteszt

A bekapcsolást követően az anesztézia 
munkaállomás a következőképpen indul:

– A riasztásjelző LED sáv LED-jei kigyulladnak – 
lásd: "LED kiejelzők" c. fejezet.

– Egy rendszerteszt lesz elvégezve, amely 
ellenőrzi a különböző összetevőket. A tesztek 
összes eredménye, valamint az egyes 
összetevők teszteredményei megjelennek a 
képernyőn.

– Megfelelt: OK

– Nem felelt meg: Hiba

– A rendszerteszt során a rendszer 1 
teszthangot bocsát ki a hangszóró 
tesztelésére. Annak érdekében, hogy meg 
tudja hallani ezt a hangot, ne tartózkodjon 
4 méternél (13 ft) távolabb a készüléktől.

– A rendszerteszt után betöltődnek a 
lélegeztetés alapbeállításai.

– A Fabius automatikusan Készenlét 
üzemmódra kapcsol

Az alábbi biztonsági tudnivalókat módosítottuk:

  Akkumulátorhiba-jelző 
LED-ek:
A LED-ek a bekapc-
solási eljárás során 
legalább egyszer 
kigyulladnak.

  Az összes riasztási pri-
oritás LED-jei:
A LED-ek a bekapc-
solási eljárás során 
egyidejűleg csak egys-
zer gyulladnak ki.

FIGYELEM

A készülék hibás működése

A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a 
teszthang valóban hallható-e, és hogy a vizuális 
figyelmeztető jelzések (figyelmeztető LED-ek) 
üzemképesek-e. A készülék csak azt ellenőrzi, 
hogy a hangszóró csatlakoztatva van-e. 
Amennyiben a hangszóró vagy a vizuális 
figyelmeztető jelzések nem működnek, 
előfordulhat, hogy a lélegeztetés és monitorozás 
teljes leállása észrevétlenül marad.

Ha nem hallatszik hangjelzés, vagy ha a 
figyelmeztető LED-ek nem világítanak, a 
készülék csak feltételesen helyezhető üzembe. 
Vegye fel a kapcsolatot a DrägerService-szel.
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A készülék használata

A készülék használata

Lélegeztetés

A használati útmutatót az alábbi fejezetekkel egészítettük ki, 
illetve az alábbi fejezeteket módosítottuk:

Egymástól függő vezérlőelemek

Bizonyos beállítható paraméterek behatárolhatják 
vagy kölcsönösen korlátozhatják egymást, ezért a 
terápiás beállítások bizonyos kombinációi nem 
lehetségesek, pl. a Vinsp és a Frekv. 
kombinációja a Térfogatvezérlés lélegeztetési 
üzemmódban.

Ha elérte azt az állapotot, amelyben egy 
paraméter már nem módosítható, előbb az azt 
korlátozó paramétert kell átállítani. Így lehetővé 
válik a korlátozott paraméter módosítása.

Külső frissgáz-kimenet kapcsolóval és 
lélegezetőgép zárral (opcionális)

Ha a külső frissgáz-kimenet kapcsolója nem-
visszalégző rendszerrel ( ) való üzemre van 
beállítva, a lélegeztetőgép zár megakadályozza, 
hogy a kontrollált lélegeztetési üzemmód 
(Térfogatvezérlés, Nyomásvezérlés, 
Nyomástámogatás, SIMV/PS) elinduljon.

A készülék a következő riasztásokat jelzi:

3.37-es és újabb szoftververzió esetén:

– LÉLEGEZTETŐ HIBA!!!

– Ellenőr. APL/külső FGK!!!

Régebbi szoftververzió esetén:

– LÉLEGEZTETŐ HIBA!!!

– ELL.AZ APL-SZELEPET!!!

1 Állítsa a külső frissgáz-kimenet kapcsolóját 
COSY állásba.

A lélegezetőgép zár csak a „Külső frissgáz-
kimenet kapcsolóval és lélegezetőgép zárral” 
opció használata esetén működik.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre a kapcsolóval 
ellátott külső frissgáz-kimenet régebbi verzióin.

Lélegeztetési üzemmód KéziSpontán

A használati útmutatót az alábbi tudnivalókkal egészítettük ki:

A KéziSpontán lélegeztetési üzemmódban 
történő lélegeztetéshez használjon szorosan 
illeszkedő maszkot vagy tubust.

FIGYELEM

Nem észlelt frissgáz-hiány veszélye

Ha a külső frissgáz-kimenet kapcsolója nem-
visszalégző rendszerrel [ ] való üzemre 
van beállítva, a KéziSpontán lélegeztetési 
üzemmód elindulásakor a készülék nem riaszt.

Ellenőrizze, hogy a külső frissgáz-kimenet 
kapcsolója COSY állásba lett-e állítva.
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A lélegeztetőgép biztonsági funkciói

A Fabius viselkedése felhasználói 
beavatkozás nélkül

Az alábbi biztonsági tudnivaló módosult:

VIGYÁZAT

A páciens felébredésének és a hipoxia 
veszélye

A gázellátás kimaradása esetén az altatógép 
környezeti levegővel fog továbbműködni. 
Ilyenkor a készülék nem adagol oxigént és 
anesztetikus gázt. A visszalégzés 
következtében az anesztetikus gázok és az 
oxigén belégzési koncentrációja csökken a 
légzési gázban.

Gondosan monitorozza a koncentrációt, és 
szükség esetén használjon intravénás 
altatószert.
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A készülék használata

A külső frissgáz-kimenet használata kapcsolóval és lélegezetőgép zárral 
(opcionális)

Az alábbi fejezeteket módosítottuk:

Előkészítés

Példa: Bain nem-visszalégző rendszer

1 Csatlakoztassa a nem-visszalégző rendszert 
(B) a külső frissgáz-kimenetre (A).

2 Csavarja a mintavételi csövet (C) a lélegeztető 
maszk vagy a lélegezető rendszer szűrőjének 
Luer Lock csatlakozóira és a gázmonitor 
vízcsapdájára.

3 Szükség esetén csatlakoztassa a nem-
visszalégző rendszer elszívótömlőjét az 
anesztetikus gáz visszavezető rendszer 
második csatlakozójára (D)

Tartsa be a nem-visszalégző rendszer és az 
anesztetikus gáz elvezető rendszer használati 
útmutatójában foglaltakat.

VIGYÁZAT

A páciens elégtelen gázellátása

A nem-visszalégző rendszerek rendeltetésük 
szerint csak kézi lélegeztetésre vagy spontán 
légzésre alkalmasak, ezeket csak a külső 
frissgáz-kimenethez szabad csatlakoztatni.

Nem-visszalégző rendszer használata esetén 
gondoskodjon megfelelő gázmonitorozásról.

VIGYÁZAT

A mért értékek nem megfelelő 
értelmezésének veszélye

A Fabius készüléken kijelzett O2-, nyomás- és 
térfogatértékek nem felelnek meg a külső 
frissgáz-kimenethez csatlakoztatott páciens 
méréseinek, mivel ezek a kompakt lélegeztető 
rendszernél végzett méréseken alapulnak.

