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Software 2.n

VAROVÁNÍ
Abyste mohli zdravotnický prostředek 
správně používat, prostudujte si návod 
k použití a tento dodatek a řiďte se jimi.
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Dodatek k návodu k použití

 Tento dodatek uchovávejte spolu s návodem 
k použití.

Tento dodatek aktualizuje informace o ošetřování 
anesteziologického přístroje ve všech návodech 
k použití a dodatcích pro Zeus IE v dále uvedených 
kapitolách.

Informace o tomto dokumentu

Ochranné známky

Přehled ochranných známek byl doplněn, resp. stávající ochranné 
známky byly nahrazeny dále uvedenými položkami.

Ochranné známky společnosti Dräger

Webová stránka se seznamem zemí, v nichž jsou 
tyto ochranné známky zaregistrovány:
 www.draeger.com/trademarks

Ochranné známky jiných výrobců

Návod k použití Objednací číslo Vydání

Zeus IE SW 2.n 9054909 1 – 2015-02 a pozdější

POZNÁMKA
Názvy kapitol v uvedených dokumentech se mo-
hou lišit.

Ochranná známka

WaterLock®

Ochranná známka Vlastník ochranné 
známky

Dismozon® BODE Chemie

Mikrobac®

Neodisher 
Mediclean®

Dr. Weigert

acryl-des® Schülke & Mayr

Mikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab USA

Incidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen® Antiseptica

Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Ochranná známka Vlastník ochranné 
známky
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Ošetřování

Bezpečnostní informace

Vhodné ošetřování

Flow-senzor SpiroLifeVAROVÁNÍ

Nebezpečí pramenící z nevhodně ošetřova-
ných produktů

Produkty pro opakované požití musí být ošet-
řovány, jinak existuje zvýšené nebezpečí in-
fekce.
– Řiďte se postupy pro prevenci nákaz 

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

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

– Pro ošetřování používejte ověřené a 
schválené procedury.

– Produkty pro opakované použití ošetřujte 
po každém použití.

– Řiďte se pokyny výrobce týkajícími se čis-
ticích a dezinfekčních prostředků a zaříze-
ní pro ošetřování.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí pramenící z vadných produktů

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

Zkontrolujte, zda produkty nevykazují známky 
opotřebení. Podle potřeby je vyměňte.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí selhání měření průtoku

Nesprávné ošetření a znečištění, například usa-
zeninami nebo částicemi, může flow-senzor po-
škodit:
– Vložku senzoru nečistěte a nedezinfikujte v 

automatu
– Neprovádějte plazmovou sterilizaci ani sterili-

zaci zářením
– Vložku senzoru nečistěte proudem vody, stla-

čeným vzduchem, kartáčem apod.
– Nečistěte v ultrazvukové lázni
– Flow-senzor čistěte a dezinfikujte podle pří-

slušného návodu k použití.
– K dezinfekci flow-senzoru používejte jen čisté 

dezinfekční roztoky.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí vznícení

Zbytkové výpary vysoce hořlavých dezinfekč-
ních prostředků (např. alkoholových) a usaze-
niny neodstraněné při ošetření se při provozu 
flow-senzoru mohou vznítit.
– Zajistěte vyčištění a dezinfekci nezanechá-

vající částice nečistot.
– Po dezinfekci nechte flow-senzor větrat 

alespoň 30 minut.
– Před vložením flow-senzoru zkontrolujte, 

zda není viditelně poškozený či znečiště-
ný, například zbytky hlenu, aerosoly léčiv 
či pevnými částicemi.

– Je-li flow-senzor poškozen, znečištěn 
nebo obsahuje-li částice, vyměňte jej.
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Informace o ošetřování

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

Řiďte se postupy pro prevenci nákaz a předpisy 
týkajícími se ošetřování, které platí ve vašem 
zdravotnickém zařízení (např. týkající se cyklu 
ošetřování).

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta v důsledku se-
lhání příslušenství

Jednorázové produkty jsou navrženy, testová-
ny a vyrobeny výhradně pro jedno použití. Je-
jich opětovné použití, ošetření nebo steriliza-
ce může vést k poruše příslušenství a způso-
bit zranění pacienta.

