
Допълнение

Fabius plus

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да работите правилно с този 
медицински уред, прочетете и 
спазвайте ръководството за 
работа и приложението му.

Анестезиологично работно място
Софтуер 3.n



Приложение към ръководството за работа
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Fabius plusАнестезиологично работно място

Приложение към ръководството за работа

 Запазете това приложение към 
ръководството за работа с медицинския 
уред. 

Приложението актуализира информацията в 
ръководството за работа в следните глави:

Търговски марки

Добавени са следните търговски марки:

Уред Номер на част Издание

Fabius Plus 9054674 До 1. Издание

Търговска марка Собственик на търгов-
ската марка

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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За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

Обща информация за безопасност

Добавена е следната информация за безопасност:

Принадлежности в стерилна опаковка

Електромагнитна съвместимост 
(ЕМС)

Медицинското електрическо оборудване е 
предмет на специални предпазни мерки по 
отношение на електромагнитната 
съвместимост. По време на монтаж и преди 
пускане в експлоатация спазвайте 
информацията в раздел: "Декларация за 
електромагнитна съвместимост" (страница 47).

Този уред може да се повлияе от други 
електрически уреди.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на медицински уреди и 
нараняване на пациент
– Не използвайте принадлежности в 

стерилна опаковка, ако опаковката е била 
отворена, повредена или ако има други 
признаци, че принадлежностите не са 
стерилни.

– Забранява се повторна употреба, 
подготовка за ново ползване и 
стерилизация на продукти за еднократна 
употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради електростатичен разряд

Ако не се вземат предпазни мерки срещу 
електростатичен разряд, при следните 
ситуации може да се стигне до 
неизправности, които да застрашат 
пациента:

– При докосване на щифтовете на 
конектори с предупредителния символ 
за електростатичен разряд.

– При създаване на връзки с тези 
конектори.

За да предотвратите неизправности, 
спазвайте следните мерки и обучете 
съответния персонал:

– Спазвайте предпазните мерки за 
електростатично разтоварване. Тези 
мерки могат да включват носенето на 
антистатично облекло и обувки, 
докосване на щифт за изравняване на 
потенциала преди и по време на 
създаването на връзки или използване 
на изолиращи и антистатични 
ръкавици.

– Спазвайте изискванията за 
електромагнитна среда. Спазвайте 
следния раздел: "Електромагнитна 
среда" (страница 47).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поради електромагнитни смущения

Безжичните комуникационни уреди (напр. 
клетъчни телефони) и медицинското 
електрическо оборудване (напр. 
дефибрилатори, електрохирургични 
уреди) излъчват електромагнитна 
радиация. Когато подобни уреди се 
използват твърде близо до този уред или 
кабелите му, функционалността на този 
уред може да бъде възпрепятствана от 
електромагнитни смущения. В резултат на 
това пациентът може да бъде изложен на 
риск.
– Поддържайте разстояние от най-малко 

0,3 m (1,0 фута) между уреда и 
безжичните комуникационни уреди, за 
да е сигурно, че е уредът ще изпълни 
основните си функции.

– Поддържайте достатъчно разстояние 
между този уред и друго медицинско 
електрическо оборудване.
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За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

Специфична за продукта информация за безопасност

Промени са извършени в следната информация за 
безопасност:

Изтрита е следната информация за безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от преобръщане при 
преместване

Медицинският уред може да се преобърне, 
ако с него не се борави правилно. 
Спазвайте следното при транспортирането 
на медицинския уред:
– Медицинският уред може да се 

премества само от лица, които 
притежават физическите възможности 
за това.

– За да се улесни маневрирането, 
преместването на уреда да се извършва 
от 2 души.

– При преместването по наклонен под, 
около ъгли или през препятствия 
(например през врати или с асансьор) 
внимавайте медицинският уред да не се 
удари в нещо.

– Отстранете всички уреди, монтирани 
към носещите рамена или над уреда.

– Почистете масата за писане и я 
плъзнете изцяло в уреда.

– Не издърпвайте медицинския уред през 
шлаухи, кабели или други препятствия, 
лежащи на пода.

– При придвижване на медицинския уред 
не задействайте спирачките.

– За бутане или дърпане на уреда 
използвайте само ръкохватките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Уредът може да се повреди, ако 
електрозахранването бъде прекъснато.

Винаги свързвайте уреда към 
непрекъснато захранване.



Приложение
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Приложение

Протоколите MEDIBUS и Vitalink

Промени са извършени в следната информация за 
безопасност:

Добавена е следната информация за безопасност:

Преглед на системата

Компактна кръгова система COSY (изглед отгоре)

Следното обозначение е променено:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нечуване на алармените 
сигнали

Ако звукът на алармата е твърде тих, 
алармените сигнали може да не бъдат 
чути.
– Настройте силата на звука на алармата 

достатъчно силно, така че алармените 
сигнали да могат да бъдат чути в 
средата, в която се намира уредът.

– Потребителят трябва да стои в зоната 
на чуване на алармените сигнали.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използването на серийния интерфейс за 
осъществяване на аналогови или оптични 
връзки и за трансфер на данни чрез 
протокола MEDIBUS или Vitalink към външни 
устройства, системи или мрежи (LAN, WLAN, 
PDMS и т.н.) е отговорност само на 
производителя на системата или на 
организацията потребител.

По време на работа алармите и индикациите 
на анестезиологичното работно място имат 
задължителен характер и трябва да се 
спазват.

N Връзка за възвратния шлаух за пробен газ
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Преглед на системата

Променени са изгледите на блока за електрозахранване на 
нагревателя на COSY:

Електрозахранване за нагряването на COSY (изглед отпред)

A Светодиоден индикатор за нагряването на 
COSY

B Превключвател включено/изключено 
(ON/OFF)

C Предпазител

2
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Преглед на системата
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Електрозахранване за нагряването на COSY (изглед отзад)

A Вход на електрозахранването

B Светодиоден индикатор за 
електрозахранването

C Скоба за кабела

2
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Преглед на системата

Интерфейсен панел

Променени са обозначенията на предпазителя и на входа 
на захранването.

A Порт COM 1

B Връзка за шлаух на PEEP

C Връзка за шлаух на APL

D Контакт за сензора за O2

E Контакт за сензора за налягането в 
дихателните пътища

F Контакт за сензора за поток

G Вход на електрозахранването с 
предпазители на електрическата мрежа

H Превключвател включено/изключено 
(ON/OFF)

I Предпазител на вътрешната вградена 
батерия

J Връзка за изравняване на потенциала

2
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Преглед на системата
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Версия за монтаж на тавана (по избор)

Информацията за безопасност "Внимание - Опасност от 
преобръщане" е премахната и на нейно място е добавено 
следното предупреждение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от преобръщане

Версията на уреда за монтаж на тавана не 
отговаря на изискванията на ISO 80601-2-13 
и IEC 60601-1 за стабилност по отношение 
на преобръщане и по време на транспорт. 
Трябва да се вземат предпазни мерки. 
Медицинският уред може да се преобърне, 
ако с него не се борави правилно.
– Медицинският уред може да се 

премества само от лица, които 
притежават физическите възможности 
за това.

– Преместването на уреда да се 
извършва от 2 души.

– Уверете се, че има достатъчно 
свободно пространство.

