
Dodatek

Fabius plus XL

VAROVÁNÍ

Pro správné používání tohoto 
zdravotnického přístroje je nutné si 
přečíst návod k použití a tento 
dodatek a řídit se jimi.

Anesteziologické pracoviště
Software 3.n
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Fabius plus XLAnesteziologické pracoviště

Dodatek k návodu k použití

 Uchovávejte tento dodatek společně s 
návodem k použití zdravotnického přístroje. 

Dodatek aktualizuje informace uvedené v návodu 
k použití v těchto kapitolách:

Ochranné známky

Byly doplněny následující ochranné známky:

Přístroj Objednací číslo Vydání

Fabius plus XL 9054697 až 1. Vydání

Ochranná známka Vlastník ochranné 
známky

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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Pro vaši bezpečnost a pro bezpečnost vašich pacientů

Pro vaši bezpečnost a pro bezpečnost vašich pacientů

Všeobecné bezpečnostní informace

Byly doplněny následující bezpečnostní informace:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Zdravotnické elektrické přístroje podléhají 
speciálním preventivním opatřením týkajícím se 
elektromagnetické kompatibility. Během instalace 
a před počáteční fází provozu postupujte podle 
informací v kapitole: "Prohlášení o 
elektromagnetické kompatibilitě" (strana 40).

Tento přístroj může být ovlivněn jinými elektrickými 
přístroji.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí v důsledku elektrostatického 
výboje

Pokud nejsou přijata žádná ochranná 
opatření proti výbojům statické elektřiny, 
mohou se v následujících situacích 
vyskytnout poruchy, které ohrožují pacienta:

– Dotknete-li se kolíků konektorů, na 
kterých je výstražný symbol ESD.

– Vytváříte-li spojení pomocí těchto 
konektorů.

Abyste zabránili poruchám, dodržujte 
následující opatření a příslušné pracovníky 
odpovídajícím způsobem vyškolte:

– Dodržujte opatření na ochranu proti ESD. 
Tato opatření mohou zahrnovat používání 
antistatických oděvů a obuvi, uzemnění 
pomocí kolíku pro vyrovnání potenciálů 
před zapojováním a během něj nebo 
používání elektricky izolujících a 
antistatických rukavic.

– Dodržujte požadavky na 
elektromagnetické prostředí. Dodržujte 
pokyny uvedené v následující kapitole: 
"Elektromagnetické prostředí" (strana 40).

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí pramenící z elektromagnetického 
rušení

Přístroje bezdrátové komunikace (např. 
mobilní telefony) a elektrické zdravotnické 
přístroje (např. defibrilátory, 
elektrochirurgické přístroje) vyzařují 
elektromagnetické záření. Pokud jsou takové 
přístroje v provozu příliš blízko tohoto 
přístroje nebo jeho kabelů, může být jeho 
funkční integrita ohrožena 
elektromagnetickým rušením. Ve výsledku 
může být ohrožen pacient.
– K zajištění nezbytné funkčnosti tohoto 

přístroje dbejte na to, aby jeho vzdálenost 
od přístrojů pro bezdrátovou komunikaci 
byla nejméně 0,3 m (1,0 ft).

– Dodržujte rovněž dostatečnou vzdálenost 
mezi tímto přístrojem a jinými 
zdravotnickými elektrickými přístroji.
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Bezpečnostní informace týkající se konkrétního produktu

Byly upraveny následující bezpečnostní informace:

Byly vymazány následující bezpečnostní informace:

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí převržení při přepravě

Při nesprávné manipulaci může dojít 
k převržení zdravotnického přístroje. Při 
přepravě zdravotnického přístroje dodržujte 
tyto zásady:
– Zdravotnický přístroj smí přemísťovat 

pouze osoby, které jsou toho fyzicky 
schopny.

– Kvůli lepší ovladatelnosti by přístroj měly 
přemísťovat 2 osoby.

– Při přemísťování přístroje po šikmých 
plochách, kolem rohů nebo přes prahy 
(např. ve dveřích nebo výtahu) dbejte na 
to, aby přístroj do ničeho nenarazil.

– Odstraňte veškeré přístroje osazené na 
ramenech nebo položené na přístroji.

– Vyprázdněte psací podložku a celou ji 
zasuňte do přístroje.

– Netahejte přístroj přes hadice, kabely 
nebo jiné překážky na podlaze.

– Brzdu neaktivujte, dokud je zdravotnický 
přístroj v pohybu.

– Přístroj tahejte nebo tlačte výhradně 
pomocí příslušných madel.

VAROVÁNÍ 

Riziko selhání přístroje

Přerušení dodávky elektrické energie může 
způsobit selhání přístroje  .

Přístroj musí být vždy připojený k záložnímu 
zdroji napájení.
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Použití

Použití

Protokoly MEDIBUS a Vitalink

Byly upraveny následující bezpečnostní informace:

Byly doplněny následující bezpečnostní informace:

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí, že alarmové signály nebudou 
slyšet.

Jestliže je hlasitost alarmu příliš nízká, může 
se stát, že alarmové signály nikdo neuslyší.
– Nastavte pro alarmy dostatečnou 

hlasitost, aby v prostředí, kde se přístroj 
nachází, bylo možno alarmové signály 
dobře slyšet.

– Uživatel se musí zdržovat na doslech 
alarmových signálů.

POZNÁMKA

Za použití sériového rozhraní pro analogové 
nebo optické spojení a přenos dat s použitím 
protokolu MEDIBUS nebo Vitalink do externích 
zařízení, systémů nebo sítí (LAN, WLAN, PDMS 
atd.) odpovídá výhradně výrobce systému nebo 
provozující organizace.

Při provozu je signalizace anesteziologického 
pracoviště pomocí alarmů a kontrolek závazná a 
je ji nutné respektovat.
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Přehled systému

Panel rozhraní

Názvy některých připojení byly změněny.

A Zásuvka pro senzor O2

B Vypínač

C Rozhraní COM1

D Rozhraní COM2 (volitelné)

E Zásuvka pro flow-senzor

F Zásuvka pro senzor tlaku v dýchacích cestách

G Přípojka pro hadici APL

H Přípojka pro hadici PEEP

I Napájecí zásuvka s pojistkami

J Pojistka interní baterie

K Kolík vyrovnávače napětí

L Integrované elektrické zásuvky (volitelné) 
(konektory v souladu s vnitrostátními normami)

M Hlavní pojistka

N Vyrovnání potenciálů pro zásuvkovou lištu

O Svorky napájecích kabelů

P Jističe pro elektrické zásuvky

4
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Přehled systému

Stropní verze (volitelná)

Byly upraveny následující bezpečnostní informace:

Nástěnná verze (volitelná)

Byly upraveny následující bezpečnostní informace:

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí převržení

Stropní verze přístroje nesplňuje požadavky 
norem ISO 80601-2-13 a IEC 60601-1 ohledně 
stability proti převržení a stability při 
přepravě. Je nutné přijmout preventivní 
opatření. Při nesprávné manipulaci může dojít 
k převržení zdravotnického přístroje.
– Zdravotnický přístroj smí přemísťovat 

pouze osoby, které jsou toho fyzicky 
schopny.

– Přístroj musí přemísťovat 2 osoby.
– Zajistěte dostatek volného prostoru.
– Odstraňte veškeré přístroje osazené na 

připojených ramenech nebo položené na 
přístroji.

