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VIGYÁZAT
Az orvostechnikai eszköz megfelelő 
használata érdekében olvassa el és 
kövesse az ahhoz mellékelt használati 
útmutatót és jelen kiegészítő 
dokumentumot.
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Kiegészítés a használati útmutatóhoz

 A kiegészítő dokumentumot a használati 
útmutatóval egy helyen kell tárolni.

Ez a kiegészítő dokumentum frissíti az altatógép 
felújítására vonatkozó alábbi fejezeteket a Zeus IE 
összes használati útmutatójában és kiegészítő 
dokumentumában.

Dokumentummal kapcsolatos tudnivalók

Márkanevek

A meglévő márkanevek az alábbi márkanevekkel egészítettük ki 
vagy cseréltük le.

A Dräger bejegyzett márkanevei

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

Külső gyártó márkanevei

Használati útmutató Cikkszám Kiadás

Zeus IE SW 2.n 9054913  1 – 2015-02 és újabb

MEGJEGYZÉS
A fejezetnevek az illető dokumentumokban eltér-
hetnek.

Márkanév

WaterLock®

Márkanév A márkanév tulajdonosa

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

Márkanév A márkanév tulajdonosa
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Felújítás

Biztonsági tudnivalók

Megfelelő felújítás

SpiroLife áramlásérzékelőVIGYÁZAT

Az orvostechnikai eszközök nem megfelelő 
felújításából adódó veszély

Az újrafelhasználható orvostechnikai eszkö-
zöket fel kell újítani, ellenkező esetben megnő 
a fertőzésveszély.
– Tartsa be az egészségügyi intézmény fer-

tőzésmegelőzési szabályait és felújítási 
előírásait.

– Tartsa be az adott országban érvényes fer-
tőzésmegelőzési szabályokat és az orvos-
technikai eszközök felújítására vonatkozó 
előírásokat.

– Az eszközt jóváhagyott felújítási eljárások 
szerint újítsa fel.

– Újítsa fel az újrafelhasználható eszközöket 
minden használat után.

– Tartsa be a gyártó utasításait a tisztítósze-
rekre, fertőtlenítőszerekre és a felújítandó 
eszközökre vonatkozóan.

VIGYÁZAT

Meghibásodott orvostechnikai eszközök miatt 
fennálló veszély

Felújított orvostechnikai eszközöknél előfor-
dulhatnak az elhasználódás jelei, pl. repedé-
sek, deformálódás, elszíneződés vagy leválás.

Ellenőrizze orvostechnikai eszközöket, hogy 
nem látható-e rajtuk sérülés. Ha szükséges, 
cserélje azokat.

FIGYELEM
Áramlásmérő meghibásodása miatt fellépő ve-
szély

A nem megfelelő felújítás és a szennyeződések 
(pl. lerakódások vagy részecskék) károsíthatják 
az áramlásérzékelőt.
– Ne tisztítsa vagy fertőtlenítse gépben az 

áramlásérzékelő betétjét.
– Ne végezzen plazmasterilizálást vagy sugárs-

terilizálást.
– Ne használjon vízsugarat, sűrített levegőt, ke-

fét vagy ehhez hasonló eszközt az áramlásér-
zékelő betétjén.

– Ne használjon ultrahangos fürdőt.
– A megfelelő használati útmutató szerint tisztít-

sa és fertőtlenítse az áramlásmérőt.
– Az áramlásmérő fertőtlenítéséhez csak tiszta 

fertőtlenítőszer oldatokat használjon.
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Felújítással kapcsolatos tudnivalók

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

Tartsa be az egészségügyi intézmény 
fertőzésmegelőzési szabályait és felújítási 
előírásait (pl. a felújítási időszakokat illetően).

VIGYÁZAT

Tűzveszély

A rendkívül gyúlékony fertőtlenítőszerek (pl. 
alkoholok) és a felújítás során el nem távolí-
tott lerakódások gőzei az áramlásérzékelő 
használata közben meggyulladhatnak.
– Gondoskodjon, hogy a tisztítás és fertőtle-

nítést követően ne maradjanak vissza 
szemcsék.

– Fertőtlenítés után legalább 30 percig szel-
lőztesse az áramlásérzékelőt.

– Az áramlásérzékelő behelyezése előtt elle-
nőrizze, hogynem láthatók-e rajta sérülé-
sek vagy szennyeződések, mint pl. nyálka-
maradvány, gyógyszer-aeroszol vagy 
szemcsék.

– Cserélje ki a sérült, szennyezett vagy nem 
szemcsés áramlásérzékelőket.

VIGYÁZAT

A páciens tartozékhiba miatt bekövetkező sé-
rülésének veszélye

Az egyszer használatos orvostechnikai eszkö-
zöket kizárólag egyszeri használatra tervez-
ték, gyártották és minősítették. Újbóli felhasz-
nálás, felújítás vagy sterilizálás a tartozék 
meghibásodásához és a páciens sérüléséhez 
vezethet.