– Отстранете всички уреди, монтирани 
към прикрепените опорни рамена или 
над уреда.

– Приберете опорните рамена.
– Почистете масата за писане и я 

плъзнете изцяло навътре.
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Преглед на системата

Версия за монтаж на стена (по избор)

Информацията за безопасност "Внимание - Опасност от 
преобръщане" е премахната и на нейно място е добавено 
следното предупреждение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от преобръщане

Версията на уреда за монтаж на стена не 
отговаря на изискванията на ISO 80601-2-13 
и IEC 60601-1 за стабилност по отношение 
на преобръщане и по време на транспорт. 
Трябва да се вземат предпазни мерки. 
Медицинският уред може да се преобърне, 
ако с него не се борави правилно.
– Медицинският уред може да се 

премества само от лица, които 
притежават физическите възможности 
за това.

– Преместването на уреда да се 
извършва от 2 души.

– Уверете се, че има достатъчно 
свободно пространство.

– Отстранете всички уреди, монтирани 
към прикрепените опорни рамена или 
над уреда.

– Приберете опорните рамена.
– Почистете масата за писане и я 

плъзнете изцяло навътре.



Преглед на системата
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Външен изход за свеж газ

Разделът "Използване на външния изход за 
свеж газ като общ изход за газ" вече не е 
приложим.

Следният раздел е променен:

Използване на външен изход за свеж 
газ с превключвател и заключване на 
вентилатора (опция)

Превключвателят позволява лесно 
превключване на доставката на свеж газ от 
компактната дихателна система за невъзвратно 
дишане.

Общ преглед

A Външен изход за свеж газ с допълнителен 
превключвател

B Дълъг шлаух за свеж газ (на Fabius)

C Шлаух за APL байпас за заключването на 
вентилатора

D Къс шлаух за свеж газ (на компактната 
дихателна система)

E Компактна дихателна система

F Пробна линия

G Нереверсивна дихателна система (напр. 
Bain)

4
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Преглед на системата

Съкращения

Премахнато е съкращението BTPS. Добавени са 
съкращенията STPD и RI.

Символи

Следните символи са добавени или променени:

Съкращение Обяснение

RI Индекс на версия

STPD Стандартна температура и 
налягане, сух
20 °C (68 °F), 1013 hPa, сух газ

Символ Обяснение

Приложна част от тип BF (body 
floating)

Приложна част от тип В

Да се пази чисто от масла и 
смазки

  Правотоково напрежение

AC напрежение

Чупливо, да се борави внима-
телно

Да се съхранява на сухо

Връзка за възвратния шлаух 
за пробен газ

Изтрит е следният символ:

Внимание! Опасност от елек-
трически удар. Не махайте 
капака.

gas return



Преглед на системата
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Етикети на продукта

Променени са следните етикети на продукта:

Етикет на продукта Значение

При свързване на допълнителни устройства 
трябва да сте наясно с тока на утечка.

За информация относно транспортирането вж. 
глава "Подготовка за съхранение или транспор-
тиране".

Версия монтаж на количка: Да се спазва теглото 
на номиналната конфигурация и общото допус-
тимо тегло, вж. глава "Технически данни".

Версия монтаж на стена/таван: Да се спазва 
теглото на номиналната конфигурация и 
общото допустимо тегло, вж. глава "Технически 
данни".

Използване на външния изход за свеж газ с 
допълнителен превключвател:

При използване на автоматичен режим на вен-
тилация (Volume Control, Pressure Control, 
Pressure Support, SIMV/PS) или режима на 
вентилация Man/Spont поставете превключва-
теля на външния изход за свеж газ в положение 
COSY. 

За повече информация вижте "Използване на 
външния изход за свеж газ с допълнителен 
превключвател (по избор)" в глава "Работа" на 
ръководството за работа.

nom. 110 kg (242 lbs)
max. 280 kg (617 lbs)

86
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00

nom.   69 kg (152 lbs)
max. 125 kg (275 lbs)

86
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1-

00

COSY
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Сглобяване и Подготовка

Сглобяване и Подготовка

Преди първата експлоатация

Активиране на батерията

Извършени са следните промени в информацията за 
безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от намалено електрозахранване от 
вътрешната батерия

Капацитетът на зареждане на батерията 
може да бъде намален в резултат на 
дълготрайно съхранение.

Ако батерията не е зареждана от 6 месеца, 
проверете нейната функционалност. За да 
направите това, заредете батерията за 
16 часа и направете обдишване на тестов 
бял дроб в продължение на 45 минути в 
режим на работа при захранване от 
батерията.



Сглобяване и Подготовка
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Сглобяване на дихателната система

Следните глави са променени:

Монтиране на нагревателя на 
дихателната система COSY и 
захранващия блок (по избор)
Променена е информацията в ръководство за монтаж:

Спазвайте инструкциите от ръководство за 
монтаж (8605899) за нагряването на 
дихателната система.

Свързване на обдишващите шлаухи и 
филтрите

Променени са данните за дихателен обем за възрастни и 
педиатрични пациенти:

1 Избирайте подходящи принадлежности за 
съответната категория пациент.

Възрастни Педиатрични 
пациенти

Новородени

Дихателен обем >700 mL 301 до 700 mL 50 до 300 mL <50 mL

Балон за обдиш-
ване

3 L 2 L 1 L 0,5 L

Верига за обдиш-
ване

Възрастни Педиатрични Новородени (или 
педиатрични)

Филтър Филтър, HMEF или HME Използвайте фил-
три с ниско съпро-

тивление и 
комплайънс.



Допълнение Fabius plus SW 3.n 17

Сглобяване и Подготовка

Вкарване на нова капсула за сензора 
за О2

Променена е терминологията за сензора за O2.

1 Махнете сензора за O2 (А) от инспираторния 
вентил.

2 Отвийте винтовата капачка (С) от корпуса 
на сензора за О2.

3 Извадете новата капсула на сензора за O2 
от опаковката.

4 Поставете капсулата на сензора за О2 (В) в 
корпуса на сензора за О2 така, че 
пръстеновидните проводници да докосват 
контактите в корпуса на сензора за О2.

5 Завийте винтовата капачка (С) здраво на 
ръка.

6 Поставете сензора за O2 (А) обратно в 
инспираторния вентил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар

Ако капсулата на сензора за O2 се сменя по 
време на работа, това може да доведе до 
предаване на ток на утечка.

Не докосвайте пациента.

2
0

9
7

1

C

B

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от неточно измерване на O2

Неправилно монтирана капсула на сензора 
за O2 може да доведе до неточни 
измервания.
– Уверете се, че капсулата на сензора за 

O2 е правилно монтирана в корпуса на 
сензора за O2.

– Уверете се, че сензорът за O2 е 
поставен правилно в инспираторния 
вентил.



Сглобяване и Подготовка
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Свързване на сензорите и измервателните линии

Добавена е следната глава:

Свързване на шлауха за APL байпас и 
шлауха за PEEP/PMAX

На уреди с опцията "външен изход за свеж газ с 
допълнителен превключвател и заключване на 
вентилатора" трябва да се съблюдава 
следното, когато се свързва шлаухът за APL 
байпас:

Шлаухът за APL байпас се състои от дълъг 
шлаух с едно Т-парче и къс шлаух.