– Složte ramena.
– Vyprázdněte psací podložku a celou ji 

zasuňte.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí převržení

Nástěnná verze přístroje nesplňuje 
požadavky norem ISO 80601-2-13 
a IEC 60601-1 ohledně stability proti převržení 
a stability při přepravě. Je nutné přijmout 
preventivní opatření. Při nesprávné 
manipulaci může dojít k převržení 
zdravotnického přístroje.
– Zdravotnický přístroj smí přemísťovat 

pouze osoby, které jsou toho fyzicky 
schopny.

– Přístroj musí přemísťovat 2 osoby.
– Zajistěte dostatek volného prostoru.
– Odstraňte veškeré přístroje osazené na 

připojených ramenech nebo položené na 
přístroji.

– Složte ramena.
– Vyprázdněte psací podložku a celou ji 

zasuňte.



Přehled systému

8  Dodatek Fabius plus XL SW 3.n

Externí výstup dýchací směsi

Kapitola „Použití externího výstupu dýchací směsi 
jako běžného výstupu plynu“ již neplatí.

Byla změněna následující kapitola:

Použití externího výstupu dýchací 
směsi se spínačem a blokováním 
ventilátoru (volitelné)

Pomocí přepínače lze jednoduše přepínat přívod 
dýchací směsi z kompaktního dýchacího systému 
na systém bez zpětného vdechování.

Přehled

A Externí výstup dýchací směsi s přídavným 
spínačem

B Dlouhá hadice pro dýchací směs (na přístroji 
Fabius)

C Hadice obtoku APL pro blokování ventilátoru

D Krátká hadice pro dýchací směs (ke 
kompaktnímu dýchacímu systému)

E Kompaktní dýchací systém

F Vzorkovací hadička

G Systém zabraňující zpětnému vdechování 
(např. Bain)

4
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Přehled systému

Zkratky

Byla odstraněna zkratka BTPS. Byly přidány nebo změněny 
zkratky TI a STPD.

Symboly

Byly přidány nebo změněny následující symboly:

Zkratka Vysvětlení

RI Index revize

STPD Standard Temperature and Pres-
sure, Dry
20 °C (68 °F), 1013 hPa, suchý 
plyn

Symbol Vysvětlení

Příložná část typu BF (body floa-
ting)

Příložná část typu B

Zamezte styku s olejem nebo 
mazivem

  Stejnosměrné napětí

Střídavé napětí

Křehké, zacházejte opatrně

Uchovávat v suchu

Přípojka hadičky zpětného 
vedení vzorku

Následující symbol byl vymazán:

Upozornění! Nebezpečí zásahu 
elektrickým proudem. Neodstra-
ňuje kryt.

gas return
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Štítky na přístroji

Byly změněny následující štítky na přístroji:

Štítek na přístroji Vysvětlení

Při připojování přídavných zařízení věnujte pozor-
nost svodovému proudu.

Informace o přepravě, viz kapitola „Příprava na 
uskladnění nebo přepravu“.

Použití externího výstupu dýchací směsi s pomoc-
ným přepínačem:

Používá-li se režim řízené ventilace (Objem, Tlak, 
Tlaková Podpora, SIMV/PS) nebo ventilační režim 
ManSpont, nastavte přepínač na externím výstupu 
dýchací směsi na polohu COSY. 

Další informace naleznete v části „Použití exter-
ního výstupu dýchací směsi s pomocným přepína-
čem (volitelné)“ v kapitole „Provoz“ v návodu 
k použití.

COSY
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Montáž a příprava

Montáž a příprava

Před prvním použitím

Aktivace baterie

Byly změněny následující bezpečnostní informace:

Provedení montáže dýchacího systému

Byly změněny následující kapitoly:

Připojení dýchacích hadic a filtrů

Byla změněna data pro dechový objem u dospělých pacientů i 
dětí:

1 Zvolte vhodné příslušenství pro danou 
kategorii pacienta.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí v důsledku omezeného napájení 
z interní baterie

Nabíjecí kapacita baterie může být snížena v 
důsledku dlouhodobého skladování.

Nebyla-li baterie nabita po dobu 6 měsíců, 
zkontrolujte její funkční integritu. Tuto 
kontrolu provedete tak, že budete nabíjet 
baterii po dobu 16 hodin a ventilovat 
testovací plíci po dobu nejméně 45 minut v 
provozu na baterii.

Dospělí Děti Novorozenci

Dechový objem >700 mL 301 až 700 mL 50 až 300 mL <50 mL

Dýchací vak 3 L 2 L 1 L 0,5 L

Dýchací okruh Dospělí Děti Novorozenci (nebo 
děti)

Filtr Filtr, HMEF nebo HME Používejte filtry s 
nízkým odporem a 

kompliancí.
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Vložení nové kapsle senzoru O2

Byla změněna terminologie pro senzor O2.

1 Vyjměte senzor O2 (A) z inspiračního ventilu.

2 Odšroubujte šroubovací uzávěr (C) z pláště 
senzoru O2.

3 Vyjměte novou kapsli senzoru O2 z obalu.

4 Vložte kapsli senzoru O2 (B) do pláště tak, aby 
se prstencové vodiče dotýkaly kontaktů 
v plášti.

5 Našroubujte pevně šroubovací uzávěr (C) 
rukou.

6 Vložte senzor O2 (A) zpět do inspiračního 
ventilu.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Je-li kapsle senzoru O2 měněna za provozu, 
může dojít k přenosu svodových proudů.

Nedotýkejte se pacienta.

2
0
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1

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí nesprávného měření O2

Nesprávně nainstalovaná kapsle senzoru O2 
má za následek nesprávná měření.
– Zajistěte, aby kapsle senzoru O2 byla 

správně vložena do pláště senzoru.
– Zajistěte, aby senzor O2 byl správně 

vložen do inspiračního ventilu.

C

B

A
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Montáž a příprava

Připojení senzorů a hadiček pro měření

Byla doplněna následující kapitola:

Připojení hadice obtoku APL a hadice 
PEEP/PMAX

U přístrojů s možností „externího výstupu dýchací 
směsi s přidaným spínačem a blokováním 
ventilátoru“ musí být při připojování hadice obtoku 
APL dodrženo následující:

Hadice obtoku APL sestává z dlouhé hadice s T-
spojkou a krátké hadice.

1 Připojte dlouhou hadici obtoku APL ke 
konektorům A a B.

2 Připojte krátkou hadici obtoku APL ke 
konektorům E a F.

3 Připojte hadici PEEP/PMAX ke konektorům C a 
D.

4
2

5
9

3

POZNÁMKA

Hadice obtoku APL je silnější než hadice 
PEEP/PMAX.

COM1

PEEP

O

APL

COM2

2

AF

B

D

E C
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Provoz

Ventilace

Byly přidány nebo změněny následující kapitoly:

Vzájemné závislosti ovládacích prvků

Některé nastavitelné parametry mohou být 
omezeny nebo se mohou vzájemně omezovat, 
takže určité kombinace terapeutických nastavení 
nejsou možné, např. VT a Frekv ve ventilačním 
režimu Objem.

Pokud je dosaženo stavu, kdy již nelze parametr 
měnit, je potřeba nejprve upravit ten, který 
způsobuje omezení. Tak bude možné nastavit 
omezený parametr.

