
Dodatok

Fabius Tiro

VAROVANIE

Aby ste mohli toto lekárske 
zariadenie správne používať, 
prečítajte si a dodržiavajte návod na 
použitie a tento dodatok.

Anestetická pracovná stanica
Softvér 3.n
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Fabius TiroAnestetická pracovná stanica

Doplnok k návodu na používanie

 Uchovávajte tento doplnok spolu s návodom 
na používanie lekárskeho zariadenia. 

Tento doplnok aktualizuje informácie návodu na 
používanie v nasledovných kapitolách:

Ochranné známky

Boli pridané nasledujúce ochranné známky:

Zariadenie Číslo dielu Vydanie

Fabius Tiro 9054619 Až do 1. Vydanie

Ochranná známka Vlastník ochrannej 
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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Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Všeobecné bezpečnostné informácie

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli pridané:

Príslušenstvo v sterilnom balení

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Zdravotnícke elektrické prístroje vyžadujú 
špeciálne opatrenia týkajúce sa 
elektromagnetickej kompatibility. Počas inštalácie 
a pred prvým použitím postupujte podľa informácií 
v časti: "Deklarácia EMC" (strana 41).

Toto zariadenie môže byť ovplyvnené inými 
elektrickými zariadeniami.

VÝSTRAHA

Riziko zlyhania zdravotníckeho zariadenia 
a poranenia pacienta
– Príslušenstvo v sterilnom balení 

nepoužívajte, ak je obal otvorený, 
poškodený, alebo ak existuje akékoľvek 
podozrenie, že príslušenstvo nie je sterilné.

– Je zakázané opätovne používať, regenerovať 
a sterilizovať produkty určené na jednorazové 
použitie.

VAROVANIE

Riziko v dôsledku elektrostatického výboja

K poruchám ohrozujúcim pacienta môže 
dôjsť, ak sa nepoužívajú žiadne ochranné 
opatrenia proti elektrostatickým výbojom v 
nasledujúcich situáciách:

– Pri dotyku kolíkov konektorov 
označených výstražným symbolom 
elektrostatického výboja (ESD).

– Pri vytváraní pripojení s týmito 
konektormi.

Aby ste predišli poruchám, dodržiavajte 
nasledujúce opatrenia a vyškoľte príslušný 
personál:

– Dodržiavajte ochranné opatrenia proti 
ESD. Medzi takéto opatrenia môže patriť 
používanie antistatického odevu a obuvi, 
dotyk kolíka na vyrovnanie potenciálov 
pred vytváraním pripojenia a počas neho 
alebo používanie elektroizolačných a 
antistatických rukavíc.

– Dodržiavajte požiadavky na 
elektromagnetické prostredie. 
Dodržiavajte nasledujúcu časť: 
"Elektromagnetické prostredie" 
(strana 41).
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VAROVANIE

Riziko v dôsledku elektromagnetického 
rušenia

Zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu (napr. 
mobilné telefóny) a zdravotnícke elektrické 
prístroje (napr. defibrilátory, 
elektrochirurgické zariadenia) vyžarujú 
elektromagnetické žiarenie. Keď sa takéto 
zariadenia používajú príliš blízko pri tomto 
zariadení alebo jeho kábloch, funkčná 
integrita tohto zariadenia môže byť ohrozená 
elektromagnetickým rušením. V dôsledku 
toho môže dôjsť k ohrozeniu pacienta.
– Aby ste zaistili splnenie nevyhnutných 

prevádzkových vlastností tohto 
zariadenia, udržiavajte vzdialenosť aspoň 
0,3 m (1,0 ft) medzi týmto zariadením a 
bezdrôtovými komunikačnými 
zariadeniami.

– Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi 
týmto zariadením a inými zdravotníckymi 
elektrickými prístrojmi.
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Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich pacientov

Bezpečnostné informácie pre konkrétny výrobok

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli upravené:

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli vymazané:

VAROVANIE

Riziko prevrátenia počas prepravy

Lekárske zariadenie sa pri nesprávnej 
manipulácii môže prevrátiť. Pri preprave 
lekárskeho zariadenia dodržiavajte 
nasledujúce zásady:
– Lekárske zariadenie smú presúvať iba 

osoby, ktoré na to majú fyzické 
schopnosti.

– Aby sa zlepšilo manipulovanie so 
zariadením, musia ho prepravovať 2 
osoby.

– Pri preprave po nerovnom povrchu, pri 
otáčaní doprava alebo doľava, alebo pri 
prechode cez prahy (napr. cez dvere alebo 
vo výťahoch) dávajte pozor, aby lekárske 
zariadenie do ničoho nenarazilo.

– Odstráňte všetky zariadenia nainštalované 
na pridržiavacích ramenách alebo na 
hornej časti zariadenia.

– Vyčistite podložku na písanie a úplne ju 
zasuňte do zariadenia.

– Neťahajte lekárske zariadenie cez hadice, 
káble alebo iné prekážky ležiace na 
podlahe.

– Keď sa lekárske zariadenie presúva, 
nepoužívajte brzdu.

– Na tlačenie alebo ťahanie zariadenia 
používajte iba príslušné rukoväte.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia

Zariadenie sa môže poškodiť, ak sa elektrické 
napájanie preruší.

Zariadenie vždy pripájajte do 
neprerušiteľného zdroja napájania.
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Aplikácia

Protokoly MEDIBUS a Vitalink

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli upravené: Nasledujúce bezpečnostné informácie boli pridané:

Prehľad systému

Kompaktný dýchací systém COSY (pohľad zhora)

Bolo zmenené nasledujúce označenie:

VAROVANIE

Riziko nepočutia alarmových signálov

Ak je hlasitosť alarmu príliš nízka, môže sa 
stať, že alarmové signály nebude počuť.
– Nastavte dostatočne vysokú hlasitosť 

alarmu, aby bolo alarmové signály počuť 
v prostredí, kde sa nachádza zariadenie.

– Používateľ musí zostať v dosluchu 
alarmových signálov.

POZNÁMKA

Za použitie sériového rozhrania pre analógové 
alebo optické prepojenie a smerovanie údajov 
cez protokol MEDIBUS alebo Vitalink do 
externých zariadení, systémov alebo sietí (LAN, 
WLAN, PDMS atď.) je zodpovedný výhradne 
výrobca systému alebo prevádzkujúca 
organizácia.

Počas prevádzky sú alarmy a indikátory na 
anestetickej pracovnej stanici záväzné a musíte 
sa nimi riadiť.

N Pripojenie pre spätnú linku vzorky plynu
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Prehľad systému

Zmenili sa zobrazenia jednotky zdroja napájania pre ohrievač 
systému COSY:

Jednotka zdroja napájania na ohrievanie systému COSY (pohľad spredu)

A LED indikátor na ohrievanie systému COSY

B Hlavný vypínač

C Poistka
2

1
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1
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B
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Jednotka zdroja napájania na ohrievanie systému COSY (pohľad zozadu)

A Sieťová zásuvka

B LED indikátor pre napájanie

C Káblová svorka
2

1
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B
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Prehľad systému

Panel rozhrania

Zmenilo sa označenie poistky a sieťovej zásuvky.

A Port COM 1

B Port COM 21)

C Pripojenie pre hadicu APL

D Zásuvka pre senzor O2

E Zásuvka pre senzor tlaku v dýchacích cestách

F Zásuvka pre prietokový snímač

G Hlavný vypínač

H Poistka pre internú batériu

I Vstup napájania s poistkami napájania

J Pripojenie pre hadicu PEEP
2
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Verzia montovaná na strope (voliteľné)

Bezpečnostná informácia „Výstraha – Nebezpečenstvo 
prevrátenia“ bola vynechaná a namiesto nej bolo pridané 
nasledujúce varovanie:

Verzia montovaná na stene (voliteľné)

Bezpečnostná informácia „Výstraha – Nebezpečenstvo 
prevrátenia“ bola vynechaná a namiesto nej bolo pridané 
nasledujúce varovanie:

VAROVANIE

Nebezpečenstvo prevrátenia

Verzia zariadenia montovaná na strop nespĺňa 
požiadavky normy IEC 80601-2-13 a IEC 60601-
1, pokiaľ ide o stabilitu proti prevráteniu a 
stabilitu pri preprave. Treba prijať preventívne 
opatrenia. Lekárske zariadenie sa pri 
nesprávnej manipulácii môže prevrátiť.
– Lekárske zariadenie smú presúvať iba 

osoby, ktoré na to majú fyzické schopnosti.
– Na prepravu zariadenia používajte 2 osoby.
– Uistite sa, že je k dispozícii dostatok 

voľného miesta.
– Odstráňte všetky zariadenia nainštalované 

na pripojených nosných ramenách alebo na 
hornej časti zariadenia.