1 Свържете дългия шлаух за APL байпас към 
конектори А и В.

2 Свържете късия шлаух за APL байпас към 
конектори Е и F.

3 Свържете шлауха за PEEP/PMAX към 
конектори С и D.

2
5

4
5

4

ЗАБЕЛЕЖКА

Шлаухът за APL байпас е по-плътен от 
шлауха за PEEP/PMAX.

AF

B
D E C
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Функциониране

Функциониране

Вентилация

Следните глави са добавени или променени:

Взаимна зависимост между 
елементите за контрол

Някои регулируеми параметри може да са 
ограничени или взаимно да се ограничават 
един друг, така че определени комбинации на 
настройки на терапията не са възможни, напр., 
VT и Честота в режим на вентилация Volume 
Control.

Ако е достигнато състояние, при което един 
параметър повече не може да бъде променян, 
първо трябва да бъде регулиран 
ограничаващият параметър. Това ще позволи 
регулирането на ограничения параметър.

Външен изход за свеж газ с 
превключвател и заключване на 
вентилатора (опция)

Когато превключвателят на външния изход за 
свеж газ е настроен на работа с нереверсивна 
система , заключването на вентилатора 
предотвратява стартирането на контролирания 
режим за вентилация (Volume Control, 
Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS).

Издават се следните аларми:

От софтуерна версия 3.37:

– Проблем вентилатор!!!

– Проверете APL/ext.FGO!!!

Със стари софтуерни версии:

– Проблем вентилатор!!!

– ПроверетеAPL-вентила!!!

1 Настройте превключвателя на външния 
изход за свеж газ на компактната кръгова 
система COSY.

Функцията на заключването на вентилатора е 
налична само с опцията "Външен изход за свеж 
газ с превключвател и заключване на 
вентилатора".

Тази функция не е налична на по-стари версии 
на външния изход за свеж газ с превключвател.

Режим на вентилация Man/Spont

Добавена е следната информация:

За вентилация в режим на вентилация 
Man/Spont използвайте плътно прилягаща 
маска или тръба.

ВНИМАНИЕ

Опасност от неустановен недостиг на свеж газ

Когато превключвателят на външния изход за 
свеж газ е настроен на работа с нереверсивна 
система [ ], при стартирането на режима 
за вентилация Man/Spont не се издава 
аларма.

Проверете дали превключвателят на външния 
изход за свеж газ е настроен на компактната 
кръгова система COSY.
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Функции за безопасност на вентилатора

Поведение на Fabius, ако 
потребителят не предприема никакво 
действие

Извършени са следните промени в информацията за 
безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от връщане в съзнание или риск от 
хипоксия

Ако липсва захранване с газ, 
анестезиологичният апарат продължава да 
работи с външен въздух. Вече не се 
подава кислород или анестетичен газ. 
Поради възстановяването на дишането на 
пациента инспираторната концентрация на 
анестетичните газове и кислорода в газа за 
дишане пада.

Наблюдавайте концентрациите на газа 
внимателно и използвайте интравенозни 
анестетични агенти, ако е необходимо.
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Функциониране

Използване на външен изход за свеж газ с превключвател и 
заключване на вентилатора (опция)

Следните глави са променени:

Подготовка

Пример: Нереверсивна система Bain

1 Свържете нереверсивна система (В) към 
външния изход за свеж газ (A).

2 Завинтете шлауха за пробен газ (С) към 
луер-лок конектора на вентилационната 
маска или към филтъра на пациентната 
кръгова система и влагоуловителя на 
монитора за газ.

3 Ако е необходимо, свържете аспирационния 
шлаух на нереверсивната система към 
втората връзка (D) на системата за 
отвеждане на анестетичен газ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недостатъчно подаване на газ на пациента

Системите без обратно вдишване са 
предназначени само за ръчна вентилация 
или спонтанно дишане и може да бъдат 
свързвани само към външния изход за 
свеж газ.

При използване на системи без обратно 
вдишване осигурете адекватен мониторинг 
на газа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от погрешно тълкуване на 
измерените стойности

Стойностите за O2, налягането и обема, 
показвани на Fabius, не съответстват на 
стойностите за пациент, свързан с външен 
изход за свеж газ, тъй като те се базират на 
измерванията, извършени на компактната 
кръгова система.

Когато използвате външния изход за свеж 
газ, превключете на режим Standby.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от неправилно подаване на газ

При системи без обратно вдишване трябва 
да се наблюдават O2, CO2, както и който и 
да е анестетичен газ.

Шлаухът за пробен газ трябва да е 
свързан с конектор на система без обратно 
вдишване и конектор на анализатора на 
газове (например Scio, Vamos).
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Спазвайте ръководството за работа на 
нереверсивната дихателна система и 
системата за получаване на анестетичен газ.

Работа с нереверсивна дихателна 
система

Пренасочване на потока на свеж газ към 
нереверсивната дихателна система:

1 Поставете превключвателя в положение 
.

Превключвателят сочи в посока на 
нереверсивната дихателна система.

2 Настройте потока на свеж газ.

За да предотвратите реверсивно дишане, 
подаването на свеж газ трябва да е поне два 
пъти минутния обем.

3 Работете с нереверсивната дихателна 
система в съответствие с ръководството за 
работа.

Работа с компактната кръгова 
система (COSY)

Преди да използвате контролиран режим за 
вентилация (Volume Control, Pressure Control, 
Pressure Support, SIMV/PS) или режима за 
вентилация Man/Spont:

1 Поставете превключвателя в положение за 
компактната кръгова система COSY.

Превключвателят сочи в посока на входа на 
свеж газ.

2 Завинтете шлауха за пробен газ обратно 
към Y-парчето на пациентната кръгова 
система.

Когато превключвателят на външния изход за 
свеж газ е настроен на работа с нереверсивна 
система , заключването на вентилатора 
предотвратява стартирането на контролирания 
режим за вентилация (Volume Control, 
Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS).
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ВНИМАНИЕ

Опасност от неустановен недостиг на свеж газ

Когато превключвателят на външния изход за 
свеж газ е настроен на работа с нереверсивна 
система [ ], при стартирането на режима 
за вентилация Man/Spont не се издава 
аларма.

Проверете дали превключвателят на външния 
изход за свеж газ е настроен на компактната 
кръгова система COSY.
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Функциониране

Издават се следните аларми:

От софтуерна версия 3.37:

– Проблем вентилатор!!!

– Проверете APL/ext.FGO!!!

Със стари софтуерни версии:

– Проблем вентилатор!!!

– ПроверетеAPL-вентила!!!

Прекратяване на работата

1 Затворете всички контролни вентили на 
устройството.

Прекратяване на работата

Добавена е следната информация за безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от инфекция

Патогенните микроби могат да се предават 
между пациентите чрез контакта на 
веригата. Ако в контакта на веригата е 
включено използвано преди това Y-парче 
или филтър и ако по-късно в процеса бъде 
прикачена преработена компонента (напр. 
по време на тест за теч), новата 
компонента може да бъде замърсена.