Külső frissgáz-kimenet használata esetén 
váltson a Készenlét üzemmódra.

VIGYÁZAT

Hibás gázadagolás veszélye

Az O2-t és CO2-t, valamint az esetleges 
altatószereket monitorozni kell a nem-
visszalégző rendszerek esetén.

A mintavevő csövet a nem-visszalégző 
rendszer csatlakozójával és a gázanalizátor 
(pl. Scio, Vamos) csatlakozójával kell 
csatlakoztatni.
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A nem-visszalégző rendszer 
üzemeltetése

A frissgáz-áramlás nem-visszalégző rendszer felé 
való átirányítása:

1 Állítsa a kapcsolót  állásba.

A kapcsoló a nem-visszalégző rendszer felé 
mutat.

2 Állítsa be a frissgáz-áramlást.

A visszalélegzés megelőzése érdekében a 
frissgáz-ellátásnak legalább a perctérfogat 
kétszeresével kell egyenlőnek lennie.

3 A nem-visszalégző rendszer használatakor 
tartsa be a rendszerhez mellékelt használati 
utasításban leírtakat.

Működés a kompakt lélegeztető 
rendszerrel (COSY)

Kontrollált lélegeztetési üzemmód 
(Térfogatvezérlés, Nyomásvezérlés, 
Nyomástámogatás, SIMV/PS) vagy a 
KéziSpontán lélegeztetési üzemmód használata 
előtt:

1 Állítsa a kapcsolót COSY állásba.

A kapcsoló a frissgáz-bemenet felé mutat.

2 Csavarja a mintavevő csövet vissza a légzőkör 
Y-elemére.

Ha a külső frissgáz-kimenet kapcsolója nem-
visszalégző rendszerrel ( ) való üzemre van 
beállítva, a lélegeztetőgép zár megakadályozza, 
hogy a kontrollált lélegeztetési üzemmód 
(Térfogatvezérlés, Nyomásvezérlés, 
Nyomástámogatás, SIMV/PS) elinduljon.

A készülék a következő riasztásokat jelzi:

3.37-es és újabb szoftververzió esetén:

– LÉLEGEZTETŐ HIBA!!!

– Ellenőr. APL/külső FGK!!!

Régebbi szoftververzió esetén:

– LÉLEGEZTETŐ HIBA!!!

– ELL.AZ APL-SZELEPET!!!

Az üzemeltetés befejezése

1 Zárja el a készülék összes áramlásszelepét.
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FIGYELEM

Nem észlelt frissgáz-hiány veszélye

Ha a külső frissgáz-kimenet kapcsolója nem-
visszalégző rendszerrel [ ] való üzemre 
van beállítva, a KéziSpontán lélegeztetési 
üzemmód elindulásakor a készülék nem riaszt.

Ellenőrizze, hogy a külső frissgáz-kimenet 
kapcsolója COSY állásba lett-e állítva.
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A készülék használata

Az üzemeltetés befejezése

A használati útmutatót az alábbi biztonsági tudnivalókkal 
egészítettük ki:

VIGYÁZAT

Fertőzésveszély

A patogén kórokozókat a tesztadapter 
szállíthatja a páciensek között. Ha egy 
korábban használt Y-darabot vagy szűrőt a 
tesztadapterhez csatlakoztat, majd ha később 
egy felújított alkatrészt csatlakoztat ahhoz 
(például szivárgásteszt közben), az újonnan 
csatlakoztatott alkatrész beszennyeződhet.

Csak felújított alkatrészeket csatlakoztasson 
a tesztadapterhez.



A készülék használata

24  Kiegészítő dokumentum Fabius MRI SW 3.n

Előkészítés a tároláshoz vagy a szállításhoz 

Az alábbi biztonsági tudnivaló módosult:

VIGYÁZAT

Felborulás veszélye szállítás közben

Az orvostechnikai eszköz nem megfelelő 
kezelés esetén felbillenhet. Az orvostechnikai 
eszköz szállításakor vegye figyelembe az 
alábbiakat:
– Az orvostechnikai eszközt kizárólag a 

mozgatáshoz megfelelő fizikummal 
rendelkező személyek mozgathatják.

– A manőverezhetőség javítása érdekében a 
készüléket két személynek kell szállítania.

– Emelkedőkön, sarkoknál vagy 
határolóelemeknél (pl. ajtókon keresztül 
vagy liftekben) történő szállításkor 
gondoskodjon arról, hogy az 
orvostechnikai eszköz ne ütközzön neki 
semminek.

– Távolítsa el a tartókarokra vagy a készülék 
tetejére szerelt összes készüléket.

– Tisztítsa le az írólapot, és csúsztassa be 
teljesen a készülékbe.

– Ne gurítsa át az orvostechnikai eszközt a 
padlón fekvő tömlőkön, kábeleken vagy 
más akadályokon.

– Ne húzza be a féket az orvostechnikai 
eszköz mozgatása közben.

– A készülék tolásához vagy húzásához 
használja az erre a célra szolgáló 
fogantyúkat.

VIGYÁZAT

A mágneses vonzerő jelentette veszély

A készülékre helyeztt, nem ehhez az 
anesztézia munkaállomáshoz való, tárgyakat 
a mágneses tér erősen vonzhatja.
– Ne helyezzen a készülékre, az írólapra 

vagy a fiókba olyan tárgyakat, melyek 
nincsenek jóváhagyva a Fabius MRI 
készülékkel vagy MR-környezetben való 
használatra.

– Az MR-környezetbe nem szabad 
semmilyen ferromágneses szerszámot 
vagy készüléket bevinni.

– Bánjon körültekintően a hálózati 
kábelekkel, hálózati csatlakozókkal, 
központi ellátótömlőkkel és optikai 
interfészekkel (száloptikai kábel), mivel 
ezek ferromágneses komponenseket 
tartalmaznak.

– A készüléken MR-környezetben ne 
végezzen javítási vagy karbantartási 
munkálatokat.

– A Fabius MRI készüléket nem 
ferromágneses kulccsal szállítjuk. A 
kulcsot a kulcstartója azonosítja, és nem 
cserélhető le más kulcsokkal.
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Konfigurálás

Konfigurálás

Konfigurálás készenléti üzemmódban

Szivárgásteszt

Az alábbi szöveg módosult:

Biztonságiszelep-teszt

Ez a teszt a biztonsági szelepek 
működőképességének ellenőrzésére szolgál.

A teszteredmények a szivárgásteszt eredményeit 
(B) tartalmazó képernyőn jelennek meg.

Hibaelhárítás sikertelen biztonságiszelep-teszt 
esetén

Az alábbi biztonsági tudnivaló módosult:

 Ismételje meg a szivárgástesztet. Ne használja 
a készüléket, ha a biztonságiszelep-teszt 
továbbra is sikertelen eredménnyel zárul. 
Vegye fel a kapcsolatot a DrägerService 
márkaszervizzel vagy a helyi hivatalos 
szervizpartnerrel.

