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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да работите правилно с този медицински уред, 
прочетете и спазвайте настоящото ръководство за 
работа.
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Тази страница умишлено е оставена празна.
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Информация за този документ

1 Информация за този документ

1.1 Типографски конвенции

1.2 Употреба на термини

 Dräger използва термина "Принадлежност" не само за принадлежности по 
смисъла на IEC 60601-1, но и за консумативи, снемаеми части и прикрепени 
части.

В този документ е използван също и терминът "Дози" за следните продукти:

– Дози DIN

– Дози Carbamed

– Дози BS

– Дози SS

1.3 Илюстрации

Илюстрациите на продуктите и съдържанието от екрана в този документ могат 
да се различават от действителните продукти в зависимост от 
конфигурацията и дизайна.

Текст Текстовете в удебелен шрифт или в курсив са екранни текстове. Уде-
беленият шрифт заедно с курсив означава текстове, които се показват 
на екрана.

1. Цифрите с точка след тях обозначават отделните стъпки в последова-
телността на процеса. Номерирането за всяка последователност на 
процес започва отново с цифрата 1.

a. Малката буква с точка обозначава вторични стъпки на процеса. Обо-
значаването с буква за всяка стъпка на процес от по-високо ниво 
започва отново с буква а.

● Тази точка обозначава отделни стъпки от процес без конкретна после-
дователност.

► В инструкциите за безопасност и в предупрежденията този триъгълник 
обозначава начин за избягване на опасност.

(1) Цифрите в кръгли скоби се отнасят до елементи в илюстрациите.

1 Числата в илюстрациите обозначават елементи, споменати в текста.

– Тиретата показват списъци.

> Символът "по-голямо от" посочва пътя за навигация в диалог.

Този символ обозначава информация, която подпомага употреба на 
продукта.

 Тази стрелка показва резултат от определен етап в процес.

✓ Тази отметка обозначава резултат от последователни етапи в процес.
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Информация за този документ

1.4 Търговски марки

1.4.1 Търговски марки на Dräger

Следната уеб страница съдържа списък на страните, в които са регистрирани 
търговските марки: www.draeger.com/trademarks

1.4.2 Марки на други производители

Търговска марка

 DrägerService®

Търговска марка Собственик на търговската марка

Dismozon® BODE Chemie

acryl-des®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Actichlor®

Ecolab USAIncidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen®

Antiseptica
Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher
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Информация във връзка с безопасността

2 Информация във връзка с безопасността

2.1 Предназначение

Дозите са предназначени за захранване на медицински продукти с 
медицински газове и с вакуум.

2.2 Области на приложение

Всички дози са подходящи за вграждане в стени, стенни канали и захранващи 
колони в помещения, използвани за медицински цели.

Дозите за O2 (DIN) са подходящи също и за мобилна употреба, напр. в 
линейки, самолети и хеликоптери.

Не използвайте дозите във взривоопасна среда.

2.3 Изисквания към групата потребители

Терминът “група потребители” описва отговорния персонал, определен от 
експлоатиращата организация да изпълни определена задача с продукта.

2.3.1 Задължения на експлоатиращата организация

Експлоатиращата организация трябва да осигури следното:

– Всяка група потребители да притежава необходимата квалификация (напр. 
да е преминала специализирано обучение или да е придобила 
специализирани познания от опит).

– Всяка група потребители да е обучена за изпълнение на задачата.

– Всяка група потребители да е прочела и разбрала съответните глави на 
този документ.

2.3.2 Групи потребители

Клинични потребители

Тази група потребители работи с продукта в съответствие с предназначението 
му.

Потребителите имат специализирани медицински познания в приложението 
на продукта.

Персонал за подготовка на продукта за ново ползване

Тази целева група извършва необходимите действия за подготовка на 
продукта за ново ползване.