Включвайте само преработени компоненти 
в контакта на веригата.
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Подготовка за съхранение или транспортиране 

Извършени са следните промени в информацията за 
безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от преобръщане при 
преместване

Медицинският уред може да се преобърне, 
ако с него не се борави правилно. 
Спазвайте следното при транспортирането 
на медицинския уред:
– Медицинският уред може да се 

премества само от лица, които 
притежават физическите възможности 
за това.

– За да се улесни маневрирането, 
преместването на уреда да се извършва 
от 2 души.

– При преместването по наклонен под, 
около ъгли или през препятствия 
(например през врати или с асансьор) 
внимавайте медицинският уред да не се 
удари в нещо.

– Отстранете всички уреди, монтирани 
към носещите рамена или над уреда.

– Почистете масата за писане и я 
плъзнете изцяло в уреда.

– Не издърпвайте медицинския уред през 
шлаухи, кабели или други препятствия, 
лежащи на пода.

– При придвижване на медицинския уред 
не задействайте спирачките.

– За бутане или дърпане на уреда 
използвайте само ръкохватките.
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Конфигурация

Конфигурация

Конфигурация в режим на готовност

Тест за теч

Следният текст е променен:

Тест на предпазния вентил

Този тест проверява функционалната цялост на 
предпазните вентили.

Резултатите от теста се показват на екрана с 
резултатите от теста за течове (В).

Отстраняване на неизправности при 
неуспешен тест на предпазния вентил

Извършени са следните промени в информацията за 
безопасност:

 Повторете теста за теч. Не използвайте 
уреда, ако тестът на предпазния вентил 
продължи да е неуспешен. Свържете се с 
DrägerService или упълномощения местен 
сервизен партньор

Резултати от теста за комплайънс

Променена е стойността на къмплайънса на системата:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради неочаквано възникване 
на свръхналягане или отрицателно 
налягане

Замърсеният или нефункциониращ 
предпазен вентил не може да компенсира 
внезапно възникване на свръхналягане 
или отрицателно налягане в дихателната 
система.

Изпълнете тест за течове преди да 
стартирате уреда. Наблюдавате резултата 
от теста на предпазния вентил.

Комплайънс на сис-
темата [mL/cmH2O]

Показан резултат 
[mL/cmH2O]

≤6,0 Измерена стойност и 
ОК
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Страница Настройки Standby

Промяна на конфигурациите

Смяна на блока под налягане

Следният текст е променен:

1 Изберете елемента от менюто Единица за 
налягане (G) и потвърдете.

Отваря се екранът за въвеждане на паролата.

2 Въведете паролата (H) и потвърдете.

Могат да се избират следните блокове:
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Изберете нов блок и потвърдете.

Прозорецът се затваря.
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Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Неизправност в електрозахранването

Неизправност в електрозахранването 
от мрежата

Следният текст е променен:

При отпадане на електрозахранването от 
мрежата Fabius автоматично се превключва 
към вътрешната вградена батерия.

Оставащият заряд на батерията се показва в 
полето за състоянието.

Работното време на батерията зависи от 
настройките на вентилатора и състоянието на 
батерията (възраст и степен на зареждане). 
Напълно заредена батерия може да осигури 
захранване за поне 45 минути.

Промени са извършени в следната информация за 
безопасност:

Неизправност на вентилатора

Аларма Проблем вентилатор!!!

Добавена е първата стъпка:

1 Настройте превключвателя на външния 
изход за свеж газ със заключване на 
вентилатора (опция) на COSY.

2 Сменете на режим за вентилация 
Man/Spont.

3 Настройте APL вентила на положение Man.

4 Настройте главата на APL вентила до 
желаното налягане.

5 Напълнете балона за обдишване, ако е 
необходимо, с помощта на ключа за О2 
байпас.

6 Обдишайте пациента ръчно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недостатъчно обдишване на пациента

Когато се покаже аларменото съобщение 
Батерията изтощена!! (оставащ заряд на 
батерията 10 %), вентилаторът ще 
продължи да работи само още няколко 
минути.

Възстановете електрозахранването от 
мрежата. След това контролираното 
обдишване отново е на разположение.
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Неизправност на сензора за О2

Променена е терминологията за сензора за O2.

Причини за неуспешна калибровка

Калибровката не е успешна, ако след 
калибрирането на сензора за О2 се покаже 
съобщението за аларма Проблем в О2 
сензора!.

Възможните причини и мерките за 
отстраняването им са описани в таблицата по-
долу.

Причина Отстраняване

По време на калибровката сензорът за O2 е бил 
изложен на въздушна смес с екстремно висока 
или ниска концентрация на кислород.

Уверете се, че сензорът за О2 е изложен на 
атмосферен въздух през целия период на кали-
бриране.

По време на калибровката сензорът за O2 е бил 
изложен на въздушна смес с променяща се кон-
центрация на кислород.

Уверете се, че сензорът за О2 е изложен на 
атмосферен въздух през целия период на кали-
бриране.

Сензорът за O2 не е бил изложен достатъчно 
дълго време на атмосферен въздух преди кали-
бровката.

Изложете сензора за O2 на атмосферен въздух 
за около 2 минути. Когато се постави нова кап-
сула на сензора за O2, изложете сензора за O2 
на атмосферен въздух за 15 минути.

Максималното време за използване на капсу-
лата на сензора за O2 е изтекло.

Сменете капсулата на сензора за О2. Преди 
калибровката изложете сензора за O2 на атмос-
ферен въздух за около 15 минути.

Сензорът за O2 не е свързан. Проверете дали щепселът на кабела на сензора 
за O2 е включен в обозначения конектор на 
гърба на уреда.
Проверете дали капсулата на сензора за O2 е 
правилно монтирана в корпуса на сензора за 
O2.
Свържете сензора за O2 правилно и го калибри-
райте отново.
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Аларма – Причина – Отстраняване

Променена е терминологията за сензора за O2.

Причините и решенията за следните аларми са променени.

Приори-
тет на 
алар-
мата

Аларма Причина Отстраняване

(8) Проблем в О2 сензора! Сензорът за О2 не е пра-
вилно калибриран.

Калибрирайте сензора за 
O2 (вж. главата за кали-
бриране на сензора за 
O2).

Капсулата на сензора за O2 
е сменена и/или сензорът 
за O2 не е калибриран.

Калибрирайте сензора за 
O2 (вж. главата за кали-
бриране на сензора за 
O2).

Капсулата на сензора за О2 
е износена.

Заменете капсулата на 
сензора за О2 и калибри-
райте.

Сензорът за O2 не е свър-
зан. Кабелът на сензора е 
дефектен.

Свържете кабела на сен-
зора за O2. Заменете кор-
пуса на сензора за O2.

(6) Необх.калибр.наО2-сенз! Изминали са повече от 18 
часа от последното кали-
бриране на сензора за О2.

Калибрирайте сензора за 
O2 (вж. главата за кали-
бриране на сензора за 
O2).

Приори-
тет на 
алар-
мата

Аларма Причина Отстраняване

(31) Инсп. О2 ниско!!! Концентрацията на инспи-
раторен О2 е под долното 
алармено ограничение.

Проверете доставката на 
О2. Проверете настрой-
ката на вентила за кон-
тролиране на потока и 
долното алармено огра-
ничение за О2.

Неправилна настройка на 
превключвателя на външ-
ния изход за свеж газ.