Externí výstup dýchací směsi s 
přepínačem a blokováním ventilátoru 
(volitelné)

Je-li přepínač externího výstupu dýchací směsi 
nastaven na provoz systému bez zpětného 
vdechování , blokování ventilátoru 
zabraňuje spuštění režimu řízené ventilace 
(Objem, Tlak, Tlaková Podpora, SIMV/PS).

Spustí se následující alarmy:

Od softwarové verze 3.37:

– VADNÝ VENTILÁTOR !!!

– Zkontrol. APL/ext. FGO !!!

U starších softwarových verzí:

– VADNÝ VENTILÁTOR !!!

– ZKONTROLUJTE APL-V.!!!

1 Nastavte přepínač externího výstupu dýchací 
směsi na COSY.

Funkce blokování ventilátoru je k dispozici pouze u 
možnosti „Externí výstup dýchací směsi s 
přepínačem a blokováním ventilátoru“.

Tato funkce není k dispozici u starších verzí 
externího výstupu dýchací směsi s přepínačem.

Ventilační režim ManSpont

Byly doplněny následující informace:

Pro ventilaci ve ventilačním režimu ManSpont 
používejte masku nebo kanylu.

UPOZORNĚNÍ

Riziko nezjištěného nedostatku dýchací směsi

Když je spínač externího výstupu dýchací směsi 
nastaven na provoz systému bez zpětného 
vdechování [ ], při spuštění režimu 
ventilace ManSpont se neobjeví žádný alarm.

Zkontrolujte, zda je spínač externího výstupu 
dýchací směsi nastaven na COSY.

4
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Provoz

Bezpečnostní funkce ventilátoru

Chování přístroje Fabius v případě, že 
uživatel nepodnikne žádnou akci

Byly změněny následující bezpečnostní informace:

VAROVÁNÍ 

Riziko nabytí vědomí pacienta nebo riziko 
hypoxie

V případě výpadku přívodu plynu je další 
provoz anesteziologického přístroje zajištěn 
s využitím okolního vzduchu. Kyslík a 
anestetický plyn již nejsou přiváděny. V 
důsledku zpětného vdechování pacienta 
klesá inspirační koncentrace anestetických 
plynů a kyslíku v dýchacím plynu.

Sleduje pečlivě koncentrace plynů 
a v případě nutnosti aplikujte intravenózní 
anestetikum.
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Použití externího výstupu dýchací směsi s přepínačem a blokováním 
ventilátoru (volitelné)

Byly změněny následující kapitoly:

Příprava

Příklad: systém Bain zabraňující zpětnému 
vdechování

1 Připojte systém zabraňující zpětnému 
vdechování (B) k externímu výstupu dýchací 
směsi (A).

2 Zašroubujte vzorkovací hadičku (C) do 
konektoru na dýchací masce nebo do filtru 
dýchacího systému a do kondenzační nádobky 
na monitoru plynů.

3 Podle potřeby připojte hadici systému zabra-
ňujícího zpětnému vdechování k druhé přípojce 
(D) sběrného systému anestetických plynů.

Dodržujte návod k použití systému bez zpětného 
vdechování a sběrného systému anestetických plynů.

VAROVÁNÍ 

Nedostatečný přívod plynu k pacientovi

Systémy bez zpětného vdechování jsou 
určeny pouze pro manuální ventilaci nebo 
spontánní dýchání a lze je připojit pouze k 
externímu výstupu dýchací směsi.

Používáte-li systém bez zpětného 
vdechování, zajistěte dostatečné 
monitorování plynu.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí nesprávné interpretace 
naměřených hodnot

Hodnoty O2, tlaku a objemu zobrazené na 
přístroji Fabius neodpovídají hodnotám pro 
pacienta připojeného k externímu výstup 
dýchací směsi, protože vycházejí z měření 
provedených v kompaktním dýchacím 
systému.

Při používání externího výstupu dýchací 
směsi přepněte na režim Standby.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí chybného dávkování plynu

U systémů bez zpětného vdechování je 
rovněž nutné monitorovat O2, CO2 a 
anestetika.

Vzorkovací hadička musí být připojena ke 
konektoru systému bez zpětného vdechování 
a ke konektoru analyzátoru plynu (např. Scio, 
Vamos).
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Provoz

Provoz se systémem zabraňujícím 
zpětnému vdechování

Odvedení průtoku dýchací směsi do systému bez 
zpětného vdechování:

1 Nastavte přepínač do polohy .

Přepínač míří směrem k systému 
zabraňujícímu zpětnému vdechování.

2 Nastavte průtok dýchací směsi.

Přívodní průtok dýchací směsi musí odpovídat 
alespoň dvojnásobku minutového objemu, aby 
bylo vyloučeno zpětné vdechování.

3 Systém bez zpětného vdechování používejte v 
souladu s odpovídajícím návodem k použití.

Provoz s kompaktním dýchacím 
systémem (COSY)

Před použitím řízeného ventilačního režimu 
(Objem, Tlak, Tlaková Podpora, SIMV/PS) nebo 
ventilačního režimu ManSpont:

1 Nastavte přepínač do polohy COSY.

Přepínač míří směrem ke vstupu dýchací 
směsi.

2 Našroubujte vzorkovací hadičku zpět na Y-
spojku dýchacího okruhu.

Je-li přepínač externího výstupu dýchací směsi 
nastaven na provoz systému bez zpětného 
vdechování , blokování ventilátoru zabraňuje 
spuštění režimu řízené ventilace (Objem, Tlak, 
Tlaková Podpora, SIMV/PS).

Spustí se následující alarmy:

Od softwarové verze 3.37:

– VADNÝ VENTILÁTOR !!!

– Zkontrol. APL/ext. FGO !!!

U starších softwarových verzí:

– VADNÝ VENTILÁTOR !!!

– ZKONTROLUJTE APL-V.!!!

Ukončení provozu

1 Uzavřete všechny regulační průtokové ventily 
přístroje.
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UPOZORNĚNÍ

Riziko nezjištěného nedostatku dýchací směsi

Když je spínač externího výstupu dýchací směsi 
nastaven na provoz systému bez zpětného 
vdechování [ ], při spuštění režimu 
ventilace ManSpont se neobjeví žádný alarm.

Zkontrolujte, zda je spínač externího výstupu 
dýchací směsi nastaven na COSY.
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Ukončení provozu

Byly doplněny následující bezpečnostní informace:

Příprava na skladování a přepravu 

Byly změněny následující bezpečnostní informace:

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí infekce

Patogenní bakterie mohou být přenášeny 
mezi pacienty zátkou okruhu. Je-li dříve 
použitá Y-spojka nebo filtr nasazen na zátku 
okruhu a je-li vyčištěná opakovaně použitelná 
součást připojena později během procesu 
(například během testu těsnosti), může dojít 
ke kontaminaci nové součásti.

Nasazujte na zátku okruhu pouze vyčištěné 
opakovaně použitelné součásti.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí převržení při přepravě

Při nesprávné manipulaci může dojít 
k převržení zdravotnického přístroje. Při 
přepravě zdravotnického přístroje dodržujte 
tyto zásady:
– Zdravotnický přístroj smí přemísťovat 

pouze osoby, které jsou toho fyzicky 
schopny.

– Kvůli lepší ovladatelnosti by přístroj měly 
přemísťovat 2 osoby.