Персоналът по подготовка за ново ползване има специализирани познания в 
подготовката на медицински продукти за ново ползване.
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Информация във връзка с безопасността

Сервизен персонал

Тази група потребители инсталира продукта и изпълнява сервизните 
дейности.

Сервизният персонал има специализирани познания в областта на 
механиката и електроинженерството и опит в обслужване на медицински 
уреди.

Там където се изискват специфични познания или инструменти, сервизните 
дейности трябва да се извършват от специализиран сервизен персонал. 
Специализираният сервизен персонал е обучен от Dräger да извършва тези 
сервизни дейности по продукта.

2.4 Информация относно инструкциите за безопасност 
и препоръките за безопасност

Инструкциите за безопасност и препоръките за безопасност предупреждават 
за рискове и дават инструкции за безопасната употреба на продукта. Тяхното 
неизпълнение може да доведе до нараняване на хора или повреда на 
имущество.

2.4.1 Инструкции за безопасност

Този документ съдържа раздели с инструкции за безопасност, които 
предупреждават за рисковете. Във всяка инструкция за безопасност се описва 
видът на риска и последствията от липса на къмплайънс.

2.4.2 Препоръки за безопасност

Препоръките за безопасност се отнасят до стъпките на действието и 
предупреждават за рисковете, които могат да възникнат, докато се изпълняват 
стъпките на действието. Препоръките за безопасност се излагат преди 
стъпките на действието.

Следните предупредителни знаци и сигнални думи показват препоръки за 
безопасност и определят възможните последствия от липса на къмплайънс.

Предупреди-
телен знак

Сигнална дума Последствия от липса на къмплайънс

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ

Може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

ВНИМАНИЕ Може да доведе до средно или леко 
нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА Може да доведе до повреда на имуще-
ство.
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Информация във връзка с безопасността

2.5 Инструкции за безопасност

2.5.1 Ръководство за работа

Ако продуктът не се използва в съответствие с информацията, съдържаща се 
в това ръководство за работа, може да се стигне до телесно нараняване и 
материални щети.

► Спазвайте това ръководство за работа.

► Използвайте този продукт само за предвидената му употреба.

► Съхранявайте това ръководство за работа така, че да ви е под ръка.

► Спазвайте това ръководство за работа и ръководствата за всички продукти, 
използвани съвместно с този продукт.

Ръководството за работа не съдържа никаква информация за следните 
неща:

– Рискове, които са очевидни за потребителите

– Последствия от очевидно неправилна употреба на продукта

– Потенциалните негативни ефекти при пациенти с едно или повече 
заболявания

2.5.2 Съвместими резервни части

Употребата на несъвместими резервни части може да влоши 
функционалността на продукта. Като следствие може да се стигне до 
нараняване на хора и до материални щети.

► Използвайте само съвместими резервни части. Съвместимите резервни 
части за този продукт са изброени в каталога на резервните части, който 
можете да получите от Dräger.

2.5.3 Сервиз

Ако сервизните дейности не се извършват редовно, могат да възникнат 
неизправности, които да доведат до увреждане на хора и до материални 
щети.

► Извършвайте сервизните дейности, както е описано в "Сервиз".

2.5.4 Пускане в експлоатация

Грешните функции на дозата могат да предизвикат нараняване на хора и 
материални щети.

► Преди пускане в експлоатация извършете следните проверки съгласно ISO 
7396-1:

– Проверка за утечки

– Проверка за запушване

– Проверка за замърсяване с твърди вещества

– Проверка на вида газ
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Информация във връзка с безопасността

2.5.5 Опасност от пожар

Ако дозите за захранване с кислород и райски газ и щекерите за тях влязат в 
контакт с масла, смазки или други горими течности, възниква опасност от 
пожар.

► Не използвайте горими субстанции в близост до дози за захранване с 
газове и до електрическите контакти.

2.5.6 Работа с доза

Дозата не трябва да работи без покривна плоскост и освобождаваща втулка, в 
противен случай видовете газ могат да се разменят и да се стигне до 
увреждане на хора.

