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Oświadczenie
Beijing Siriusmed Medical Device Co., Ltd. (w dalszej części niniejszego dokumentu zwana „firmą”)
zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej niepublikowanej instrukcji i ma prawo traktować ją jako
dokumentację poufną. Instrukcja może być stosowana wyłącznie jako źródło wiedzy w zakresie obsługi,
konserwacji i napraw urządzenia. Żaden podmiot,poza firmą Beijing Siriusmed Medical Device Co. Ltd,
nie ma prawa ujawniać treści niniejszego dokumentu osobom trzecim.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone, które są chronione prawem autorskim. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana, fotokopiowana,
powielana w jakikolwiek sposób ani tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.
Cała treść niniejszej instrukcji uważana jest za poprawną. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy
drukarskie w instrukcji oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane błędami w instalacji lub
nieprawidłową obsługą urządzenia. Firma nie przyznaje żadnych uprawnień wynikających z prawa
patentowego innym stronom. Firma nie będzie również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
konsekwencje prawne spowodowane naruszeniem prawa patentowego lub praw osób trzecich.
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. W niniejszej instrukcji
przedstawiono procedury obsługi, których należy starannie przestrzegać, jak również procedury, które
mogą prowadzić do wystąpienia wyjątkowych sytuacji i zagrożeń oraz, które mogą być niebezpieczne
dla sprzętu lub ludzi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i
gwarancję działania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wyjątkowych sytuacji lub zniszczeń, czy
uszkodzeń sprzętu lub okaleczeń osób, spowodowanych działaniami, których według instrukcji należy
bezwzględnie unikać. Firma nie dokona bezpłatnej naprawy w przypadku wystąpienia takich awarii!
Treść niniejszej instrukcji może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia.

Obowiązki producenta:
Firma będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo, niezawodność i działanie urządzenia tylko w
następujących okolicznościach:


jeżeli działania montażowe, rozbudowa, ponowna regulacja, ulepszenia i konserwacja są
przeprowadzane przez personel autoryzowany przez firmę, i



jeżeli dostępne urządzenia elektryczne i środowisko pracy urządzenia są zgodne z normami
krajowymi, standardami handlowymi i wymaganiami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz
jeżeli urządzenie jest obsługiwane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.



Uwaga:
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.

Ostrzeżenie:
Jeśli placówka korzystająca ze sprzętu nie jest w stanie ustalić harmonogramu skutecznych i
wystarczających prac konserwacyjnych, mogą wystąpić nietypowe awarie sprzętu lub może dojść do
urazów osób.

Ostrzeżenie:
Nie należy serwisować urządzenia bez zgody producenta! Firma nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek usterki lub nieprawidłowości związane z modyfikacją respiratora przez jakąkolwiek osobę
działającą bez upoważnienia.

Ostrzeżenie:
Jeśli urządzenie było serwisowane, należy je przetestować lub skalibrować pod kątem bezpiecznego
użytkowania.
Na żądanie, firma dostarczy podstawowe schematy blokowe i wyjaśni Użytkownikowi metody kalibracji
oraz przekaże inne informacje, aby mógł on poprosić technika o naprawę komponentu urządzenia,
który może być naprawiany bezpośrednio przez Użytkownika, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
poniżej.

Gwarancja:
Prosimy o dokładne zapoznanie się z gwarancjami serwisowymi naszej firmy lub gwarancjami
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Zobowiązania firmy wynikające z gwarancji nie obejmują kosztów frachtu i innych wydatków.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub finalne szkody i opóźnienia
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i wymianą elementów urządzenia bez zgody firmy lub
konserwacją przez personel nieautoryzowany przez firmę;
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w poniższych sytuacjach:


niewłaściwe użytkowanie;



brak konserwacji urządzenia lub urządzenie jest już uszkodzone;



oryginalne tabliczki z numerem seryjnym lub oznaczenia producenta zostały zerwane lub
zmienione;

 użyte zostały części zamienne lub eksploatacyjne wyprodukowany przez innych producentów.
Zwrot produktu
Gdy produkt musi zostać zwrócony do lokalnego dystrybutora, należy skontaktować się z działem
obsługi klienta, podać typ urządzenia i numer seryjny oraz powód jego zwrotu. Jeśli numer seryjny na
produkcie nie jest dobrze widoczny, wówczas wniosek o zwrot produktu nie zostanie przyjęty.