Проверете настройката 
на превключвателя на 
външния изход за свеж 
газ.
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(21) Ниско съд. на свеж газ!! Недостатъчна доставка на 
свеж газ във всички режими 
на вентилация.

Осигурете достатъчна 
доставка на свеж газ.

Шлаух блокиран/прегънат. Проверете шлаухите.

Теч в дихателната система.
Шлаухът не е свързан към 
дихателната система.

Проверете дихателната 
система.

Неправилна настройка на 
превключвателя на външ-
ния изход за свеж газ.

Проверете настройката 
на превключвателя на 
външния изход за свеж 
газ.

(28) Проблем вентилатор!!! Повреда в APL обходен 
вентил.

Проверете мембраната 
на вентилатора и затво-
рете капака. Проверете 
дали свързването на APL 
обходния вентил е пра-
вилно и за теч. Изберете 
режим Standby и прев-
ключете към предходния 
режим на вентилация. 
Проверете настройката 
на APL вентила.

Превключвателят на външ-
ния изход за свеж газ с 
превключвател и заключ-
ване на вентилатора е в 

грешно положение ( ), 

вместо в положение COSY.

Поставете превключва-
теля на външния изход за 
свеж газ в положение 
COSY.

Приори-
тет на 
алар-
мата

Аларма Причина Отстраняване
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Отстраняване на неизправности

Добавена е следната аларма:

Приори-
тет на 
алар-
мата

Аларма Причина Отстраняване

(26) Проверете APL/ext.FGO!!! Повреда в APL обходен 
вентил.

Проверете мембраната 
на вентилатора и затво-
рете капака. Проверете 
дали свързването на APL 
обходния вентил е пра-
вилно и за теч. Изберете 
режим Standby и прев-
ключете към предходния 
режим на вентилация. 
Проверете настройката 
на APL вентила.

Превключвателят на външ-
ния изход за свеж газ е в 

грешно положение ( ), 

вместо в положение COSY.

Поставете превключва-
теля на външния изход за 
свеж газ в положение 
COSY.
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Подготовка за ново използване

Главата, озаглавена "Почистване, дезинфекция и 
стерилизация", е променена.

Разглобяване

Добавена е следната информация за безопасност:

Информация относно демонтираните 
принадлежности и свързани 
устройства

Спазвайте ръководствата за работа на 
следните принадлежности:

Свързани устройства

– Ендотрахеална аспирация

– Шарнирните рамена

– Монитори

– Сензори и кабели

– IT системи

– AGS

– Осветление на работното място

Извършени са следните промени в информацията за 
безопасност:

Сваляне на компактната кръгова система 

Променена е терминологията за сензора за O2.

Преди демонтажа на компактната кръгова 
система трябва да се свалят следните шлаухи 
и кабели:

– Кабелът на сензора за поток

– Кабелът на сензора за O2 и сензорът за O2

– Шлаухът за измерване на налягането

– Шлаухът за APL байпас

– Шлаухът за PEEP/PMAX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от инфекция

Ако не се използват микробни филтри, 
обдишващата система може да бъде 
контаминирана с патогени.

В такъв случай обработвайте 
обдишващата система след всеки пациент 
и поставяйте нова кислородна капсула.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на уреда и нараняване

Обработката или стерилизацията могат да 
доведат до неизправност на сензора за O2. 
Изпускани вещества могат да повредят 
основния уред и да застрашат пациента и 
потребителя.

Не обработвайте или стерилизирате сензора 
за O2.
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Следните глави са добавени или променени.

Информация за подготовка за повторно ползване

Инструкциите за подготовка за повторно 
ползване се основават на международно 
приетите насоки, например стандарт ISO 
17664.

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради неподходящо подготвени 
за повторно ползване продукти

Продуктите за многократна употреба 
трябва да бъдат подготвени за повторно 
ползване, в противен случай има 
повишена опасност от инфекция.
– Спазвайте правилата за 

предотвратяване на инфекции и 
наредбите на здравното заведение 
относно подготовката за повторно 
ползване.

– Спазвайте националните правила за 
предотвратяване на инфекции и 
правилата относно подготовката за 
повторно ползване.

– При подготовка за повторно ползване, 
използвайте утвърдени процедури.

– След всяка употреба на многократни 
продукти, ги подгответе за повторно 
ползване.

– Спазвайте инструкциите на 
производителя за почистващи 
препарати, дезинфектанти и уреди за 
повторно ползване.

ВНИМАНИЕ

Опасност поради дефектни продукти

При подготвените за повторно ползване 
продукти могат да се появят признаци на 
износване, например, пукнатини, 
деформации, промяна на цвета или 
разслоявания.

Проверявайте продуктите за признаци на 
износване и ги заменяйте, ако е необходимо.

ВНИМАНИЕ

Опасност от отказ при измерване на поток

Неправилна обработка или замърсяване, като 
например отлагания или частици, могат да 
повредят сензора за поток.
– Да не се прилагат машинно почистване 

или дезинфекция
– Да не се прилагат плазмено или 

радиационно стерилизиране
– Да не се използват водна струя, въздух 

под налягане, четки или подобни
– Да не се използва ултразвукова баня
– Сензорите за поток Spirolog и Infinity ID да 

не се стерилизират с гореща пара
– Обработвайте и дезинфекцирайте сензора 

за поток съгласно съответното 
ръководство за работа.

– За дезинфекциране на сензора за поток 
използвайте само чисти дезинфекционни 
разтвори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

Остатъчни пари на лесно запалими 
дезинфектанти (например алкохоли) и 
отлагания, които не са били отстранени 
при обработката, могат да се запалят, 
когато сензорът за поток се използва.
– Осигурете почистване и дезинфекция, 

при които не остават частици.
– След дезинфекция оставете сензора за 

поток поне 30 минути на въздух.
– Преди поставянето на сензора за поток 

го проверете за видими увреждания и 
замърсяване като например остатъчна 
слуз, аерозоли от медикаменти и 
частици.

– Заменете сензорите за поток, ако са 
повредени, замърсени или по тях има 
частици.
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Изтрита е следната информация за безопасност:

Класификации във връзка с подготовката за повторно ползване

Класификация на медицинските уреди

Медицинските уреди и техните компоненти се 
класифицират според начина, по който се 
използват и свързаният с тяхната употреба 
риск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Ако контролните участъци, намиращи се 
по клапана на вентила, не са достатъчно 
изсъхнали, това може да компрометира 
работата на уреда или да довете до 
повреда на медицинския уред.

След почистването обдишващата система 
трябва да се стерилизира с гореща пара, 
докато изсъхне напълно.

Класифи-
кация

Значение

Не-кри-
тични

Компоненти, които влизат в кон-
такт само със здрава кожа

Полукри-
тични

Компоненти, които пренасят 
дихателния газ или влизат в кон-
такт с мукозни мембрани или 
патологично изменена кожа

Критичен Компоненти, които проникват 
през кожата или мукозните 
мебрани или влизат в контакт с 
кръвта
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Класификация на специфичните за уреда компоненти

Спазвайте ръководството за работа на 
компонентите.

Dräger препоръчва следната класификация.

