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skal disse brugsvejledninger læses og overholdes.
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Information om dette dokument

1 Information om dette dokument

1.1 Typografiske konventioner

1.2 Anvendelse af begreber

Dräger anvender ikke kun begrebet "tilbehør" i betydningen i IEC 60601-1, men 
også for alle forbrugsdele, aftagelige dele og monterede dele.

For følgende produkter benyttes i dette dokument også begrebet "Udtag":

– Udtag DIN

– Udtag Carbamed

– Udtag BS

– Udtag SS

1.3 Illustrationer

Illustrationer af produkter og skærmindhold i dette dokument kan variere fra de 
pågældende produkter afhængigt af konfiguration og design.

Tekst Tekst med fed eller kursiv skrift angiver skærmtekst. Fed, kursiveret tekst 
angiver tekst, der vises på skærmen.

1. Tal efterfulgt af et punktum angiver de enkelte trin i en processekvens. 
Nummereringen af hver ny processekvens starter forfra med nummer 1.

a. Små bogstaver med punktum angiver sekundære procestrin. Bogstaverin-
gen af hvert nyt procestrin på højere niveau starter forfra med bogstavet a.

● Dette punkttegn angiver de enkelte trin i en proces uden en bestemt ræk-
kefølge.

► I sikkerhedsinstruktioner og advarselsbemærkninger angiver denne trekant 
måder at undgå farer.

(1) Numre i parenteser henviser til elementer i illustrationer.

1 Numre i illustrationer angiver elementer, der henvises til i teksten.

– Tankestreger angiver lister.

> Symbolet større end angiver navigationsstien i en dialog.

Dette symbol angiver oplysninger, der vil lette brugen af produktet.

 Denne pil angiver resultatet af et procestrin.

✓ Dette afkrydsningstegn angiver resultatet af en række procestrin.
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1.4 Varemærker

1.4.1 Varemærker, som Dräger ejer

På følgende webside findes en liste over de lande, hvor varemærkerne er 
registreret: www.draeger.com/trademarks

1.4.2 Varemærker tilhørende tredjepartsproducenter

Varemærke

 DrägerService®

Varemærke Varemærkeindehaver

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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Sikkerhedsrelaterede oplysninger

2 Sikkerhedsrelaterede oplysninger

2.1 Anvendelsesformål

Udtagene er beregnet til at forsyne medicinsk udstyr med medicinske gasser og 
vakuum.

2.2 Anvendelsesområder

Alle udtag er egnet til montering i vægge, vægkanaler og forsyningsenheder i 
kliniske områder.

O2-udtag (DIN) er også egnet til mobil brug, f.eks. i udrykningskøretøjer, fly eller 
helikoptere.

Udtagene må ikke benyttes i eksplosionsfarlige omgivelser.

2.3 Krav til brugergrupper

Begrebet "brugergruppe" betegner det ansvarlige personale, som er blevet tildelt 
udførelsen af et specifikt arbejde på produktet af driftsorganisationen.

2.3.1 Pligter for den organisation, der driver produktet

Driftsorganisationen skal sikre følgende:

– Hver brugergruppe skal have de nødvendige kvalifikationer (har f.eks. modtaget 
specialtræning eller opnået specialistviden gennem erfaring).

– Hver brugergruppe er blevet trænet i at udføre opgaven.

– Hver brugergruppe har læst og forstået de relevante kapitler i dette dokument.

2.3.2 Brugergrupper

Kliniske brugere

Denne brugergruppe bruger apparatet i overensstemmelse med den tilsigtede 
anvendelse.

Brugere har medicinsk viden med specialkendskab til brug af produktet.

Genbehandlingspersonale

Denne brugergruppe udfører det arbejde, der er nødvendigt for at genbehandle 
produktet.

Genbehandlingspersonale har specialkendskab til genbehandling af medicinsk 
udstyr.

Teknisk servicepersonale

Denne brugergruppe installerer produktet og udfører servicearbejde.