Az egyszer használatos orvostechnikai eszkö-
zöket nem szabad ismét felhasználni, felújíta-
ni vagy sterilizálni.
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Besorolás a felújítás szempontjából

Az orvostechnikai eszközök besorolása

A besorolás az orvostechnikai eszköz 
rendeltetésszerű használatától függ. A Spaulding 
besorolás alapja a fertőzések átvitelének 
kockázata, ha az orvostechnikai eszközt megfelelő 
felújítás nélkül alkalmazzák a páciensen.

A készülékpecifikus komponensek besorolása

Tartsa be a komponensek használati útmutatóját.

Az alábbi besorolás a Dräger ajánlása.

Nem kritikus

– A készülék felületei, ideértve a képernyőt is
– Gurulóállványok és tartók
– Az alapkészülék levehető alkatrészei
– A lélegeztető rendszer tartója

Félkritikus

– Lélegeztető rendszer
– Burkolat (felső rész és alsó rész)
– Kilégző és belégző port
– APL szelep
– Járulékos levegőszelep

– Hajlítható ballontartó kar (opció)
– TurboVent 2 ventilátormodul
– Abszorbertartály és abszorberbetét

Kritikus

Az orvostechnikai eszköz nem tartalmaz 
kritikusként besorolt alkatrészeket.

Besorolás Magyarázat

Nem kritikus Csak ép bőrrel érintkezésbe kerülő komponensek

Félkritikus Légzési gázt szállító, illetve nyálkahártyával vagy patológiás elváltozást mutató 
bőrrel érintkezésbe kerülő komponensek

Kritikus Bőrön vagy nyálkahártyán áthatoló, illetve vérrel érintkezésbe kerülő komponen-
sek
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Felújítás előtt

Szétszerelés előtt vegye figyelembe

1 Kapcsolja ki az orvostechnikai eszközt és az 
összes hozzá csatlakoztatott eszközt.

2 Válassza le az összes elektromos csatlakozót.

Páciensspecifikus tartozékok és fogyóeszközök

A páciensspecifikus tartozékokat és 
fogyóeszközöket el kell távolítani a készülékből, és 
szükség esetén szét kell szerelni őket.

Többször használható orvostechnikai eszközök:

 Ha a többször használható orvostechnikai 
eszköz saját használati utasítással rendelkezik, 
akkor a felújítást ennek a külön használati 
útmutatónak az alapján végezze.

 Ha a többször használható orvostechnikai 
eszközhöz nem áll rendelkezésre külön 
használati útmutató, akkor a felújítást ennek a 
kiegészítő dokumentumnak az utasításai 
alapján végezze el.

Egyszer használatos orvostechnikai eszközök:

 Használat után ártalmatlanítsa az egyszer 
használatos orvostechnikai eszközöket.

A páciensspecifikus tartozékok és 
fogyóeszközök eltávolítása

Távolítsa el az alábbi tartozékokat:

– Lélegeztető tömlők
– Lélegeztető ballon
– Szűrők
– Páracsapdák

A szűrő eltávolítása

 Vegye ki a szűrőt (A) a belégző port, kilégző 
port vagy az Y-darab csőcsonkjáról.

A lélegeztető ballon eltávolítása

Szerelje le a lélegeztető ballont és a tömlőt (B).

0
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A lélegeztető tömlők eltávolítása

 Húzza le a lélegeztető tömlőket (C) 
a lélegeztető rendszer csatlakozóiról.

A mintavevő cső eltávolítása

 Válassza le a mintavevő csövet (D) a CO2 
páracsapdáról (E) és az Y-darab szűrőjéről.

 Szerelje le a belső mintavevő csövet a Protect 
páracsapdáról (F).

0
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6

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy a lélegeztető tömlők ne sérül-
jenek meg.
Csatlakozás vagy leválasztás során a lélegeztető 
tömlőket mindig a karmantyúnál fogja meg, és 
nem a bordázott részen. Ellenkező esetben a vé-
dőspirál kijöhet a csatlakozógyűrűből.
Sérült védőspirál esetén a lélegeztető tömlő meg-
törhet, és a lélegeztetés megszakadhat.
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VIGYÁZAT
Fertőzésveszély

A légzési gáz, melyben fertőző anyag is lehet, 
a mintavevő csövön keresztül áramlik.
– Ha nincs baktériumszűrő a mintavevő cső 

és a páciens közé beépítve, a mintavevő 
csövek nem használhatók többször, és 
minden egyes páciens után kicserélendők.

– Tartsa be a páracsapdákra vonatkozó cse-
reidőközöket.

– A gázmintavevő visszatérő vezeték bakté-
riumszűrőjét a "Karbantartás" c. fejezet-
ben foglalt ütemezés szerint cserélje le.