Не-критични
Елементите за контрол и повърхностите на 
уреда, които включват:

– Екрана

– Софтуерните бутони

– Въртящото се копче

– Бутона за O2 байпас

– Вентилите за контрол на потока

– APL вентил

– Корпус на сензора за O2

– Масата за писане

– Ръкохватката на количката

– Дръжките на чекмеджетата

– Стандартните шини от двете страни

– Clic адаптера, Clic абсорбера

– Щепсел на веригата на коляното на торбата

– Външен ключ за промяна на FGO и външен 
FGO порт

Други повърхности, които се докосват често:

– Странични части на корпуса на екрана и 
други монитори за пациенти

– Принадлежности:

– Поставките за съхранение

– Рафта

– Шарнирните рамена

– Сондите на шлаухи със сгъстен газ

– Щепселите за електрическата мрежа

– Вентилите на газови бутилки

– Шлаухите за прехвърляне на системата 
за получаване на анестетичен газ

– Кабелите и шлаухите, лежащи на пода

– Спирачката

Повърхности, които се докосват по-рядко:

– Мрежовите кабели и кабели за данни

– Шлаухите за сгъстен газ

– Редуцирвентилите

– Газовите бутилки

– Повърхностите на чекмеджета, външни и 
вътрешни

– Системата за получаване на анестетичен 
газ

– Лампа

– Държачът за пробна линия

Полукритични

– Дихателна система:

– Корпусът на дихателната система

– Инспираторният/експираторният порт, 
APL вентилът

– Инспираторният вентил, експираторният 
вентил

– Коляното на балона

– Неподвижното рамо за балона за 
обдишване (по избор)

– Гъвкаво рамо за балона за обдишване 
(по избор)

– Обдишващите шлаухи

– Контейнерът на абсорбатора и вложката на 
абсорбатора

– Противопрахов филтър за натронкалк (по 
избор)

– Пробна линия

– При монтиране на пробната линия към 
филтъра на Y-образния детайл.

– При монтиране на пробната линия 
директно към Y-образния детайл и 
монтиране на филтрите за дихателната 
система

– Капак на вентилатора

– Мембрана на вентилатора

– Шлаух на вентилатора

– Сензор за поток

Критичен

Уредът не съдържа никакви компоненти, 
класифицирани като критични.
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Списък за подготовка за ново ползване

Части Дезинфекция на 
повърхности 
чрез почистване

Ръчно почистване, 
последвано от 
дезинфекция чрез 
потапяне

Машинно 
почистване с 
топлинна дезин-
фекция

Стерилизация с 
пара

Повърхности на 
уреда

Да Не Не Не

Корпусът на диха-
телната система

Да Да Да Да

Портове Не Да Да Да

APL вентил Да (външен) Да Да Да

Инспираторният 
вентил, експира-
торният вентил

Не Да Да Да

Коляното на 
балона

Да Да Да Да

Неподвижното 
рамо за балона за 
обдишване (по 
избор)

Да Да Да Да

Гъвкаво рамо за 
балона за обдиш-
ване (по избор)

Да Да Да Да

Контейнерът на 
абсорбатора и 
вложката на 
абсорбатора

Не Да Да Да

Clic адаптер 
(опция)

Да Да Да Да

Капак на вентила-
тора

Да Не Да Да

Мембрана на вен-
тилатора

Не Не Да Да
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Процедури при подготовка за ново използване

Утвърдени процедури при подготовка 
за повторно ползване

По време на валидирането на конкретния 
продукт, следните процедури за подготовка за 
повторно ползване показаха добра 
съвместимост на материалите и ефективност:

Дезинфектанти

Използвайте дезинфектанти, които са одобрени 
на национално ниво и са подходящи за 
конкретния режим на подготовка за повторно 
ползване.

Дезинфектанти за повърхности

По време на тестовете, описаните в таблицата 
по-долу дезинфектанти за повърхности 
показаха добра съвместимост на материалите. 
Те могат да се използват като допълнение към 
дезинфектантите за повърхности, описани в 
раздел "Утвърдени процедури при подготовка 
за повторно ползване".

Производителите на дезинфектанти за 
повърхности гарантират минимум следните 
качества:

– Бактерицидност

– Дрождецидност

– Вируцидност или вируцидност срещу вируси 
с обвивка

Спазвайте спецификациите на 
производителите на дезинфектанти за 
повърхности.

Процедура Препарат Производител Концен-
трация

Време на 
контакт

Темпера-
тура

Дезинфекция на повърх-
ности чрез почистване

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Ръчно почистване Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Дезинфекция чрез пота-
пяне

Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Машинно почистване Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher 
Medizym

Dr. Weigert – – –

Машинна дезинфекция 
(топлинна)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Стерилизация с пара – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Използването на други дезинфектанти за 
повърхности е на собствена отговорност.

Dräger обръща внимание, че веществата, 
отделящи кислород и хлор могат да причинят 
промяна на цвета на някои материали. 
Промяната в цвета не показва, че продуктът не 
функционира правилно.

Клас на активната съставка Дезинфектанти за повърхно-
сти

Производител

Вещества, освобождаващи 
хлор

Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Вещества, освобождаващи кис-
лород

Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Четвъртични амониеви съеди-
нения

Mikrozid sensitive liquid2) 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

Алдехиди Buraton 10 F1) Schülke & Mayr

1) Спрени от производство
2) Вируциден срещу вируси с обвивка
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Дезинфектанти

Използвайте дезинфектанти, които са одобрени 
на национално ниво и са подходящи за 
конкретния режим на подготовка за повторно 
ползване.

Дезинфекция на повърхности чрез 
почистване

1 Незабавно отстранете замърсяването. За да 
отстраните замърсяването, използвайте 
намокрена с дезинфектант кърпа.

2 Дезинфекцирайте повърхностите.

3 След като продуктът е бил в контакт с 
дезинфектанта за определеното време за 
контакт, отстранете остатъчния 
дезинфектант.

4 Избършете с кърпа, намокрена с вода (най-
малко с качеството на питейна вода). 
Оставете продукта да изсъхне.

5 Проверете продукта за видими 
замърсявания. Ако е необходимо, повторете 
стъпки от 1 до 5.

6 Проверете продукта за видими повреди и 
ако е необходимо го заменете.

Ръчно почистване, последвано от 
дезинфекция чрез потапяне

Ръчно почистване

Почистващият препарат, който се използва, 
трябва да има рН между 9 и 12.

1 Пригответе почистващ разтвор в 
съответствие с инструкциите на 
производителя.

2 Раздвижете продукта няколко пъти напред-
назад в разтвора. Уверете се, че разтворът 
достига до всички повърхности и до всички 
вътрешни пространства.

3 Изплакнете продукта с вода (най-малко с 
качеството на питейна вода), докато 
изчезнат всички остатъци от почистващия 
препарат.

4 Проверете продукта за видими 
замърсявания. Ако е необходимо повторете 
стъпки от 1 до 4.

5 Проверете продукта за видими повреди и 
ако е необходимо го заменете.

Дезинфекция чрез потапяне

1 Пригответе дезинфекционен разтвор в 
съответствие с инструкциите на 
производителя.

2 Раздвижете продукта няколко пъти напред-
назад в разтвора. Уверете се, че разтворът 
достига до всички повърхности и до всички 
вътрешни пространства.

3 След изтичането на времето за контакт, 
изплакнете продукта с вода (най-малко с 
качеството на питейна вода), докато 
изчезнат всички остатъци от дезинфектанта.