– Při přemísťování přístroje po šikmých 
plochách, kolem rohů nebo přes prahy 
(např. ve dveřích nebo výtahu) dbejte na 
to, aby přístroj do ničeho nenarazil.

– Odstraňte veškeré přístroje osazené na 
ramenech nebo položené na přístroji.

– Vyprázdněte psací podložku a celou ji 
zasuňte do přístroje.

– Netahejte přístroj přes hadice, kabely 
nebo jiné překážky na podlaze.

– Brzdu neaktivujte, dokud je zdravotnický 
přístroj v pohybu.

– Přístroj tahejte nebo tlačte výhradně 
pomocí příslušných madel.
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Konfigurace

Konfigurace

Konfigurace v režimu Standby

Test těsnosti

Byl změněn následující text:

Test bezpečnostních ventilů

Tento test kontroluje funkčnost bezpečnostních 
ventilů.

Výsledky testu se zobrazí na obrazovce s výsledky 
testu těsnosti (B).

Řešení potíží v případě selhání testu 
bezpečnostních ventilů

Byly změněny následující bezpečnostní informace:

 Zopakujte test těsnosti. S přístrojem 
nepracujte, pokud test bezpečnostních ventilů 
selhává i nadále. Obraťte se na DrägerService 
nebo autorizovaného místního servisního 
partnera

Výsledky testu kompliance

Byla změněna hodnota kompliance systému:

VAROVÁNÍ 

Riziko neočekávaně se vyskytujícího přetlaku 
nebo negativního tlaku

Znečištěný nebo nefunkční bezpečnostní 
ventil není schopen kompenzovat náhle se 
vyskytující přetlak nebo negativní tlak v 
dýchacím systému.

Před spuštěním přístroje proveďte test 
těsnosti. Postupujte podle výsledku testu 
bezpečnostního ventilu.

Kompliance systému 
[mL/cmH2O]

Zobrazený výsledek 
[mL/cmH2O]

≤
6,0

Měřená hodnota a O.K.
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Stránka Nastavení Standby

Změna konfigurací

Změna jednotky tlaku

Byl změněn následující text:

1 Vyberte položku nabídky Jednotka tlaku (G) 
a potvrďte.

Otevře se obrazovka s dotazem na heslo.

2 Zadejte heslo (H) a potvrďte.

Lze zvolit tyto jednotky:
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Vyberte novou jednotku a potvrďte.

Okno se zavře.
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Řešení problémů

Řešení problémů

Výpadek napájení

Výpadek síťového napájení

Byl změněn následující text:

Pokud dojde k výpadku síťového napájení, přístroj 
Fabius se automaticky přepne na interní baterii.

Zbývající úroveň nabití baterie je zobrazena ve 
stavové liště.

Provozní doba baterie závisí na nastavení 
ventilace a na stavu baterie (stáří a úroveň nabití). 
Plně nabitá baterie zajistí napájení po dobu 
nejméně 45 minut.

Byly upraveny následující bezpečnostní informace:

Porucha ventilátoru

Alarm VADNÝ VENTILÁTOR !!!

Byl přidán první krok:

1 Nastavte spínač externího výstupu dýchací 
směsi s blokováním ventilátoru (volitelné) na 
COSY.

2 Přepněte do ventilačního režimu ManSpont.

3 Nastavte APL ventil do polohy Man.

4 Nastavte ventil APL na požadovaný tlak.

5 Naplňte dýchací vak podle potřeby s pomocí 
tlačítka průplachu O2.

6 Ventilujte pacienta manuálně.

VAROVÁNÍ 

Nedostatečná ventilace pacienta

Zobrazí-li se alarmové hlášení BATERIE JE 
SLABÁ !! (baterie je na 10 %), ventilátor bude 
fungovat jen několik dalších minut.

Obnovte síťové napájení. Poté bude řízená 
ventilace znovu fungovat.
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Selhání senzoru O2

Byla změněna terminologie pro senzor O2.

Příčiny chybné kalibrace

Pokud se po kalibraci senzoru O2 zobrazí 
alarmové hlášení CHYBA SENZORU O2 !, 
kalibrace neproběhla úspěšně.

Možné příčiny a opatření k nápravě jsou popsány 
v následující tabulce.

Příčina Odstranění

Během kalibrace byl senzor O2 vystaven směsi 
vzduchu s mimořádně vysokou nebo naopak níz-
kou koncentrací kyslíku.

Zajistěte, aby senzor O2 byl po celou dobu kalib-
race vystaven pouze okolnímu vzduchu.

Během kalibrace byl senzor O2 vystaven směsi 
vzduchu s nestálou koncentrací kyslíku.

Zajistěte, aby senzor O2 byl po celou dobu kalib-
race vystaven pouze okolnímu vzduchu.

Senzor O2 nebyl před kalibrací dostatečně dlouhou 
dobu vystaven okolnímu vzduchu.

Vystavte senzor O2 vzduchu v okolním prostředí na 
dobu 2 minut. Po vložení nové kapsle senzoru O2 
vystavte senzor O2 vzduchu v okolním prostředí na 
dobu 15 minut.

Maximální doba použití kapsle senzoru O2 uply-
nula.

Vyměňte kapsli senzoru O2. Před kalibrací senzoru 
O2 jej vystavte vzduchu v okolním prostředí na 
dobu 15 minut.

Senzor O2 není připojen. Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu senzoru O2 při-
pojena do označeného konektoru na zadní straně 
přístroje.
Zkontrolujte, zda je kapsle senzoru O2 správně vlo-
žená do pláště senzoru O2.
Připojte senzor O2 správně a znovu jej zkalibrujte.
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Řešení problémů

Alarmy – Příčiny – Odstranění

Byla změněna terminologie pro senzor O2.

Byly změněny příčiny a odstranění pro následující alarmy.

Priorita 
alarmu

Alarm Příčina Odstranění

(8) CHYBA SENZORU O2 ! Senzor O2 nebyl správně 
zkalibrován.

Proveďte postup kalibrace 
senzoru O2 (viz kapitola 
o kalibraci senzoru O2).

Kapsle senzoru O2 byla 
vyměněna a/nebo senzor O2 
nebyl zkalibrován.

Proveďte postup kalibrace 
senzoru O2 (viz kapitola 
o kalibraci senzoru O2).

Kapsle senzoru O2 je opotře-
bovaná.

Vyměňte kapsli senzoru O2 
a senzor zkalibrujte.

Senzor O2 není připojen. 
Kabel senzoru je vadný.

Připojte kabel senzoru O2. 
Vyměňte plášť senzoru O2.

(6) KALIBRACE SENZ. O2 ! Od poslední kalibrace sen-
zoru O2 uběhlo více než 
18 hodin.

Proveďte postup kalibrace 
senzoru O2 (viz kapitola 
o kalibraci senzoru O2).

Priorita 
alarmu

Alarm Příčina Odstranění

(31) INSP O2 NÍZKÝ !!! Inspirační koncentrace O2 je 
pod dolní alarmovou hranicí.

Zkontrolujte přívod O2. 
Zkontrolujte nastavení prů-
tokového regulačního ven-
tilu a dolní alarmovou 
hranici pro O2.

Nesprávné nastavení spí-
nače na externím výstupu 
dýchací směsi.

Zkontrolujte nastavení spí-
nače na externím výstupu 
dýchací směsi.

(21) MÁLO DÝCHACÍ SMĚSI !! Nedostatečné přiváděné 
množství dýchací směsi ve 
všech ventilačních režimech.