VIGYÁZAT
A fertőtlenítőszerek használata miatt fellépő 
anyagkárosodás

Ha a mintavevő cső fertőzött, és fertőtlení-
tőszer-maradványok vannak a mintavevő cső-
ben, ezek a maradványok később bekerülhet-
nek a páracsapdába és a mérőmodulba. Ez hi-
bás méréshez vezethet.

A mintavevő csövek egyszer használatos or-
vostechnikai eszközök. Az egyszer használa-
tos orvostechnikai eszközöket nem szabad 
fertőtleníteni.
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A páracsapdák eltávolítása

 Tartsa be a páracsapdák használati 
útmutatóját.

A Zeus IE két páracsapdával rendelkezik, amelyek 
a készülékmonitorozó rendszert védik:

– Protect: A belső mintavevő cső páracsapdája
– CO2: A pácienshez menő mintavevő cső 

páracsapdája

1 Húzza ki előrefelé a CO2 páracsapdát (E).

2 Húzza ki előrefelé a Protect páracsapdát (F).

1
0

6
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Eszközspecifikus komponensek

Az eszközspecifikus komponenseket el kell 
távolítani a készülékből és szükség esetén szét kell 
szerelni őket.

A CO2-abszorber eltávolítása

1 Vegye le a CO2-abszorbert:

– CLIC abszorber (egyszer használatos)
vagy

– Többször használható CO2 abszorber

CLIC abszorber (egyszer használatos 
abszorber)

 Tartsa be a CLIC abszorber használati 
útmutatóját.

1 Nyomja meg a kioldó gombot (A). A CLIC 
adapter felnyílik.

2 Tolja ki a CLIC abszorbert (C) felfelé 
a tartóból (B).

3 Csukja vissza a tartót, amíg a helyére nem 
kattan.

Többször használható abszorber

1 Csavarozza ki a CO2-abszorbert (A) 
a lélegeztető rendszerből.

2 Vegye ki és ártalmatlanítsa az opcionális 
porszűrőt (B).

3 Ürítse ki az abszorbens szódát. Ártalmatlanítsa 
az abszorbens szóda használati útmutatója 
szerint.

4 Vegye ki az abszorber tartójából az 
abszorberbetétet (C). A tömítőgyűrű (D) az 
abszorberbetétben marad.

5 Készítse elő a CO2-abszorbert a mosó-
fertőtlenítőben való tisztításra és fertőtlenítésre.

0
6

8

A
B

C

0
1

8
0

1
3

A

B

D

C



Magyar

10 Kiegészítő dokumentum Zeus Infinity Empowered

A lélegeztető rendszer eltávolítása

1 Oldja ki a két oldalon található bajonettzárat (A).

2 Tolja ki felfelé a lélegeztető rendszert 
a fogantyúnál fogva (B).

3 Csavarozza ki a CLIC adaptert (opcionális).

A CLIC adapter (opcionális) eltávolítása

 Tartsa be a CLIC adapter használati 
útmutatóját.

Az áramlásérzékelők eltávolítása

 Kövesse az áramlásérzékelőkhöz mellékelt 
használati útmutatóban leírtakat.

1 Lazítsa meg a recés fejű anyát a kilégző 
porton (A). Vegye le a csatlakozót.

2 Lazítsa meg a recés fejű anyát a belégző 
porton (B). Vegye le a portot.

3 Vegye ki a két áramlásérzékelőt (C).

0
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MEGJEGYZÉS
Az abszorbens szóda lélegeztető rendszerbe való 
véletlen behatolásának megelőzése érdekében 
ne szállítsa a lélegeztető rendszert teli, többször 
használható CO2-abszorberrel.
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A lélegeztető rendszer szétszerelése

1 Az óramutató járásával ellentétes irányban 90°-
kal elfordítva oldja ki az öt gyorsrögzítő 
csavart (A). Ehhez használjon egy 6 mm-es 
imbuszkulcsot (a csomagolás tartalmazza).

2 Vegye le a ház felső részét (B).

3 Csavarja ki a járulékos levegőszelepet (C).

4 Készítse elő a takaróelemeket a mosó-
fertőtlenítőben való tisztításra és fertőtlenítésre.

Az APL-szelep eltávolítása

1 Lazítsa meg a recézett anyát (A).

2 Húzza le a szelepet (B).

Szerelje le a lélegeztető ballont (opcionális) és 
a hajlítható tartókarját.

1 Oldja ki a tartókar csatlakozóján a recésfejű 
csavarokat (A).

2 Húzza le a lélegeztető rendszer tartókarját.
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VIGYÁZAT
A lélegeztető rendszer károsodásának veszé-
lye

Ha a lélegeztető rendszer felújítása előtt nem 
szereli szét az APL szelepet, az a lélegeztető 
rendszer szivárgásához vezethet.