Produkty k jednorázovému použití nepouží-
vejte opakovaně, neošetřujte je a nesterilizuj-
te.
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Klasifikace pro ošetřování

Klasifikace zdravotnických prostředků

Klasifikace závisí na zamýšleném použití 
zdravotnického prostředku. Riziko přenosu infekce 
při použití produktu na pacienta bez správného 
ošetřování je základem klasifikace Spaulding.

Klasifikace specifických součástí přístrojů

Dodržujte návody k použití příslušných součástí.

Firma Dräger doporučuje následující klasifikaci.

Neinvazivní

– Povrch přístroje včetně obrazovky
– Podvozek a držáky
– Oddělitelné součásti hlavního přístroje
– Příruba pro dýchací systém

Částečně invazivní

– Dýchací systém
– Kryt (horní část a spodní část)
– Exspirační port, inspirační port
– Ventil APL
– Přídavný vzduchový ventil

– Flexibilní rameno dýchacího vaku (volitelné)
– Modul turbíny TurboVent 2
– Nádobka absorbéru a vložka absorbéru

Invazivní

Přístroj neobsahuje žádné součásti klasifikované 
jako invazivní.

Klasifikace Vysvětlení

Neinvazivní Součásti, které přicházejí pouze do styku s nedotčenou kůží

Částečně invazivní Součásti, kterými proudí plyn pro dýchání nebo které přicházejí do styku se
sliznicemi nebo s patologicky změněnou kůží

Invazivní Součásti, které pronikají kůží nebo sliznicemi nebo které přicházejí do styku 
s krví
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Před ošetřováním

Před demontáží dodržujte následující zásady:

1 Přístroj a všechny přístroje, které jsou k němu 
připojeny, vypněte.

2 Vytáhněte všechny elektrické zástrčky.

Příslušenství a spotřební materiál specifický pro pacienta

Příslušenství a spotřební materiál specifický pro 
pacienta musí být odstraněny a v případě nutnosti 
rozebrány.

Opakovaně použitelné produkty:

 Jestliže pro opakovaně použitelný produkt 
existuje jeho vlastní návod k použití, při 
ošetřování postupujte podle pokynů, které jsou 
v něm obsaženy.

 Jestliže pro opakovaně použitelný produkt 
žádný samostatný návod k použití neexistuje, 
provádějte ošetřování podle pokynů v tomto 
dodatku.

Jednorázové produkty:

 Jednorázové produkty zlikvidujte.

Odstranění příslušenství a spotřebního 
materiálu specifických pro pacienta

Odstraňte toto příslušenství:

– Dýchací hadice
– Dýchací vak
– Filtry
– Kondenzační nádobky

Sejmutí filtru

 Sejměte filtr (A) z trysky na Y-spojce, 
inspiračním nebo exspiračním portu.

Sejmutí dýchacího vaku

Sejměte dýchací vak a hadici (B).

0
4

6

A
C

C

B
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Odpojení dýchacích hadic

 Odpojte dýchací hadice (C) od portů na 
dýchacím systému.

Odpojení vzorkovacích hadiček

 Odpojte vzorkovací hadičku (D) od 
kondenzační nádobky CO2 (E) a od filtru na Y-
spojce.

 Odpojte vnitřní vzorkovací hadičku (G) na 
kondenzační nádobce Protect (F).

0
1

6

POZNÁMKA
Dýchací hadice nepoškoďte.
Při připojování nebo odpojování držte dýchací ha-
dice vždy za spojovací manžetu, nikoliv za žebro-
vanou část. Jinak hrozí vytržení vrapové hadice 
z manžety.
Dýchací hadice s poškozeným žebrováním se 
může zlomit a přerušit ventilaci.

1
5

7

D

E
F

G

VAROVÁNÍ
Nebezpečí infekce

Dýchací plyn, v němž může být infekční 
agens, prochází vzorkovací hadičkou.
– Není-li mezi vzorkovací hadičkou 

a pacientem žádný bakteriální filtr, nesmí 
být vzorkovací hadička použita opakovaně 
a po každém pacientovi musí být vyměně-
na.

– Dodržujte intervaly výměny kondenzač-
ních nádobek.

– Bakteriální filtr ve vzorkovací hadičce vy-
měňujte v intervalech uvedených 
v kapitole "Údržba".

VAROVÁNÍ
Závažné poškození dezinfekčním prostřed-
kem

Zbudou-li po dezinfekci ve vzorkovací hadičce 
zbytky dezinfekčního prostředku, mohou poz-
ději proniknout do kondenzační nádobky 
a modulu měření pacientského plynu. Výsled-
kem mohou být vadná měření.