Zajistěte dostatečný přívod 
dýchací směsi.

Je zablokovaná/zalomená 
hadice.

Zkontrolujte hadice.

Netěsnost v dýchacím sys-
tému.
Hadice není připevněna k 
dýchacímu systému.

Zkontrolujte dýchací sys-
tém.

Nesprávné nastavení spí-
nače na externím výstupu 
dýchací směsi.

Zkontrolujte nastavení spí-
nače na externím výstupu 
dýchací směsi.
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Byl doplněn následující alarm:

(28) VADNÝ VENTILÁTOR !!! Závada ventilu obtoku APL. Zkontrolujte membránu 
ventilátoru a zavřete kryt. 
Zkontrolujte připojení ven-
tilu obtoku APL, zda je 
správně provedeno a zda 
je těsné. Vyberte režim 
Standby a poté přepněte 
na předchozí ventilační 
režim. Zkontrolujte nasta-
vení APL ventilu.

Spínač externího výstupu 
dýchací směsi se spínačem a 
blokováním ventilátoru v 

nesprávné poloze ( ), 

místo v poloze COSY.

Nastavte spínač externího 
výstupu dýchací směsi do 
polohy COSY.

Priorita 
alarmu

Alarm Příčina Odstranění

Priorita 
alarmu

Alarm Příčina Odstranění

(26) Zkontrol. APL/ext. FGO !!! Závada ventilu obtoku APL. Zkontrolujte membránu 
ventilátoru a zavřete kryt. 
Zkontrolujte připojení ven-
tilu obtoku APL, zda je 
správně provedeno a zda 
je těsné. Vyberte režim 
Standby a poté přepněte 
na předchozí ventilační 
režim. Zkontrolujte nasta-
vení APL ventilu.

Spínač externího výstupu 
dýchací směsi v nesprávné 

poloze ( ), místo v 

poloze COSY.

Nastavte spínač externího 
výstupu dýchací směsi do 
polohy COSY.
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Ošetřování

Ošetřování

Kapitola s názvem „Čištění, dezinfekce a sterilizace“ byla 
změněna.

Demontáž

Byly doplněny následující bezpečnostní informace:

Informace o odmontovaných dílech 
příslušenství a připojených prvků

Dodržujte návody k použití těchto dílů 
příslušenství:

Připojené prvky

– Endotracheální odsávání

– Kloubová ramena

– Monitory

– Senzory a kabely

– Systémy IT

– AGS

– Osvětlení pracoviště

Byly změněny následující bezpečnostní informace:

Odstranění kompaktního dýchacího systému 

Byla změněna terminologie pro senzor O2.

Před odstraněním kompaktního dýchacího 
systému je nutné odstranit tyto hadice a kabely:

– Kabel flow-senzoru

– Kabel senzoru O2 a senzor O2

– Hadice měření tlaku

– Hadice obtoku APL

– Hadice PEEP/PMAX

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí infekce

Nejsou-li použity mikrobiální filtry, může dojít 
ke kontaminaci dýchacího systému patogeny.

V takovém případě po každé změně pacienta 
vyčistěte dýchací systém a vložte novou 
kapsli senzoru O2.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození přístroje

Čištění nebo sterilizace mohou způsobit selhání 
senzoru O2. Unikající látky mohou poškodit 
základní přístroj a ohrozit pacienta a uživatele.

Senzor O2 nečistěte ani nesterilizujte.
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Byly přidány nebo změněny následující kapitoly.

Informace o ošetřování

Pokyny pro ošetřování jsou založeny na 
mezinárodně uznávaných směrnicích, jako je např. 
norma ISO 17664.

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí pramenící z nevhodně 
ošetřovaných produktů

Produkty pro opakované požití musí být 
ošetřovány, jinak existuje zvýšené nebezpečí 
infekce.
– Řiďte se postupy pro prevenci nákaz 

a předpisy týkajícími se ošetřování, které 
platí ve vašem zdravotnickém zařízení.

– Řiďte se postupy pro prevenci nákaz 
a předpisy týkajícími se ošetřování, které 
platí v ČR.

– Pro ošetřování používejte ověřené a 
schválené procedury.

– Produkty pro opakované použití ošetřujte 
po každém použití.

– Řiďte se pokyny výrobce týkajícími se 
čisticích a dezinfekčních prostředků a 
zařízení pro ošetřování.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pramenící z vadných produktů

Na produktech pro opakované použití se mohou 
vyskytnout známky opotřebení, jako jsou 
praskliny, deformace, změny zbarvení nebo 
odlupování.

Produkty kontrolujte, zda nevykazují známky 
opotřebení, a v případě nutnosti je vyměňte.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí selhání měření průtoku

Nesprávné čištění a znečištění například 
usazeninami nebo pevnými částicemi může 
poškodit flow-senzor.
– Nečistěte ani nedezinfikujte strojově
– Nesterilizujte plazmatem ani radiací
– Nepoužívejte vodní paprsky, stlačený vzduch, 

kartáče ani podobné prostředky
– Nečistěte ultrazvukem
– Flow-senzory Spirolog a Infinity ID nesterilujte 

horkou párou
– Flow-senzor čistěte a dezinfikujte v souladu s 

příslušným návodem k použití.
– K dezinfekci flow-senzoru používejte pouze 

čisté roztoky dezinfekčních prostředků.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí vznícení

Zbytkové výpary snadno vznětlivých 
dezinfekčních prostředků (např. alkoholů) a 
usazeniny, které nebyly odstraněny při 
čištění, se mohou při používání flow-senzoru 
vznítit.
– Zajistěte čištění a dezinfekci bez volných 

částic.
– Po dezinfekci nechte flow-senzor větrat 

alespoň 30 minut.
– Před vložením flow-senzoru zkontrolujte 

viditelné poškození a znečištění, jako jsou 
zbytky hlenu, aerosoly léčiv a pevné 
částice.

– Vyměňte flow-senzory, které jsou 
poškozené, znečištěné nebo vykazují 
přítomnost cizích látek.
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Ošetřování

Byly vymazány následující bezpečnostní informace:

Klasifikace pro ošetřování

Klasifikace zdravotnických přístrojů

Zdravotnické přístroje a jejich součásti jsou 
klasifikovány podle způsobu používání a 
výsledného rizika.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí selhání přístroje

Nedostatečné vysušení ovládacích prvků ve 
ventilové desce může vést k omezení funkce 
zdravotnického přístroje případně k jeho 
selhání.

Po čištění je nutné dýchací systém 
sterilizovat parou, až zcela vyschne.

Klasifikace Vysvětlení

Neinvazivní Součásti, které přicházejí do styku 
pouze s nedotčenou kůží

Částečně 
invazivní

Součásti, které vedou plny pro 
dýchání nebo přicházejí do kontaktu 
se sliznicemi nebo patologicky 
pozměněnou kůží

Invazivní Součásti, které pronikají kůží nebo 
sliznicemi, anebo přicházejí do kon-
taktu s krví
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Klasifikace specifických součástí přístrojů

Dodržujte návody k použití příslušných součástí.

Firma Dräger doporučuje následující klasifikaci.