A felújítás előtt mindig vegye le az APL szele-
pet.
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A TurboVent 2 ventilátormodul eltávolítása

1 Alkalmas segédeszközzel (pl.: egy éremmel) az 
óramutató járásával ellentétes irányban 90°-kal 
elfordítva oldja aki a 2 gyorsrögzítő csavart (A).

2 Vegye ki a ventilátormodult (B)  a lélegeztető 
rendszer tartójából (C).

Az anesztetikus gáz elvezető rendszer 
eltávolítása

 Tartsa be az altatógáz-gyűjtőrendszerhez 
mellékelt használati útmutatóban leírtakat.

1 Válassza le a szívótömlőt (A) a Zeus IE hátulján 
található gyűjtőrendszerről.

2 Vegye le az átkötő csövet (B).

3 Távolítsa el az anesztetikus gáz 
gyűjtőrendszert (C).
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Jóváhagyott felújítási eljárások

A komponens felújítási eljárásainak áttekintése

Komponensek Felületi fertőtlenítés 
tisztítással

Gépi tisztítás termikus 
fertőtlenítéssel

A folyamat leírása

– A készülék felületei, 
ideértve a képernyőt 
is

– Gurulóállványok és 
tartók

– Az alapkészülék le-
vehető alkatrészei

Igen Nem Lásd a 14. oldalon

– A lélegeztető rend-
szer tartója

Igen Nem Lásd a 15. oldalon

– Lélegeztető rend-
szer
– Burkolat (felső 

rész és alsó rész)
– Kilégző és belég-

ző port
– APL szelep
– Járulékos le-

vegőszelep
Nem Igen

Lásd a 16. oldalon

– Hajlítható ballontar-
tó kar (opció)

Lásd a 17. oldalon

– TurboVent 2 ventilá-
tormodul

Lásd a 18. oldalon

– Abszorbertartály és 
abszorberbetét

Lásd a 18. és 18. oldalon
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Felületi fertőtlenítés tisztítással

Komponensek:
– A készülék felületei, ideértve a képernyőt is
– Gurulóállványok és tartók
– Az alapkészülék levehető alkatrészei
– A lélegeztető rendszer tartója

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, majdnem steril, nem 
szöszölődő törlőkendőt használjon.

Tisztítás

1 A nyilvánvaló szennyeződéseket a felületi 
fertőtlenítőszerrel átitatott eldobható 
törlőkendővel (vagy hasonló kendővel) törölje 
le.

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, 
majdnem steril és szöszmentes törlőkendőt.

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.

Komponensek Felületi fertőtlení-
tőszer

Gyártó Koncentráció Behatási idő

– A készülék felületei, ide-
értve a képernyőt is

– Gurulóállványok és tartók
– Az alapkészülék levehető 

alkatrészei

Dismozon Bode
Chemie

1,6 % 15 perc

A lélegeztető rendszer tartója Mikrobac Tissues Bode
Chemie

– –

VIGYÁZAT

Az eszközbe jutott folyadék miatt fennálló ve-
szély

Az orvostechnikai eszközbe jutott folyadék az 
alábbiakat okozhatja:
– az orvostechnikai eszköz károsodását
– áramütést
– az orvostechnikai eszköz hibás működését

Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék az or-
vostechnikai eszközbe.
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Kiegészítő információk

A lélegeztető rendszer tartója

Előfeltétel:

– A lélegeztető rendszer ki van szerelve.

Végezze el az alábbi lépéseket:

1 Használjon egy fertőtlenítőszerrel átitatott 
törlőkendőt vagy egy használatra kész 
eldobható kendőt.

2 Végezze el a lélegeztető rendszer tartójának 
felületi fertőtlenítését úgy, hogy legalább 
háromszor előre-hátra mozgatja. Különösen 
figyeljen arra, hogy fertőtlenítse az optikai 
jelöléssel rendelkező csatlakozásokat (A). 

Ismételje meg az 1. és 2. lépést a megfelelő 
módon. Használjon az 1. és 2. lépés 
megismétlésénél mindig egy új törlőkendőt.

0
7

3

MEGJEGYZÉS
– Ne használjon alkoholos fertőtlenítőszereket.
– Távolítsa el a lerakódásokat.
– Gondoskodjon róla, hogy a tisztítás és fertőt-

lenítést követően ne maradjanak vissza 
szöszmaradványok.

– Ne kerüljön folyadék a belsejébe!

VIGYÁZAT
Az eszközbe jutott folyadék miatt fennálló ve-
szély

Az orvostechnikai eszközbe jutott folyadék az 
alábbiakat okozhatja:
– az orvostechnikai eszköz károsodását
– áramütést
– az orvostechnikai eszköz hibás működését

Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék az or-
vostechnikai eszközbe.