Teknisk servicepersonale har specialkendskab til elektroteknik og maskinteknik og 
erfaring med teknisk service af medicinsk udstyr.

Hvis der kræves produktspecifik viden eller værktøj, skal servicearbejdet udføres af 
specialiseret teknisk servicepersonale. Det specialiserede tekniske 
servicepersonale er uddannet af Dräger til teknisk servicering af dette produkt.
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2.4 Information om sikkerhedsinstruktioner og 
forsigtighedsmeddelelser

Sikkerhedsinstruktioner og forsigtighedsmeddelelser advarer om risici og 
indeholder instruktioner om sikker brug af produktet. Manglende overholdelse kan 
medføre personskade eller materiel skade.

2.4.1 Sikkerhedsinstruktioner

Dette dokument indeholder afsnit med sikkerhedsinstruktioner, der advarer om 
risici. Risikotypen og konsekvensen af manglende overholdelse er beskrevet i hver 
enkelt sikkerhedsinstruktion.

2.4.2 Forsigtighedsmeddelelser

Forsigtighedsmeddelelser vedrører handlingstrin og advarer om risici, der kan 
opstå, når de forskellige handlingstrin udføres. Forsigtighedsmeddelelser har 
højere prioritet end handlingstrinene.

Følgende advarselssymboler og signalord angiver forsigtighedsmeddelelser og 
skelner mellem de mulige konsekvenser ved manglende overholdelse.

2.5 Sikkerhedsinstruktioner

2.5.1 Brugsanvisning

Manglende brug af produktet i overensstemmelse med oplysningerne i 
brugsanvisningen kan resultere i personskade og skade på materiale.

► Følg brugsanvisningen.

► Anvend kun produktet i overensstemmelse med den tilsigtede brug.

► Opbevar brugsanvisningen i nærheden.

► Følg brugsanvisningen for alle produkter, der anvendes sammen med dette 
produkt.

Denne brugsanvisning indeholder ikke oplysninger om følgende punkter:

– Risici, der er tydelige for brugerne

– Konsekvenser af tydeligt forkert brug af produktet

– Potentielt negative virkninger på patienter med en eller flere sygdomme

Advarsels-
symbol

Signalord Konsekvenser af manglende overhol-
delse

ADVARSEL Kan medføre døden eller alvorlige kvæstel-
ser.

FORSIGTIG Kan medføre moderate eller mindre kvæ-
stelser.

BEMÆRK Kan medføre materiel skade.
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2.5.2 Kompatible reservedele

Brug af inkompatible reservedele kan forringe produktets funktion. Det kan medføre 
personskader og materielle skader.

► Brug kun kompatible reservedele. Reservedele, der er kompatible med dette 
produkt, er angivet i reservedelskataloget, der kan fås ved henvendelse til 
Dräger.

2.5.3 Service

Hvis produktet ikke serviceres regelmæssigt, kan der forekomme funktionsfejl, 
hvilket kan resultere i personskader og materielle skader.

► Udfør teknisk servicearbejde som beskrevet i "Teknisk service".

2.5.4 Ibrugtagning

Der er risiko for personskader og materielle skader, hvis udtagene ikke fungerer 
korrekt.

► Før ibrugtagning skal der udføres følgende tests iht. ISO 7396-1:

– Lækagetest

– Tilstopningstest

– Test for forurening med faste stoffer

– Kontrol af gastype

2.5.5 Brandfare

Hvis udtag eller hankoblinger til oxygen eller lattergas kommer i berøring med olie, 
fedt eller andre brændbare væsker, er der risiko for brand.

► Der må ikke opbevares brændbare stoffer i nærheden af udtag og stikkontakter.

2.5.6 Udtagets drift

Udtaget må ikke benyttes uden dækplade og udløsningsbøsning, da gastyperne 
ellers kan forveksles, og der derved kan ske personskader.

► Dækpladen og udløsningsbøsningen på tilslutningsenhederne må kun fjernes af 
teknisk servicepersonale. 