Vzorkovací hadičky jsou jednorázové produk-
ty. Jednorázové produkty se nesmějí dezinfi-
kovat.
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Odpojení kondenzačních nádobek

 Dodržujte návody k použití kondenzačních 
nádobek.

Přístroj Zeus IE je vybaven dvěma kondenzačními 
nádobkami k ochraně monitorovacího systému 
přístroje:

– Protect: Kondenzační nádobka pro vnitřní 
vzorkovací hadičku

– CO2: Kondenzační nádobka pro pacientskou 
vzorkovací hadičku

1 Vytáhněte kondenzační nádobku CO2 (E) 
směrem dopředu.

2 Vytáhněte kondenzační nádobku Protect (F) 
směrem dopředu.

1
0

6
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Specifické součásti přístroje

Specifické součásti přístroje musí být z něho 
odmontovány a v případě potřeby rozebrány.

Odpojení absorbéru CO2

1 Odpojte absorbér CO2:

– Absorbér CLIC (jednorázový)
Nebo

– Opakovaně použitelný absorbér CO2

Absorbér CLIC (jednorázový)

 Dodržujte návod k použití absorbéru CLIC.

1 Stiskněte uvolňovací tlačítko (A). Adaptér CLIC 
se vyklopením otevře.

2 Vytáhněte absorbér CLIC (C) směrem vzhůru 
z držáku (B).

3 Zaklopte držák zpět, až zaskočí.

Opakovaně použitelný absorbér

1 Odšroubujte absorbér CO2 (A) od dýchacího 
systému.

2 Odstraňte a zlikvidujte volitelný jednorázový 
prachový filtr (B).

3 Vysypte použité absorpční vápno. Absorpční 
vápno zlikvidujte podle jeho návodu k použití.

4 Vyjměte vložku absorbéru (C) z nádobky 
absorbéru. Těsnicí kroužek (D) ponechte na 
vložce absorbéru.

5 Připravte absorbér CO2 pro čištění a dezinfekci 
v čisticím a dezinfekčním automatu.

0
6

8
A
B

C

0
1

8
0

1
3

A

B

D

C
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Vyjmutí dýchacího systému

1 Uvolněte dvě postranní otočné pojistky (A).

2 Vytáhněte dýchací systém za rukojeť (B) 
směrem nahoru.

3 Odšroubujte adaptér CLIC (volitelný).

Odpojení adaptéru CLIC (volitelného)

 Řiďte se návodem k použití adaptéru CLIC.

Vyjmutí flow-senzorů

 Řiďte se návodem k použití flow-senzorů.

1 Povolte vroubkovanou matici na exspiračním 
portu (A). Sejměte port.

2 Povolte vroubkovanou matici na inspiračním 
portu (B). Sejměte port.

3 Vyjměte oba flow-senzory (C).

0
1

9

POZNÁMKA
Abyste zabránili nežádoucímu vniknutí absorpč-
ního vápna do dýchacího systému, nepřemisťujte 
dýchací systém s naplněným opakovaně použitel-
ným absorbérem CO2.

1
0

7

A

B

0
3

0
1

7
7

AB

C (2×)
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Demontáž dýchacího systému

1 Otevřete pět rychlouzavíracích šroubů (A) 
otočením o 90° proti směru pohybu hodinových 
ručiček. Použijte k tomu 6 mm šroubovák na 
vnitřní šestihrany (je součástí dodávky).

2 Sejměte horní část krytu (B).

3 Odšroubujte přídavný vzduchový ventil (C).

4 Připravte součásti krytu pro čištění a dezinfekci 
v čisticím a dezinfekčním automatu.

Demontáž ventilu APL

1 Vyšroubujte vroubkovanou matici (A).

2 Vytáhněte ventil (B).

Demontáž flexibilního ramena a dýchacího 
vaku (volitelné)

1 Povolte vroubkované šrouby (A) na spojce 
ramena.

2 Vytáhněte rameno z dýchacího systému.

0
4

3
0

4
5

A (5×)

B

C

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poškození dýchacího systému

Pokud se před ošetřením dýchacího systému 
nesejme ventil APL, mohou v dýchacím systé-
mu vzniknout netěsnosti.