A (6x)
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Gépi tisztítás termikus fertőtlenítéssel

Használjon az ISO 15883 szabvány előírásainak 
megfelelő mosó-fertőtlenítőt. A Dräger az 
anesztéziai tartozékok és lélegeztetőgép-
tartozékok számára egy betöltőkocsi használatát 
javasolja. Kövesse a gyártó utasításait a mosó-
fertőtlenítőre vonatkozóan.

Komponensek:
– Lélegeztető rendszer

– Burkolat (felső rész és alsó rész)
– Kilégző és belégző port
– APL szelep
– Járulékos levegőszelep

– Abszorbertartály
– Abszorberbetét
– TurboVent 2 ventilátormodul
– Hajlítható ballontartó kar (opció)

Előfeltételek:
– Készítse elő a mosó-fertőtlenítőt a gyártó 

utasításainak megfelelően.

Lépés Hatóanyag Gyártó Koncentráció Hőmérséklet Behatási idő

Tisztítás Neodisher 
MediClean 
Forte

Dr. Weigert A gyártó utasítá-
sai szerint

Legalább 55 °C 
(131 °F)

Legalább 
10 perc

Fertőtlenítés – – – Legalább 90 °C 
(194 °F)

Min. 5 perc

Szárítás – – – – A szárítási idő a 
töltettől függ
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A komponensek elhelyezése a betöltőkocsin

A készülék felszereltségi fokától függően 
előfordulhat, hogy nem rendelkezik az összes 
komponenssel.

Valamennyi komponenst biztonságosan kell 
elhelyezni a betöltőkocsin. Gondoskodjon az 
alábbiakról:

– Minden felület és belső tér teljesen átöblíthető 
legyen.

– A víz szabadon ki tud folyni.

Az alábbi ábrák nem kötelező érvényű ajánlások az 
egyes komponensek számára. A használt mosó-
fertőtlenítőtől függően más pozíciók is 
lehetségesek.

A csatlakozások kötelező érvényűek.

Lélegeztető rendszer

 Helyezze el a lélegeztető rendszert (A) és a 
borítót (B) kissé megdöntve.

Hajlítható ballontartó kar (opció)

Szükséges segédeszközök:
– Tömlő (átmérő: 12 mm (0,47 in), hosszúság: 

max. 50 cm (19,7 in)) a ballontartó kar 
csatlakoztatására

1 Csatlakoztassa a hajlítható ballontartó kart (A) 
a tömlőre (B).

2 Helyezze mindkettőt a betöltőkocsira.

3 Csatlakoztassa a tömlő másik végét egy 
megfelelő tömlőcsatlakozóra (C) 
a betöltőkocsin.
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Abszorberbetét

Szükséges segédeszközök:
– Tömlő (átmérő: 12 mm (0,47 in), hosszúság: 

max. 50 cm (19,7 in)) az abszorberbetét 
csatlakoztatására

1 Csatlakoztassa az abszorberbetétet (A) 
a tömlőre (B).

2 Helyezze mindkettőt a betöltőkocsira.

3 Csatlakoztassa a tömlő másik végét egy 
megfelelő tömlőcsatlakozóra (C) 
a betöltőkocsin.

Abszorbertartály

 Helyezze az abszorbertartályt a nyitott oldalával 
lefelé egy injektor csőcsonkra.

TurboVent 2 ventilátormodul

Szükséges segédeszközök:
– Adapter

A TurboVent 2 ventilátormodul számára egy 
speciális tartó szükséges. Ezt a tartót fel kell 
szerelni a betöltőkocsi egyik átöblítő 
fúvókájára. 

1 Helyezze a TurboVent 2 ventilátormodult (A) 
a tartóba (B). Bizonyosodjon meg, hogy 
hallhatóan a helyére kattan.

0
9

6
0

9
8

A

B

C

0
4

1

A

B



Kiegészítő dokumentum Zeus Infinity Empowered 19

Magyar

2 Helyezze fel a sapkát (C).

A ciklus végén, járjon el az alábbiak szerint:

1 Vegye le a sapkát (C) a TurboVent 2 
ventilátormodulról.

2 Oldja ki a reteszelést (D). Vegye ki a TurboVent 
2 ventilátormodult.

3 Ellenőrizze az összes komponenst, hogy ne 
legyen rajtuk látható szennyeződés.

4 Ha szükséges, ismételje meg a ciklust.

5 Ha szükséges, rögzítse a sapkát (C) 
a tartón (E).

A TurboVent 2 ventilátormodul szárítása

A TurboVent 2 ventilátormodul szárítását az alábbi 
két módszerrel végezhető el:

1 Távolítsa el a maradék nedvességet 
a TurboVent 2 ventilátormodulból.

2 Fordítsa a TurboVent 2 ventilátormodult (F) 
a nyitott oldalával lefelé, amíg az összes víz 
kiürül belőle.

– Szárítsa a TurboVent 2 ventilátormodult 
szárítószekrényben 3 órán át 60 °C-on 
(140 °F).
vagy

– Szárítsa a TurboVent 2 ventilátormodult 
24 órán át egy rácson szobahőmérsékleten. 
A rácson a levegőnek áramolnia kell.

