
Kiegészítő dokumentum

Párologtató sorozatok

FIGYELMEZTETÉS

Az orvosi eszköz helyes 
használatához olvassa el és tartsa be 
a használati útmutató és a jelen 
függelék tartalmát.
Párologtató sorozatok
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Párologtató sorozatok

Kiegészítés a használati útmutatóhoz

● A kiegészítő dokumentumot a használati 
útmutatóval egy helyen kell tárolni.

Jelen kiegészítés frissíti a használati útmutató 
alábbi fejezeteiben szereplő információkat.

Dokumentummal kapcsolatos tudnivalók

Márkanevek

A Dräger védjegyei

Azon országok listája, ahol a Dräger a 
márkaneveket bejegyezte, a következő webhelyen 
található: www.draeger.com/trademarks

Külső gyártó márkanevei

VIGYÁZAT

Az orvostechnikai eszköz megfelelő 
használata érdekében olvassa el a használati 
útmutatót és annak kiegészítését.

Használati útmutató Cikkszám Kiadás

D-Vapor/D-Vapor 3000 9037900 14 – 2020-02 és újabb

Dräger Vapor 2000/3000 DB01356 9 – 2017-09 és újabb

Márkanév

D-Vapor®

 Dräger-Vapor®

Dräger FillTM

Márkanév A márkanév tulajdo-
nosa

Selectatec® Datex-Ohmeda

Suprane®

Baxter International Inc.
SAFE-FILTM

TORRANETM Safeline Pharmaceuti-
cals

Quik FilTM Abbott Laboratories

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

Márkanév A márkanév tulajdo-
nosa
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Felújítás

Felújítás

Az alábbi fejezet helyettesíti a „Tisztítás és 
fertőtlenítés” c. fejezetet.

Biztonsági információk

D-Vapor/D-Vapor 3000

Dräger Vapor 2000/3000

VIGYÁZAT

Az orvostechnikai eszközök nem megfelelő 
felújításából adódó veszély

Az újra felhasználható orvostechnikai 
eszközöket fel kell újítani, ellenkező esetben 
megnő a fertőzésveszély.
– Tartsa be az egészségügyi intézmény 

fertőzésmegelőzési szabályait és felújítási 
előírásait.

– Tartsa be az adott országban érvényes 
fertőzésmegelőzési szabályokat és az 
orvostechnikai eszközök felújítására 
vonatkozó előírásokat.

– Az eszközt jóváhagyott felújítási eljárások 
szerint újítsa fel.

– Újítsa fel az újra felhasználható 
eszközöket minden használat után.

– Tartsa be a gyártó utasításait a 
tisztítószerekre, fertőtlenítőszerekre és a 
felújítandó eszközökre vonatkozóan.

FIGYELEM

Meghibásodott orvostechnikai eszközök miatt 
fennálló veszély

Felújított orvostechnikai eszközöknél 
előfordulhatnak az elhasználódás jelei, pl. 
repedések, deformálódás, elszíneződés vagy 
leválás.

Ellenőrizze, hogy észrevehetők-e az 
elhasználódás jelei az eszközökön, és szükség 
esetén cserélje ki őket.

VIGYÁZAT

A párologtató belsejének sérülései hibás 
kimeneti koncentrációt okozhatnak, és 
árthatnak a páciensnek. Ha a párologtatóhoz 
megadott anesztetikumtól eltérő folyadék 
kerül be a párologtatóba, az működési hibát 
okozhat és ártalmas lehet a páciensre.
– Ne merítse tisztítószerbe a párologtatót.
– Ne hagyja, hogy tisztítószer kerüljön a 

beállítókerék alá.
– Ne hagyja, hogy tisztítószer kerüljön a 

gázbemenetekbe vagy gázkimenetekbe 
vagy a betöltőrendszerbe.

– Ne sterilizálja a párologtatót.
– Ne használjon oldószereket a 

párologtatón.