► Покривната плоскост и освобождаващата втулка на свързващите единици 
могат да се отстраняват само от сервизния персонал. 

2.6 Повече информация

2.6.1 Задължително докладване за инциденти

Сериозните инциденти с този продукт трябва да се докладват на Dräger и на 
отговорните органи.

2.6.2 Обучение

Предвидена е възможност за обучение на потребители от съответното 
представителство на Dräger (виж www.draeger.com).
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Преглед на системата

3 Преглед на системата

3.1 Конструкция на доза за захранване с газ с щекер

Примерно изображение

3.2 Съкращения

4
5

6
8

7

№ Означение

1 Покривната плоскост на дозата

2 Освобождаващата втулка на щекерното съединение

3 Щекерно съединение с надпис за вида газ

4 Щекер за захранване с газ

5 Шлаух за сгъстен газ

1
2
3 4

5

Съкращение Обяснение

Air (800, Instr.) Сгъстен въздух за задвижване на хирургически инстру-
менти

Air (Medical, 400) Медицински сгъстен въздух за 400 kPa

BS Стандарт на британския институт за нормиране

CO2 Въглероден двуокис

DIN Немски институт за нормиране

EN Европейска норма

ISO Международна организация за стандартизация

N2O Райски газ

N2-800 Азот за задвижване на хирургически инструменти

O2 Кислород

SS Стандарт на шведския институт за нормиране
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Преглед на системата

3.3 Символи

3.4 Етикети на продукта

UMDNS Универсална номенклатурна система за медицински изде-
лия
Номенклатура за медицински уреди

VAC Вакуум

Съкращение Обяснение

Символ Обяснение

Предупреждение! Спазвайте стриктно настоящото ръковод-
ство за работа

Продуктът е медицински уред (процедура за оценка на CE 
съответствието)

Производител

Партиден номер

Дозата не работи, не я използвайте

LOT

Символ Обяснение

Не пускайте съоръжението да работи, дозата не е прове-
рена.
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Функциониране

4 Функциониране

4.1 Информация за безопасна работа

– За медицински газове се използват кодови цветове по ISO 32. Някои 
локално валидни стандарти допускат варианти.

– Конструкцията на дозата за захранване с газ и на щекера прави 
невъзможно объркването на вида газ. Размерите, геометричната форма и 
означението на дозата и на щекера са идентични за всеки вид газ. 
Използвайте винаги щекер, който отговаря на съответната доза.

– За да се избегне натоварване на дозата от опън, оставяйте достатъчно 
място за връзката на медицинския продукт към дозата.

4.2 Дози по DIN

4.2.1 Работно положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване на хора и от материални щети
Ако щекерът за захранване с газ не е здраво фиксиран, захранването с газ 
може да прекъсне. 

► Проверете дали щекерът е здраво фиксиран в дозата.

● Натиснете щекера за захранване с газ по посока на стрелката до степен на 
заключване.

 Щекерът е в работно положение. 

 Захранването с газ е гарантирано.
2

1
4

5
4
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Функциониране

4.2.2 Положение стендбай

● Натиснете щекера за захранване с газ в дозата до 1-ва степен на 
заключване.

 Щекерът е в положение стендбай. Захранването с газ все още не 
функционира.

4.2.3 Прекъсване на захранването с газ

● Натиснете леко освобождаващата втулка от двете страни.

 Щекерът е в положение стендбай. 

 Захранването с газ е прекъснато.

4.2.4 Разкачване

● Натиснете леко освобождаващата втулка от двете страни и едновременно 
издърпайте щекера от дозата. 

 Захранването с газ не функционира.

2
1

4
1

2
2

1
4

3
4

2
1

4
1

4
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Функциониране

4.3 Доза Carbamed, BS, SS

4.3.1 Работно положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване на хора и от материални щети
Ако щекерът за захранване с газ не е здраво фиксиран, захранването с газ 
може да прекъсне. 