Legalább 30 sterilizációs ciklusra van lehetőség.

Felújítás elvégzése

1 Válasszon ki egy ciklust.

2 Ha a ciklus befejeződött, ellenőrizze, hogy 
látható-e szennyeződés a komponenseken. 
Szükség esetén ismételje meg a ciklust.

3 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés a 
komponenseken, és szükség esetén cserélje ki 
azokat.
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Tárolás és szállítás

A felújítás után nincsenek speciális követelmények 
az orvostechnikai eszköz tárolásával és 
szállításával kapcsolatosan. Kövesse a tárolásra 
és szállításra vonatkozó egyéb információkat a 
használati útmutatóban. Ezenkívül tartsa be az 
orvostechnikai eszközre vonatkozó fertőzés-
megelőzésre és a sérülés megelőzésére 
vonatkozó előírásokat. Ezek tartalmazzák, pl. 
a pormentes tárolásra és az orvostechnikai eszköz 
használati helyére történő sérülésmentes 
szállítására vonatkozó utasításokat.

Egyéb tisztítószerek és felújítási eljárások

Fertőtlenítőszerek

Használjon az adott országban engedélyezett 
fertőtlenítőszert, amely alkalmas az illető felújítási 
eljárás elvégzéséhez.

Felületi fertőtlenítőszer

A felületi fertőtlenítőszerek gyártói a szereket 
legalább az alábbi hatásspektrumokra tesztelték:
– baktericid hatás
– yeasticid hatás
– virucid hatás vagy burkos vírusokkal szembeni 

virucid hatás

Tartsa be a felületi fertőtlenítőszerek gyártójának 
utasításait.
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A tesztelés idején az alábbi felületi 
fertőtlenítőszerek voltak kompatibilisek az 
orvostechnikai eszköz anyagával:

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.

Hatóanyag besorolása Felületi fertőtlenítőszer Gyártó Jegyzékbe vétel

Klórt felszabadító szerek BruTab 6S Brulin EPA1)

1) United States Environmental Protection Agency (az Egyesült Államok környezetvédelmi hatósága)

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Oxigént felszabadító sze-
rek

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

Kvaterner ammóniumve-
gyületek

acryl-des2)

2) Burokkal rendelkező vírusokkal szemben virucid hatású

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) Australian Register of Therapeutic Goods (terápiás eszközök ausztrál nyilvántartása)
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Felújítási eljárások

Gőzsterilizálás

Az alábbi komponensek gőzzel sterilizálhatók:
– Lélegeztető rendszer
– Abszorbertartály
– TurboVent 2 ventilátormodul

1 Sterilizálja a komponenseket (maximum 134 °C 
(273,2 °F), 5 perc).

2 Ellenőrizze, hogy látható-e sérülés a 
komponenseken, és szükség esetén cserélje ki 
azokat.

MEGJEGYZÉS
A gőzsterilizálás csökkentheti a TurboVent 2 ven-
tilátormodul élettartamát.
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Felújítás után

Összeszerelés és az eszközspecifikus komponensek felszerelése

Előfeltételek:
– Valamennyi komponens fel van újítva és 

száraz.

A TurboVent 2 ventilátormodul beszerelése

1 Szerelje a TurboVent 2 ventilátormodult (B) 
a lélegeztető rendszer tartójába (C).

2 Az óramutató járásával megegyező irányban 
90°-kal elfordítva húzza meg a ventilátor 
gyorsrögzítő csavarjait (A).

A lélegeztető rendszer összeszerelése

1 Szemrevételezéssel ellenőrizze a tömítést és 
a szelepek kerámiatárcsáit.

2 Csavarja be a járulékos levegőszelepet (A).

3 Szerelje fel a ház felső részét.

4 Az óramutató járásával megegyező irányban 
90°-kal elfordítva húzza meg az öt gyorsrögzítő 
csavart (B). Ehhez használjon egy 6 mm-es 
imbuszkulcsot (a csomagolás tartalmazza).
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FIGYELEM

Ne szórjon szilikonsprayt a lélegeztető rendszer 
csatlakozófejeire! A szilikonspray a lélegeztető 
rendszerbe juthat, és ott a szelepek beragadását 
eredményezheti.
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Az APL-szelep felszerelése

1 Helyezze fel az APL szelepet (A) függőlegesen 
a lélegeztető rendszer felső részére.

A lélegeztető rendszer felszerelése közben 
a jelölés (B) a felhasználó felé mutat.