Neinvazivní
Ovládací prvky a povrchy přístroje, tj.:

– Obrazovka

– Dotyková tlačítka

– Otočný ovladač

– Tlačítko O2 flush

– Regulační průtokové ventily

– Ventil APL

– Plášť senzoru O2

– Psací podložka

– Madlo na podvozku

– Madla zásuvek

– Standardní lišty na obou stranách

– Adaptér CLIC, absorbér CLIC

– Zátka okruhu na zahnutém konektoru vaku

– Externí přepínač FGO a externí port FGO

Ostatní povrchy, jichž se obsluha často dotýká:

– Boky pláště obrazovky a dalších pacientských 
monitorů

– Díly příslušenství:

– Odkládací přihrádky

– Police

– Kloubová ramena

– Přípojky hadic na stlačený plyn

– Vidlice síťového napájení

– Ventily tlakových láhví

– Přenosová hadice sběrného systému 
anestetických plynů

– Kabely a hadice spočívající na podlaze

– Brzda

Povrchy, jichž se obsluha dotýká méně často:

– Síťové a datové kabely

– Hadice stlačených plynů

– Redukční ventily

– Tlakové láhve

– Vnitřní i vnější povrchy ukládacích zásuvek

– Sběrný systém anestetických plynů

– Osvětlení

– Držák vzorkovací hadičky

Částečně invazivní

– Dýchací systém:

– Skříň dýchacího systému

– Inspirační/exspirační porty, ventil APL

– Inspirační ventil, exspirační ventil

– Kolenová přípojka vaku

– Neohebné rameno pro dýchací vak 
(volitelné)

– Flexibilní rameno pro dýchací vak 
(volitelně)

– Dýchací hadice

– Nádobka absorbéru a vložka absorbéru

– Prachový filtr (volitelný)

– Vzorkovací hadička

– Pokud je vzorkovací hadička připojena k 
filtru na Y-spojce.

– Pokud je vzorkovací hadička připojena 
přímo k Y-spojce a filtry jsou připojeny k 
dýchacímu systému

– Víko ventilátoru

– Membrána ventilátoru

– Hadice ventilátoru

– Flow-senzor

Invazivní

Přístroj neobsahuje součásti klasifikované jako 
kritické.
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Ošetřování

Seznam součástí určených k ošetřování

Součásti Povrchová dezin-
fekce s čištěním

Manuální čištění 
následované dezin-
fekcí ponořením

Čištění a tepelná 
dezinfekce v 
automatu

Sterilizace párou

Povrchy přístroje Ano Ne Ne Ne

Skříň dýchacího 
systému

Ano Ano Ano Ano

Porty Ne Ano Ano Ano

Ventil APL Ano (vnější) Ano Ano Ano

Inspirační ventil, 
exspirační ventil

Ne Ano Ano Ano

Kolenová přípojka 
vaku

Ano Ano Ano Ano

Neohebné rameno 
pro dýchací vak 
(volitelné)

Ano Ano Ano Ano

Flexibilní rameno 
pro dýchací vak 
(volitelně)

Ano Ano Ano Ano

Nádobka absor-
béru a vložka 
absorbéru

Ne Ano Ano Ano

Adaptér CLIC (voli-
telný)

Ano Ano Ano Ano

Víko ventilátoru Ano Ne Ano Ano

Membrána ventilá-
toru

Ne Ne Ano Ano
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Procedury pro ošetřování

Ověřené a schválené procedury pro 
ošetřování

V době validace tohoto konkrétního produktu 
prokázaly dobrou kompatibilitu materiálů a 
efektivitu následující procedury pro ošetřování:

Dezinfekční prostředky

Používejte dezinfekční prostředky, které jsou 
schváleny národními úřady a které jsou vhodné 
pro uplatňované konkrétní procedury ošetřování.

Prostředky pro povrchovou dezinfekci

Během zkoušek prokázaly dobrou kompatibilitu 
materiálů prostředky pro povrchovou dezinfekci 
uvedené v následující tabulce. Tyto prostředky lze 
používat navíc k prostředkům pro povrchovou 
dezinfekci uvedeným v kapitole "Ověřené a 
schválené procedury pro ošetřování".

Výrobci prostředků pro povrchovou dezinfekci 
prokázali přinejmenším následující spektra 
účinnosti:

– baktericidní

– levurocidní

– virucidní nebo virucidní proti obaleným virům

Řiďte se údaji výrobců prostředků pro povrchovou 
dezinfekci.

Použití jiných prostředků pro povrchovou 
dezinfekci je pouze na vlastní riziko.

Procedura Prostředek Výrobce Koncent-
race

Doba 
působení

Teplota

Povrchová dezinfekce s 
čištěním

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Manuální čištění Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Dezinfekce ponořením Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Čištění v automatu Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Dezinfekce v automatu 
(tepelná)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Sterilizace párou – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Firma Dräger upozorňuje, že prostředky uvolňující 
kyslík a chlor mohou u některých materiálů 
způsobit změnu barvy. Změna barvy však 
neznamená, že by produkt nefungoval správně.

Skupina účinných látek Prostředky pro povrchovou dezin-
fekci

Výrobce

Prostředky uvolňující chlor Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting Ble-
ach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant 
Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Prostředky uvolňující kyslík 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

Sloučeniny čtyřmocného amo-
nia

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

Aldehydy Buraton 10 F1) Schülke & Mayr

1) Výroba přerušena výrobcem
2) Virucidní proti obaleným virům
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Dezinfekční prostředky

Používejte dezinfekční prostředky, které jsou 
schváleny národními úřady a které jsou vhodné 
pro uplatňované konkrétní procedury ošetřování.

Povrchová dezinfekce s čištěním

1 Okamžitě odstraňte jakékoli znečištění. Pro 
odstraňování nečistot používejte utěrku 
navlhčenou v dezinfekčním prostředku.

2 Proveďte dezinfekci povrchů.

3 Poté, co byl produkt po specifikovanou dobu 
působení v kontaktu s dezinfekčním 
prostředkem, všechny zbytky dezinfekčního 
prostředku odstraňte.

4 Otřete utěrkou navlhčenou ve vodě (nejméně 
jakosti pitné vody). Nechejte produkt 
vyschnout.

5 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
znečištění. V případě nutnosti opakujte kroky 1 
až 5.

6 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti jej vyměňte.

Manuální čištění následované dezinfekcí 
ponořením

Manuální čištění

Čisticí prostředek, který se používá, musí mít pH v 
rozsahu od 9 do 12.

1 Podle pokynů výrobce připravte čisticí roztok.

2 Produkt v roztoku několikrát vymáchejte 
dopředu a dozadu. Ujistěte se, že se roztok 
dostal na všechny povrchy a do všech vnitřních 
prostorů.

3 Produkt opláchněte vodou (nejméně jakosti 
pitné vody) až do úplného odstranění 
posledních zbytků čisticího prostředku.

4 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
znečištění. V případě nutnosti opakujte kroky 1 
až 4.

5 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti jej vyměňte.

Dezinfekce ponořením

1 Podle pokynů výrobce připravte dezinfekční 
roztok.

2 Produkt v roztoku několikrát vymáchejte 
dopředu a dozadu. Ujistěte se, že se roztok 
dostal na všechny povrchy a do všech vnitřních 
prostorů.

3 Po uplynutí doby působení produkt opláchněte 
vodou (nejméně jakosti pitné vody) až do 
úplného odstranění posledních zbytků 
dezinfekčního prostředku.

4 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti jej vyměňte.