► Проверете дали щекерът е здраво фиксиран в дозата.

● Натиснете щекера за захранване с газ по посока на стрелката до степен на 
заключване.

 Щекерът е в работно положение. 

 Захранването с газ е гарантирано.

4.3.2 Разкачване

● Натиснете леко освобождаващата втулка от двете страни и едновременно 
издърпайте щекера от дозата. 

 Захранването с газ не функционира.

2
1

4
5

4
2

1
4

1
4
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Отстраняване на неизправности

5 Отстраняване на неизправности

Грешка Причина Отстраняване

Газът изтича, без щекерът да 
е свързан с дозата.

Лошо уплътнение. Обърнете се към DrägerService.

Газът изтича, когато щекерът 
е пъхнат в дозата.

Лошо уплътнение. Разкачете щекера за захран-
ване с газ. Продължете захран-
ването на уреда от друг 
източник на газ.

Обърнете се към DrägerService.

Щекерът за захранване с газ е 
повреден.

Използвайте друг шлаух за 
сгъстен газ с не повреден 
щекер.

Щекерът не може да се пъхне 
в дозата.

Щекерът за подаване на газ не 
отговаря на дозата.

Обърнете внимание на надписа 
за вида газ и на геометричната 
форма на щекера. Щекерът и 
дозата са несъвместими.

Щекерът е деформиран от 
неправилно боравене с него.

Използвайте друг шлаух за 
сгъстен газ с не повреден 
щекер.

Обърнете се към DrägerService.

Щекерът за захранване с газ 
не може да се заключи.

Щекерът не отговаря на дозата. Обърнете внимание на надписа 
за вида газ и на геометричната 
форма на щекера. Щекерът и 
дозата са несъвместими.

Щекерът е деформиран от 
неправилно боравене с него.

Използвайте друг шлаух за 
сгъстен газ с не повреден 
щекер.

Обърнете се към DrägerService.

За дози, монтирани в инста-
лационни канали, имайте 
предвид следното:

– Щекерът се вкарва трудно 
в дозата за захранване с 
газ. 

– Щекерът се отключва 
автоматично.

Поради тегловно натоварване 
са настъпили деформации на 
инсталационния канал.

Намалете тегловното натовар-
ване на инсталационния канал 
в близост до дозата.
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6 Подготовка за ново използване

6.1 Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради неподходящо подготвени за ново ползване продукти
Продуктите за многократна употреба трябва да бъдат подготвяни за ново 
ползване, в противен случай има повишена опасност от инфекция.

► Спазвайте правилата на здравното заведение за хигиена и за подготовка 
на продуктите за ново ползване.

► Спазвайте националните правила за предотвратяване на инфекции и 
правилата относно подготовката за ново ползване.

► При подготовка за ново ползване, използвайте утвърдени процедури.

► Обработвайте продуктите преди първата им употреба.

► Спазвайте инструкциите на производителя на почистващи препарати, 
дезинфектанти и уреди за подготовка за ново ползване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар във връзка с почистващи препарати
Дозите и съседните им електрическите контакти могат да се запалят и да 
застрашат хора и предмети.

► Не използвайте горими почистващи препарати.

6.2 Информация за подготовка за повторно ползване

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

Спазвайте политиката за превенция на инфекции и правилата на здравното 
заведение относно подготовката за повторно ползване (напр. относно циклите 
на подготовка за повторно ползване).

6.3 Класификации във връзка с подготовката за ново 
ползване

6.3.1 Класификация на медицинските уреди

Класификацията зависи от употребата на медицинския уред по 
предназначението му. В основата на класификацията на Spaulding е 
опасността от предаване на инфекцията при прилагане на продукта върху 
пациент без подходяща подготовка за ново ползване.
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6.3.2 Класификация на специфичните за уреда компоненти

Следващата класификация е препоръка на Dräger.