4 Проверете продукта за видими повреди и 
ако е необходимо го заменете.

5 Внимателно изтръскайте останалата вода. 
Оставете продукта да изсъхне напълно.

Машинно почистване с топлинна 
дезинфекция

Използвайте почистваща и дезинфекцираща 
машина, която отговаря на изискванията на 
стандарта ISO 15883. Dräger препоръчва 
употребата на количка за принадлежностите за 
анестезия и обдишване.

1 Внимателно поставете продукта в 
кошницата. Проверете следното:

– Всички повърхности и вътрешни 
пространства могат да се обливат.

– Водата може свободно да изтича.

2 Използвайте подходящ почистващ препарат.

3 Изберете подходящ цикъл. Използвайте 
деминерализирана вода за окончателното 
изплакване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради проникване на течност

Проникването на течност може да доведе 
до следното:

– Повреда на уреда

– Електрически удар

– Неизправност на уреда

Уверете се, че в уреда не проникват 
течности.
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4 След спирането на цикъла проверете 
продукта за видимо замърсяване. Ако е 
необходимо, повторете цикъла или 
извършете ръчно почистване и 
дезинфекциране чрез потапяне.

5 Проверете продукта за видими повреди и 
ако е необходимо го заменете.

6 Оставете продукта да изсъхне напълно.

Стерилизация с пара

Използвайте парен стерилизатор, който да 
отговаря на изискванията на стандарт ISO 
17665. Dräger препоръчва стерилизация с пара 
с фракционен вакуум.

Необходимо условие: продуктът трябва да е 
почистен и дезинфекциран.

1 Стерилизирайте продукта.

2 Проверете продукта за видими повреди и 
ако е необходимо го заменете.

Поддръжка

Проверка

Следната таблица е променена:

Проверките трябва редовно да се извършват в 
съответствие със следните указания и в 
определените интервали от време. Техническа 
документация се предоставя при поискване.

Проверки на безопасността

Допълнителна точка е добавена към теста "Проверка на 
характеристиките за безопасност".

Проверки Интервал Отговорен персонал

Проверки и прегледи за безо-
пасност1)

1) Наименованието се отнася за Федерална република Германия; съответства на "Периодични проверки на безопас-
ността" във Федерална република Австрия

На всеки 12 месеца Обслужващият персонал

6 Проверете характеристиките за безопас-
ност:

– Проверете функционалното състояние 
на генераторите на оптични и звукови 
аларми.

– Проверете функционалното състояние 
на алармата за неизправност наO2.

– Проверете устройството за захващане 
на анестетичния изпарител.

– Проверете действието на алармата за 
неизправност в електрическото захран-
ване и функционирането на батерията.

– Проверете действието на алармата за 
неизправност на батерията.

– Проверете функционалността на S-
ORC.
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Поддръжка

Поддръжка

Добавена е следната информация за безопасност:

Следната таблица е променена:

Следната таблица показва интервалите за 
техническа поддръжка:

ЗАБЕЛЕЖКА

Осъществявайте мерки по поддръжката само 
ако към уреда не е свързан пациент.

Компонент Интервал Мярка Отговорен персонал

Абсорбер за CO2 Ако е оцветен във 
виолетово

Смяна Потребител

Влагоуловител Както е необхо-
димо или ако е 
замърсен

Смяна Потребител

Сензор за поток Според необхо-
димостта или при 
вече невъзможна 
калибровка.

Почистване/Смяна Потребител

Сензор за O2 Според необхо-
димостта или при 
вече невъзможна 
калибровка, или 
ако е показано 
съобщението 
Проблем в О2 
сензора!.

Смяна Потребител

Вътрешна литиева батерия На всеки 36 
месеца

Смяна Специалисти

Батерия с проводим гел На всеки 3 години Смяна Специалисти

Редуцирвентил за бутилки 
под високо налягане1)

1) по избор

След 6 години Основен ремонт Специалисти

Редуцирвентил за Pin-index1) След 6 години Смяна Специалисти
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Технически данни

Обща информация

Следният текст е променен:

Всички отнасящи се за пациенти обеми са 
нормализирани спрямо условията на STAPD.

Всички отнасящи се за пациенти стойности за 
потока свеж газ са нормализирани спрямо 
условията на STPD.

Условия на околната среда

Добавена е единицата за атмосферно налягане "psi".

По време на работа

Температура 10 до 35 °C (50 до 95 °F)

Атмосферно налягане от 700 до 1060 cmH2O (hPa) (от 10,9 до 
15,9 psi)

Относителна влажност 20 до 80 % (без кондензиране)

Височина До 3000 m (9843 ft)

По време на съхранение и транспортиране

Температура –10 до 60 °C (14 до 140 °F)

Атмосферно налягане от 700 до 1060 cmH2O (hPa) (от 10,9 до 
15,9 psi)

Относителна влажност 10 до 90 % (без кондензиране)

Условията за употреба при използването на допълнителни устройства могат да ограничат окол-
ната среда за употреба на системата като цяло. Изпарителите и анестетичните вещества могат 
да ограничат използването на анестезиологичното работно място по отношение на неговия тем-
пературен диапазон и максималния поток свеж газ. Следователно, когато използвате допълни-
телни устройства, спазвайте приложените ръководства за работа.
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Технически данни

Данни за уреда

Добавени са следните данни:

Външен изход за свеж газ

Изтрити са данните за потока на свеж газ:

Общи стандарти за безопасност на анестезиологичните работни 
места

Изтрито е следното изречение:

За уреди, произведени от месец юли 2014 г. 
насам, са валидни също така:

Вентилатор

Променена е точността на дихателния обем:

Захранване с медицински газ чрез централно 
газово захранване

Среден поток на входа при подаваното налягане 
2,8 kPa x 100 (40,6 psi)

≤60 L/min

Електрозахранване

Пусков ток прибл. от 25 до 50 A пиков

Изтрит е каталожен номер на ръководство за работа за разклонител за контакт:

Номиналната мощност не може да се конфигу-
рира с разклонител за контакт Dräger по избор 
(вижте ръководство за работа за разклонител за 
контакт за медицински уреди)

Поток на свеж газ 0 и 0,2 до 18 L/min

Точност

Дихателен обем (VT) ±5 % от зададената стойност или 20 mL, в 
зависимост от това коя стойност е по-висока
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Интерфейс на изпарителя

Данните за параметрите PAW, MVe и VTe в таблицата по-
долу са променени.

Измерена стойност 
или крива

Обхват Разр. спо-
собност

Точност Състояние

PAW Налягане в диха-
телните пътища 
(числено)

-20 до 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Макс. ±4 % от измерената стойност или ±2 cmH2O (±2 hPa), в зависимост от това, коя стойност е по-висока.

Налягане в диха-
телните пътища 
(крива)

0 до 99 cmH2O 
(hPa)

Манометър 
(механичен)

-20 до 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % от стойността 
на скалата + 4 % от 
показваната стой-
ност)

MVe Експираторен 
минутен обем

1 до 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % или ±0,2 L/min, 
в зависимост от това, 
коя стойност е по-
висока

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x дихател-
ната честота) или 
±0,2 L/min, в зависи-
мост от това, коя 
стойност е по-висока

VTe Експираторен 
дихателен обем

100 до 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Забележка: Ако крайната концентрация на десфлуран при вдишване и издишване нарасне до 
над 12 %, точността на измерване на дихателния обем и минутния обем може да се различава с 
повече от 15 %.