2.6 Yderligere oplysninger

2.6.1 Obligatorisk indberetning af utilsigtede hændelser

Alvorlige, utilsigtede hændelser med dette produkt skal indberettes til Dräger og de 
ansvarlige myndigheder.

2.6.2 Uddannelse

Uddannelse for brugere er tilgængelig hos den ansvarlige Dräger-organisation (se 
www.draeger.com).
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3 Systemoversigt

3.1 Opbygning af et udtag med hankobling

Illustrationseksempel

3.2 Forkortelser

4
5

6
8

7

Nr. Betegnelse

1 Udtagets dækplade

2 Stikkoblingens udløsningsbøsning

3 Stikkobling med gastypemærkning

4 Hankobling

5 Trykgasslange

1
2
3 4

5

Forkortelse Forklaring

Air (800, Instr.) Trykluft til drift af kirurgiske instrumenter

Air (Medical, 400) Medicinsk trykluft til 400 kPa

BS Standard fra det engelske standardiseringsinstitut

CO2 Kuldioxid

DIN Deutsches Institut für Normung (tysk standardiseringsinstitut)

EN Europæisk norm

ISO International standardiseringsorganisation

N2O Lattergas

N2-800 Nitrogen til drift af kirurgiske instrumenter

O2 Oxygen

SS Standard fra det svenske standardiseringsinstitut

UMDNS Universal Medical Device Nomenclature System
Nomenklatur for medicinsk udstyr

VAC Vakuum
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3.3 Symboler

3.4 Produktmærkater

Symbol Forklaring

Advarsel! Følg anvisningerne i denne brugsvejledning nøje

Produktet er medicinsk udstyr (procedure for CE-overensstem-
melsesvurdering)

Producent

Lotnummer

Udtag ude af drift, udtaget må ikke benyttes

LOT

Symbol Forklaring

Anlægget må ikke tages i drift, udtaget er ikke testet.
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4 Betjening

4.1 Oplysninger om sikker drift

– Til medicinske gasser benyttes de standardiserede farvekoder iht. ISO 32. Visse 
lokalt gældende standarder muliggør en tilpasning.

– Konstruktionen gør, at udtaget og hankoblingen ikke kan forveksles mht. 
gastype. Hankoblingens og udtagets størrelser, form og mærkning passer til 
hinanden for de pågældende gastyper. Brug altid den hankobling, der passer til 
udtaget.

– For at undgå at trækkræfter påvirker udtaget, skal forbindelsen til det 
medicinske udstyr være tilstrækkelig lang.

4.2 DIN-udtag

4.2.1 Driftsposition

ADVARSEL
Risiko for personskade og materielle skader
Hvis hankoblingen ikke er låst sikkert fast, kan gasforsyningen blive afbrudt. 

► Kontroller, at hankoblingen er sikkert fastlåst til udtaget.

● Sæt hankoblingen i pilens retning, indtil låsen aktiveres.

 Hankoblingen befinder sig i driftspositionen. 

 Forbindelsen til gasforsyningen er etableret.

4.2.2 Venteposition

● Sæt hankoblingen i udtaget, indtil den når det første låsetrin.

 Hankoblingen befinder sig i ventepositionen. Forbindelsen til gasforsyningen 
er ikke etableret endnu.

2
1

4
5

4
2

1
4

1
2
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Betjening

4.2.3 Afbrydelse af drift

● Tryk let på begge sider af udløsningsbøsningen.

 Hankoblingen befinder sig i ventepositionen. 

 Forbindelsen til gasforsyningen er afbrudt.

4.2.4 Frakobling

● Tryk let på begge sidder af udløsningsbøsningen, og træk samtidigt 
hankoblingen ud af udtaget. 

 Gasforsyningen er ude af drift.

4.3 Carbamed-, BS-, SS-udtag

4.3.1 Driftsposition

ADVARSEL
Risiko for personskade og materielle skader
Hvis hankoblingen ikke er låst sikkert fast, kan gasforsyningen blive afbrudt. 