– Nosné ramená sklopte dovnútra.
– Vyčistite podložku na písanie a úplne ju 

zasuňte.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo prevrátenia

Verzia zariadenia montovaná na stenu nespĺňa 
požiadavky normy IEC 80601-2-13 a IEC 60601-
1, pokiaľ ide o stabilitu proti prevráteniu a 
stabilitu pri preprave. Treba prijať preventívne 
opatrenia. Lekárske zariadenie sa pri 
nesprávnej manipulácii môže prevrátiť.
– Lekárske zariadenie smú presúvať iba 

osoby, ktoré na to majú fyzické schopnosti.
– Na prepravu zariadenia používajte 2 osoby.
– Uistite sa, že je k dispozícii dostatok 

voľného miesta.
– Odstráňte všetky zariadenia nainštalované 

na pripojených nosných ramenách alebo na 
hornej časti zariadenia.

– Nosné ramená sklopte dovnútra.
– Vyčistite podložku na písanie a úplne ju 

zasuňte.
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Prehľad systému

Vonkajší výstup čerstvého plynu

Časť „Použitie externého výstupu čerstvého plynu 
ako spoločného výstupu plynu“ sa viac 
neuplatňuje.

Bola zmenená nasledujúca časť:

Použitie externého výstupu čerstvého 
plynu s prepínačom a uzamknutím 
ventilátora (voliteľné)

Prepínač umožňuje jednoduché prepínanie 
prívodu čerstvého plynu z kompaktného 
dýchacieho systému do systému bez opätovného 
vdychovania plynov.

Prehľad

A Použitie vonkajšieho prívodu čerstvého plynu s 
doplnkovým prepínačom

B Dlhá hadica na čerstvý plyn (v zariadení 
Fabius)

C Hadica premostenia APL pre uzamknutie 
ventilátora

D Krátka hadica na čerstvý plyn (v kompaktnom 
dýchacom systéme)

E Kompaktný dýchací systém

F Hadička monitora plynov

G Systém bez opätovného vdychovania plynov 
(napr. Bain)

Skratky

Bola odstránená skratka BTPS. Boli pridané skratky STPD a 
RI.

4
1

6
4

4

A B

C
D

E
F

G

Skratka Vysvetlenie

RI Revízny index

STPD Štandardná teplota a tlak, suchý
20 °C (68 °F), 1013 hPa, suchý 
plyn
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Symboly 

Nasledujúce symboly boli pridané alebo sa zmenili:

Symbol Vysvetlenie

Aplikovaná časť typu BF (body 
floating)

Aplikovaná časť typu B

Chráňte pred olejom a mazivom

Jednosmerné napätie

Striedavé napätie

Krehké, opatrne manipulovať

Udržiavajte v suchu

Pripojenie pre spätnú linku 
vzorky plynu

Bol vymazaný nasledujúci symbol:

Upozornenie! Riziko úrazu elek-
trickým prúdom. Neodstraňujte 
kryt.

gas return
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Prehľad systému

Štítky na výrobku

Zmenili sa nasledujúce štítky na výrobku:

Štítok na výrobku Vysvetlenie

Pri pripájaní pomocných zariadení dávajte pozor 
na zvodový prúd.

Informácie o preprave, pozrite si kapitolu „Príprava 
na uskladnenie alebo prepravu“.

Vozíková verzia: Dodržiavajte hmotnosť menovitej 
konfigurácie a celkovú prípustnú hmotnosť, pozrite 
si kapitolu „Technické údaje“.

Verzia montovaná na stenu/strop: Dodržiavajte 
hmotnosť menovitej konfigurácie a celkovú prí-
pustnú hmotnosť, pozrite si kapitolu „Technické 
údaje“.

Použitie externého výstupu čerstvého plynu s 
doplnkovým prepínačom:

Keď sa používa režim ventilácie s reguláciou 
(Volume Control, Pressure Control, Tlaková 
podpora, SIMV/PS) alebo ManSpont režim venti-
lácie, nastavte prepínač externého výstupu čer-
stvého plynu do polohy COSY. 

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie v 
kapitole „Prevádzka“ v časti „Použitie externého 
výstupu čerstvého plynu s doplnkovým prepínačom 
(voliteľné)“.

nom. 116 kg (256 lbs)
max. 235 kg (518 lbs)

86
08

74
8-

00

nom.   48 kg (106 lbs)
max. 105 kg (231 lbs)

86
08

74
9-

00

COSY
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Zloženie a príprava

Pred prvým použitím

Aktivácia batérie

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli zmenené:

Montáž dýchacieho systému

Zmenili sa nasledujúce kapitoly:

Montáž ohrievača COSY (dýchací 
systém) a napájacej jednotky (voliteľná)
Informácie pre návod na montáž sa zmenili:

Postupujte podľa návodu na montáž (8605899) 
pre ohrev dýchacieho systému.

Pripojenie dýchacích hadíc a filtrov

Údaje pre dychové objemy pre dospelých a pediatrických 
pacientov sa zmenili:

1 Zvoľte vhodné príslušenstvo pre príslušnú 
kategóriu pacienta.

VAROVANIE

Riziko v dôsledku zníženej zásoby energie 
vnútornej batérie

Kapacita batérie sa môže zmenšiť v dôsledku 
dlhodobého skladovania.

Ak batéria nebola nabitá počas 6 mesiacov, 
skontrolujte jej funkčnú integritu. Na tento 
účel nechajte nabíjať batériu 16 hodín a 
ventilujte skúšobné pľúca minimálne 
45 minút v prevádzke na batériu.

Dospelí Pediatrickí 
pacienti

Novorodenci

Dychový 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 Dospelí Pediatrickí pacienti Novorodenci (alebo 
pediatrickí pacienti)

Filter Filter, HMEF alebo HME Použite filtre s níz-
kym odporom a 
poddajnosťou.
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Zloženie a príprava

Vkladanie novej vložky senzora O2

Terminológia pre snímač O2 sa zmenila.

1 Vyberte snímač O2 (A) z inspiračného ventilu.

2 Odskrutkujte skrutkový uzáver (C) z puzdra 
snímača O2.

3 Vyberte z obalu novú kapsulu snímača O2.

4 Vložte kapsulu snímača O2 (B) do puzdra 
snímača O2 tak, aby sa vodiče v tvare krúžku 
dotýkali kontaktov v puzdre snímača O2.

5 Rukou pevne naskrutkujte skrutkový uzáver 
(C).

6 Vložte snímač O2 (A) späť do inspiračného 
ventilu.

Pripojenie senzorov a meracích hadičiek

Nasledujúca kapitola bola pridaná:

Pripojenie hadice premostenia APL a 
hadice PEEP/PMAX

V prípade zariadení s možnosťou „Externý výstup 
čerstvého plynu s prepínačom a uzamknutím 
ventilátora“ musíte pri pripojení hadice 
premostenia APL dodržať tieto pokyny:

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Ak sa počas operácie vymení kapsula 
snímača O2, môžu sa prenášať zvodové 
prúdy.

Nedotýkajte sa pacienta.

2
0

9
7

1

C

B

A

VAROVANIE

Riziko nesprávneho merania O2

Nesprávne nainštalovaná kapsula snímača O2 
spôsobí nesprávne merania.
– Uistite sa, že kapsula snímača O2 je 

správne vložená do puzdra snímača O2.
– Uistite sa, že snímač O2 je správne 

vložený do inspiračného ventilu.