Před ošetřením systému vždy odstraňte ventil 
APL.

0
0

7
0

3
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B
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A
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Vyjmutí modulu turbíny TurboVent 2

1 Vhodnou pomůckou (např. mincí) povolte dva 
rychlouzavírací šrouby (A) otočením o 90° proti 
směru pohybu hodinových ručiček.

2 Vyjměte modul turbíny (B) z uložení pro 
dýchací systém (C).

Odstranění sběrného systému anestetických 
plynů

 Dodržujte návod k použití sběrného systému 
anestetických plynů.

1 Na zadní straně přístroje Zeus IE odpojte 
odsávací hadici (A) od sběrného systému.

2 Vytáhněte propojovací hadici (B).

3 Odpojte sběrný systém anestetických 
plynů (C).

0
9

2

A (2×)

B

C

0
2

2
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B

B

C
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Ověřené a schválené procedury pro ošetřování

Přehled procedur pro ošetřování součástí

Součásti Povrchová dezinfekce 
s čištěním

Čištění a tepelná dez-
infekce v automatu

Popis procedury

– Povrch přístroje 
včetně obrazovky

– Podvozek a držáky
– Oddělitelné součásti 

hlavního přístroje

Ano Ne Viz str. 14

– Příruba pro dýchací 
systém

Ano Ne Viz str. 15

– Dýchací systém
– Kryt (horní část a 

spodní část)
– Exspirační port, 

inspirační port
– Ventil APL
– Přídavný vzdu-

chový ventil
Ne Ano

Viz str. 16

– Flexibilní rameno dý-
chacího vaku (volitel-
né)

Viz str 17

– Modul turbíny 
TurboVent 2

Viz str 18

– Nádobka absorbéru 
a vložka absorbéru

Viz strany 17 a 18
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Povrchová dezinfekce s čištěním

Součásti:
– Povrch přístroje včetně obrazovky
– Podvozek a držáky
– Oddělitelné součásti hlavního přístroje
– Příruba pro dýchací systém

Nezbytné předpoklady:
– Prostředek pro dezinfekci povrchů byl připraven 

v souladu s pokyny výrobce.
– Pokyny výrobce, např. týkající se 

skladovatelnosti nebo podmínek pro použití, 
musí být dodržovány.

– Pro čištění s dezinfekci povrchů se používá 
téměř sterilní utěrka navlhčená v prostředku 
pro dezinfekci povrchů, která nepouští chlupy.

Čištění

1 Jednorázovou utěrkou (nebo podobnou textilií) 
navlhčenou prostředkem pro povrchovou 
dezinfekci otřete viditelné nečistoty a utěrku 
potom zlikvidujte.

2 Všechny povrchy otřete. Poté už nesmí být 
viditelné žádné znečištění.

Dezinfekce povrchů

3 Všechny očištěné povrchy, které mají být 
dezinfikovány, znovu otřete aby byly viditelně 
mokré, tedy pokryté prostředkem pro dezinfekci 
povrchů.

4 Prostředek pro dezinfekci povrchů nechte po 
předepsanou dobu působit.

5 Po uplynutí doby působení navlhčete novou 
téměř sterilní utěrku, která nepouští chlupy, ve 
vodě (jakost odpovídající minimálně pitné 
vodě).

6 Všechny povrchy otřete, aby nebyly vidět žádné 
zbytky prostředku pro dezinfekci povrchů, jako 
jsou zbytky pěny nebo pruhy.

7 Počkejte, až všechny povrchy uschnou.

8 Povrchy zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti produkt 
vyměňte.

Součásti Prostředek pro povr-
chovou dezinfekci

Výrobce Koncentrace Doba půso-
bení

– Povrch přístroje včet-
ně obrazovky

– Podvozek a držáky
– Oddělitelné součásti 

hlavního přístroje

Dismozon Bode
Chemie

1,6 % 15 min

Uložení pro dýchací sys-
tém

Mikrobac Tissues Bode
Chemie

– –

VAROVÁNÍ

Nebezpečí pramenící z proniknutí kapaliny

Pronikající kapalina může způsobit následují-
cí:
– Poškození přístroje
– Úraz elektrickým proudem
– Poruchy přístroje

Zajistěte, aby dovnitř přístroje nemohla pro-
niknout žádná kapalina.
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Doplňkové informace

Příruba pro dýchací systém

Podmínka:

– Dýchací systém je odstraněný.