Bezpieczeństwo, niezawodność działania i warunki pracy:
Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność działania i warunki
pracy urządzenia w poniższych okolicznościach:


element urządzenia jest uszkodzony, rozciągnięty lub był wtórnie regulowany,



użytkownik nie postępuje zgodnie z instrukcją,



środowisko pracy urządzenia lub środowisko przechowywania nie spełniają wymagań
niniejszego dokumentu.

Kompatybilność elektromagnetyczna
Konstrukcja respiratora jest zgodna z wymaganiami normy IEC 60601-1-2: 2007 (Norma uzupełniająca
EMC), w tym z wymaganiami dotyczącymi kompatybilność elektromagnetyczna na poziomie 10 woltów
na metr, przy częstotliwościach od 80 MHz do 2,5 GHz oraz wymaganiami dotyczącymi wyładowań
elektrostatycznych (ESD) tej normy.
Jednak nawet na tym poziomie odporności sprzętu na zakłócenia, niektóre urządzenia nadawcze
(telefony komórkowe, krótkofalówki, telefony bezprzewodowe, pagery, itp.) emitują częstotliwości
radiowe, które mogłyby przerwać pracę respiratora, jeśli będą działać zbyt blisko urządzenia. Trudno
jest ustalić, kiedy natężenie pola tych urządzeń stanie się zbyt silne.
Personel medyczny powinien mieć świadomość, że emisje o częstotliwości radiowej są addytywne i że
respirator musi znajdować się w odpowiedniej odległości od urządzeń nadawczych, aby uniknąć
zakłóceń. Nie należy używać respiratora w środowisku pracy rezonansu magnetycznego (MRI).

Produkcja
Nazwa firmy: Beijing Siriusmed Medical Device Co., Ltd.
Adres siedziby: A-501, Building 17, No.8 Liangshuihe 2nd Street, YiZhuang Economic-Technical
Development Area, Pekin, Chiny
Obsługa techniczna: Beijing Siriusmed Medical Device Co., Ltd.
Adres serwisowy: A-501, Building 17, No.8 Liangshuihe 2nd Street, YiZhuang Economic-Technical
Development Area, Pekin, Chiny
Kod pocztowy:101111
TEL:010-87576012
FAKS: 010-87576012 www.siriusmedica.com

PRZEDSTAWICIEL: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adres: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy
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1 Wprowadzenie
1.1 Skrócony opis urządzenia
Urządzenie składa się z interfejsu użytkownika oraz obwodu pacjenta, który służy do mieszania i
administrowania gazami oddechowymi; interfejs użytkownika jest wykorzystywany do konfigurowania
wszystkich ustawień, również stąd monitorowane jest oddychanie. Respirator podaje pacjentowi gaz w
dwóch trybach: w trybie stałego ciągłego przepływu powietrza lub w trybie stałego ciśnienia; pacjent
będzie otrzymywał powietrze z odpowiednią ilością tlenu.

1.2 Przeznaczenie produktu
Ten model respiratora służy do leczenia i monitorowania dzieci i dorosłych cierpiących na zaburzenia
związane z oddychaniem i niewydolnością oddechową. Ten typ respiratora może być używany
wyłącznie przez personel medyczny w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej lub, gdy pacjent
jest przenoszony między różnymi pomieszczeniami w obrębie szpitala.

Uwaga!
Za pomocą niniejszego urządzenia nie można podawać żadnych środków znieczulających.

1.3 Użytkownicy
Niniejsze urządzenie jest respiratorem wyposażonym w zaawansowane funkcje, przeznaczonym do
wykorzystania na oddziałach intensywnej terapii. Respirator jest przeznaczony do wykorzystania
wyłącznie przez personel medyczny, mający doświadczenie w leczeniu chorób układu oddechowego.

1.4 Znaczenie ostrzeżeń, uwag i ważne informacje w instrukcji

Ostrzeżenie:
W ten sposób oznaczone są sytuacje, które mogą powodować poważne konsekwencje dla pacjentów i
użytkowników; należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia (Wysoki stopień
ostrożności).

Uwaga!
W ten sposób oznaczone są sytuacje, w których użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami i
etapami procedury, aby upewnić się, że urządzenie jest używane prawidłowo.

Ważne:
W ten sposób oznaczone są sytuacje, które pomagają w prosty i wygodny sposób obsługiwać
urządzenie oraz podają informacje o podłączanym sprzęcie.

1.5 Symbole
Tabela 1-1 Symbole i ich opis
Interfejs użytkownika
Lp.

1

Symbol

Opis symbolu

Lp.