► Kontroller, at hankoblingen er sikkert fastlåst til udtaget.

2
1

4
3

4
2

1
4

1
4
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● Sæt hankoblingen i pilens retning, indtil låsen aktiveres.

 Hankoblingen befinder sig i driftspositionen. 

 Forbindelsen til gasforsyningen er etableret.

4.3.2 Frakobling

● Tryk let på begge sidder af udløsningsbøsningen, og træk samtidigt 
hankoblingen ud af udtaget. 

 Gasforsyningen er ude af drift.

2
1

4
5

4
2

1
4

1
4
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5 Løsning af problemer

Fejl Årsag Afhjælpning

Gassen siver ud, uden at han-
koblingen er sat i.

Pakningen er utæt. Kontakt DrägerService.

Gassen siver ud, mens hankob-
lingen er sat i.

Pakningen er utæt. Tag hankoblingen ud. Fortsæt for-
syningen af apparatet fra et andet 
udtag.

Kontakt DrägerService.

Hankoblingen er beskadiget. Benyt en anden trykgasslange 
med ubeskadiget hankobling.

Hankoblingen kan ikke sættes i. Hankoblingen passer ikke til udta-
get.

Vær opmærksom på gastype-
mærkningen og stikkets form. 
Hankoblingen og udtaget er ikke 
kompatible.

Hankoblingen er deformeret pga. 
ukorrekt håndtering.

Benyt en anden trykgasslange 
med ubeskadiget hankobling.

Kontakt DrägerService.

Hankoblingen kan ikke låses 
fast.

Hankoblingen passer ikke til udta-
get.

Vær opmærksom på gastype-
mærkningen og stikkets form. 
Hankoblingen og udtaget er ikke 
kompatible.

Hankoblingen er deformeret pga. 
ukorrekt håndtering.

Benyt en anden trykgasslange 
med ubeskadiget hankobling.

Kontakt DrägerService.

For udtag i installationskanaler 
gælder følgende:

– Hankoblingen er vanskelig 
at sætte i. 

– Hankoblingens lås går op af 
sig selv.

Der er opstået deformeringer af 
installationskanalen pga. vægtbe-
lastning.

Mindsk vægtbelastningen af 
installationskanalen i nærheden 
af udtaget.
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6 Genbehandling

6.1 Sikkerhedsinformation

ADVARSEL
Risiko pga. produkter, der ikke er genbehandlet korrekt
Produkter til flergangsbrug skal genbehandles, da der ellers vil være øget 
infektionsrisiko.

► Overhold hospitalets regler vedrørende hygiejne og genbehandling.

► Overhold de nationale regler vedrørende hygiejne og genbehandling.

► Brug validerede genbehandlingsprocedurer.

► Produktet skal genbehandles før første brug.

► Overhold producentens forskrifter til rengøringsmidler, desinfektionsmidler og 
genbehandlingsudstyr.

ADVARSEL
Brandfare pga. rengøringsmidler
Udtag og stikkontakter i nærheden kan antændes og derved bringe personer og 
genstande i fare.

► Brug ikke brændbare rengøringsmidler.

6.2 Oplysninger om genbehandling

Overhold de nationale regler vedrørende hygiejne og genbehandling.

Overhold hospitalets regler vedrørende hygiejne og genbehandling (f.eks. om 
genbehandlingscyklusser).

6.3 Klassifikation for genbehandling

6.3.1 Klassifikation af medicinsk udstyr

Klassifikationen afhænger af den tilsigtede anvendelse af det medicinske udstyr. 
Klassifikationen efter Spaulding er baseret på graden af risiko for infektion ved brug 
af produktet på patienten uden korrekt genbehandling.

6.3.2 Klassifikation af apparatspecifikke komponenter

Følgende klassifikation anbefales af Dräger.