4
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Hadica premostenia APL pozostáva z dlhej hadice 
s T-dielom a krátkej hadice.

1 Pripojte dlhú hadicu premostenia APL ku 
konektorom A a B.

2 Pripojte krátku hadicu premostenia APL ku 
konektorom E a F.

3 Pripojte hadicu PEEP/PMAX ku konektorom C a 
D.

Prevádzka

Ventilácia

Nasledujúce kapitoly boli pridané alebo sa zmenili:

Vzájomná závislosť medzi ovládacími 
prvkami

Niektoré nastaviteľné parametre môžu byť 
obmedzené alebo sa vzájomne obmedzovať, 
takže určité kombinácie nastavení liečby nie sú 
možné, napr. VT a Frekv v režime ventilácie 
Volume Control.

Ak nastane stav, v ktorom sa parameter už viac 
nedá zmeniť musí sa najskôr upraviť obmedzujúci 
parameter. Tým sa umožní nastavenie 
obmedzeného parametra.

Externý výstup čerstvého plynu s 
prepínačom a uzamknutím ventilátora 
(voliteľné)

Keď je prepínač externého výstupu čerstvého 
plynu nastavený na prevádzku so systémom bez 
opätovného vdychovania , uzamknutie 
ventilátora bráni spusteniu režimu ventilácie s 
reguláciou (Volume Control, Pressure Control, 
Tlaková podpora, SIMV/PS).

Zobrazili sa tieto hlásenia alarmov:

V prípade softvérovej verzie 3.37:

– PORUCHA VENT. !!!

– SKONTR. APL/EXT. VFG!!!

V prípade starších softvérových verzií:

– PORUCHA VENT. !!!

– SKONTR.VENTIL APL!!!

1 Nastavte prepínač externého výstupu 
čerstvého plynu na COSY.

Funkcia uzamknutia ventilátora je dostupná iba 
spoločne s možnosťou „Externý výstup čerstvého 
plynu s prepínačom a uzamknutím ventilátora“.

Táto funkcia nie je dostupná v starších verziách 
externého výstupu čerstvého plynu s prepínačom.

POZNÁMKA

Hadica premostenia APL je hrubšia ako hadica 
PEEP/PMAX.

VÝSTRAHA

Riziko nezistenia nedostatku čerstvého plynu

Keď je prepínač externého výstupu čerstvého 
plynu nastavený na prevádzku so systémom bez 
opätovného vdychovania plynov [ ], pri 
spustení režimu ventilácie sa nespustí žiadny 
alarm ManSpont.

Skontrolujte, či je prepínač externého výstupu 
čerstvého plynu nastavený na COSY.

4
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6
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Prevádzka

Režim ventilácie ManSpont

Nasledujúce informácie boli pridané:

Pre ventiláciu v režime ventilácie ManSpont 
použite pevne nasadenú masku alebo trubicu.

Bezpečnostné funkcie ventilátora

Správanie sa zariadenia Fabius, ak 
používateľ nevykoná žiadnu činnosť

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli zmenené:

Použitie externého výstupu čerstvého plynu s prepínačom a uzamknutím 
ventilátora (voliteľné)

VAROVANIE

Riziko, že pacient nadobudne vedomie, alebo 
riziko hypoxie

Ak prívod plynu zlyhá, ďalšia prevádzka 
anestetického prístroja sa uskutoční s 
prívodom okolitého vzduchu. Kyslík a 
anestetický plyn sa viac nedodávajú. Z 
dôvodu vdychovania pacienta, inspiračná 
koncentrácia anestetických plynov a kyslíka 
vo vdychovanom plyne klesne.

Pozorne monitorujte koncentrácie plynov a v 
prípade potreby použite intravenózne 
anestetiká.

VAROVANIE

Nedostatočný prívod plynu k pacientovi

Systémy bez spätného dýchania sú určené 
iba pre manuálnu ventiláciu alebo spontánne 
dýchanie a môžu sa pripájať iba k externému 
výstupu čerstvého plynu.

Pri použití systému bez spätného dýchania 
zabezpečte adekvátne monitorovanie plynu.

VAROVANIE

Riziko nesprávnej interpretácie nameraných 
hodnôt

Hodnoty pre O2, tlak a objem zobrazené na 
zariadení Fabius nezodpovedajú hodnotám 
pacienta napojeného na externý výstup 
čerstvého plynu, pretože sú založené na 
meraniach vykonávaných v kompaktnom 
dýchacom systéme.

Keď používate externý výstup čerstvého 
plynu, prepnite na režim Pohotov. režim.
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Zmenili sa nasledujúce kapitoly:

Príprava

Príklad: Systém bez opätovného vdychovania 
plynov Bain

1 Pripojte systém bez opätovného vdychovania 
plynov (B) k vonkajšiemu prívodu čerstvého 
plynu (A).

2 Meraciu hadičku (C) naskrutkujte na konektor 
Luer Lock na dýchacej maske alebo na filtri 
dýchacieho systému a na odlučovač vody na 
monitore plynov.

3 V prípade potreby pripojte hadicu na odvod bez 
opätovného vdychovania plynov k druhému 
konektoru (D) systému na odvod anestetického 
plynu.

Dodržiavajte pokyny v návode na použitie 
dodávanom so systémom bez spätného 
vdychovania plynov a so systémom na odvod 
anestetického plynu.

VAROVANIE

Riziko chybnej dodávky plynu

O2 a CO2 a akékoľvek anestetické plyny sa 
musia tiež monitorovať u systémov bez 
spätného dýchania.

Hadička monitora plynov musí byť prepojená 
s konektorom systému bez spätného 
dýchania a konektorom analyzátora plynu 
(napr. Scio, Vamos).

4
1

7
1

6

AC
B

2
1

0
2

0

D



Dodatok Fabius Tiro SW 3.n 19

Prevádzka

Prevádzka systému bez opätovného 
vdychovania plynov

Odklonenie prívodu čerstvého plynu do systému 
bez opätovného vdychovania plynov:

1 Nastavte prepínač na .

Prepínač ukazuje v smere systému bez 
opätovného vdychovania plynov.

2 Nastavte prietok čerstvého plynu.

Aby nedošlo k spätnému dýchaniu, musí byť 
prívod čerstvého plynu minimálne dvojnásobný 
v porovnaní s minútovým objemom.

3 Systém bez spätného dýchania používajte 
podľa príslušného návodu na používanie.

Prevádzka s kompaktným dýchacím 
systémom (COSY)

Pred použitím režimu ventilácie s reguláciou 
(Volume Control, Pressure Control, Tlaková 
podpora, SIMV/PS) alebo ManSpont režimu 
ventilácie:

1 Nastavte prepínač na COSY.

Prepínač ukazuje v smere prívodu čerstvého 
plynu.

2 Naskrutkujte hadičku monitora plynov späť na 
rozdvojku na dýchacom okruhu.

Keď je prepínač externého výstupu čerstvého 
plynu nastavený na prevádzku so systémom bez 
opätovného vdychovania , uzamknutie 
ventilátora bráni spusteniu režimu ventilácie s 
reguláciou (Volume Control, Pressure Control, 
Tlaková podpora, SIMV/PS).

Zobrazili sa tieto hlásenia alarmov:

V prípade softvérovej verzie 3.37:

– PORUCHA VENT. !!!

– SKONTR. APL/EXT. VFG!!!

V prípade starších softvérových verzií:

– PORUCHA VENT. !!!

– SKONTR.VENTIL APL!!!

Ukončenie prevádzky

1 Zatvorte všetky ventily na reguláciu prietoku na 
zariadení.
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Riziko nezistenia nedostatku čerstvého plynu

Keď je prepínač externého výstupu čerstvého 
plynu nastavený na prevádzku so systémom bez 
opätovného vdychovania plynov [ ], pri 
spustení režimu ventilácie sa nespustí žiadny 
alarm ManSpont.