A compliance-teszt eredményei

A rendszer compliance értéke módosult:

VIGYÁZAT

Váratlanul bekövetkező túlnyomás vagy 
negatív nyomás fellépésének veszélye

Az elszennyeződött vagy nem működő 
biztonsági szelep nem képes a lélegeztető 
rendszerben hirtelen fellépő túlnyomás vagy 
negatív nyomás kompenzálására.

A készülék elindítása előtt hajtsa végre a 
szivárgástesztet. Tekintse meg a biztonsági 
szelep tesztjének eredményét.

Rendszer-compliance 
[mL/H2Ocm]

Kijelzett eredmény 
[mL/H2Ocm]

≤
6,0

Mért érték és REND-
BEN
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Készenléti beáll. oldal

A konfigurációk módosítása

A nyomás mértékegységének módosítása

Az alábbi szöveg módosult:

1 Válassza ki a Nyomás mértékegysége (G) 
menüelemet, és erősítse meg.

A jelszókérés képernyője megnyílik.

2 Adja meg a jelszót (H), majd erősítse meg.

Itt az alábbi egységek választhatók ki:
– hPa
– H2Ocm
– mbar
– kPa

3 Válassza ki az új mértékegységet, majd 
erősítse meg.

Az ablak bezáródik.
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Készenléti beáll.
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Áramellátás-kimaradás

Hálózati áramellátás-kimaradás

Az alábbi szöveg módosult:

A hálózati áramellátás kimaradása esetén a 
Fabius automatikusan átkapcsol a belső 
akkumulátorra.

A maradék akkutöltés megjelenik az 
állapotsávban.

Az akkumulátor működési ideje a lélegeztetési 
beállításoktól és az akkumulátor állapotától függ 
(kor és akkutöltés). Egy teljesen feltöltött 
akkumulátor legalább 45 percen keresztül tudja 
biztosítani a készülék zavartalan működését.

Az alábbi biztonsági tudnivalókat módosítottuk:

Lélegeztetőgép hiba

Riasztás LÉLEGEZTETŐ HIBA!!!

A használati útmutatót az első lépéssel egészítettük ki:

1 Állítsa a lélegezetőgép zárral (opcionális) 
ellátott külső frissgáz-kimenet kapcsolóját 
COSY állásba.

2 Váltson KéziSpontán lélegeztetési 
üzemmódra.

3 Állítsa az APL szelepet Man állásba.

4 Állítsa be az APL szelepet a kívánt nyomásra.

5 Töltse fel a lélegeztető ballont. Szükség esetén 
használja ehhez az O2-átöblítés gombot.

6 Lélegeztesse kézzel a pácienst.

VIGYÁZAT

A páciens elégtelen lélegeztetése

Ha az AKKUTÖLTÉS ALACSONY!! riasztási 
üzenet (maradék akkutöltés 10 %) megjelenik, 
a lélegeztetőgép csak néhány percig marad 
üzemben.

Állítsa helyre a hálózati áramellátást. Ezt 
követően a kontrollált lélegeztetés ismét 
rendelkezésre áll.
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Az O2-érzékelő meghibásodása

Az O2-érzékelő terminológiája módosult.

A hibás kalibrálás okai

Ha az O2-érzékelő kalibrálását követően az O2 
ÉRZÉKELŐ HIBA! riasztási üzenet jelenik meg, a 
kalibrálás nem volt sikeres.

A lehetséges okokat és elhárításukat az alábbi 
táblázat foglalja össze.

Ok Megoldás

A kalibrálás során az O2-érzékelő rendkívül magas 
vagy alacsony oxigénkoncentrációjú levegőkever-
éknek volt kitéve.

Gondoskodjon arról, hogy az O2-érzékelőt a teljes 
kalibrálás időtartama alatt csak környezeti levegő 
érje.

A kalibrálás során az O2-érzékelő ingadozó 
oxigénkoncentrációjú levegőkeveréknek volt 
kitéve.

Gondoskodjon arról, hogy az O2-érzékelőt a teljes 
kalibrálás időtartama alatt csak környezeti levegő 
érje.

Az O2-érzékelő nem volt a kalibrálás előtt ele-
gendően hosszú ideig környezeti levegőnek kitéve.

2 percre helyezze környezeti levegőre az O2-
érzékelőt. Új O2-érzékelőkapszula beillesztésekor 
15 percre helyezze környezeti levegőre az O2-
érzékelőt.

Az O2-érzékelőkapszula maximális használati 
időtartama letelt.

Cserélje le az O2-érzékelőkapszulát. A kalibrálás 
előtt 15 perccel helyezze környezeti levegőre az 
O2-érzékelőt.

Az O2-érzékelő nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy az O2-érzékelő kábelének csatla-
kozója be van-e dugva a készülék hátulján talál-
ható, jelzéssel ellátott csatlakozóba.
Ellenőrizze, hogy az O2-érzékelőkapszula meg-
felelően van-e az O2-érzékelő házába illesztve.
Csatlakoztassa megfelelően az O2-érzékelőt, és 
kalibrálja újra.
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Riasztás – Ok – Megoldás

Az O2-érzékelő terminológiája módosult.

Az alábbi riasztások okának és megoldásának leírását 
módosítottuk.

A 
riasztás 
prio-
ritása

Riasztás Ok Megoldás

(8) O2 ÉRZÉKELŐ HIBA! Az O2-érzékelő nem volt 
megfelelően kalibrálva.

Végezze el az O2-érzékelő 
kalibrálását (lásd az O2-
érzékelő kalibrálásáról 
szóló fejezetet).

Az O2-érzékelőkapszula ki 
lett cserélve és/vagy az O2-
érzékelő nincs kalibrálva.

Végezze el az O2-érzékelő 
kalibrálását (lásd az O2-
érzékelő kalibrálásáról 
szóló fejezetet).

Az O2-érzékelőkapszula 
elhasználódott.

Cserélje le, majd kalibrálja 
az O2-érzékelőkapszulát.

Nincs csatlakozatva az O2-
érzékelő. Érzékelőkábel 
hibás.

Csatlakoztassa az O2-
érzékelő kábelét. Cserélje 
le az O2-érzékelő 
házegységét.

(6) O2 ÉRZÉK KAL ESEDÉKES! Az O2-érzékelő legutolsó kali-
brálása óta több, mint 18 óra 
telt el.

Végezze el az O2-érzékelő 
kalibrálását (lásd az O2-
érzékelő kalibrálásáról 
szóló fejezetet).

A 
riasztás 
prio-
ritása

Riasztás Ok Megoldás

(31) BELÉGZÉSI O2 ALACS.!!! A belégzési O2-koncentráció 
kisebb, mint az alsó riasztási 
határérték.

Ellenőrizze az O2-ellátást. 
Ellenőrizze az áramláss-
zelep beállításait és az O2 
alsó riasztási határértékét.

A külső frissgáz-kimenet kap-
csolója nem a megfelelő 
állásban van.