Wyciszenie sygnału
dźwiękowego
5
(oznacza wyciszenie alarmu)

6

Symbol

Opis symbolu
Symbol zatrzymania
odświeżania ekranu
(wskazuje, że funkcja
zamrażania ekranu
przebiegu jest
aktywna, wykresy nie
są odświeżane)
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Symbol wspomagania
oddychania

2

6

Odblokowywanie
przycisków panelu
sterowania
Moc prądu
przemiennego
(wskazuje, że
zasilanie sieciowe jest
podłączone)

3

Zablokowanie przycisków
panelu sterowania

7

4

Symbol akumulatora
(wskazuje stan akumulatora
wyświetla aktualnie dostępną
moc)

8

Opis symbolu

Lp.

1

Instrukcje dotyczące portu
wdechowego respiratora

6

Instrukcje dotyczące
portu wydechowego
respiratora

2

Prawidłowa instalacja czujnika
7
przepływu.

Prawidłowa pozycja
montażowa
membrany.

3

Urządzenie typu BF klasy I
(kategoria wyposażenia
zgodnie z normą IEC 606011)

Wyposażenie typu B
klasy I
(kategoria
wyposażenia zgodnie
z normą IEC 60601-1)

4

Odnieś się do instrukcji
obsługi: gdy pojawi się ten
symbol, należy zapoznać się z
9
instrukcją, aby uzyskać więcej
informacji
(kolor niebieski)

5

Zapoznaj się z instrukcją
obsługi

Obwód pacjenta
Lp.

Symbol

7

8

Symbol

Opis symbolu

Złącze nebulizatora
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Tylna strona panelu sterownia
Lp.

Symbol

Opis symbolu

Lp.

Symbol

Opis symbolu

1

Interfejs VGA

11

2

Interfejs USB

12

3

Wskazanie pozycji
przełącznika
zasilania(wskazuje, że
przełącznik zasilania jest
„wyłączony”)

13

4

Producent

14

Data produkcji

Złącze do transmisji
danych
Interfejs dla urządzenia do
kalibracji, określony przez
producenta
Wskazanie pozycji
przełącznika
zasilania(wskazuje, że
przełącznik zasilania jest
„włączony”)

5

Jednostki Notyfikowane
CE (zgodnie z dyrektywą
93/42/EWG)

15

Zgodnie z dyrektywą
WEEE, zużyty sprzęt
należy poddać recyklingowi
w punkcie zbiórki odpadów.
Nie utylizować z innymi
odpadami!

6

Uziemienie ochronne

16

Autoryzowany
przedstawiciel w UE

7

Klasa ochrony obudowy

17

Numer seryjny urządzenia

8

Identyfikacja użytkownika,
który musi przeprowadzić 18
działanie (niebieski)

Wskazuje potencjalnie
niebezpieczną sytuację

9

Ryzyko porażenia prądem 19

Wskazuje miejsca, których
nie należy dotykać

10

Ekwipotencjał (zapewnia
połączenie między
urządzeniem a szyną
20
wyrównującą potencjały
połączenia elektrycznego.
Wspólny punkt uziemienia
dla całego respiratora)

Miejsce montażu
bezpiecznika

8
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Symbole na opakowaniu
1

Nie rzucać

6

Nie przewracać

2

Chronić przed deszczem

7

Wilgotność względna

3

Dopuszczalna liczba
warstw spiętrzania

8

Temperatura transportu

4

Zakaz toczenia

9

Urządzenie jednorazowego
użytku

5

Zawartość lub obecność
lateksu z kauczuku
naturalnego

10

Nie używać po terminie

Symbole użyte w instrukcji
Symbole
Opis symbolu
Odpady specjalne klasy I
(zużyty akumulator należy transportować i utylizować zgodnie z
odpowiednimi lokalnymi przepisami）
Zużytych i starych akumulatorów nie można wyrzucać z innymi odpadami
komunalnymi (na niektórych obszarach brak jest punktów recyklingu i
utylizacji)
Odpady specjalne klasy II
(zużyty czujnik O2 należy wymienić i zutylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami; zużytych czujników O2 nie można traktować jak zwykłych
odpadów komunalnych)
Odpady niebezpieczne(Zakaźne)
To urządzenie zawiera niektóre elementy, które nie mogą być traktowane
jako normalne odpady komunalne.

Ważne:
Nie wszystkie symbole będą obecne na urządzeniu lub w instrukcji obsługi.