Ikke-kritisk

– Overflade

Klassifikation Forklaring

Ikke-kritisk Komponenter, der kun kommer i kontakt med intakt hud

Semikritisk Komponenter, der leder ventilationsgas eller kommer i kon-
takt med slimhinder eller patologisk ændret hud

Kritisk Komponenter, der gennemtrænger hud eller slimhinder eller 
kommer i kontakt med blod



Brugsanvisning  |  Udtag  17

Genbehandling

6.4 Før genbehandling

● Frakobl alle tilsluttede apparater.

6.5 Validerede genbehandlingsprocedurer

6.5.1 Oversigt over komponenternes genbehandlingsprocedurer

6.5.2 Overfladedesinfektion med rengøring

Komponenter:

– Overflader på dækpladen og udtaget

Forudsætninger:

– Overfladedesinfektionsmidlet er forberedt som beskrevet i producentens 
brugsanvisning.

– Producentens brugsanvisning, f.eks. om holdbarhed og anvendelsesforhold, er 
overholdt.

– En ikke-kontamineret, fnugfri klud gennemvædet med 
overfladedesinfektionsmiddel benyttes til desinfektion af overfladen.

Rengøring

1. Tør synligt smuds af med en engangsklud gennemvædet med 
overfladedesinfektionsmiddel. Bortskaf kluden.

2. Aftør alle overflader. Derefter bør der ikke længere være synligt smuds.

Overfladedesinfektion

3. Aftør alle rengjorte overflader igen, så alle overflader, der skal desinficeres med 
overfladedesinfektionsmiddel, er synligt våde.

4. Vent, indtil kontakttiden for overfladedesinfektionsmidlet er gået.

5. I slutningen af kontakttiden gennemvædes en ny og ikke-kontamineret, fnugfri 
klud med vand (mindst drikkevandskvalitet).

6. Tør alle overflader af, indtil der ikke længere kan ses rester af 
overfladedesinfektionsmiddel, såsom skum eller striber.

7. Vent, indtil overfladerne er tørre.

8. Kontroller overfladerne for tegn på synlige skader, og udskift produktet om 
nødvendigt.

Komponenter Overfladedesinfektion 
med rengøring

Beskrivelse af proceduren

Apparatoverflade Ja (se "Overfladedesinfektion med 
rengøring", side 17)

Overfladedesin-
fektionsmiddel

Producent Koncentration Kontakttid

Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,3 % 5 min
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6.6 Andre midler og genbehandlingsprocedurer

6.6.1 Desinfektionsmidler

Brug nationalt godkendte desinfektionsmidler, som er egnede til den pågældende 
genbehandlingsproces og det tilsigtede anvendelsesformål.

Overfladedesinfektionsmiddel

Producenterne af overfladedesinfektionsmidlerne har mindst bekræftet følgende 
virkningsspektrum:

– Baktericid

– Gærsvampedræbende

– Virucidal eller virucidal mod kappebærende vira

Følg producentens brugsanvisning for overfladedesinfektionsmidler.

Følgende overfladedesinfektionsmidler var forenelige med materialet på 
testtidspunktet:

Klasse af aktivt 
stof

Overfladedesinfektionsmid-
del

Producent Liste

Midler, der frigi-
ver chlor

BruTab 6S Brulin EPA1)

Clorox Professional Disinfec-
ting Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with 
Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Midler, der frigi-
ver ilt

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

Kvaternære 
ammoniumforbin-
delser

acryl-des2) Schülke & 
Mayr

CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schuma-
cher

CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Labo-
ratories

CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)
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Dräger gør opmærksom på, at midler, der frigiver ilt eller chlor, kan ændre farven på 
nogle materialer. Farveændringer er ikke et tegn på, at produktet ikke virker korrekt.

Anvendelse af andre overfladedesinfektionsmidler er på brugerens eget ansvar.

6.7 Efter genbehandling

6.7.1 Klargøring før næste brug af apparatet

6.7.1.1 Kontrol af funktionsdygtighed

Forudsætninger:

– Apparater, der skal tilsluttes, er samlet og klar til brug.