Ellenőrizze a külső friss-
gáz-kimenet kapcsoló-
jának állását.
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(21) KEVÉS FRISS GÁZ!! A lélegeztetési módtól függe-
tlenül nem elég a frissgáz-
ellátás.

Gondoskodjon arról, hogy 
a frissgáz-ellátás elégsé-
ges legyen.

A tömlő eltömődött/megtört. Ellenőrizze a tömlőket.

Szivárgás a lélegezetető 
rendszerben.
A tömlő nem csatlakozik a 
lélegeztető rendszerhez.

Ellenőrizze a lélegeztető 
rendszert.

A külső frissgáz-kimenet kap-
csolója nem a megfelelő 
állásban van.

Ellenőrizze a külső friss-
gáz-kimenet kapcsoló-
jának állását.

(28) LÉLEGEZTETŐ HIBA!!! APL bypass-szelep hiba. Ellenőrizze a lélegez-
tetőgép membránját, majd 
zárja le a fedelet. Ellenő-
rizze, hogy az APL bypass-
szelep megfelelően csatla-
kozik-e, illetve hogy nem 
szivárog-e. Válassza ki a 
Készenlét módot, majd 
kapcsoljon át az előző léle-
geztetési üzemmódra. 
Ellenőrizze az APL szelep 
beállítását.

A kapcsolóval és lélege-
zetőgép zárral ellátott külső 
frissgáz-kimenet kapcsolója 
nem a megfelelő állásban 

van ( ) állásban COSY 

állás helyett.

Állítsa a külső frissgáz-
kimenet kapcsolóját COSY 
állásba.

A 
riasztás 
prio-
ritása

Riasztás Ok Megoldás
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A használati útmutatót az alábbi riasztással leírásával 
egészítettük ki:

A 
riasztás 
prio-
ritása

Riasztás Ok Megoldás

(26) Ellenőr. APL/külső FGK!!! APL bypass-szelep hiba. Ellenőrizze a lélegez-
tetőgép membránját, majd 
zárja le a fedelet. Ellenő-
rizze, hogy az APL bypass-
szelep megfelelően csatla-
kozik-e, illetve hogy nem 
szivárog-e. Válassza ki a 
Készenlét módot, majd 
kapcsoljon át az előző léle-
geztetési üzemmódra. 
Ellenőrizze az APL szelep 
beállítását.

A külső frissgáz-kimenet kap-
csolója nem a megfelelő 

állásban van ( ) állás-

ban COSY állás helyett.

Állítsa a külső frissgáz-
kimenet kapcsolóját COSY 
állásba.
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Felújítás

A „Tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás” című fejezet fejléce 
módosult.

Szétszerelés

A használati útmutatót az alábbi biztonsági tudnivalókkal 
egészítettük ki:

Szétszerelés előtt vegye figyelembe

 Kapcsolja ki a készüléket és az összes további 
készüléket, majd húzza ki a hálózati 
csatlakozójukat.

A használati útmutatót az alábbi biztonsági tudnivalókkal 
egészítettük ki:

A szétszerelt alkatrészekkel és 
csatlakoztatott készülékekkel 
kapcsolatos adatok

Tartsa be a következő részegységekhez tartozó 
használati útmutatóban leírtakat:

Csatlakoztatott eszközök

– Endotracheális leszívás

– Csuklós karok

– Monitorok

– Érzékelők és kábelek

– Számítástechnikai rendszerek

– AGS

– Munkaállomás világítása

Az alábbi biztonsági tudnivaló módosult:

A kompakt lélegeztető rendszer eltávolítása 

Az O2-érzékelő terminológiája módosult.

A kompakt lélegeztető rendszer eltávolítása előtt a 
következő tömlőket és kábeleket kell eltávolítani:

– Áramlásérzékelő kábel

– O2-érzékelőkábel és O2-érzékelő

– Nyomásmérő tömlő

– APL bypasstömlő

– PEEP/PMAX tömlő

VIGYÁZAT

A mágneses vonzerő jelentette veszély

Ne szerelje szét, illetve ne szerelje össze a 
készüléket MR-környezetben.

VIGYÁZAT

Fertőzés veszélye

Ha nem használ baktériumszűrőt, a 
lélegeztető rendszer kórokozókkal 
fertőződhet.

Ebben az esetben minden páciensváltás után 
újítsa fel a lélegeztető rendszert, és illesszen 
be új oxigénkapszulát.

FIGYELEM

Készülékkárosodás és személyi sérülés 
veszélye

A felújítás vagy sterilizálás az O2-érzékelő 
meghibásodásához vezethet. A kiszabaduló 
anyagok károsíthatják az alapkészüléket, 
valamint veszélyeztethetik a pácienst és a 
felhasználót.

Ne újítsa föl, illetve ne sterilizálja az O2-
érzékelőt.
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A használati útmutatót az alábbi fejezetekkel egészítettük ki, 
illetve az alábbi fejezeteket módosítottuk.

Felújítással kapcsolatos tudnivalók

A felújítással kapcsolatos tudnivalók 
nemzetközileg elfogadott irányelveken alapulnak, 
pl. az ISO 17664 szabványon.

Biztonsági információk

VIGYÁZAT

Az orvostechnikai eszközök nem megfelelő 
felújításából adódó veszély

Az újra felhasználható orvostechnikai 
eszközöket fel kell újítani, ellenkező esetben 
megnő a fertőzésveszély.
– Tartsa be az egészségügyi intézmény 

fertőzésmegelőzési szabályait és felújítási 
előírásait.

– Tartsa be az adott országban érvényes 
fertőzésmegelőzési szabályokat és az 
orvostechnikai eszközök felújítására 
vonatkozó előírásokat.

– Az eszközt jóváhagyott felújítási eljárások 
szerint újítsa fel.

– Újítsa fel az újra felhasználható 
eszközöket minden használat után.

– Tartsa be a gyártó utasításait a 
tisztítószerekre, fertőtlenítőszerekre és a 
felújítandó eszközökre vonatkozóan.

FIGYELEM

Meghibásodott orvostechnikai eszközök miatt 
fennálló veszély

Felújított orvostechnikai eszközöknél 
előfordulhatnak az elhasználódás jelei, pl. 
repedések, deformálódás, elszíneződés vagy 
leválás.

Ellenőrizze, hogy észrevehetők-e az 
elhasználódás jelei az eszközökön, és szükség 
esetén cserélje ki őket.

FIGYELEM

Az áramlásmérés meghibásodásának veszélye

A nem megfelelő felújítás és a szennyeződések 
(pl. lerakódások vagy részecskék) tönkretehetik 
az áramlásérzékelőt.
– Nem szabad gépi tisztítással vagy 

fertőtlenítéssel tisztítani.
– Nem szabad plazma vagy besugárzásos 

módszerrel sterilizálni.
– Nem szabad erős vízsugárral, sűrített 

levegővel, kefével vagy hasonló módon 
tisztítani.

– Nem szabad utrahangfürdőbe tenni.
– Spirolog és Infinity ID áramlásérzékelők 

esetén nem szabad forrógőzös sterilizálást 
alkalmazni.