Proveďte následující kroky:

1 Použijte jednorázovou utěrku navlhčenou 
dezinfekčním roztokem nebo připravenou 
jednorázovou utěrku.

2 Proveďte dezinfekci povrchu příruby pro 
dýchací systém nejméně trojitým otíráním sem 
a tam. Zvlášť důkladně dezinfikujte vizuálně 
zdůrazněné přípojky (A).

Zopakujte kroky 1 a 2 (každý čtyřikrát). Pro každé 
opakování kroků 1 a 2 použijte novou utěrku.

0
7

3

POZNÁMKA
– Nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky 

na bázi alkoholu.
– Odstraňte nánosy.
– Zajistěte vyčištění a dezinfekci nezanecháva-

jící chloupky.
– Zabraňte vniknutí tekutiny dovnitř.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí pramenící z proniknutí kapaliny

Pronikající kapalina může způsobit následují-
cí:
– poškození přístroje
– úraz elektrickým proudem
– poruchy funkcí přístroje

Zajistěte, aby dovnitř přístroje nemohla pro-
niknout žádná kapalina.

A (6×)
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Čištění a tepelná dezinfekce v automatu

Použijte automat splňující požadavky normy ČSN 
EN ISO 15883. Firma Dräger doporučuje pro 
anesteziologické příslušenství a příslušenství pro 
ventilaci používat nosič komponent. Dodržujte 
pokyny od výrobce dezinfekčního automatu.

Součásti:
– Dýchací systém

– Kryt (horní část a spodní část)
– Exspirační port, inspirační port
– Ventil APL
– Přídavný vzduchový ventil

– Nádobka absorbéru
– Vložka absorbéru
– Modul turbíny TurboVent 2
– Flexibilní rameno dýchacího vaku (volitelné)

Nezbytné předpoklady:
– Dezinfekční automat byl připraven v souladu 

s pokyny od jeho výrobce.

Krok Prostředek Výrobce Koncentrace Teplota Doba působení

Čištění Neodisher 
MediClean 
Forte

Dr. Weigert Podle pokynů vý-
robce

Min. 55 °C 
(131 °F)

Min. 10 min

Dezinfekce – – – Min. 90 °C 
(194 °F)

Min. 5 min

Sušení – – – – Doba sušení zá-
visí na naplnění 
koše
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Umístění součástí do koše

Podle vybavení přístroje nemusí být přítomné 
všechny součásti.

Všechny součásti musí být pevně umístěné v koši. 
Zajistěte následující:

– Všechny povrchy a vnitřní prostory mohou být 
důkladně opláchnuty.

– Voda může volně vytéci.

Následující ilustrace jsou nezávazná doporučení 
pro jednotlivé součásti. V závislosti na použitém 
dezinfekčním automatu jsou možné i jiné způsoby 
umístění.

Zobrazené přípojky jsou závazné.

Dýchací systém

 Umístěte dýchací systém (A) a víko krytu (B) 
s mírným sklonem.

Flexibilní rameno dýchacího vaku (volitelné)

Požadované pomůcky:
– Hadice (průměr: 12 mm (0,47 in), délka: max. 

50 cm (19,7 in)) pro připojení ramena 
dýchacího vaku

1 Připojte flexibilní rameno dýchacího vaku (A) 
k hadici (B).

2 Vložte obě součásti do koše.

3 Druhý konec hadice připojte ke vhodné trysce 
(C) na koši.
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Vložka absorbéru

Požadované pomůcky:
– Hadice (průměr: 12 mm (0,47 in), délka: max. 

50 cm (19,7 in)) pro připojení vložky absorbéru

1 Připojte vložku absorbéru (A) k hadici (B).

2 Vložte obě součásti do koše.

3 Druhý konec hadice připojte ke vhodné trysce 
(C) na koši.

Nádobka absorbéru

 Uložte nádobku absorbéru otvorem dolů na 
injekční trysku.

Modul turbíny TurboVent 2

Požadované pomůcky:
– Adaptér

Modul turbíny TurboVent 2 vyžaduje zvláštní 
držák. Tento držák musí být namontovaný na 
vhodné proplachovací trysce na koši. 

1 Vložte modul TurboVent 2 (A) do držáku (B). 
Přesvědčte se, že aretace slyšitelně zaskočila.
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2 Nasaďte víko (C).