Skontrolujte, či je prepínač externého výstupu 
čerstvého plynu nastavený na COSY.
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Ukončenie prevádzky

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli pridané:

Príprava na skladovanie alebo prepravu 

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli zmenené:

VAROVANIE

Riziko infekcie

Patogénne zárodky sa môže prenášať z 
pacienta na pacienta prostredníctvom 
konektora okruhu. Ak sa predtým použitá Y-
spojka alebo filter pripojí do konektora 
okruhu a ak sa obnoviteľný komponent 
pripojí neskôr v procese (napr. počas testu 
tesnosti), nový komponent sa môže 
kontaminovať.

Do konektora okruhu pripájajte iba 
obnoviteľné komponenty.

VAROVANIE

Riziko prevrátenia počas prepravy

Lekárske zariadenie sa pri nesprávnej 
manipulácii môže prevrátiť. Pri preprave 
lekárskeho zariadenia dodržiavajte 
nasledujúce zásady:
– Lekárske zariadenie smú presúvať iba 

osoby, ktoré na to majú fyzické 
schopnosti.

– Aby sa zlepšilo manipulovanie so 
zariadením, musia ho prepravovať 2 
osoby.

– Pri preprave po nerovnom povrchu, pri 
otáčaní doprava alebo doľava, alebo pri 
prechode cez prahy (napr. cez dvere alebo 
vo výťahoch) dávajte pozor, aby lekárske 
zariadenie do ničoho nenarazilo.

– Odstráňte všetky zariadenia nainštalované 
na pridržiavacích ramenách alebo na 
hornej časti zariadenia.

– Vyčistite podložku na písanie a úplne ju 
zasuňte do zariadenia.

– Neťahajte lekárske zariadenie cez hadice, 
káble alebo iné prekážky ležiace na 
podlahe.

– Keď sa lekárske zariadenie presúva, 
nepoužívajte brzdu.

– Na tlačenie alebo ťahanie zariadenia 
používajte iba príslušné rukoväte.
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Konfigurácia

Konfigurácia

Konfigurácia v pohotovostnom režime

Test tesnosti

Bol zmenený nasledujúci text:

Test bezpečnostných ventilov

Týmto testom sa kontroluje funkčná integrita 
bezpečnostných ventilov.

Výsledky testu sú zobrazené na obrazovke s 
výsledkami skúšky tesnosti (B).

Riešenie problémov v prípade neúspešného 
testu bezpečnostných ventilov

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli zmenené:

 Zopakujte skúšku tesnosti. Nepoužívajte 
zariadenie, ak je test bezpečnostných ventilov 
naďalej neúspešný. Kontaktujte servisné 
oddelenie DrägerService alebo miestneho 
autorizovaného servisného partnera

Výsledky testu poddajnosti

Hodnota pre poddajnosť systému sa zmenila:

VAROVANIE

Riziko neočakávaného výskytu pretlaku alebo 
podtlaku

Znečistený alebo nefunkčný bezpečnostný 
ventil nie je schopný kompenzovať náhly 
výskyt pretlaku alebo podtlaku v dýchacom 
systéme.

Pred spustením zariadenia vykonajte test 
tesnosti. Pozorujte výsledky testu 
bezpečnostných ventilov.

Poddajnosť systému 
[mL/cmH2O]

Zobrazený výsledok 
[mL/cmH2O]

≤
6,0

Nameraná hodnota a 
OK
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Strana Nast. poh. režimu

Zmena konfigurácií

Zmena jednotky tlaku

Bol zmenený nasledujúci text:

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

Otvorí sa obrazovka s výzvou na zadanie hesla.

2 Zadajte heslo (H) a potvrďte.

Je možné vybrať nasledujúce jednotky:
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Vyberte novú jednotku a potvrďte.

Okno sa zatvorí.

2
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G

Nast. poh. režimu

H
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Riešenie problémov

Riešenie problémov

Výpadok zdroja napájania

Výpadok sieťového zdroja napájania

Bol zmenený nasledujúci text:

Ak vypadne sieťový zdroj napájania, stanica 
Fabius sa automaticky prepne na internú batériu.

Zostávajúce nabitie batérie sa zobrazuje na 
stavovej lište.

Prevádzkový čas batérie závisí od nastavení 
ventilácie a stavu batérie (vek a nabitie batérie). 
Plne nabitá batéria dokáže zabezpečiť napájanie 
minimálne 45 minút.

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli upravené:

Zlyhanie ventilátora

Alarm PORUCHA VENT. !!!

Prvý krok bol pridaný:

1 Nastavte prepínač externého výstupu 
čerstvého plynu s uzamknutím ventilátora 
(voliteľné) na COSY.

2 Zmeňte na režim ventilácie ManSpont.

3 Prepnite ventil APL do polohy Man.

4 Nastavte ventil APL na požadovaný tlak.

5 V prípade potreby naplňte dýchací vak 
pomocou O2-bypassu.

6 Manuálne ventilujte pacienta.

Porucha snímača O2

Terminológia pre snímač O2 sa zmenila.

Príčiny chybnej kalibrácie

Kalibrácia nebola úspešná, ak sa po kalibrácii 
snímača O2 zobrazí hlásenie alarmu ZLYHANIE 
O2 SENZORA !.

Možné príčiny a nápravné opatrenia sú opísané v 
nasledujúcej tabuľke.

VAROVANIE

Nedostatočná ventilácia pacienta

Keď sa zobrazí hlásenie alarmu VYBITÁ 
BATÉRIA !! (zostávajúce nabitie batérie 10 %), 
ventilátor bude fungovať už iba niekoľko 
minút.

Obnovte sieťový napájací zdroj. Potom bude 
ventilácia s reguláciou znovu dostupná.

Príčina Riešenie

Počas kalibrácie bol snímač O2 vystavený zmesi 
vzduchu s extrémne vysokou alebo nízkou koncen-
tráciou kyslíka.

Presvedčte sa, že snímač O2 je vystavený okoli-
tému vzduchu počas celej kalibrácie.

Počas kalibrácie bol snímač O2 vystavený zmesi 
vzduchu s kolísajúcou koncentráciou kyslíka.

Presvedčte sa, že snímač O2 je vystavený okoli-
tému vzduchu počas celej kalibrácie.
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Alarm – Príčina – Riešenie

Terminológia pre snímač O2 sa zmenila.

Snímač O2 nebol pred kalibráciou dostatočne dlho 
vystavený okolitému vzduchu.

Vystavte snímač O2 okolitému vzduchu na 
2 minúty. Ak bola vložená nová kapsula snímača 
O2, vystavte snímač O2 okolitému vzduchu na 
15 minút.

Uplynula maximálna doba používania kapsuly sní-
mača O2.

Vymeňte kapsulu snímača O2. Pred kalibráciou 
vystavte snímač O2 okolitému vzduchu na 
15 minút.

Snímač O2 nie je pripojený. Skontrolujte, či je zástrčka na kábli snímača O2 pri-
pojená k označenému konektoru na zadnej strane 
zariadenia.
Skontrolujte, či kapsula snímača O2 bola správne 
vložená do puzdra snímača O2.
Pripojte snímač O2 správne a znovu vykonajte 
kalibráciu.

Príčina Riešenie

Priorita 
alarmu

Alarm Príčina Riešenie

(8) ZLYHANIE O2 SENZORA ! Snímač O2 nebol správne 
nakalibrovaný.

Vykonajte postup kalibrácie 
snímača O2 (pozrite si 
kapitolu o kalibrácii sní-
mača O2).

Kapsula snímača O2 vyme-
nená a/alebo snímač O2 nie 
je kalibrovaný.

Vykonajte postup kalibrácie 
snímača O2 (pozrite si 
kapitolu o kalibrácii sní-
mača O2).

Opotrebovaná kapsula sní-
mača O2.

Vymeňte kapsulu snímača 
O2 a nakalibrujte snímač.

Snímač O2 nie je pripojený. 
Chybný kábel snímača.

Pripojte kábel senzora O2. 
Vymeňte jednotku puzdra 
snímača O2.

(6) KALIBRUJ SENZOR O2 ! Od poslednej kalibrácie sní-
mača O2 ubehlo viac ako 
18 hodín.