– A használati útmutató utasításainak 
megfelelően tisztítsa meg és fertőtlenítse az 
áramlásérzékelőt.

– Az áramlásérzékelő fertőtlenítésére csak 
tiszta fertőtlenítőszeres oldatokat használjon.

VIGYÁZAT

Tűzveszély

A felújításkor a rendkívül gyúlékony 
fertőtlenítőszerek nem eltávolított 
maradványgőzei, valamint a nem eltávolított 
lerakódások meggyulladhatnak az 
áramlásérzékelő használata során.
– Gondoskodjon a részecskementes 

tisztításról és fertőtlenítésről.
– A fertőtlenítés után hagyja az 

áramlásérzékelőt legalább 30 percig 
levegőn száradni.

– Az áramlásérzékelő behelyezése előtt 
ellenőrizze, hogy nincs-e rajta látható 
sérülés, lerakódás (nyálkamaradványok, 
porlasztott gyógyszer) és nincsenek-e 
rajta más részecskék.

– Cserélje le az áramlásérzékelőt, ha sérült, 
vagy ha larakódásokat vagy részecskéket 
észlel rajta.
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Az alábbi biztonsági tudnivalókat töröltük:

Besorolás a felújítás szempontjából

Az orvostechnikai eszközök besorolása

Az orvostechnikai eszközök és komponenseik 
besorolása a felhasználási módjuk és az abból 
eredő kockázat alapján történik.

VIGYÁZAT

A készülék meghibásodásának veszélye

A szeleptányér szabályozó részeinek nem 
megfelelő kiszárítása esetén az 
üzembiztonság csökkenésével és az 
orvostechnikai eszköz meghibásodásával kell 
számolni.

A tisztítás után a lélegeztető rendszert 
gőzsterilizálással teljesen szárazra kell 
sterilizálni.

Besorolás Magyarázat

Nem kritikus Csak ép bőrrel érintkezésbe kerülő 
komponensek

Félkritikus Alkotóelemek, amelyek légzési gázt 
szállítanak, vagy nyálkahártyával 
vagy kórosan elváltozott bőrrel 
érintkeznek

Kritikus Olyan alkotóelemek, amelyek 
áthatolnak a bőrön vagy a nyál-
kahártyán, vagy vérrel érintkeznek
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Az eszközspecifikus komponensek besorolása

Tartsa be a komponensek használati útmutatóját.

Az alábbi besorolás a Dräger ajánlása.

Nem kritikus
A vezérlőelemek és a készülék felületei pl.:

– Képernyő

– Programgombok

– Forgógomb

– O2 bypass gomb

– Áramlásszabályozó szelepek

– APL szelep

– O2-érzékelő háza

– Írólap

– Gurulóállvány kapaszkodórúdja

– Fiókfogantyúk

– Kétoldali szabványos sín

– Clic adapter, Clic abszorber

– Ballonkönyök teszt-adaptere

– Külső FGO-váltókapcsoló és külső FGO-
csatlakozó

Egyéb felületek, melyeket gyakran szoktak 
megérinteni:

– A képernyő és egyéb páciensmonitorok 
burkolatának oldalsó alkatrészei

– Tartozék alkatrészek:

– Tárolótálcák

– Polc

– Csuklós karok

– Nagynyomású gáztömlők csatlakozódugói

– Hálózati csatlakozó

– Gázpalackszelepek

– Az anesztetikus gáz elvezető rendszer 
átkötő tömlője

– Padlón vezetett kábelek és tömlők

– Fék

Felületek, melyeket kevésbé gyakran szoktak 
megérinteni:

– Hálózati kábelek és adatkábelek

– Nagynyomású gáztömlők

– Nyomáscsökkentők

– Gázpalackok

– Fiókfelületek – külső és belső

– Anesztetikus gáz elvezető rendszer

– Lámpa

– A mintavevő cső tartója

Félkritikus

– Lélegeztető rendszer:

– Lélegeztetőrendszer-ház

– Belégzési/kilégzési portok, APL szelep

– Belégzőszelep, kilégzőszelep

– Ballonkönyök

– Merev tartókar lélegeztető ballon részére 
(opcionális)

– Hajlítható tartókar lélegeztető ballon 
részére (opcionális)

– Lélegeztető tömlők

– Abszorbertartály és abszorberbetét

– Abszorbens szóda porszűrője (opcionális)

– Mintavevő cső

– Ha a mintavevő cső az Y-elemen lévő 
szűrőre fel van szerelve.

– Ha a mintavevő cső közvetlenül fel van 
szerelve az Y-elemre, és a szűrők fel 
vannak szerelve a lélegeztető rendszerre

– Lélegeztető fedél

– Lélegeztetőgép-membrán

– Lélegeztető tömlő

– Áramlásérzékelő

Kritikus

A készülék nem tartalmaz kritikus besorolású 
alkatrészeket.
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Felújítási lista

Komponensek Felületi fertő-
tlenítés tisztítás-
sal

Kézi tisztítás, majd 
merítéses fertő-
tlenítés

Gépi tisztítás ter-
mikus fertő-
tlenítéssel

Gőzsterilizálás

A készülék felületei Igen Nem Nem Nem

Lélegeztetőrends-
zer-ház

Igen Igen Igen Igen

Csatlakozók Nem Igen Igen Igen

APL szelep Igen (külső) Igen Igen Igen

Belégzőszelep, 
kilégzőszelep

Nem Igen Igen Igen

Ballonkönyök Igen Igen Igen Igen

Merev tartókar 
lélegeztető ballon 
részére (opci-
onális)

Igen Igen Igen Igen

Hajlítható tartókar 
lélegeztető ballon 
részére (opci-
onális)

Igen Igen Igen Igen

Abszorbertartály 
és abszorberbetét

Nem Igen Igen Igen

CLIC adapter 
(opcionális)

Igen Igen Igen Igen

Lélegeztető fedél Igen Nem Igen Igen

Lélegeztetőgép-
membrán

Nem Nem Igen Igen
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Felújítási eljárások

Jóváhagyott felújítási eljárások

Az eszközspecifikus jóváhagyási eljárás során az 
alábbi felújítási eljárások mutattak megfelelő 
anyagösszeférhetőséget és hatékonyságot:

Fertőtlenítőszerek

Használjon az adott országban engedélyezett 
fertőtlenítőszert, amely alkalmas az illető felújítási 
eljárás elvégzéséhez.

Felületi fertőtlenítőszerek

A vizsgálat során az alábbi táblázatban felsorolt 
fertőtlenítőszerek megfelelő 
anyagösszeférhetőséget mutattak. A "Jóváhagyott 
felújítási eljárások" részben felsorolt felületi 
fertőtlenítőszerekkel együtt is használhatók.

A felületi fertőtlenítőszerek gyártói a szereket 
legalább az alábbi hatásspektrumokra tesztelték:

– baktericid hatás

– penészölő hatás

– virucid hatás vagy burkos vírusokkal szembeni 
virucid hatás

Vegye figyelembe a felületi fertőtlenítőszerek 
gyártói által megadott specifikációkat.