2 Húzza meg a recés fejű anyát  (C) az óramutató 
járásával megegyező irányban.

Az áramlásérzékelők felszerelése

1 Helyezze az áramlásérzékelőket (A) 
a lélegeztető rendszerbe. Csavarozza a 
helyükre a csonkokkal (csak a kék, nem 
forgatható csatlakozócsonkokat használja).

A hajlítható tartókar (opcionális) rögzítése

1 Ha fel van szerelve: távolítsa el a lélegeztető 
ballon ballonkönyökét (A) a lélegeztető 
rendszerről.

2 Helyezze a karon (B) a csatlakozót 
a lélegeztető rendszerre. Szorítsa meg a két 
recésfejű csavar segítségével. Ellenőrizze, 
hogy a kar biztonságosan van-e felszerelve.

0
0

6
1

5
6

VIGYÁZAT

Tűzveszély

A rendkívül gyúlékony fertőtlenítőszerek (pl. 
alkoholok) és a felújítás során el nem távolí-
tott lerakódások gőzei az áramlásérzékelő 
használata közben meggyulladhatnak.
– Gondoskodjon, hogy a tisztítás és fertőtle-

nítést követően ne maradjanak vissza 
szemcsék.

– Fertőtlenítés után legalább 30 percig szel-
lőztesse az áramlásérzékelőt.

– Az áramlásérzékelő behelyezése előtt elle-
nőrizze, hogynem láthatók-e rajta sérülé-
sek vagy szennyeződések, mint pl. nyálka-
maradvány, gyógyszer-aeroszol vagy 
szemcsék.

– Cserélje ki a sérült, szennyezett vagy nem 
szemcsés áramlásérzékelőket.
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MEGJEGYZÉS
A gyártási dátumtól függően előfordulhat, hogy 
a lélegeztető rendszer nem rendelkezik menetes 
perselyekkel a lélegeztető ballon hajlítható tartó-
jának felszereléséhez. Ebben az esetben csak 
úgy lehet felszerelni, ha a meglévő lélegeztető 
rendszer helyett egy új, menetes perselyekkel 
rendelkező lélegeztető rendszert használ.

A
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C
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A CLIC adapter (opcionális) felszerelése

1 Csavarozza a CLIC adaptert (A) a lélegeztető 
rendszer alsó részére.

2 Ellenőrizze a CLIC adapter (A) megfelelő 
elhelyezkedését. Győződjön meg, hogy az 
elengedő gomb (B)  látható, és 
a használó felé (előrefelé) néz.

A lélegeztető rendszer felszerelése

1 Szerelje a lélegeztető rendszert (A) 
a gyűjtőrendszerre (B) vízszintesen felülről. 

2 A két oldalsó bajonetzárral (C) rögzítse 
a helyén a lélegeztető rendszert, azok 
elforgatásával, amíg csak lehet.

A CO2-abszorber felszerelése

Többször használható abszorber

1 Tolja be az abszorberbetétet (A) teljesen az 
abszorbertartályba.

Javaslat:

Csak a Drägersorb 800 Plus vagy Drägersorb Free 
az orvostechnikai eszközt használja. Ne 
használjon granulátumos abszorbens szódát, mert 
a fokozott porszennyezés károsan befolyásolhatja 
a Zeus IE működőképességét.

2 Úgy tegye be az IBF abszorberszűrőt (B), hogy 
a felirat olvasható legyen, és a szűrő 
bepattanjon a helyére.

3 Helyezze a CO2-abszorbert (C) alulról 
a lélegeztető rendszerbe, majd amennyire csak 
lehetséges, forgassa el az óra járásával 
megegyező irányban.
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MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy az abszorbens szóda ne szá-
radjon ki.
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FIGYELEM
Töltse fel a CO2-abszorbert a felső jelzésig új ab-
szorbens szódával. Ellenkező esetben a működő-
képesség romolhat.
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CLIC abszorber (egyszer használatos abszorber)

1 Az abszorbens szóda fellazításához, rázza fel 
az egyszer használatos abszorbert, mielőtt 
behelyezné, pl. úgy, hogy többször a fejére 
fordítja.

2 Az új egyszer használatos abszorberről vegye 
le a védőfóliát.

3 Nyomja meg a kioldó gombot (A) a CLIC 
adapteren. A tartó (B) kinyílik.

4 Nyomja az egyszer használatos abszorbert 
amennyire csak lehet a tartóba (B). Hajtsa hátra 
a tartót amennyire csak lehet, amíg hallhatóan 
a helyére nem pattan a CLIC adapterben.

Az anesztetikus gáz gyűjtőrendszer 
felszerelése

Az altatógáz-elszívó rendszernek (AGSS) meg kell 
felelnie az ISO 8835-3 és az ISO 80601-2-13 
szabványnak.