Fremgangsmåde:

1. Tilkobl de apparater, der skal benyttes. For yderligere oplysninger, se: 
"Betjening", side 12.

1) United States Environmental Protection Agency
2) Virucidal mod kappebærende vira
3) Australian Register of Therapeutic Goods
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7 Teknisk service

7.1 Sikkerhedsinformation

ADVARSEL
Risiko, hvis produktet ikke serviceres korrekt
Det kan medføre personskader og materielle skader, hvis produktet ikke serviceres 
korrekt.

► Teknisk service må kun udføres af de brugergrupper, der er blevet tildelt det 
bestemte arbejdsområde.

ADVARSEL
Risiko, hvis produktet ikke serviceres regelmæssigt
Slitage og materialesvækkelse af komponenterne kan forårsage funktionssvigt.

► Produktet skal serviceres i de angivne serviceintervaller.

7.2 Kontrol

7.3 Definition af begreber inden for teknisk service

Det anbefales, at der indgås en servicekontrakt med Dräger.

7.4 Vedligeholdelse

7.5 Reparation

Reparationer må kun udføres af specialiseret teknisk servicepersonale.

Det anbefales udelukkende at anvende originale dele fra Dräger, og at delene 
udskiftes af Dräger.

Tiltag Interval Brugergruppe

Kontrol Hver 12. måned Specialiseret servicepersonale

Koncept Definition

Teknisk service Alle tiltag (kontrol, vedligeholdelse, reparation), der er beregnet 
til at bevare eller genoprette produktets funktion

Kontrol Tiltag til bestemmelse af et produkts aktuelle tilstand

Vedligeholdelse Regelmæssige, specificerede tiltag til opretholdelse af pro-
duktets funktion

Reparation Tiltag til genoprettelse af produktets funktion efter en apparat-
fejl

Komponent Interval Tiltag Brugergruppe

Udtag Hvert 6. år Udskiftning af pak-
ninger

Specialiseret servicepersonale



Brugsanvisning  |  Udtag  21

Bortskaffelse

8 Bortskaffelse

8.1 Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

9 Tekniske data

9.1 Omgivelsesbetingelser
Under drift

Temperatur –20 til 60 °C
(–4 til 140 °F)

Omgivelsestryk 600 til 1060 hPa

Relativ fugtighed 5 til 95 %,
ikke-kondenserende

Under drift

Under opbevaring og transport

Temperatur –30 til 70 %
(–22 til 158 °F)

Omgivelsestryk 500 til 1060 hPa

Relativ fugtighed 5 til 95 %, 
ikke-kondenserende

9.2 Ydeevne
Trykområde

Medicinske gasser og vakuum 400 til 500 kPa

Gasser til drift af kirurgiske instrumenter 700 til 800 kPa

Maksimalt tilladt flow

Medicinske gasser
200 L/min

Gasser til drift af kirurgiske instrumenter
350 L/min

Vakuum
40 L/min

Det faktiske flow fra et udtag kan variere og 
afhænger af centralforsyningens dimensione-
ring.

Den maksimale vægt for de apparater, der er til-
sluttet hankoblingen

2 kg (4,4 lb)
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9.3 Klassifikation
Europæisk klassificering af medicinsk 
udstyr

II a

UMDNS-Code Universal Medical Device 
Nomenclature System - nomenklatur for medi-
cinsk udstyr

17-682

Oplysning om farlige stoffer iht. CLP-forord-
ningen 1272/2008
bilag VI, del 3

Visse af dette produkts materialer indeholder 
følgende stoffer i en mængde,
som overstiger 0,1 vægtprocent:

– Bly (CAS-nr. 7439-92-1)

Dette produkt kan anvendes sikkert på patien-
ter,
der er overfølsomme over for de angivne stof-
fer.

Dräger er opmærksom på følgende restrisici:
– ingen
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Denne side skal være tom.
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