5 Důkladně vytřepejte zbytky vody. Nechejte 
produkt úplně vyschnout.

Čištění a tepelná dezinfekce v automatu

Použijte automat splňující požadavky normy ČSN 
EN ISO 15883. Firma Dräger doporučuje pro 
anesteziologické příslušenství a příslušenství pro 
ventilaci používat vozík.

1 Produkt bezpečně umístěte v košíku. Zajistěte 
následující:

– Všechny povrchy a všechny vnitřní prostory 
lze dokonale propláchnout.

– Voda může volně vytéci.

2 Použijte vhodný čisticí prostředek.

3 Vyberte vhodný cyklus. Pro závěrečné 
propláchnutí používejte demineralizovanou 
vodu.

4 Po skončení cyklu zkontrolujte, zda na 
produktu není viditelné znečištění. V případě 
potřeby opakujte cyklus nebo proveďte 
manuální čištění a dezinfekci v lázni.

5 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti jej vyměňte.

6 Nechejte produkt úplně vyschnout.

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí pramenící z proniknutí kapaliny

Pronikající kapalina může způsobit 
následující:

– Poškození přístroje

– Úraz elektrickým proudem

– Poruchy přístroje

Zajistěte, aby dovnitř přístroje nemohla 
proniknout žádná kapalina.
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Sterilizace párou

Použijte parní sterilizátor splňující požadavky 
normy ČSN EN ISO17665. Firma Dräger 
doporučuje sterilizaci párou s frakčním vakuem.

Předpoklad: Produkt byl podroben čištění a 
dezinfekci.

1 Produkt sterilizujte.

2 Produkt zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti jej vyměňte.

Údržba

Inspekce

Byla změněna následující tabulka:

Inspekce musí být prováděny pravidelně podle 
následujících směrnic a v určených intervalech. 
Technická dokumentace je k dispozici na 
požádání.

Bezpečnostní kontroly

K bodu „Zkontrolujte bezpečnostní prvky“ byla přidána další 
kontrola:

Kontroly Interval Odpovědný personál

Inspekce a bezpečnostní kont-
roly1)

1) Vztahuje se na Spolkovou republiku Německo; odpovídá předpisu "Pravidelné bezpečnostní kontroly" v Rakousku

Každých 12 měsíců Servisní personál

6 Zkontrolujte bezpečnostní prvky:

– Zkontrolujte funkční stav generátorů vizuál-
ních a zvukových alarmů.

– Zkontrolujte funkční stav alarmu výpadku 
O2.

– Zkontrolujte zajišťovací prvek odpařovače 
anestetik.

– Zkontrolujte funkci alarmu výpadku napá-
jení a funkci baterie.

– Zkontrolujte funkčnost alarmu výpadku 
baterie.

– Zkontrolujte funkci S-ORC.
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Údržba

Byly doplněny následující bezpečnostní informace:

Byla upravena následující tabulka:

V následující tabulce jsou uvedeny intervaly 
údržby:

POZNÁMKA

Údržbu provádějte pouze v případě, že k přístroji 
není připojen pacient.

Součást Interval Opatření Odpovědný personál

Absorbér CO2 Jakmile se zbarví 
do fialova

Výměna Uživatel

Kondenzační nádobka Dle potřeby nebo 
když je znečištěná

Výměna Uživatel

Flow-senzor Dle potřeby nebo 
nelze-li již kalibro-
vat.

Vyčištění/výměna Uživatel

O2 senzor Podle potřeby 
nebo nelze-li již 
kalibrovat, nebo 
pokud se objeví 
hlášení CHYBA 
SENZORU O2 !.

Výměna Uživatel

Interní lithiová baterie Každých 36 
měsíců

Výměna Odborníci

Olověný gelový akumulátor Každé 3 roky Výměna Odborníci

Redukční ventily vysokotla-
kých láhví1)

1) volitelně

Po 6 letech Základní oprava Odborníci

Redukční ventil pro zajišťo-
vací kolík1)

Po 6 letech Výměna Odborníci
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Technické údaje

Všeobecné informace

Byl změněn následující text:

Všechny hodnoty objemu související s pacientem 
jsou normalizovány na podmínky STAPD.

Všechny hodnoty průtoku dýchací směsi 
související s pacientem jsou normalizovány na 
podmínky STPD.

Podmínky prostředí

Byla doplněna jednotka "psi" pro okolní tlak.

Při provozu

Teplota 10 až 35 °C (50 až 95 °F)

Okolní tlak 700 až 1060 cmH2O (hPa) (10,9 až 15,9 psi)

Relativní vlhkost 20 až 80 % (nekondenzující)

Výška Až 3000 m (9843 ft)

Při skladování a přepravě

Teplota -10 až 60 °C (14 až 140 °F)

Okolní tlak 700 až 1060 cmH2O (hPa) (10,9 až 15,9 psi)

Relativní vlhkost 10 až 90 % (nekondenzující)

Podmínky použití přístroje v kombinaci s přídavnými přístroji mohou omezit podmínky prostředí použití 
systému jako celku.  Použité odpařovače a anestetika mohou omezit použití anesteziologického praco-
viště z hlediska teplotního rozsahu a maximálního průtoku dýchací směsi. Pokud tedy používáte doplň-
kové přístroje, vždy dodržujte příslušné návody k použití.
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Specifikace přístroje

Byla doplněna následující data:

Externí výstup dýchací směsi

Byly vymazány údaje pro průtok dýchací směsi:

Všeobecné bezpečnostní normy pro anesteziologická pracoviště

Následující věta byla vymazána:

Následující rovněž platí pro přístroje vyrobené od 
července 2014:

Ventilátor

Byla změněna přesnost dechového objemu:

Přívod medicinálního plynu z centrálního roz-
vodu

Průměrný vstupní průtok při vstupním tlaku 2,8 kPa 
x 100 (40,6 psi)

≤
60 L/min

Napájení

Zapínací proud přibl. 25 až 50 A max.

Bylo vymazáno objednací číslo návodu k použití pro zásuvkovou lištu:

Výstupní charakteristiku napájení nelze konfiguro-
vat, s volitelnou zásuvkovou lištou Dräger (viz návod 
k použití zásuvkové lišty pro zdravotnické přístroje)

Průtok dýchací směsi 0 a 0,2 až 18 L/min

Přesnost

Dechový objem (VT) ±5 % nastavené hodnoty nebo 20 mL podle toho, 
která hodnota je větší
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Rozhraní odpařovače

Údaje pro parametry PAW, MVe a VTe v následující tabulce 
byly změněny.

Měřená hodnota a křivka Rozsah Rozlišení Přesnost Podmínky

PAW Tlak v dýchacích 
cestách (číselná 
hodnota)

-20 až 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Max. ±4 % měřené hodnoty, nebo ±2 cmH2O (±2 hPa), platí vyšší hodnota.

Tlak v dýchacích 
cestách (křivka)

0 až 99 cmH2O 
(hPa)

Tlakoměr (mecha-
nický)

-20 až 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % hodnoty na 
stupnici +4 % zobra-
zené hodnoty)

MVe Exspirační minu-
tový objem

1 až 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 %, nebo 
±0,2 L/min, platí vyšší 
hodnota

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x dechová fre-
kvence), nebo 
±0,2 L/min, platí vyšší 
hodnota

VTe Exspirační 
dechový objem

100 až 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Poznámka: Pokud endexspirační koncentrace desfluranu vzroste nad 12 %, přesnost měření decho-
vého objemu a minutového objemu se může odchýlit o více než 15 %.