VIGYÁZAT

A párologtató belsejének sérülései hibás 
kimeneti koncentrációt okozhatnak, és 
árthatnak a páciensnek. Ha a párologtatóhoz 
megadott anesztetikumtól eltérő folyadék 
kerül be a párologtatóba, az működési hibát 
okozhat és ártalmas lehet a páciensre.
– Ne merítse tisztítószerbe a párologtatót és 

a töltőadaptert.
– Ne hagyja, hogy tisztítószer kerüljön a 

beállítókerék alá.
– Ne hagyja, hogy tisztítószer kerüljön a 

gázbemenetekbe vagy gázkimenetekbe 
vagy a betöltőrendszerbe.

– Ne sterilizálja a párologtatót vagy a 
töltőadaptert.

– Ne használjon oldószereket a 
párologtatón.
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Felújítással kapcsolatos tudnivalók

Tartsa be az adott országban érvényes 
fertőzésmegelőzési szabályokat és az 
orvostechnikai eszközök felújítására vonatkozó 
előírásokat.

Kövesse az egészségügyi intézmény 
fertőzésmegelőzési és felújítási előírásait (pl. a 
felújítási ciklusokra vonatkozóan).

Besorolás a felújítás szempontjából

Az orvostechnikai eszközök besorolása

A besorolás az orvostechnikai eszköz javasolt 
alkalmazásától függ. Az orvostechnikai eszköz 
megfelelő felújítás nélküli használata miatt fellépő 
fertőzésterjedés alapján történik a Spaulding-féle 
klasszifikáció.

Az eszközspecifikus komponensek 
besorolása

Az alábbi besorolás a Dräger ajánlása.

Nem kritikus

– Kezelőelemek és a készülék felületei

Felújítás előtt

Felújítás előtt végezze el a következőket 
(D-Vapor, D-Vapor 3000)

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Besorolás Magyarázat

Nem kritikus Csak ép bőrrel érintkezésbe kerülő 
komponensek

Félkritikus Alkotóelemek, amelyek légzési gázt 
szállítanak, vagy nyálkahártyával 
vagy kórosan elváltozott bőrrel 
érintkeznek

Kritikus Olyan alkotóelemek, amelyek 
áthatolnak a bőrön vagy a nyál-
kahártyán, vagy vérrel érintkeznek
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Felújítás

Jóváhagyott felújítási eljárások

A komponens felújítási eljárásainak 
áttekintése

Felületi fertőtlenítés tisztítással

Előfeltételek:

– Készítse elő a felületi fertőtlenítőszert a gyártó 
utasításainak megfelelően.

– Tartsa be a gyártó utasításait, pl. az 
eltarthatóságra vagy az alkalmazási 
feltételekre vonatkozóan.

– A tisztítandó felület fertőtlenítéséhez a felületi 
fertőtlenítőszerrel átitatott, tiszta, nem 
szöszölődő törlőruhát használjon.

Tisztítás

1 A nyilvánvaló szennyeződéseket a felületi 
fertőtlenítőszerrel átitatott eldobható 
törlőruhával törölje le. Dobja ki a törlőruhát.

2 Töröljön le minden felszínt. Ezt követően 
semmilyen szennyeződés nem lehet látható.

Felületi fertőtlenítés

3 A megtisztított felületeket törölje át újra úgy, 
hogy a fertőtlenítendő felületek láthatóan 
nedvesek legyenek a felületi fertőtlenítőszertől.

4 Várja meg, míg a felületi fertőtlenítőszer 
behatási ideje letelik.

5 A behatási idő végén (legalább ivóvíz 
minőségű) vízzel nedvesítsen be egy új, tiszta 
és szöszmentes törlőruhát.

6 Töröljön át minden felületet úgy, hogy a felületi 
fertőtlenítőszernek semmilyen látható (pl. hab 
vagy csík) nyoma ne maradjon.