1.6 Materiał referencyjny odpowiedni dla systemu
Materiały referencyjne obejmują instrukcje i opisy, które są potrzebne personelowi medycznemu do
korzystania z urządzenia. W zależności od sytuacji, w której wykorzystywane są informacje, materiały
referencyjne są dostarczane na kilka sposobów. Prosimy zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie, abyśmy mogli
poprawić nasze usługi w tym zakresie. Instrukcja obsługi opisuje funkcje i sposób użycia urządzenia, ale
niniejsza instrukcja nie może być traktowana jako uniwersalny przewodnik w leczeniu wszystkich chorób
układu oddechowego i źródło wszystkich niezbędnych informacji.
9
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Zatem niniejsza instrukcja nie obejmuje wskazówek diagnostycznych ani programu leczenia. Z tego
systemu powinni korzystać upoważnieni, profesjonalni i doświadczeni pracownicy medyczni, zdolni do
postawienia diagnozy i wyregulowania ustawień systemu w zależności od potrzeb pacjenta.
Przed użyciem lub obsługą urządzenia należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi.

1.6.1 Instrukcja obsługi
Informacje zawarte w Instrukcji obsługi można zastosować w odniesieniu do respiratora R50.
Instrukcja zawiera informacje o bezpieczeństwie użytkowania systemu. Składa się z 6 głównych części:
 Wprowadzenie (informacje, które należy przeczytać obligatoryjnie)
 Wentylacja i bezpieczeństwo pacjenta
 Opis sprzętu, obsługa, instalacja i kontrola przed użyciem
 Konserwacja
 Rozwiązywanie problemów
 Dane techniczne

Sugerowane metody użytkowania:
Jest to główny dokument dotyczący urządzenia, dlatego też należy się do niego odnosić podczas
codziennej pracy. Słowa ostrzeżeń w instrukcji i na interfejsie użytkownika zostały oznaczone specjalnymi
czcionkami.

1.6.2 Respirator - informacje podstawowe

Uwaga!
To urządzenie może wykorzystywać inną wersję oprogramowania. Przed użyciem upewnij się, że numer
oprogramowania wskazany na ekranie pasuje do numeru wersji w Instrukcji obsługi.

1.7 Ostrzeżenie ogólne
Ze zużytym respiratorem należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Respiratora nie
można utylizować razem z odpadami komunalnymi!

Ostrzeżenie
Urządzenie może być obsługiwane i stosowane wyłącznie przez prawidłowo przeszkolony i autoryzowany
personel medyczny. Podczas obsługi użytkownik musi ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji.
Po otwarciu opakowania należy wykonać rutynowe czyszczenie i przeprowadzić wstępną kontrolę
respiratora.
Próg alarmowy jest ustawiony na odpowiednią wartość, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy podłączyć przewód zasilający do gniazdka z
uziemieniem na głównym źródle zasilania.
Jeśli dojdzie do nietypowej sytuacji (takiej jak wyświetlanie nieodpowiednich ekranów, urządzenie zacznie
wydawać nietypowe dźwięki, pojawi się ostrzeżenie z urządzenia pacjenta, wystąpi alarm techniczny o
wysokim priorytecie), należy natychmiast sprawdzić respirator i, w razie potrzeby, wymienić odpowiednie
komponenty.
Tylko akcesoria i wyposażenie pomocnicze, które są zgodne z najnowszą normą IEC 60601-1 mogą być
podłączane do urządzenia. W przypadku podłączenia do urządzenia zewnętrznego (takiego jak komputer,
monitor, nawilżacz), cały system musi być zgodny z normą IEC 60601-1.
Respirator należy ustawiać i używać w pionie.
Cały personel powinien pamiętać, że niektóre elementy systemu niosą ze sobą ryzyko zakażenia podczas
demontażu lubczyszczenia.
Trybu konserwacji można używać tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest podłączone do pacjenta.
1
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Oddychanie przy dodatnim ciśnieniu może mieć następujące skutki uboczne: barotrauma, hipowentylacja,
hiperwentylacja lub uszkodzenie naczyń krwionośnych.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie niezbędnych pomiarów, aby upewnić się, że środowisko
leczenia jest zgodne z restrykcyjną normą IEC60601-1-2. Przekroczenie limitów parametrów pracy
urządzenia może spowodować uszkodzenie systemu i wpłynąć na jego bezpieczeństwo. Środki
ostrożności mogą obejmować (między innymi) poniższe aspekty:


Należy zwrócić szczególną uwagę na wilgotność względną odzieży i przewodnictwo, aby
zredukować do minimum możliwość gromadzenia się elektryczności statycznej.