Po skončení programového cyklu postupujte takto:

1 Sejměte víko (C) s modulu turbíny TurboVent 2.

2 Uvolněte aretaci (D). Vyjměte modul 
TurboVent 2.

3 Zkontrolujte všechny součásti, zda není vidět 
nějaké znečištění.

4 V případě nutnosti cyklus zopakujte.

5 Je-li to nutné, upevněte víko (C) na držáku (E)

Sušení modulu turbíny TurboVent 2

Sušení modulu turbíny TurboVent 2 je možné 
těmito dvěma metodami:

1 Zbavte modul turbíny TurboVent 2 zbytkové 
kapaliny.

2 Postavte TurboVent 2 (F) otvory dolů, aby z něj 
vytekly poslední zbytky kapaliny.

– Umístěte TurboVent 2 do sušárny na tři 
hodiny při teplotě 60 °C (140 °F).
Nebo

– Nechte TurboVent 2 po dobu 24 hodin sušit 
při pokojové teplotě na mřížce. Mřížka 
umožňuje proudění vzduchu.

Je možných nejméně 30 cyklů ošetřování.

Postup při ošetřování

1 Vyberte program.

2 Když je program ukončen, součásti 
zkontrolujte, zda nejsou viditelně znečištěny, a 
v případě nutnosti program opakujte.

3 Součásti zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti je vyměňte.

1
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Skladování a přeprava

Po ošetření neexistují žádné speciální požadavky 
pro skladování a přepravu výrobku. Všechny 
ostatní informace v návodu k použití týkající se 
skladování a přepravy nadále platí. Kromě toho 
musí být splněny požadavky na zamezení 
kontaminace a poškození výrobku. Patří k nim 
například skladování v suchém a bezprašném 
prostředí a zabránění poškození během přepravy 
na místo použití.

Další prostředky a procedury pro ošetřování

Dezinfekční prostředky

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

Prostředek pro povrchovou dezinfekci

Výrobci prostředků pro povrchovou dezinfekci 
prokázali přinejmenším následující spektra 
účinnosti:
– baktericidní
– levurocidní
– virucidní nebo virucidní proti obaleným virům

Dodržujte pokyny výrobce prostředků pro 
dezinfekci povrchů.
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V okamžiku zkoušek byly následující prostředky 
pro dezinfekci povrchů kompatibilní s použitými 
materiály:

Firma Dräger upozorňuje, že prostředky uvolňující 
kyslík a chlor mohou u některých materiálů 
způsobit změnu barvy. Změna barvy však 
neznamená, že by produkt nefungoval správně.

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

Skupina účinných lá-
tek

Prostředek pro povrchovou 
dezinfekci

Výrobce Zápis

Prostředky uvolňující 
chlor

BruTab 6S Brulin EPA1)

1) Agentura pro ochranu životního prostředí ve Spojených státech

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Prostředky uvolňující 
kyslík

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

Sloučeniny čtyřmocné-
ho amonia

acryl-des2)

2) Virucidní proti obaleným virům

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)

3) Australský registr terapeutického zboží
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Procedury pro ošetřování

Sterilizace párou

Následující součásti mohou být sterilizovány parou:
– Dýchací systém
– Nádobka absorbéru
– Modul turbíny TurboVent 2

1 Proveďte sterilizaci součástí (max. teplota 
134 °C (273,2 °F) po dobu 5 min).

2 Součásti zkontrolujte, zda není vidět nějaké 
poškození, a v případě nutnosti je vyměňte.

POZNÁMKA
Sterilizace párou může způsobit zkrácení život-
nosti modulu turbíny TurboVent 2.
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Po ošetření

Sestavení a montáž specifických součástí přístroje

Nezbytné předpoklady:
– Všechny součásti byly ošetřeny a jsou suché.