Egyéb felületi fertőtlenítőszerek saját felelőségre 
használhatók.

Eljárás Hatóanyag Gyártó Koncentrá-
ció

Behatási 
idő

Hőmérsékl
et

Felületi fertőtlenítés 
tisztítással

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Kézi tisztítás Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Merítéses fertőtlenítés Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Gépi tisztítás Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Gépi fertőtlenítés (termi-
kus)

– – – 10 perc 93 °C 
(199,4 °F)

Gőzsterilizálás – – – 5 perc 134 °C 
(273,2 °F)
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A Dräger felhívja a figyelmet, hogy az oxigént és 
klórt felszabadító szerek egyes anyagoknál 
színváltozást okozhatnak. Ebből a színváltozásból 
nem következik azonban, hogy az orvostechnikai 
eszköz hibásan működik.

Hatóanyag besorolása Felületi fertőtlenítőszerek Gyártó

Klórt felszabadító szerek Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Oxigént felszabadító szerek Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

1) A gyártó beszüntette a szer gyártását

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Kvaterner ammóniumvegyületek Mikrozid sensitive liquid2)

2) Burokkal rendelkező vírusokkal szemben virucid hatású

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

Aldehidek Buraton 10 F1) Schülke & Mayr
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Felújítás

Fertőtlenítőszerek

Használjon az adott országban engedélyezett 
fertőtlenítőszert, amely alkalmas az illető felújítási 
eljárás elvégzéséhez.

Felületi fertőtlenítés tisztítással

1 Azonnal törölje le a szennyeződéseket. A 
szennyeződések eltávolításához használjon 
fertőtlenítőszerrel átitatott kendőt.

2 Végezzen felületfertőtlenítést.

3 Miután az orvostechnikai eszköz a 
meghatározott behatási ideig ki volt téve a 
fertőtlenítőszer hatásának, törölje le a maradék 
fertőtlenítőszert.

4 Törölje le (legalább ivóvíz minőségű) vízzel 
átitatott kendővel. Hagyja megszáradni az 
orvostechnikai eszközt.

5 Ellenőrizze, hogy látható-e szennyeződés az 
eszközön. Szükség esetén ismételje meg az 1-
5. lépést.

6 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés az 
eszközön, és szükség esetén cserélje ki.

Kézi tisztítás, majd merítéses 
fertőtlenítés

Kézi tisztítás

A használt tisztítószer pH-értékének 9 és 12 között 
kell lennie.

1 Készítse elő a tisztítószeres oldatot a gyártó 
utasításainak megfelelően.

2 Mozgassa többször előre-hátra az eszközt az 
oldatban. Győződjön meg, hogy az oldat elért 
minden felületet és belső üreget.

3 Öblítse le az eszközt (legalább ivóvíz 
minőségű) vízzel, ameddig már nem látható 
rajta tisztítószer-maradvány.

4 Ellenőrizze, hogy látható-e szennyeződés az 
eszközön. Szükség esetén ismételje meg az 1-
4. lépéseket.

5 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés az 
eszközön, és szükség esetén cserélje ki.

Merítéses fertőtlenítés

1 Készítse elő a fertőtlenítőszeres oldatot a 
gyártó utasításainak megfelelően.

2 Mozgassa többször előre-hátra az eszközt az 
oldatban. Győződjön meg, hogy az oldat elért 
minden felületet és belső üreget.

3 A behatási idő letelte után öblítse le az eszközt 
(legalább ivóvíz minőségű) vízzel, ameddig 
már nem látható rajta fertőtlenítőszer-
maradvány.

4 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés az 
eszközön, és szükség esetén cserélje ki.

5 Rázza ki alaposan a maradék vizet. Hagyja 
teljesen megszáradni az eszközt.

Gépi tisztítás termikus fertőtlenítéssel

Használjon az ISO 15883 szabvány előírásainak 
megfelelő mosó-fertőtlenítőt. A Dräger az 
anesztéziai tartozékok és lélegeztetőgép-
tartozékok számára egy kocsi használatát 
javasolja.

1 Helyezze el az eszközt biztonságosan a 
kosárban. Gondoskodjon az alábbiakról:

– Valamennyi felület és belső tér teljesen 
átöblíthető.

– A víz szabadon ki tud folyni.

2 Használjon megfelelő tisztítószert.

3 Válasszon egy megfelelő ciklust. Használjon 
ioncserélt vizet az utolsó öblítéshez.

4 A ciklus befejeződése után ellenőrizze, hogy 
nem látható-e szennyeződés a terméken. 
Szükség esetén ismételje meg a ciklust, vagy 
végezzen kézi tisztítást és merítéses 
fertőtlenítést.

5 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés az 
eszközön, és szükség esetén cserélje ki.

6 Hagyja teljesen megszáradni az eszközt.

VIGYÁZAT

Az eszközbe jutott folyadék miatt fennálló 
veszély

Az orvostechnikai eszközbe jutott folyadék az 
alábbiakat okozhatja:

– az orvostechnikai eszköz károsodását

– áramütést

– az orvostechnikai eszköz hibás 
működését

Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék az 
orvostechnikai eszközbe.
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Gőzsterilizálás

Használjon az ISO 17665 szabvány 
követelményeinek megfelelő gőzsterilizálót. A 
Dräger a gőzsterilizálást szakaszos vákuummal 
javasolja.

Előfeltétel: Az eszközt megtisztították és 
fertőtlenítették.

1 Sterilizálja az eszközt.

2 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés az 
eszközön, és szükség esetén cserélje ki.

Karbantartás

Ellenőrzés

Az alábbi táblázat módosult:

Az ellenőrzéseket rendszeresen, a következő 
előírásoknak megfelelően, a meghatározott 
időközökben kell elvégezni. Műszaki 
dokumentáció kérésre beszerezhető.

Biztonsági ellenőrzések

Az „Ellenőrizze a biztonsági funkciókat” beállítás egy további 
ellenőrzési ponttal egészült ki:

Ellenőrzések Időköz Felelős személyzet

Ellenőrzések és biztonsági 
ellenőrzések1)

1) A megnevezés a Német Szövetségi Köztársaság területén érvényes; ez megfelel az Osztrák Szövetségi Köztársaságban 
érvényes "Rendszeres biztonsági vizsgálat"-nak

Évente Szervizszemélyzet

6 Ellenőrizze a biztonsági funkciókat:

– Ellenőrizze a látható és hallható riasztás-
jelzők működőképességét.

– Ellenőrizze az O2-hibariasztás működési 
állapotát.

– Ellenőrizze az altatószer-párologtató retes-
zelését.

– Ellenőrizze az áramkimaradás-riasztás és 
az akkumulátor működőképességét.

– Ellenőrizze az akkumulátorhiba-riasztás 
működőképességét.

– Ellenőrizze az S-ORC működését.
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Karbantartás

Karbantartás

A használati útmutatót az alábbi biztonsági tudnivalókkal 
egészítettük ki:

Az alábbi táblázatot módosítottuk:

Az alábbi táblázat a karbantartási időközöket 
mutatja:

MEGJEGYZÉS

Csak akkor szabad karbantartási munkálatokat 
végrehajtani, ha nincs csatlakoztatva páciens a 
készülékhez.