Vykonajte postup kalibrácie 
snímača O2 (pozrite si 
kapitolu o kalibrácii sní-
mača O2).
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Riešenie problémov

Zmenili sa príčiny a riešenia nasledujúcich alarmov.

Priorita 
alarmu

Alarm Príčina Riešenie

(31) INSP O2 NÍZKY !!! Koncentrácia inspiračného 
O2 je pod dolným limitom 
alarmu.

Skontrolujte prívod O2. 
Skontrolujte nastavenie 
ventilu na reguláciu prie-
toku a dolný limit alarmu 
O2.

Nesprávne nastavenie prepí-
nača na externom výstupe 
čerstvého plynu

Skontrolujte nastavenie 
prepínača na externom 
výstupe čerstvého plynu.

(21) NEDOSTATOK PLYNU !! Nedostatočný prívod čer-
stvého plynu vo všetkých 
režimoch ventilácie.

Zabezpečte dostatočný prí-
vod čerstvého plynu.

Hadica je zablokovaná/zauz-
lená.

Skontrolujte hadice.

Netesnosť v dýchacom sys-
téme
Hadica nie je pripojená k 
dýchaciemu systému.

Skontrolujte dýchací sys-
tém.

Nesprávne nastavenie prepí-
nača na externom výstupe 
čerstvého plynu

Skontrolujte nastavenie 
prepínača na externom 
výstupe čerstvého plynu.

(28) PORUCHA VENT. !!! Porucha ventilu premostenia 
APL.

Skontrolujte membránu 
ventilátora a zatvorte kryt. 
Skontrolujte správne pripo-
jenie premosťovacieho 
ventilu APL a tesnosť. 
Vyberte režim Pohotov. 
režim a potom prepnite na 
predchádzajúci režim venti-
lácie. Skontrolujte nastave-
nie ventilu APL.

Prepínač externého výstupu 
čerstvého plynu s prepína-
čom a uzamknutím ventilá-
tora je v nesprávnej polohe 

( ), namiesto polohy 

COSY.

Nastavte prepínač exter-
ného výstupu čerstvého 
plynu do polohy COSY.
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Nasledujúci alarm bol pridaný:

Opätovné upravenie

Kapitola s názvom „Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia“ bola 
zmenená.

Priorita 
alarmu

Alarm Príčina Riešenie

(26) SKONTR. APL/EXT. VFG!!! Porucha ventilu premostenia 
APL.

Skontrolujte membránu 
ventilátora a zatvorte kryt. 
Skontrolujte správne pripo-
jenie premosťovacieho 
ventilu APL a tesnosť. 
Vyberte režim Pohotov. 
režim a potom prepnite na 
predchádzajúci režim venti-
lácie. Skontrolujte nastave-
nie ventilu APL.

Prepínač externého výstupu 
čerstvého plynu je v nespráv-

nej polohe ( ), 

namiesto polohy COSY.

Nastavte prepínač exter-
ného výstupu čerstvého 
plynu do polohy COSY.
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Opätovné upravenie

Demontáž

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli pridané:

Informácie týkajúce sa demontovaných 
dielov príslušenstva a pripojených 
zariadení

Dodržiavajte návod na použitie nasledujúcich 
dielov príslušenstva:

Pripojené zariadenia

– Endotracheálne odsávanie

– Otočné ramená

– Monitory

– Senzory a káble

– IT systémy

– AGS

– Osvetlenie pracovnej stanice

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli zmenené:

Odstránenie kompaktného dýchacieho systému 

Terminológia pre snímač O2 sa zmenila.

Pred odstránením kompaktného dýchacieho 
systému sa musia odstrániť tieto hadice a káble:

– Kábel prietokového snímača

– Kábel snímača O2 a snímač O2

– Hadica na meranie tlaku

– Hadica premostenia APL

– Hadica PEEP/PMAX

VAROVANIE

Riziko infekcie

Ak sa nepoužívajú žiadne mikrobiálne filtre, 
dýchací systém sa môže kontaminovať 
patogénnymi látkami.

V takom prípade vykonajte regeneráciu 
dýchacieho systému po každej zmene pacienta 
a vložte novú kyslíkovú kapsulu.

VÝSTRAHA

Riziko poškodenia zariadenia a riziko poranenia

Opakovaná regenerácia alebo sterilizácia môžu 
spôsobiť zlyhanie snímača O2. Unikajúce látky 
môžu poškodiť základné zariadenie a ohroziť 
pacienta a používateľa.

Nevykonávajte opakovanú regeneráciu alebo 
sterilizáciu snímača O2.
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Boli pridané alebo zmenené tieto kapitoly.

Informácie o opätovnom upravení

Pokyny pre opätovné upravenie vychádzajú z 
medzinárodne prijatých usmernení, napr. normy 
ISO 17664.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE

Riziko v dôsledku nesprávne opätovne 
upravených výrobkov

Opätovne použiteľné výrobky sa musia 
opätovne upraviť, inak sa zvýši riziko 
infekcie.
– Dodržiavajte zásady prevencie infekcií a 

predpisy o opätovnom upravení 
zdravotníckej inštitúcie.

– Dodržiavajte vnútroštátne zásady 
prevencie infekcií a predpisy o opätovnom 
upravení.

– Používajte validované postupy pre 
opätovné upravenie.

– Opätovne použiteľné výrobky opätovne 
upravte po každom použití.

– Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa 
čistiacich prostriedkov, dezinfekčných 
prostriedkov a opätovného upravenia 
zariadení.

VÝSTRAHA

Riziko v dôsledku chybných výrobkov

Na opätovne upravených výrobkoch sa môžu 
objaviť známky opotrebenia, napr. praskliny, 
deformácia, zmena farby alebo odlúpenie.

Skontrolujte, či sa na výrobkoch nenachádzajú 
známky opotrebenia, a v prípade potreby ich 
vymeňte.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zlyhania merania prietoku

Nevhodná regenerácia a znečistenie, napríklad 
nánosy alebo častice, môžu poškodiť prietokový 
snímač.
– Zákaz čistenia alebo dezinfekcie v stroji
– Zákaz sterilizácie plazmou alebo radiačnej 

sterilizácie
– Zákaz používania prúdov vody, stlačeného 

vzduchu, kief a podobne
– Zákaz ultrazvukových kúpeľov
– Zákaz sterilizácie horúcou parou s 

prietokovými snímačmi Spirolog a Infinity ID
– Prietokový snímač čistite a dezinfikujte v 

súlade s príslušným návodom na použitie.
– Na dezinfekciu prietokového snímača 

používajte iba čisté dezinfekčné roztoky.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru

Zvyškové výpary ľahko horľavých 
dezinfekčných prostriedkov (napr. alkoholov) 
a nánosy, ktoré neboli odstránené počas 
regenerácie, sa môžu počas používania 
prietokového snímača vznietiť.
– Zabezpečte čistenie a dezinfekciu na 

odstránenie všetkých častíc.
– Po dezinfekcii nechajte prietokový snímač 

na vzduchu minimálne 30 minút.
– Pred vložením prietokového snímača 

skontrolujte viditeľné poškodenie a 
znečistenie, napríklad zvyškový hlien, 
aerosóly medikamentov a častice.

– Prietokové snímače vymeňte, keď sú 
poškodené, znečistené alebo keď sú na 
nich usadené častice.
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Opätovné upravenie

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli vymazané:

Klasifikácie pre opätovné upravenie

Klasifikácia zdravotníckych zariadení

Zdravotnícke zariadenia a ich komponenty sú 
klasifikované podľa spôsobu, akým sa používajú, a 
z neho vyplývajúceho rizika.

VAROVANIE

Riziko zlyhania prístroja

Ak ovládacie plochy, ktoré sa nachádzajú v 
doske ventilu, nie sú dostatočne vysušené, 
môže to zhoršiť funkciu zariadenia alebo 
viesť k poruche lekárskeho zariadenia.

Po vyčistení sa dýchací systém musí 
sterilizovať parou, kým nie je úplne suchý.