Montáž modulu turbíny TurboVent 2

1 Vložte modul turbíny (B) do uložení pro dýchací 
systém (C).

2 Utáhněte rychlouzavírací šrouby (A) pro 
ventilátor otočením o 90° ve směru pohybu 
hodinových ručiček.

Sestavení dýchacího systému

1 Proveďte vizuální kontrolu povrchu těsnění 
a keramických disků ve ventilech.

2 Zašroubujte přídavný vzduchový ventil (A).

3 Nasaďte horní část krytu.

4 Utáhněte pět rychlouzavíracích šroubů (B) 
otočením o 90° ve směru pohybu hodinových 
ručiček. Použijte k tomu 6 mm šroubovák na 
vnitřní šestihrany (je součástí dodávky).
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UPOZORNĚNÍ

Na spojky dýchacího systému neaplikujte siliko-
nový sprej! Silikonový sprej může vniknout do dý-
chacího systému a slepit ventily.
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Montáž ventilu APL

1 Nasaďte ventil APL (A) svisle na horní část 
dýchacího systému.

Je-li dýchací systém nainstalován, musí značka 
(B) směřovat k uživateli.

2 Utáhněte vroubkovanou matici (C) ve směru 
pohybu hodinových ručiček.

Instalace flow-senzorů

1 Vložte oba flow-senzory (A) do dýchacího 
systému. Sešroubujte je pomocí spojek 
(použijte jen modré, neotočné připojovací 
spojky).

Montáž flexibilního ramena (volitelně)

1 Je-li připojená: stáhněte kolenovou přípojku (A) 
pro dýchací vak s dýchacího systému.

2 Nasaďte přípojku ramena (B) na dýchací 
systém. Utáhněte ji oběma vroubkovanými 
šrouby. Zkontrolujte spolehlivost upevnění 
ramena.
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VAROVÁNÍ

Nebezpečí vznícení

Zbytkové výpary vysoce hořlavých dezinfekč-
ních prostředků (např. alkoholových) a usaze-
niny neodstraněné při ošetření se při provozu 
flow-senzoru mohou vznítit.
– Zajistěte vyčištění a dezinfekci nezanechá-

vající částice nečistot.
– Po dezinfekci nechte flow-senzor větrat 

alespoň 30 minut.
– Před vložením flow-senzoru zkontrolujte, 

zda není viditelně poškozený či znečiště-
ný, například zbytky hlenu, aerosoly léčiv 
či pevnými částicemi.

– Je-li flow-senzor poškozen, znečištěn 
nebo obsahuje-li částice, vyměňte jej.
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POZNÁMKA
V závislosti na datu výroby je možné, že dýchací 
systém nebude mít závitové zdířky pro připojení 
flexibilního držáku dýchacího vaku. V tom případě 
je montáž možná jen za předpokladu, že namísto 
stávajícího dýchacího systému bude použit nový 
systém se závitovými zdířkami.

A
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C



Dodatek Zeus Infinity Empowered 25

Čeština

Připojení adaptéru CLIC (volitelného)

1 Našroubujte adaptér CLIC (A) na dolní část 
dýchacího systému.

2 Zkontrolujte správné vyrovnání adaptéru CLIC 
(A). Uvolňovací tlačítko (B)  musí viditelně 
(směrem dopředu) směřovat k uživateli.

Montáž dýchacího systému

1 Nasaďte dýchací systém (A) svisle shora na 
nosný systém (B).

2 Dýchací systém zajistěte otočením dvou 
postranních otočných pojistek (C) až nadoraz.

Montáž absorbéru CO2

Opakovaně použitelný absorbér

1 Zasuňte vložku absorbéru (A) zcela do nádobky 
absorbéru.

Doporučení:

Používejte pouze Drägersorb 800 Plus nebo 
Drägersorb Free. Nepoužívejte zrnité práškové 
vápno, jelikož zvýšená prašnost může ohrozit 
funkčnost přístroje Zeus IE.

2 Vložte filtr absorbéru IBF (B) tak, aby byl popis 
čitelný a filtr zapadl.

3 Vložte absorbér CO2 (C) do dýchacího systému 
a otočte jej nadoraz ve směru pohybu 
hodinových ručiček.
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POZNÁMKA
Zajistěte, aby absorpční vápno nevyschlo.
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UPOZORNĚNÍ
Naplňte absorbér CO2 čerstvým absorpčním 
vápnem až po horní značku. Jinak může být ome-
zena provozní spolehlivost.
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Absorbér CLIC (jednorázový)

1 Před vložením jednorázový absorbér protřepte 
(například několikerým obrácením sem a tam), 
aby se absorpční vápno uvnitř provzdušnilo.

2 Odstraňte těsnicí uzávěr z nového 
jednorázového absorbéru.

3 Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) na adaptéru 
CLIC. Držák (B) se vyklopí.