Alkatrész Időköz Művelet Felelős személyzet

CO2-abszorber Ha lila színű lesz Csere Felhasználó

Páracsapda Szükség szerint, 
vagy ha szennye-
zett

Csere Felhasználó

Áramlásérzékelő Szükség szerint, 
vagy ha már nem 
lehet kalibrálni

Tisztítás/csere Felhasználó

O2-érzékelő Szükség szerint, 
vagy ha már nem 
lehet kalibrálni, 
illetve ha az O2 
ÉRZÉKELŐ 
HIBA! üzenet jele-
nik meg.

Csere Felhasználó

Belső lítiumakkumulátor Minden 36 hónap-
ban

Csere Szakemberek

Ólom-zselés akkumulátor 3 évente Csere Szakemberek

Palack-nyomáscsökkentő 
nagynyomású palackokhoz1)

1) opcionális

6 év után Alapvető karbantartás Szakemberek

Nyomáscsökkentő pozici-
onálótűs csatlakozóhoz1)

6 év után Csere Szakemberek
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Műszaki adatok

Általános információk

Az alábbi szöveg módosult:

Minden pácienssel kapcsolatos térfogat- és 
frissgáz-áramlás érték STAPD körülményekre van 
normalizálva.

MR környezet

Az MRI szkenner térerősségi adatai módosultak:

Környezeti tulajdonságok

A használati útmutatót a környezeti nyomás "psi" 
mértékegységével egészítettük ki.

Az MRI térerőssége 1,5 tesla (<64 MHz) vagy 3 tesla (<128 MHz)

Távolság a mágneses mező közepétől (környezeti 
térerősség)

≤
40 mT (400 gauss)

Üzemi

Hőmérséklet 10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)

Környezeti nyomás 700 ... 1060 H2Ocm (hPa) (10,9 ... 15,9 psi)

Relatív páratartalom 20 ... 80 % (páralecsapódás nélkül)

Magasság Max. 3000 m (9843 ft)

Szállítási és tárolási

Hőmérséklet -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

Környezeti nyomás 700 ... 1060 H2Ocm (hPa) (10,9 ... 15,9 psi)

Relatív páratartalom 10 ... 90 % (páralecsapódás nélkül)

A kiegészítő készülékek használatának használati feltételei a teljes rendszer használatának környe-
zetét korlátozzák.  A párologatók és az altatószerek korlátozhatják az anesztézia munkaállomás hasz-
nálatát a rá vonatkozó hőmérséklet-tartományban és a maximális frissgáz-áramlásban. Ezért kiegészítő 
készülékek használata esetén tartsa be a mellékelt használati útmutatóban leírtakat.
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Műszaki adatok

Eszközadatok

A használati útmutatót az alábbi adatokkal egészítettük ki:

Külső frissgáz-kimenet

A frissgáz-áramlás adatait töröltük:

Az anesztézia munkaállomásra vonatkozó általános biztonsági 
szabványok

Az alábbi mondatot töröltük:

A 2014 júliusa után gyártott készülékekre a 
következők is vonatkoznak:

Lélegeztető rendszer

A légzési térfogat pontosságát módosítottuk:

Orvosigáz-ellátás központi gázellátással

Átlagos bemeneti áramlás 2,8 kPa x 100 (40,6 psi) 
ellátási nyomás esetén

≤
60 L/perc

Áramellátás

Bekapcsolási túláram kb. 25 ... 50 A csúcs

Az áramelosztó használati útmutatójának cikkszámát töröltük:

A névleges teljesítmény nem konfigurálható opci-
onális Dräger áramelosztókkal (lásd az orvostechni-
kai eszközök áramelosztóinak használati 
útmutatójában)

Frissgáz-áramlás 0 és 0,2 ... 18 L/perc

Pontosság

Légzéstérfogat (Vinsp) A beállított érték ±5 %-a vagy 20 mL, illetve a 
magasabb érték
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Párologtatóinterfész

A PAW, MVe és VTe paraméterek következő táblázatban 
szerepő adatai módosultak.

Mért érték vagy görbe Tartomány Felbontás Pontosság Feltétel

PAW Légúti nyomás 
(numerikus)

-20 ... 99 H2Ocm 
(hPa)

1 H2Ocm 
(hPa)

±4 %1)

1) A mért érték max. ±4 %-a, vagy ±2 H2Ocm (±2 hPa) – amelyik a nagyobb.

Légúti nyomás 
(görbe)

0 ... 99 H2Ocm 
(hPa)

Nyomásmérő 
(mechanikus)

-20 ... 80 H2Ocm 
(hPa)

5 H2Ocm 
(hPa)

±(2 % a skálaértékre 
vonatkoztatva + 4 % a 
kijelzett értékre vonat-
koztatva)

Vperc
e

Kilégzési perctér-
fogat

1 ... 32,0 L/perc 0,1 L/perc ±15 % vagy 
±0,2 L/perc – amelyik 
a nagyobb

<1 L/perc 0,1 L/perc ±(20 mL x légzéss-
zám) vagy ±0,2 mL – 
amelyik nagyobb

Vin-
spe

Kilégzési térfogat 100 ... 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Megjegyzés: Ha a kilégzésvégi dezflurán-koncentráció 12 % fölé növekszik, a légzéstérfogat és a perc-
térfogat mérési pontossága 15 %-nál nagyobb mértékben szórhat.

Frekv
.

Légzésszám 2 ... 99 bpm 
(1/perc)

±1 bpm 
(1/perc)

±1 bpm (±1 1/perc) a 
beállított értékre vonat-
koztatva, vagy ±5 % – 
amelyik a nagyobb

FiO2 O2-mérés a 
főáramban

10 ... 100 tf% 1 tf% ±2,5 tf% + 2,5 % a 
mért értékre vonat-
koztatva, az 
ISO 21647 és az 
ISO 80601-2-55 sze-
rint 

A kalibrálás alatti 
környezeti nyomás 
mellett
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Műszaki adatok

A használati útmutatót az O2-érzékelő adataival egészítettük ki.

O2-érzékelő
(elektrokémiai cella állandó 
mértérték-generálással)

Válaszidő (T90) Kevesebb mint 16 másod-
perc

A mért értékek nem nyomáskom-
penzáltak.

Felfűtési idő 5 perc után Hiba 
≤
 3 %, a mért értékre vonatkoztatva

Drift (ingadozás) érzékenység ±1 % a mért értékre vonatkoztatva/ 8 h

Keresztérzékenység 1 tf% O2 70 tf% N2O és 5 tf% CO2 
esetén

4 tf% halotánnal

vagy 5 tf% enfluránnal

vagy 15 tf% dezfluránnal

vagy 5 tf% izofluránnal

vagy 10 tf% szefofluránnal

Nedvesség miatti mérési eltérés Max. ±0,02 , a mért értékre vonatkoztatva / % relatív páratartalom

A környezeti feltételek kimutatható módon nem befolyásolják mennyiségileg a gázmérést.