Не критични

– Повърхност

6.4 Преди подготовка за повторно ползване

● Разкачете всички свързани уреди.

6.5 Утвърдени процедури при подготовка за повторно 
ползване

6.5.1 Преглед на процедурите за подготовка на компонентите за 
ново ползване

6.5.2 Дезинфекция на повърхности чрез почистване

Компоненти:

– Повърхности на покривната плоскост и на дозата

Предпоставки:

– Дезинфектантът за повърхности да е подготвен в съответствие с 
инструкциите на производителя.

– Да са спазени инструкциите на производителя, напр. за срока на годност 
или за условията на приложение.

– За дезинфекция на повърхности чрез почистване да се използва чиста, не 
отделяща влакна кърпа, натопена в дезинфектант за повърхности.

Класификация Значение

Не-критични Компоненти, които влизат в контакт само със здрава 
кожа

Полукритични Компоненти, които пренасят дихателния газ или влизат 
в контакт с мукозни мембрани или патологично изме-
нена кожа

Критичен Компоненти, които проникват през кожата или муко-
зните мебрани или влизат в контакт с кръвта

Компоненти Дезинфекция на 
повърхности чрез 
почистване

Описание на процедурата

Повърхност на 
уреда

Да (виж "Дезинфекция на повърхно-
сти чрез почистване", 
страница 18)

Дезинфектант за 
повърхности

Производител Концентрация Време на контакт

Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,3 % 5 min
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Почистване

1. Избършете видимите замърсявания с кърпа за еднократна употреба, 
натопена в дезинфектант за повърхности. Изхвърлете кърпата.

2. Избършете всички повърхности. След почистването не трябва да има 
видими замърсявания.

Дезинфекция на повърхности

3. Избършете отново почистените повърхности, така че да намокрите видимо 
с дезинфектант за повърхности всички повърхности, които се 
дезинфекцират.

4. Изчакайте времето за контакт на дезинфектанта за повърхности.

5. В края на времето за контакт намокрете с вода (поне с качествата на 
питейна вода) нова, чиста и не отделяща влакна кърпа.

6. Бършете всички повърхности, докато престанат да се виждат остатъци от 
дезинфектанта за повърхности, напр. остатъци от пяна или ивици.

7. Изчакайте, докато повърхностите изсъхнат.

8. Проверете повърхностите за видими повреди и ако е необходимо заменете 
продукта.

6.6 Други препарати и процедури при подготовка за 
повторно ползване

6.6.1 Дезинфектанти

Използвайте национално одобрени дезинфектанти, подходящи за съответния 
процес на подготовка за ново ползване и за предвиденото приложение.

Дезинфектант за повърхности

Производителите на дезинфектанти за повърхности гарантират минимум 
следните качества:

– Бактерицидност

– Дрождецидност

– Вируцидност или вируцидност срещу вируси с обвивка

Спазвайте инструкциите на производителя за дезинфектанти за повърхности.

Следните дезинфектанти за повърхности показаха съвместимост с материала 
по време на изпитването:

Клас на актив-
ната съставка

Дезинфектант за повърх-
ности

Производи-
тел

Списък

Вещества, осво-
бождаващи хлор

BruTab 6S Brulin EPA1)

Clorox Professional 
Disinfecting Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with 
Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA
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Dräger обръща внимание, че веществата, отделящи кислород и хлор могат да 
причинят промяна на цвета на някои материали. Промяната в цвета не 
означава, че продуктът не функционира правилно.

Използването на други дезинфектанти за повърхности е на собствена 
отговорност.

6.7 След подготовката за повторно ползване

6.7.1 Подготовка на уреда преди следващо му използване

6.7.1.1 Проверка на готовността за работа

Предпоставки:

– Уредите, които ще се свържат, да са готови за работа, сглобени и 
подготвени.

Начин на действие:

1. Свържете необходимите уреди. За повече информация виж: 
"Функциониране", страница 13.