Klasifikácia Vysvetlenie

Nekritické Komponenty, ktoré prichádzajú do 
styku len s pokožkou, ktorá je nepo-
rušená

Polokritické Komponenty, ktoré prenášajú 
dýchací plyn alebo prichádzajú do 
styku so sliznicami alebo patolo-
gicky zmenenou kožou

Kritické Komponenty, ktoré prenikajú cez 
kožu alebo sliznice alebo prichá-
dzajú do styku s krvou
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Klasifikácia komponentov konkrétneho zariadenia

Dodržiavajte návody na použitie komponentov.

Nasledujúcu klasifikáciu odporúča spoločnosť 
Dräger.

Nekritické
Ovládacie prvky a povrchy zariadenia vrátane:

– Obrazovka

– Programovateľné klávesy

– Otočný ovládač

– Tlačidlo O2-bypassu

– Ventily na reguláciu prietoku

– Ventil APL

– Puzdro snímača O2

– Podložka na písanie

– Rukoväť na vozíku

– Rukoväte zásuvky

– Štandardné koľajničky na oboch stranách

– Adaptér CLIC, Absorbér CLIC

– Okruh konektora na kolene vaku

– Externý prepínač FGO a externý port FGO

Ďalšie povrchy, kde dochádza k častému dotyku:

– Bočné časti krytov obrazovky a ďalších 
monitorov pacienta

– Diely príslušenstva:

– Podložky na uskladnenie

– Polica

– Otočné ramená

– Sondy hadičiek na stlačený plyn

– Elektrická zástrčka

– Ventily plynových fliaš

– Prenosová hadica systému na odvod 
anestetického plynu

– Káble a hadičky, ktoré ležia na podlahe

– Brzda

Povrchy, kde dochádza k menej častému dotyku:

– Sieťové káble a dátové káble

– Hadičky pre stlačený plyn

– Tlakové redukčné ventily

– Plynové fľaše

– Povrchy zásuviek, vonkajšie aj vnútorné

– Systém na odvod anestetického plynu

– Lampa

– Držiak pre hadičku monitora plynov

Polokritické

– Dýchací systém:

– Kryt dýchacieho systému

– Inspiračné/exspiračné prípojky, ventil APL

– Inspiračný ventil, exspiračný ventil

– Vakové koleno

– Pevné rameno pre dýchací vak (voliteľné)

– Ohybné rameno pre dýchací vak (voliteľné)

– Dýchacie hadice

– Nádoba absorbéra a vložka absorbéra

– Prachový filter nátronového vápna (voliteľné)

– Hadička monitora plynov

– Keď je hadička monitora plynov 
nainštalovaná na filter na spojke Y.

– Keď je hadička monitora plynov 
nainštalovaná priamo na spojku Y a filtre sú 
nainštalované na dýchací systém

– Veko ventilátora

– Membrána ventilátora

– Hadica ventilátora

– Prietokový snímač

Kritické

Toto zariadenie neobsahuje žiadne komponenty 
klasifikované ako kritické.
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Opätovné upravenie

Zoznam opätovného upravenia

Komponenty Povrchová dezin-
fekcia s čistením

Manuálne čistenie s 
následnou dezinfek-
ciou ponorením

Strojové čistenie 
s tepelnou dezin-
fekciou

Sterilizácia parou

Povrchy zariadenia Áno Nie Nie Nie

Kryt dýchacieho 
systému

Áno Áno Áno Áno

Porty Nie Áno Áno Áno

Ventil APL Áno (exteriér) Áno Áno Áno

Inspiračný ventil, 
exspiračný ventil

Nie Áno Áno Áno

Vakové koleno Áno Áno Áno Áno

Pevné rameno pre 
dýchací vak (voli-
teľné)

Áno Áno Áno Áno

Ohybné rameno 
pre dýchací vak 
(voliteľné)

Áno Áno Áno Áno

Nádoba absorbéra 
a vložka absorbéra

Nie Áno Áno Áno

Adaptér CLIC (voli-
teľný)

Áno Áno Áno Áno

Veko ventilátora Áno Nie Áno Áno

Membrána ventilá-
tora

Nie Nie Áno Áno
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Postupy opätovného upravenia

Validované postupy opätovného 
upravenia

V čase validácie pre konkrétny výrobok vykazovali 
dobrú materiálovú kompatibilitu a účinnosť 
nasledujúce postupy opätovného upravenia:

Dezinfekčné prostriedky

Používajte dezinfekčné prostriedky, ktoré sú 
schválené na vnútroštátnej úrovni a sú vhodné pre 
konkrétny postup opätovného upravenia.

Povrchové dezinfekčné prostriedky

Počas testu vykazovali dobrú materiálovú 
kompatibilitu povrchové dezinfekčné prostriedky 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. Môžu sa používať 
popri povrchových dezinfekčných prostriedkoch 
uvedených v časti "Validované postupy 
opätovného upravenia".

Výrobcovia povrchových dezinfekčných 
prostriedkov overili najmenej nasledujúce spektrá 
činnosti:

– Baktericídne

– Účinky proti kvasinkám

– Virucídne alebo virucídne proti obaleným 
vírusom

Všímajte si špecifikácie výrobcov povrchových 
dezinfekčných prostriedkov.

Iné povrchové dezinfekčné prostriedky používate 
na vlastné riziko.

Postup Prostriedok Výrobca Koncentrá-
cia

Kontaktný 
čas

Teplota

Povrchová dezinfekcia s 
čistením

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Manuálne čistenie Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Dezinfekcia ponorením Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Strojové čistenie Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Strojová dezinfekcia 
(tepelná)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Sterilizácia parou – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Opätovné upravenie

Spoločnosť Dräger upozorňuje, že prostriedky 
uvoľňujúce kyslík a prostriedky uvoľňujúce chlór 
môžu u niektorých materiálov spôsobovať zmenu 
farby. Zmena farby nie je to znakom toho, že 
výrobok nefunguje správne.

Trieda aktívnej zložky Povrchové dezinfekčné prostriedky Výrobca

Prostriedky uvoľňujúce chlór Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting Ble-
ach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disinfec-
tant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Prostriedky uvoľňujúce 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

Štvormocné amónne zlúčeniny 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) Prerušené výrobcom
2) Virucídne proti obaleným vírusom
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Dezinfekčné prostriedky

Používajte dezinfekčné prostriedky, ktoré sú 
schválené na vnútroštátnej úrovni a sú vhodné pre 
konkrétny postup opätovného upravenia.

Povrchová dezinfekcia s čistením

1 Okamžite odstráňte znečistenie. Na 
odstránenie znečistenia použite handričku 
navlhčenú dezinfekčným prostriedkom.

2 Vykonajte povrchovú dezinfekciu.

3 Potom, čo bol výrobok vystavený 
dezinfekčnému prostriedku určený kontaktný 
čas, odstráňte zvyšky dezinfekčného 
prostriedku.

4 Utrite handričkou navlhčenou vodou 
(minimálne v kvalite pitnej vody). Výrobok 
nechajte vysušiť.

5 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
znečistený. Podľa potreby zopakujte kroky 1 až 
5.

6 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
poškodený, a v prípade potreby ho vymeňte.

Manuálne čistenie s následnou 
dezinfekciou ponorením

Manuálne čistenie

Čistiaci prostriedok, ktorý použijete, musí mať pH v 
rozpätí od 9 do 12.

1 Pripravte čistiaci roztok podľa pokynov 
výrobcu.

2 Výrobkom v roztoku niekoľkokrát zakrúžte 
dopredu a dozadu. Uistite sa, že sa roztok 
dostane na všetky povrchy a do všetkých 
vnútorných priestorov.

3 Oplachujte výrobok vodou (minimálne v kvalite 
pitnej vody), až kým nezmiznú pozostatky 
čistiaceho prostriedku.

4 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
znečistený. Podľa potreby zopakujte kroky 1 až 
4.

5 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
poškodený, a v prípade potreby ho vymeňte.