Az O2-érzékelő cellájának 
maximális használati időtartama

>12 hónap 25 °C (77 °F): 50 %-os relatív páratartalom, 50 % O2-tar-
talmú frissgáz esetén (vagy >5000 óra: 100 tf% O2 esetén)
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Lélegeztető rendszer

A használati útmutatót az alábbi adatokkal egészítettük ki:

Compliance

lélegeztetőgép-tömlővel (lélegeztető tömlők nél-
kül)

0,8 mL/H2Ocm (0,8 mL/hPa) 30 hPa nyomásnál

Hajlítható tartókar lélegeztető ballon részére 
(opcionális)

Térfogat 0,13 L

Compliance 0,13 mL/H2Ocm (0,13 mL/hPa) 30 hPa nyomásnál

Merev tartókar lélegeztető ballon részére 
(opcionális)

Térfogat 0,11 L

Compliance 0,11 mL/H2Ocm (0,11 mL/hPa) 30 hPa nyomásnál

Ellenállás

Áramlási 
csúcsérték

[L/perc]

Ellenállás
[H2Ocm (hPa)]

Belégzési Kilégzési

Az ISO 80601-2-13 alapján, száraz, M30146 
felnőtt lélegeztető tömlővel1)

1) A lélegeztetési beállításoktól függően a jelzett értékektől való eltérés ±0,3 h2Ocm (0,3 hPa) lehet.

60 –4,7 4,4

30 –0,6 4,2

15 0,4 3,4

Az ISO 80601-2-13 alapján, száraz, M33681 újs-
zülött lélegeztető tömlővel1)

2,5 1,0 2,9

Az ISO 80601-2-13 szerint, szárazon, tömlők nél-
kül1)

 60 -3,7 3,7
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Műszaki adatok

Az alacsony oxigénellátási nyomás riasztása

A riasztási határértéket módosítottuk:

EMC nyilatkozat

Az alábbi fejezeteket módosítottuk:

Általános információk

Az eszköz elektromágneses kompatibilitását a 
tartozéklistán szereplő tartozékokkal tesztelték. 
Egyéb tartozékok csak akkor használhatók, ha 
azok nem veszélyeztetik az elektromágneses 
kompatibilitást. A nem megfelelő tartozékok 
használata növelheti az elektromágneses 
zavarkibocsátást, vagy csökkentheti az orvosi 
készülék zavarvédettségét.

A készülék csak akkor használható más eszközök 
közvetlen közelében, ha a Dräger ezt a 
készülékelrendezést jóváhagyta. Ennek hiányában 
meg kell róla győződni, hogy a készülék az adott 
elrendezésben megfelelően működik. Mindig 
tartsa be a készülékkel együtt használt eszközök 
használati útmutatójában leírtakat.

Elektromágneses zavarkibocsátás

A fejezetet töröltük.

Elektromágneses környezet

A készülék csak a „Használat” c. fejezet 
„Alkalmazási helyek” c. részben megadott 
környezetben használható.

Riasztási határérték Riasztás (folyamatos, kb. 40 ... 53 dB(A)) közötti 
hangerősségre beállítható hangjelzés 10 másod-
percen keresztül), amint a nyomás 20 ±4 psi 
(1,35±0,4 kPa x 100) alá csökken.

Zavarkibocsátás Összeférhetőség

Sugárzott kiboc-
sátás

B osztály, 1. csoport (30 MHz 
... 1 GHz)

Vezetett kiboc-
sátás

B osztály, 1. csoport (150 kHz 
... 30 MHz)

MEGJEGYZÉS

Zavarkibocsátási jellemzői alapján a készülék 
alkalmas ipari környezetben és kórházakban való 
használatra (CISPR 11, A osztály). Ha a 
készüléket lakókörnyezetben használják 
(melyhez általában a CISPR 11, B osztályú 
besorolás szükséges), lehetséges, hogy a 
rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások 
megfelelő védelme nem lesz biztosított.

Előfordulhat, hogy a zavar csökkentése 
érdekében át kell helyezni vagy máshogy kell 
tájolni a készüléket.
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Ajánlott elválasztó távolság a vezeték 
nélküli kommunikációs készülékektől

A készülék teljes körű zavartalan működésének 
biztosítása érdekében a készülék és a vezeték 
nélküli nagyfrekvenciás hírközlő berendezések 
között legalább 1,0 m (3,3 ft) elválasztó távolságot 
kell biztosítani.

Csatlakozások számítástechnikai hálózatokra

A használati útmutatót a MEDIBUS.X soros interfész leírásával 
egészítettük ki.

A számítástechnikai hálózathoz való 
csatlakoztatással kapcsolatos 
információk

Soros interfészek

A rendszer az alábbi funkciókat támogatja:

– Az EIA RS--232 (CCITT V.24/V.28) szabvány 
követelményeinek megfelelő RS232 
interfészek az alábbi alkalmazásokhoz:
–  MEDIBUS, MEDIBUS.X

– Csatlakozók más gyártók orvostechnikai 
eszközeihez

Immunitás az alábbiakkal szemben Tesztszint és szükséges elektromágneses környe-
zet

Elektrosztatikus kisülés (ESD) (IEC 61000-4-2) Érintéses kisülés: ±8 kV

Levegőn keresztüli kisülés: ±15 kV

Gyors tranziens elektromos zavar (burst) 
(IEC 61000-4-4)

Tápkábel: ±2 kV

Hosszú jelbemeneti/-kimeneti vezetékek: ±1 kV

Feszültséghullámok (túlfeszültség) 
(IEC 61000-4-5)

Feszültség, külső vezető – külső vezető: ±1 kV

Feszültség, külső vezető – védőföldelő vezető: ±2 kV

Mágneses mezők hálózati frekvencia mellett 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Feszültségesések és rövid idejű kimaradások a 
tápfeszültségben (IEC 61000-4-11)

30% ... 100%-os feszültségesések, 8,3 ms ... 5 s, 
különböző fázisszögek

Kisugárzott nagyfrekvenciás zavarás 
(IEC 61000-4-3)

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

Vezetett nagyfrekvenciás zavarás (IEC 61000-
4-6)

150 kHz ... 80 MHz: 3 V, ISM sávokban: 6 V

Elektromágneses mezők vezeték nélküli kom-
munikációs eszközök közelében

385 MHz és 5785 MHz közötti különböző frekvenciák: 
9 V/m ... 28 V/m
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Melléklet

Melléklet

Űrlap a napi és használat előtti ellenőrzéshez

Az O2-érzékelő terminológiája módosult.

Az érzékelők kalibrálása

Távolítsa el az O2-érzékelőt a belégzős-
zelep fedeléből.

2 percre helyezze környezeti levegőre az 
O2-érzékelőt.

Indítsa el a kalibrálást.

Helyezze vissza az O2-érzékelőt a belég-
zőszelep fedelébe.

Kalibrálja az áramlásérzékelőt.
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