Чес-
тот
а

Дихателна чес-
тота

2 до 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

±1 bpm (±1 1/min) от 
настройката или 
±5 %, в зависимост от 
това, коя стойност е 
по-висока

FiO2 Измерване на O2 
в основния поток

10 до 100 Vol.% 1 Vol.% ±2,5 Vol.% +2,5 % от 
измерваните стой-
ности в съответствие 
с ISO 21647 и 
ISO 80601-2-55 

На базата на 
атмосферното 
налягане по 
време на кали-
бровката
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Добавени са данните за сензора за O2.

Сензор за O2
(Електрохимична клетка с 
непрекъснато генериране на 
измерените стойности)

Време за реакция (T90) По-малко от 16 секунди Измерените стойности не са с ком-
пенсация на налягането.

Време за загряване след 5 минути Грешка с ≤ 3 % от измерваната 
стойност

Чувствителност на отклоне-
нието

± 1 % от измерената стойност/8 h

Отнесена чувствителност 1 Vol.% O2 при 70 Vol.% N2O и 
5 Vol.% CO2

с 4 Vol.% халотан

или с 5 Vol.% енфлуран

или с 15 Vol.% десфлуран

или с 5 Vol.% изофлуран

или с 10 Vol.% севофлуран

Отклонения в измерването 
поради влага

Макс. ±0,02 % от измерената стойност/% относителна влажност

Условията на околната среда не оказват явен количествен ефект върху измерванията на газа.

Максимален период на използ-
ване на клетката на сензора за 
O2

>12 месеца при 25 °C (77 °F), 50 % относителна влажност, 
50 % O2 в свежия газ (или >5000 часа при 100 Vol.% O2)
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Пациентна система

Добавени са следните данни:

Комплайънс

включително шлауха на вентилатора (без 
обдишващи шлаухи)

0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) при 30 hPa

Гъвкаво рамо за балона за обдишване (по 
избор)

Обем 0,13 L

Комплайънс 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) при 30 hPa

Неподвижното рамо за балона за обдиш-
ване (по избор)

Обем 0,11 L

Комплайънс 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) при 30 hPa

Съпротивление

Пиков 
поток
[L/min]

Съпротивление
[cmH2O (hPa)]

Инспираторен Експираторен

В съответствие с ISO 80601-2-13, сух, с ком-
плект обдишващи шлаухи за възрастни паци-
енти M301461)

1) В зависимост от вентилационните настройки посочените стойности може да се отклоняват с ±0,3 cmH2O 
(0,3 hPa).

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

В съответствие с ISO 80601-2-13, сух, с ком-
плект обдишващи шлаухи за новородени 
M336811)

2,5 1,0 2,9

В съответствие с ISO 80601-2-13, сух, без шла-
ухи1)

 60 -3,7 3,7
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Аларма за ниско налягане на доставката на кислород

Променено е аларменото ограничение:

Уред за подаване на газ (версия 2 газа)

Заглавието на главата е променено.

Декларация за електромагнитна съвместимост

Променени са следните глави:

Обща информация

Този уред е тестван за електромагнитна 
съвместимост с помощта на принадлежности 
от списъка с принадлежности. Могат да се 
използват и други принадлежности, но само ако 
не пречат на електромагнитната съвместимост. 
Употребата на несъвместими принадлежности 
може да доведе до увеличаване на 
електромагнитните емисии или намаляване на 
електромагнитната устойчивост на уреда.

Този уред може да се използва в 
непосредствена близост до други уреди, само 
ако Dräger е одобрил такова разположение на 
уредите. Ако не е дадено одобрение от Dräger, 
преди употреба на уреда трябва да се 
гарантира, че той ще функционира правилно в 
желаното разположение на уредите. 
Необходимо е да се спазват ръководствата за 
работа на другите уреди.

Електромагнитни емисии

Главата е изтрита.

Електромагнитна среда

Този уред може да се използва само в среди, 
определени в ръководството за работа под 
"Условия на употреба" в глава "Приложение".

Алармено ограничение Предупредителен сигнал (продължителен тон 
10 секунди, регулируем от прибл. 61 dB(A) до 
74 dB(A)) веднага щом налягането спадне под 
20 ±6 psi (1,35 ±0,4 kPa x 100).

Емисии Съвместимост

Излъчени еми-
сии

Клас A, група 1 (от 30 MHz 
до 1 GHz)

Проведени еми-
сии

Клас A, група 1 (от 150 kHz 
до 30 MHz)

ЗАБЕЛЕЖКА

Характеристиките на емисиите на това 
оборудване го правят подходящо за 
използване в промишлени райони и в болници 
(CISPR 11 клас А). Ако се използва в жилищна 
среда (за която обикновено се изисква CISPR 
11 клас B), това оборудване може да не 
предложи адекватна защита за 
радиочестотните комуникационни услуги.

Може да се наложи потребителят да вземе 
мерки за намаляване на влиянието, като 
например преместване или преориентиране 
на оборудването.
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Препоръчителни разстояния до 
безжични комуникационни уреди

За да се гарантира, че функционалната цялост 
на този уред не е нарушена, между него и 
безжичните комуникационни уреди с висока 
честота трябва да се осигури минимално 
разстояние от 1,0 m (3,3 фута).

Приложение

Формуляр за ежедневната проверка и проверка преди употреба

Променена е терминологията за сензора за O2.

Устойчивост срещу Ниво на изпитване и изисквана електромаг-
нитна среда

Електростатично разтоварване (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Контактно разтоварване: ±8 kV

Разтоварване по въздуха: ±15 kV

Бързо преходни електрически смущения 
(пакет импулси) (IEC 61000-4-4)

Захранващ кабел: ±2 kV

Входни / изходни линии с дълъг сигнал: ±1 kV

Импулсни напрежения (пикове) 
(IEC 61000-4-5)

Напрежение, външен проводник – външен провод-
ник: ±1 kV

Напрежение, външен проводник – проводник за 
защитно заземяване: ±2 kV

Магнитни полета при мрежова честота 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Спадовете на напрежението и кратки прекъс-
вания на захранващото напрежение 
(IEC 61000-4-11)

Спадове на напрежението от 30 % до 100 %, от 
8,3 ms до 5 s, различни фазови ъгли

Излъчени високочестотни смущения 
(IEC 61000-4-3)

от 80 MHz до 2,7 GHz: 3 V/m

Проведени високочестотни смущения 
(IEC 61000-4-6)

от 150 kHz до 80 MHz: 3 V, ISM ленти: 6 V

Електромагнитни полета в близост до без-
жични комуникационни уреди

Различни честоти от 385 MHz до 5785 MHz: от 
9 V/m до 28 V/m

Калибриране на сензорите

Махнете сензора за O2 от капака на 
инспираторния вентил.

Изложете сензора за O2 на атмосферен 
въздух за около 2 минути.

Започнете калибрирането.

Поставете обратно сензора за O2 в 
капака на инспираторния вентил.

Калибрирайте сензора за поток.
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Тази страница умишлено е оставена празна.
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