7 Várja meg, amíg a felületek megszáradnak.

8 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés a 
felületeken, és szükség esetén cserélje ki az 
orvostechnikai eszközt.

Tárolás és szállítás

A felújítás után nincs speciális követelmény az 
orvostechnikai eszköz tárolásával és szállításával 
kapcsolatban. Azonban az alábbiakat figyelembe 
kell venni:

– Száraz és pormentes helyen tárolja

– A szállítás alatt kerülje a szennyeződést és a 
sérülést

A tárolással és szállítással kapcsolatban a kísérő 
dokumentumokban szereplő összes további 
tudnivalót figyelembe kell venni.

Komponensek Felületi fertőtlenítés tisztítás-
sal

A készülék felü-
lete

Igen (lásd: "Felületi fertő-
tlenítés tisztítással", 5. oldal)

Felületi 
fertő-
tlenítőszer

Gyártó Koncen-
tráció

Behatási 
idő

Dismozon 
plus

BODE 
Chemie

1,6 % 15 perc

VIGYÁZAT

Az eszközbe jutott folyadék miatt fennálló 
veszély

Az orvostechnikai eszközbe jutott folyadék az 
alábbiakat okozhatja:

– az orvostechnikai eszköz károsodását

– áramütést

– az orvostechnikai eszköz hibás 
működését

Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék az 
orvostechnikai eszközbe.
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Egyéb tisztítószerek és felújítási eljárások

Fertőtlenítőszerek

Használjon olyan, az adott országban 
engedélyezett fertőtlenítőszert, amely az érintett 
felújítási folyamathoz és a tervezett alkalmazás 
szempontjából megfelelő.

Felületi fertőtlenítőszer

A felületi fertőtlenítőszerek gyártói a szereket 
legalább az alábbi hatásspektrumokra tesztelték:

– baktericid hatás

– penészölő hatás

– virucid hatás vagy burkos vírusokkal szembeni 
virucid hatás

Tartsa be a felületi fertőtlenítőszerek gyártójának 
utasításait.

A tesztelés idején az alábbi felületi 
fertőtlenítőszerek voltak kompatibilisek a termék 
anyagával:

Hatóanyag besoro-
lása

Felületi fertőtlenítőszer Gyártó Jegyzékbe 
vétel

Klórt felszabadító sze-
rek

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

Oxigént felszabadító 
szerek

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 törlőkendők Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE
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Felújítás

A Dräger felhívja a figyelmet, hogy az oxigént és 
klórt felszabadító szerek egyes anyagoknál 
színváltozást okozhatnak. Ebből a színváltozásból 
nem következik azonban, hogy az orvostechnikai 
eszköz hibásan működik.

Egyéb felületi fertőtlenítőszerek saját felelőségre 
használhatók.

Felújítás után

Előkészítés az újbóli használatra 
(D-Vapor, D-Vapor 3000)

A használatra kész állapot ellenőrzése

Előfeltételek:

– A készülék össze van szerelve, és készen áll a 
használatra.

Eljárás:

1 Ellenőrizze, hogy az orvostechnikai eszköz 
készen áll-e a használatra, lásd a használati 
útmutatóban a „Használat” c. fejezetet.

Kvaterner ammónium-
vegyületek

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 (az Egyesült Államok környezetvédelmi hatósága)
2) Burokkal rendelkező vírusokkal szemben virucid hatású
3) Australian Register of Therapeutic Goods (terápiás eszközök ausztrál nyilvántartása)

Hatóanyag besoro-
lása

Felületi fertőtlenítőszer Gyártó Jegyzékbe 
vétel
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Gyártó

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Németország
+49 451 8 82-0

FAX: +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com

9511295 – hu
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Kiadás/Edition: 1 – 2020-04
A Dräger fenntartja a jogot, hogy minden 
előzetes értesítés nélkül módosítsa az 
orvostechnikai eszközt.
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