Frekv Dechová frek-
vence

2 až 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

bpm (±1 1/min) nasta-
vené hodnoty nebo 
±5 %, platí vyšší hod-
nota

FiO2 Měření O2 v hlav-
ním toku

10 až 100 obj.% 1 obj.% ±2,5 obj.% +2,5 % 
měřených hodnot 
podle ISO 21647 
a ISO 80601-2-55 

Na základě tlaku 
okolí během kalib-
race
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Byla přidána data pro senzor O2.

Senzor O2
(Permanentně měřící elektroche-
mický článek)

Reakční doba (T90) Méně než 16 sekund Měřené hodnoty nejsou upravovány s 
ohledem na tlak.

Zahřívací doba 5 minut Chyba s 
≤
3 % měřené hodnoty

Citlivost posunu ±1 % měřené hodnoty/8 h

Křížová citlivost 1 obj.% O2 při 70 obj.% N2O a 5 obj.% 
CO2

Se 4 obj.% halotanu

nebo s 5 obj.% enfluranu

nebo s 15 obj.% desfluranu

nebo s 5 obj.% isofluranu

nebo s 10 obj.% sevofluranu

Odchylka měření vlivem vlhkosti Max. ±0,02 % měřené hodnoty na % relativní vlhkosti

Žádný prokazatelný kvantitativní účinek na měření plynu v důsledku podmínek okolí.

Maximální doba použití kapsle 
senzoru O2

>12 měsíců při 25 °C (77 °F), 50 % relativní vlhkosti, 50 % O2 v 
dýchací směsi (nebo >5000 hodin při 100 obj.% O2)
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Dýchací systém

Byla doplněna následující data:

Alarm nízkého tlaku přívodu kyslíku

Změnila se alarmová hranice:

Kompliance

včetně hadice ventilátoru (bez dýchacích hadic) 0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) při 30 hPa

Flexibilní rameno pro dýchací vak (volitelně)

Objem 0,13 L

Kompliance 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) při 30 hPa

Neohebné rameno pro dýchací vak (volitelné)

Objem 0,11 L

Kompliance 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) při 30 hPa

Odpor

Špičkový 
průtok
[L/min]

Odpor
[cmH2O (hPa)]

Inspirační Exspirační

Podle ISO 80601-2-13, suchý, se soupravou 
dýchacích hadic pro dospělé M301461)

1) V závislosti na nastaveních ventilace se udané hodnoty mohou odchylovat o ±0,3 cmH2O (0,3 hPa).

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

Podle ISO 80601-2-13, suchý, se soupravou 
dýchacích hadic pro novorozence M336811)

2,5 1,0 2,9

Podle ISO 80601-2-13, suchý, bez hadic1)  60 -3,7 3,7

Alarmová hranice Varovný signál (trvalý tón po dobu 10 s, nastavi-
telný od přibližně 61 dB(A) do 74 dB(A)), jakmile 
tlak klesne pod 20 ±6 psi (1,35 ±0,4 kPa x 100).
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Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě

Byly změněny následující kapitoly:

Všeobecné informace

Tento přístroj byl testován na elektromagnetickou 
kompatibilitu v kombinaci s příslušenstvím 
uvedeným v seznamu příslušenství. Jiné 
příslušenství smí být použito pouze za 
předpokladu, že neovlivní elektromagnetickou 
kompatibilitu. Použití nevyhovujícího příslušenství 
může způsobit zvýšení škodlivých 
elektromagnetických emisí nebo snížení 
elektromagnetické odolnosti přístroje.

Tento přístroj smí být používán v bezprostřední 
blízkosti jiných přístrojů pouze za předpokladu, že 
společnost Dräger takové uspořádání schválila. 
Pokud společnost Dräger takové uspořádání 
neschválila, musí být před provozem přístrojů 
zajištěno, že přístrojová kombinace bude 
v zamýšleném uspořádání bezchybně fungovat. 
Dodržujte návody k použití ostatních přístrojů.

Elektromagnetické emise

Tato kapitola byla odstraněna.

Elektromagnetické prostředí

Tento přístroj lze používat pouze v prostředích 
uvedených v návodu k použití pod „Místo použití“ v 
kapitole „Použití“.

Emise Shoda

Vyzařované emise Třída A, skupina 1 (30 MHz 
až 1 GHz)

Emise šířené 
vedením

Třída A, skupina 1 (150 kHz 
až 30 MHz)

POZNÁMKA

Emisní charakteristiky tohoto přístroje dovolují 
jeho použití v průmyslových oblastech 
a nemocnicích (CISPR 11, třída A). Při použití 
v obytném prostředí (vyžadujícím CISPR 11, 
třídu B) není u tohoto přístroje zajištěna 
dostatečná ochrana před vysokofrekvenčními 
komunikačními systémy.

Uživatel možná bude muset učinit zmírňující 
opatření, například přemístění přístroje nebo 
změnu jeho nasměrování.
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Příloha

Doporučené oddělovací vzdálenosti od 
bezdrátových komunikačních přístrojů

Aby nedošlo k narušení úplné a bezchybné 
funkčnosti tohoto přístroje dbejte na to, aby jeho 
vzdálenost od vysokofrekvenčních zařízení pro 
bezdrátovou komunikaci byla nejméně 1,0 m 
(3,3 ft).

Příloha

Formulář každodenní kontroly a kontroly před použitím

Byla změněna terminologie pro senzor O2.

Odolnost proti následujícím vlivům Zkušební úroveň a požadované elektromagnetické 
prostředí

Elektrostatický výboj (ESD) (ČSN 
IEC 61000-4-2)

Kontaktní výboj: ±8 kV

Výboj ve vzduchu: ±15 kV

Rušení rychlými elektrickými přechodnými jevy 
(skupinami impulzů) (ČSN IEC 61000-4-4)

Napájecí kabel: ±2 kV

Delší signální vstupní/výstupní vedení: ±1 kV

Rázové impulzy (ČSN IEC 61000-4-5) Napětí, externí vodič - externí vodič: ±1 kV

Napětí, externí vodič - ochranný uzemňovací vodič: 
±2 kV

Magnetické pole síťového kmitočtu (ČSN 
IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení 
napájecího napětí (ČSN IEC 61000-4-11)

Krátkodobé poklesy napětí o 30 až 100 % na 8,3 ms 
až 5 s, různé fázové úhly

Rušení vyzařovaným vysokofrekvenčním polem 
(ČSN IEC 61000-4-3)

80 MHz až 2,7 GHz: 3 V/m

Rušení vysokofrekvenčním polem šířeným 
vedením (ČSN IEC 61000-4-6)

150 kHz až 80 MHz: 3 V, pásma ISM: 6 V

Elektromagnetická pole v blízkosti bezdrátové 
komunikační techniky

Různé kmitočty od 385 MHz do 5785 MHz: 9 V/m až 
28 V/m

Kalibrace senzorů

Odstraňte senzor O2 z krytu inspiračního 
ventilu.

Vystavte senzor O2 vzduchu v okolním 
prostředí na dobu 2 minut.

Spusťte kalibraci.

Nasaďte senzor O2 zpět do krytu inspirač-
ního ventilu.

Zkalibrujte flow-senzor.
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