Dezinfekcia ponorením

1 Pripravte dezinfekčný roztok podľa pokynov 
výrobcu.

2 Výrobkom v roztoku niekoľkokrát zakrúžte 
dopredu a dozadu. Uistite sa, že sa roztok 
dostane na všetky povrchy a do všetkých 
vnútorných priestorov.

3 Po uplynutí kontaktného času oplachujte 
výrobok vodou (minimálne v kvalite pitnej 
vody), až kým nezmiznú pozostatky 
dezinfekčného prostriedku.

4 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
poškodený, a v prípade potreby ho vymeňte.

5 Dôkladne straste zvyšky vody. Výrobok 
nechajte úplne vysušiť.

Strojové čistenie s tepelnou 
dezinfekciou

Použite dezinfekčný automat, ktorý spĺňa 
požiadavky normy ISO 15883.  Spoločnosť Dräger 
odporúča použitie vozíka pre anestetické 
príslušenstvo a ventilačné príslušenstvo.

1 Výrobok bezpečne umiestnite do košíka. 
Zaistite nasledovné:

– Všetky povrchy a vnútorné priestory je 
možné dôkladne opláchnuť.

– Voda môže voľne vytekať.

2 Použite vhodný čistiaci prostriedok.

3 Zvoľte vhodný cyklus. Na záverečné 
oplachovanie použite demineralizovanú vodu.

4 Po skončení cyklu skontrolujte, či výrobok nie 
je viditeľne znečistený. Ak je to potrebné, 
zopakujte cyklus alebo vykonajte manuálne 
čistenie a dezinfekciu ponorením.

5 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
poškodený, a v prípade potreby ho vymeňte.

6 Výrobok nechajte úplne vysušiť.

VAROVANIE

Riziko v dôsledku vniknutia kvapaliny

Dovnútra prenikajúca kvapalina môže 
spôsobiť nasledovné:

– Poškodenie zariadenia

– Zasiahnutie osôb elektrickým prúdom

– Poruchy zariadenia

Zaistite, aby do zariadenia nevnikla žiadna 
kvapalina.
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Údržba

Sterilizácia parou

Používajte zariadenie na sterilizáciu parou, ktoré 
spĺňa požiadavky normy ISO 17665.  Spoločnosť 
Dräger odporúča sterilizáciu parou pomocou 
frakčného vákua.

Predpoklad: Výrobok je očistený a dezinfikovaný.

1 Výrobok sterilizujte.

2 Skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne 
poškodený, a v prípade potreby ho vymeňte.

Údržba

Kontrola

Zmenila sa nasledujúca tabuľka:

Prehliadky musia byť realizované pravidelne podľa 
nasledujúcich pokynov a v určených intervaloch. 
Na vyžiadanie je k dispozícii technická 
dokumentácia.

Bezpečnostné kontroly

Do časti „Skontrolujte bezpečnostné prvky“ bol pridaný 
nasledujúci kontrolný bod:

Kontroly Interval Zodpovedný personál

Prehliadka a bezpečnostné kon-
troly1)

1) Označenie platí pre Nemeckú spolkovú republiku, zodpovedá „Opakovanej bezpečnostnej kontrole“ v Rakúskej repub-
like.

Každých 6 mesiacov Servisný personál

Dýchací systém Každých 12 mesiacov Servisný personál

6 Skontrolujte bezpečnostné prvky:

– Skontrolujte funkčný stav generátorov 
optického a akustického alarmu.

– Skontrolujte funkčný stav alarmu poruchy 
O2.

– Skontrolujte poistné zariadenie odparo-
vača anestetika.

– Skontrolujte funkčnosť alarmu výpadku 
napájania a funkčnosť batérie.

– Skontrolujte prevádzku alarmu poruchy 
batérie.

– Skontrolujte funkčnosť S-ORC.
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Údržba

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli pridané:

Bola zmenená nasledujúca tabuľka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené intervaly 
údržby:

POZNÁMKA

Opatrenia súvisiace s údržbou vykonávajte iba 
vtedy, keď k zariadeniu nie je pripojený žiadny 
pacient.

Komponent Interval Opatrenie Zodpovedný personál

Absorbér CO2 Ak je zafarbený 
nafialovo

Vymeňte Používateľ

Odlučovač vody Podľa potreby, 
alebo ak je znečis-
tený

Vymeňte Používateľ

Prietokový snímač Podľa potreby 
alebo ak už nie je 
možná kalibrácia

Vyčistite/vymeňte Používateľ

Snímač O2 Podľa potreby 
alebo ak už nie je 
možná kalibrácia 
alebo ak sa 
zobrazí upozorne-
nie ZLYHANIE O2 
SENZORA !.

Vymeňte Používateľ

Interná lítiová batéria Každých 36 
mesiacov

Vymeňte Špecialisti

Olovo-gélová batéria Každé 3 roky Vymeňte Špecialisti

Tlakový redukčný ventil fľaše 
pre vysokotlakové fľaše1)

1) voliteľné

Po 6 rokoch Základná generálna 
oprava

Špecialisti

Tlakový redukčný ventil pre 
index PIN1)

Po 6 rokoch Vymeňte Špecialisti
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Technické údaje

Technické údaje

Všeobecné informácie

Bol zmenený nasledujúci text: Všetky objemy a hodnoty prietoku čerstvého plynu 
súvisiace s pacientom sú normalizované pre 
podmienky STPD.

Podmienky okolitého prostredia

Bola pridaná jednotka "psi" pre okolitý tlak.

Počas prevádzky

Teplota 10 až 35 °C (50 až 95 °F)

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

Relatívna vlhkosť 20 až 80 % (bez kondenzácie)

Výška Do 3000 m (9843 ft)

Počas skladovania a prepravy

Teplota -10 až 60 °C (14 až 140 °F)

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

Relatívna vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)

Podmienky na použitie pri použití dodatočných zariadení môžu obmedzovať prostredie použitia sys-
tému ako celku. Odparovače a anestetiká môžu obmedzovať použitie anestetickej stanice v súvislosti s 
ich teplotným rozsahom a maximálnym prietokom čerstvého plynu. Preto, ak používate dodatočné 
zariadenia, dodržiavajte príslušné návody na použitie.
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Údaje o zariadení

Boli pridané nasledujúce údaje:

Vonkajší výstup čerstvého plynu

Boli vymazané údaje pre prietok čerstvého plynu:

Všeobecné bezpečnostné normy pre anestetické stanice

Bola vymazaná nasledujúca veta:

Nasledovné platí tiež pre zariadenia vyrobené od 
júla 2014:

Ventilátor

Zmenila sa presnosť dychového objemu:

Prívod lekárskeho plynu prostredníctvom cen-
trálneho rozvodu plynu

Priemerný vstupný prietok pri prívodnom tlaku 2,8 
kPa x 100 (40,6 psi)

≤
60 L/min

Zdroj napájania

Nárazový prúd približne 25 až 50 A max.

Bolo vymazané objednávacie číslo návodu na použitie pre zásuvkovú lištu:

Menovité napájanie sa nesmie upravovať s voliteľ-
nými zásuvkovými lištami Dräger (pozri návod na 
použitie pre elektrickú zásuvkovú lištu pre lekárske 
zariadenia)

Prietok čerstvého plynu 0 a 0,2 až 18 L/min

Presnosť

Dychový objem (VT) ±5 % z nastavenej hodnoty alebo 20 mL, podľa 
toho, ktorá hodnota je vyššia
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Rozhranie odparovača

Údaje pre parametre PAW, MVe a VTe v nasledujúcej tabuľke 
boli zmenené.

Nameraná hodnota 
alebo krivka

Rozsah Rozlíšenie Presnosť Podmienka

PAW Tlak v dýchacích 
cestách (nume-
rický)

-20 až 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Max. ±4 % nameranej hodnoty alebo ±2 cmH2O (±2 hPa) podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Tlak v dýchacích 
cestách (krivka)

0 až 99 cmH2O 
(hPa)

Tlakomer (mecha-
nický)

-20 až 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % hodnoty mierky 
+ 4 % zobrazenej hod-
noty)

MVe Exspiračný minú-
tový objem

1 až 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % alebo 
±0,2 L/min, podľa toho, 
ktorá hodnota je väčšia

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x dychová 
frekvencia) alebo 
±0,2 L/min, podľa toho, 
ktorá hodnota je väčšia

VTe Exspiračný 
dychový objem

100 až 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Poznámka: Ak sa koncentrácia desfluránu na konci dychu zvýši nad 12 %, presnosť merania dycho-
vého objemu a minútového objemu sa môže líšiť o viac ako 15 %.