 Tartsa be az anesztetikus gáz 
gyűjtőrendszerhez (AGS) mellékelt használati 
útmutatóban leírtakat.

1 A szürke átkötő tömlőt húzza rá a készülék hátán, 
alul található elszívó csőcsatlakozóra (A) és a 
gyűjtőrendszer oldalsó csőcsatlakozójára (B).

2 Az elszívó tömlőt húzza rá a gyűjtőrendszer 
csőcsonkjára (D).

3 Kösse a csatlakozót (F) az elszívó tömlőre.

4 Ellenőrizze, hogy a gyűjtőrendszer (C) másik 
csőcsatlakozója zárva van-e.
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VIGYÁZAT
A páciens sérülésének veszélye

Ha a gyűjtőrendszer oldalsó nyílásai le vannak 
takarva, negatív nyomás jöhet létre a lélegez-
tető rendszerben és a páciens tüdejében.

Mindig ellenőrizze, hogy a gyűjtőrendszer ol-
dalsó nyílásai ne legyen akadályozva.
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Előkészítés a készülék következő használata előtt

Összeszerelés és a páciensspecifikus 
tartozékok és fogyóeszközök felszerelése

 Egészítse ki a készüléket az alábbi 
tartozékokkal:

– Lélegeztető tömlők
– Lélegeztető ballon
– Szűrők
– Páracsapda
– Mintavételi vezeték

1 Csatlakoztassa a lélegeztető tömlőket (A) 
a lélegeztető rendszer belégzési és kilégzési 
portjaira. Csatlakoztassa ezeket az Y-darabra.

2 A lélegeztető ballont (C) és a lélegeztető tömlőt 
kösse össze a köztes darab segítségével. 
A rövidebb lélegeztető tömlőt csatlakoztassa 
a szögben hajlított csőcsatlakozóra. 
Csatlakoztassa a lélegeztető ballont 
a ballontartóra úgy, hogy az függőlegesen 
lefelé lógjon.

vagy

Csatlakoztassa a lélegeztető ballont 
a lélegeztető ballon karjára (opcionális), lásd 
a 24. oldalon.

A zárt vezérlőhurok tökéletes működése 
érdekében Dräger lélegeztető ballonok 
használata javasolt (lásd kiegészítők listája).

3 Csatlakoztassa a HME-szűrőt  vagy a szűrőt az 
Y-darab csőcsatlakozójára.

4 Az új páracsapdákon az arra szolgáló helyekre 
jegyezze fel az aktuális dátumot.

5 Nyomja vissza a páracsapdákat a tartóba 
addig, amíg a helyükre nem pattannak.

VIGYÁZAT
Részecskék és por jelenléte miatt fennálló ve-
szély

Annak érdekében, hogy a páciens tüdejébe ne 
kerüljön por vagy bármilyen szennyeződés, 
alkalmazzon szűrőt a lélegeztető rendszer be-
légzési szára és a páciens között.

Használjon szűrőt az Y-darabon vagy a belég-
ző porton.

VIGYÁZAT
Nagyfrekvenciás sebészet esetén égésveszél-
lyel kell számolni

Ne használjon antisztatikus vagy elektromo-
san vezető lélegeztető tömlőket.

MEGJEGYZÉS
A Zeus IE természetes latex felhasználása nélkül 
készül. 

A latexnek való kitettség minimalizálása érdeké-
ben használjon természetes latex nélkül gyártott 
lélegeztetőballont és lélegeztető tömlőket.

FIGYELEM

Ne helyezze működésbe az eszközt páracsapda 
nélkül. Víz és baktériumok kerülhetnek a mérőre-
ndszerbe. A szennyeződések negatívan befolyá-
solják a gázmérést. Ez hibás gázmérést okozhat. 
Fennáll a készülék szennyeződésének a veszé-
lye.

FIGYELEM

Ügyeljen, hogy a páracsapda tartójának tömítését 
ne érje szilikon spray. A szilikon bejuthat a mérő-
cellába, és eltorzíthatja a gázanalízist.
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6 Hozza létre a mintavevő vezeték Luer-Lock 
csatlakozását (D) az Y-darab HME szűrője és a 
CO2 páracsapda (E) között.

7 Csatlakoztassa a belső mintavevő csövet (F) 
a Protect páracsapdára (G).

A használatra kész állapot ellenőrzése

Előfeltételek:
– Az orvostechnikai eszköz össze van szerelve, 

és készen áll a használatra.

Eljárás:

 Ellenőrizze, hogy az orvostechnikai eszköz 
készen áll-e a használatra, lásd a használati 
útmutatóban a "Üzembe helyezés" fejezetet.

A Protect páracsapda belső mintave-
vő csőhöz rendelt csatlakozópontja

A mintavevő cső csatlakozója a CO2 
páracsapdájához
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon hagyva.
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