Вещества, осво-
бождаващи кис-
лород

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & 
Mayr

CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Четвъртични 
амониеви съеди-
нения

acryl-des2) Schülke & 
Mayr

CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. 
Schumacher

CE

Surfa'Safe Premium ANIOS 
Laboratories

CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

1) United States Environmental Protection Agency (Агенция на САЩ за опазване на околната 
среда)

2) Вируциден срещу вируси с обвивка
3) Australian Register of Therapeutic Goods (Австралийски регистър на терапевтичните про-

дукти)

Клас на актив-
ната съставка

Дезинфектант за повърх-
ности

Производи-
тел

Списък
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7 Сервиз

7.1 Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност, ако обслужването не се извършва правилно
Ако обслужването не се извършва правилно, може да се стигне до нараняване 
и до материални щети.

► Сервизните работи трябва да се извършват от тези групи потребители, на 
които това е възложено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност, ако обслужването не се извършва редовно
Износването и умората на материала на компонентите може да доведе до 
повреда на уреда и до неизправности.

► Обслужвайте уреда на определените интервали.

7.2 Проверка

7.3 Дефиниция на сервизната терминология

Препоръчва се сключване на договор за обслужване с Dräger.

7.4 Поддръжка

Мярка Интервал Група потребители

Проверка Всеки 12 месеца Специализиран сервизен персонал

Концепция Дефиниция

Сервиз Всички мерки (проверка, поддръжка, ремонт) за поддър-
жане или възстановяване на функционалността на даден 
продукт

Проверка Мерки за определяне и оценка на текущото състояние на 
даден продукт

Поддръжка Редовни специфични мерки за поддържане на функцио-
налността на даден продукт

Ремонт Meрки за възстановяване на функционалността на даден 
продукт след авария

Компонент Интервал Мярка Група потребители

Доза за захран-
ване с газ

Всеки 6 
години

Смяна на уплът-
ненията

Специализиран сервизен персонал
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7.5 Ремонт

Ремонти могат да се извършват само от специализиран сервизен персонал.

Препоръчително е да се използват само оригинални части на Dräger и частите 
да се заменят от Dräger.

8 Изхвърляне

8.1 Бракуване на продукта

Този продукт трябва да се бракува в съответствие с националните 
разпоредби.

9 Технически данни

9.1 Околни условия
При работа

Температура от -20 до 60 °C
(от -4 до 140 °F)

Въздушно налягане от 600 до 1060 hPa

Относителна влажност от 5 до 95 %,
без кондензация

При работа

При съхранение и транспортиране

Температура от -30 до 70 %
(от -22 до 158 °F)

Въздушно налягане от 500 до 1060 hPa

Относителна влажност от 5 до 95 %, 
без кондензация

9.2 Работни характеристики
Диапазон на налягане

Медицински газове и вакуум от 400 до 500 kPa

Газове за задвижване на хирургически 
инструменти

от 700 до 800 kPa

Максимално допустим дебит на газа

Медицински газове
200 L/min

Газове за задвижване на хирургически 
инструменти 350 L/min
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Вакуум
40 L/min

Действителният дебит на газ през дозата 
може да варира и зависи от конструкцията 
на системата за централно захранване с 
газове.

Максимално тегло на уредите, директно 
свързани с дозата

2 kg (4,4 lb)

9.3 Класификация
Класификация на медицински продукти, 
Европа

II a

Код UMDNS - Universal Medical Device 
Nomenclature System - номенклатура за 
медицински уреди

17-682

Декларация за опасни вещества съгласно 
регламент CLP 1272/2008
приложение VI, част 3

Този продукт съдържа в определени матери-
али следните вещества с
фракция на масата повече от 0,1 %:

- олово (CAS № 7439-92-1)

Този продукт може да се използва безопасно 
за пациенти,
които са чувствителни към споменатите 
вещества.

Dräger е наясно със следните остатъчни 
опасности:
- няма такива

9.2 Работни характеристики (продължение)
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