Urządzenia emitujące promieniowanie, takie jak telefony komórkowe i urządzenia emitujące fale o
wysokiej częstotliwości, muszą znajdować się z dala od obszaru pracy respiratora.



Respirator nie jest przeznaczony do badania reakcji na lek oraz nie może pracować w środowisku
obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI).



Urządzenie nie jest przeznaczone do podawania pacjentom środków znieczulających. Aby uniknąć
niebezpieczeństwa pożaru, w żadnym wypadku nie wolno stosować w urządzeniach środków
łatwopalnych (takich jak eter, cyklopropan).



Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, urządzenie i przewód tlenowy powinny znajdować się z
dala od źródła ognia. Nie należy napełniać zanieczyszczonego przewodu tlenowego łatwopalnymi
cieczami, takimi jak oleje i smary. Tekstylia, oleje i inne substancje łatwopalne zaczynają się łatwo
palić w środowisku bogatym w tlen; jeśli wyczuwalny jest się zapach spalenizny, wówczas należy
natychmiast odciąć dopływ tlenu, odłączyć zasilanie urządzenia i wyłączyć urządzenia
towarzyszące.



Nie należy ustawiać ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH w taki sposób, aby trudno
było je odłączać od ZASILANIA.



Urządzenia nie można używać w środowisku o dużej zawartości tlenu.

1.8 Uwagi ogólne

Uwaga!
Nie należy dotykać styków złączy oznaczonych symbolem ostrzegawczym ESD patrz rozdział 1.5 Symbol
panelu sterowania nr 19) i że nie należy wykonywać połączeń z tymi złączami, chyba że zastosowane
zostaną procedury zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym
Urządzenie powinno być konserwowane i kontrolowane przez odpowiednio przeszkolony personel.
Częstotliwość konserwacji została określona w rozdziale dotyczącym rutynowej konserwacji. Wszelkie
prace konserwacyjne i kontrole powinny zostać odnotowane.
Jeśli konserwacja i naprawa są przeprowadzane przez specjalistów i techników, którzy nie zostali
zatwierdzeni przez dostawcę urządzenia, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
działania urządzenia. Zaleca się, aby konserwacja i naprawa urządzenia były przeprowadzane zgodnie z
zasadami dotyczącymi umowy serwisowej podpisanej z dostawcą.
Jeśli urządzenie jest używane do celów innych, niż cele wymienione w niniejszej instrukcji, firma nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przygotować sprzęt do sztucznego oddychania.
Po podłączeniu systemu do pacjenta, działające urządzenie powinno być zawsze nadzorowane i
monitorowane przez personel medyczny.
Podczas pracy respiratora nie należy demontować modułu oddechowego.
Aby zapobiec odwodnieniu tkanki płucnej, należy zastosować wymiennik ciepła i wilgoci (HME) lub jego
odpowiednik.
Jeśli do kanału wdechowego i wydechowego zostanie dodany filtr antybakteryjny, zwiększy to opór przy
wdechu i wydechu, co zwiększy wysiłek oddechowy.
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Podczas montażu systemu lub jego opcji dodatkowych, należy zapoznać się z instrukcją, aby prawidłowo
przeprowadzić montaż mechaniczny.
Podczas podnoszenia lub przenoszenia systemu respiratora lub niektórych jego części należy postępować
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ergonomii i bezpieczeństwa oraz wcześniej przygotować odpowiednie
środki bezpieczeństwa.
W tym systemie respiratora nie można stosować obwodu oddechowego o właściwościach antystatycznych
lub przewodzących.
Wartość zmierzona na podstawie sygnału wyjściowego tego urządzenia i danych przetwarzanych przez
sprzęt pomocniczy nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o leczeniu lub diagnozie. Taka decyzja
może zostać podjęta wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, zgodnie z wcześniejszymi
ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami.
W przypadku podłączenia do respiratora osprzętu (akcesoriów) dodatkowych od dostawców innych niż
dostawca respiratora, firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność przetwarzania sygnału.
Jeśli występuje rozbieżność między informacjami wyświetlanymi na interfejsie operatora respiratora a
powiązanymi informacjami wyświetlanymi na sprzęcie pomocniczym, parametry oddechowe wyświetlane
na interfejsie operatora respiratora powinny być traktowane jako główne źródło informacji. Jeśli ten system
jest stosowany w połączeniu z innymi akcesoriami lub sprzętem pomocniczym, rekomendowanym przez
dostawcę innego niż dostawca respiratora, to użytkownik ponosi odpowiedzialność za spójność i
bezpieczeństwo pracy całego systemu. Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, czyli
całkowitą zgodność z normą IEC 60601-1, do portów wejściowych i wyjściowych sygnału tego urządzenia
można podłączać tylko elementy i urządzenia pomocnicze, które spełniają najnowsze normy IEC 60601-1.
W systemie można używać wyłącznie oryginalnych części.
Respirator może korzystać wyłącznie z elementów dodatkowych, części zamiennych lub wyposażenia
pomocniczego dostarczonego przez dostawców respiratora; korzystanie z akcesoriów, części zamiennych
lub wyposażenia dodatkowego, pochodzących od innych dostawców może mieć negatywny wpływ na
działanie i bezpieczeństwo systemu.