Frekv Dychová frekven-
cia

2 až 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

±1 bpm (±1 1/min) 
nastavenia alebo 
±5 %, podľa toho, 
ktorá hodnota je vyššia

FiO2 Meranie O2 v hlav-
nom toku

10 až 100 Vol% 1 Vol% ±2,5 Vol% +2,5 % 
nameraných hodnôt v 
súlade s normami 
ISO 21647 a 
ISO 80601-2-55 

Na základe tlaku 
okolitého prostre-
dia počas kalibrá-
cie



Technické údaje

40  Dodatok Fabius Tiro SW 3.n

Boli pridané údaje pre snímač O2.

Dýchací systém

Boli pridané nasledujúce údaje:

Snímač O2
(Elektrochemický článok s 
neustále meraným generovaním 
hodnoty)

Čas odozvy (T90) Menej ako 16 sekúnd Namerané hodnoty nie sú kompenzo-
vané tlakom.

Čas zohrievania po 5 minútach Chyba s 
≤
3 % nameranej hodnoty

Citlivosť kolísania ±1 % nameranej hodnoty/8 hod.

Krížová citlivosť 1 Vol% O2 pri 70 Vol% N2O a 5 Vol% 
CO2

So 4 Vol% halotánu

alebo 5 Vol% enfluránu

alebo s 15 Vol% desfluránu

alebo s 5 Vol% izofluránu

alebo s 10 Vol% sevofluránu

Odchýlka merania v dôsledku 
vlhkosti

Max. ± 0,02 % nameranej hodnoty podľa % relatívnej vlhkosti

Žiadny preukázateľný kvantitatívny efekt na meranie plynu z dôvodu okolitých podmienok.

Maximálne obdobie použitia 
článku snímača O2

>12 mesiacov pri teplote 25 °C (77 °F), 50 % relatívnej vlhkosti, 
50 % O2 v čerstvom plyne (alebo >5000 hodín pri 100 Vol% O2)

Poddajnosť

vrátane hadice ventilátora (bez dýchacích hadíc) 0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) pri 30 hPa

Ohybné rameno pre dýchací vak (voliteľné)

Objem 0,13 L

Poddajnosť 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) pri 30 hPa

Pevné rameno pre dýchací vak (voliteľné)

Objem 0,11 L

Poddajnosť 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) pri 30 hPa
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Alarm pre nízky tlak prívodu kyslíka

Limit alarmu sa zmenil:

Deklarácia EMC

Zmenili sa nasledujúce kapitoly:

Všeobecné informácie

Toto zariadenie bolo testované na 
elektromagnetickú kompatibilitu s použitím 
príslušenstva uvedeného v zozname 
príslušenstva. Iné príslušenstvo sa môže používať 
len v prípade, keď nenarúša elektromagnetickú 
kompatibilitu. Používanie príslušenstva bez 
preukázania zhody môže viest’ k zvýšeným 
elektromagnetickým emisiám alebo zníženej 
elektromagnetickej odolnosti zariadenia.

Toto zariadenie sa môže používať v 
bezprostrednej blízkosti iných zariadení iba v 
prípade, keď spoločnosť Dräger schválila toto 
usporiadanie zariadení. Ak spoločnosť Dräger 
neposkytla takéto schválenie, je pred použitím 
potrebné skontrolovať, či toto zariadenie funguje v 

požadovanom usporiadaní správne. Potrebné je 
dodržiavanie návodu na použitie ostatných 
zariadení.

Elektromagnetické emisie

Táto kapitola bola zmazaná.

Elektromagnetické prostredie

Toto zariadenie sa môže používať iba v 
prostrediach špecifikovaných v návode na použitie 
pod názvom „Prostredie použitia“ v kapitole 
„Aplikácia“.

Odpor

Špičkový 
prietok
[L/min]

Odpor
[cmH2O (hPa)]

Inspiračný Exspiračný

Podľa normy ISO 80601-2-13, suché, so súpra-
vou dýchacej hadice pre dospelých M301461)

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

Podľa normy ISO 80601-2-13, suché, so súpra-
vou dýchacej hadice pre novorodencov M336811)

2,5 1,0 2,9

V súlade s normou ISO 80601-2-13, suchý, bez 
hadíc1)

 60 -3,7 3,7

1) V závislosti od nastavení ventilácie sa indikované hodnoty môžu odlišovať o ±0,3 cmH2O (0,3 hPa).

Limit alarmu Výstražný signál (neprerušovaný tón 10 s, nastavi-
teľný od približne 56 dB(A) do 69 dB(A)) v prípade, 
že tlak klesne pod 20 ±6 psi (1,35 ±0,4 kPa x 100).
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Odporúčané vzdialenosti odstupu od 
bezdrôtových komunikačných zariadení

Na zaistenie toho, aby sa nezhoršila plná funkčná 
integrita tohto zariadenia, musí byť medzi týmto 
zariadením a bezdrôtovými vysokofrekvenčnými 
komunikačnými zariadeniami vzdialenosť odstupu 
aspoň 1,0 m (3,3 ft).

Emisie Súlad

Vyžarované emi-
sie

Trieda A, skupina 1 (30 MHz 
až 1 GHz)

Emisie šírené 
vedením

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

POZNÁMKA

Emisné charakteristiky tohto zariadenia ho robia 
vhodným na používanie v priemyselných 
prostrediach a nemocniciach (CISPR 11 trieda 
A). Pri použití v obytných prostrediach (pre ktoré 
sa obvykle vyžaduje CISPR 11 trieda B) toto 
zariadenie nemusí poskytovať dostatočnú 
ochranu rádiofrekvenčných komunikačných 
služieb.

Môže sa stať, že používateľ bude musieť prijať 
opatrenia na zmiernenie, napríklad zariadenie 
premiestniť alebo inak otočiť.

Odolnost’ proti javom Úroveň skúšky a požadované elektromagnetické 
prostredie

Elektrostatický výboj (ESD) (IEC 61000-4-2) Výboj kontaktu: ±8 kV

Výboj vzduchu: ±15 kV

Rýchle elektrické prechodné javy (skupiny 
impulzov) (IEC 61000-4-4)

Napájací kábel: ±2 kV

Dlhšie vstupné/výstupné signálne vedenia: ±1 kV

Impulzné napätia (prepätia) (IEC 61000-4-5) Napätie, externý vodič – externý vodič: ±1 kV

Napätie, externý vodič – ochranný uzemňovací vodič: 
±2 kV

Magnetické polia sieťovej frekvencie 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Poklesy napätia a krátke prerušenia napája-
cieho napätia (IEC 61000-4-11)

Poklesy napätia 30 % až 100 %, 8,3 ms až 5 s, rôzne 
fázové uhly

Vysokofrekvenčné rušenia šírené vyžarovaním 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz až 2,7 GHz: 3 V/m

Vysokofrekvenčné rušenia šírené vedením 
(IEC 61000-4-6)

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

Elektromagnetické polia v blízkosti bezdrôto-
vých komunikačných zariadení

Rôzne frekvencie od 385 MHz do 5785 MHz: 9 V/m až 
28 V/m
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Príloha

Príloha

Formulár na dennú kontrolu a kontrolu pred použitím

Terminológia pre snímač O2 sa zmenila.

Kalibrácia snímačov

Odstráňte snímač O2 z krytu inspiračného 
ventilu.

Vystavte snímač O2 okolitému vzduchu na 
2 minúty.

Spustite kalibráciu.

Vložte senzor O2 späť do krytu inspirač-
ného ventilu.

Nakalibrujte prietokový snímač.
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