4 Zasuňte nový jednorázový absorbér nadoraz 
do držáku (B). Držák zaklopte nazpět do 
adaptéru CLIC, až slyšitelně zaskočí.

Montáž sběrného systému anestetických plynů

Systém odsávání anestetik (AGSS) musí splňovat 
požadavky normy ISO 8835-3 a ISO 80601-2-13.

 Dodržujte návod k použití sběrného systému 
anestetických plynů (AGS).

1 Připojte propojovací hadici na spojku 
odpadního plynu (A) dole na zadní straně 
přístroje a na boční spojku (B) sběrného 
systému.

2 Zapojte odsávací hadici do spojky (D) sběrného 
systému.

3 Připojte konektor (E) k odsávací hadici.

4 Ujistěte se, že druhá spojka sběrného systému 
(C) je uzavřena.
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění pacienta

Jsou-li postranní otvory sběrného systému 
zakryty, může v dýchacím systému a v pacien-
tových plicích vzniknout podtlak.

Nedovolte, aby byly postranní otvory sběrné-
ho systému zablokovány.
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Příprava před následujícím použitím přístroje

Sestavení a montáž příslušenství a spotřebního 
materiálu specifického pro pacienta

 Sestavte přístroj s tímto příslušenstvím:
– Dýchací hadice
– Dýchací vak
– Filtry
– Kondenzační nádobka
– Vzorkovací hadička

1 Nasuňte dýchací hadice (A) na inspirační a 
exspirační port dýchacího systému. Připojte je 
k Y-spojce.

2 Připojte dýchací vak (C) s konektorem k 
dýchací hadici. Kratší dýchací hadici nastrčte 
na zahnutý konektor. Dýchací vak zavěste na 
držák tak, aby visel svisle směrem dolů.

Nebo

Připojte dýchací vak k ramenu pro vak 
(volitelně), viz strana 24.

Pro dokonalou funkci uzavřené regulační 
smyčky doporučujeme použít dýchací vaky 
Dräger (viz seznam příslušenství).

3 Na Y-spojku připojte filtr HME (B) nebo filtr.

4 Do příslušných políček na nových 
kondenzačních nádobkách zapište aktuální 
datum.

5 Zasuňte kondenzační nádobky zpět do držáku, 
až řádně zapadnou.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí v důsledku přítomnosti pevných 
částic a prachu

Kvůli ochraně pacienta proti výskytu pevných 
částic a prachu v plynu musí být mezi inspi-
rační větví dýchacího systém a pacientem vlo-
žen filtr.

Použijte filtr na Y-spojce nebo filtr na inspirač-
ním portu.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí popálení při používání vysokofrek-
venčních chirurgických nástrojů a přístrojů

Nepoužívejte antistatické nebo vodivé dýcha-
cí hadice.

POZNÁMKA
Přístroj Zeus IE neobsahuje přírodní kaučukový 
latex. 

Abyste minimalizovali riziko expozice latexu, pou-
žívejte dýchací vaky a dýchací hadice vyrobené 
bez přírodního kaučukového latexu.

UPOZORNĚNÍ

Neuvádějte přístroj do provozu bez kondenzační 
nádobky. Voda a bakterie mohou proniknout do 
měřicího systému. Znečištění může nepříznivě 
ovlivnit proces měření plynů. Následkem může 
být i výpadek měření plynů. Nebezpečí kontami-
nace přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Na O-kroužky držáku kondenzační nádoby na 
vodu neaplikujte silikonový sprej. Silikon může 
proniknout do měřicího článku a nepříznivě ovliv-
nit analýzu plynu.
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6 Vzorkovací hadičkou (D) propojte filtr HME na 
Y-spojce a kondenzační nádobku CO2 (E).

7 Připojte vnitřní vzorkovací hadičku (F) ke 
kondenzační nádobce Protect (G).

Kontrola připravenosti k provozu

Nezbytné předpoklady:
– Přístroj byl sestaven a připraven tak, aby byl k 

dispozici pro použití.

Procedura:

 Zkontrolujte, zda je připraven k provozu, viz 
návod k použití, kapitola "Uvedení přístroje do 
provozu".

Konektor vnitřní vzorkovací hadičky 
ke kondenzační nádobce Protect

Konektor vzorkovací hadičky ke kon-
denzační nádobce CO2

1
5

7

F

G



Dodatek Zeus Infinity Empowered 29

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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