Ważne:
Ten symbol, umieszczony na elementach urządzenia, oznacza, że należy odnieść się do instrukcji i
wskazówek zawartych w załączonej dokumentacji.
Dostarczony gaz musi być wolny od wody, oleju i cząstek stałych.
Zanieczyszczenia nie mogą przekraczać poniższych wartości:
Powietrze: . . . . . . . . . .H2O < 79 mg / m3
Olej. . . . . . . . . . . …….< 0.5 mg / m3
Tlen:. . . . . . . . . ………H2O < 20 mg / m3
Instrukcja konserwacji zawiera wymagania i wytyczne środowiskowe.

Dane dotyczące ciśnienia powietrza zostały podane w poniższych jednostkach:
1kPa = 10 cmH2O
100 kPa = 1bar~1atm
100 kPa = 15 psi

Odpady specjalne klasy I
Zużyte i stare akumulatory należy wymieniać i utylizować zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami.
Zużyte i stare akumulatory nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady komunalne. W niektórych
regionach brak jest punktów recyklingu..

Odpady specjalne klasy II
Stary, zużyty czujnik stężenia tlenu należy wymienić i zutylizować zgodnie z odpowiednimi lokalnymi
przepisami. Stary, używany czujnik stężenia tlenu nie może być traktowany jak zwykły odpad komunalny.
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Odpady niebezpieczne (Zakaźne)
Niektóre elementy urządzenia nie mogą być traktowane jako normalne odpady komunalne.
Wszystkie utylizowane (jednorazowe) części muszą być przetwarzane w sposób bezpieczny dla
środowiska, zgodnie z przepisami i regulacjami szpitalnymi.
W sondzie czujnika wydechowego nie mogą pozostawać resztki płynu (po czyszczeniu lub dezynfekcji),
gdyż może to wpłynąć na działanie respiratora.
Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi narzędziami!
Zalecane jest, aby w respiratorze dostępny był co najmniej jeden akumulator, jako źródło zasilania
rezerwowego.

To urządzenie zawiera poniższe dokumenty opisowe:
- Instrukcję obsługi
- Katalog produktów i elementów dodatkowych

1.9 Ostrzeżenie kontekstowe
Uwaga:
Ogólne ostrzeżenia nie zostały tutaj wymienione, ale mogą się pojawiać wielokrotnie w tekście instrukcji.

Uwaga:
Kontekstowe „uwagi” i „ważne informacje” nie zostały tutaj wymienione, ale mogą się pojawić w
odpowiednim kontekście w instrukcji.

1.10 Eksploatacja

Uwaga:
Jeśli dane działanie może stanowić jakiekolwiek ryzyko dla pacjenta (np. wymiana czujnika O2, demontaż
komponentów), należy odłączyć respirator od pacjenta.
Jeśli czułość wyzwalania oddechu jest ustawiona na zbyt wysokim poziomie, może się zdarzać, że
respirator uruchamiany jest automatycznie (wyzwalany automatycznie). W przypadku nieszczelności z
układu oddechowego, na przykład po użyciu przewodu z zaciskanym kołnierzem, również może dojść do
uruchomienia systemu. W ten sposób wentylacja jest uruchamiana przez system, a nie przez pacjenta.
Takich sytuacji można uniknąć, zmniejszając czułość uruchamiania/wyzwalania.Jest to również bardzo
ważne podczas transportu pacjentów, ponieważ poruszenie pacjentem lub systemem oddechowym
również może spowodować uruchomienie oddechu.
W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania podczas uruchamiania systemu, należy zapoznać się z
rozdziałem 11 „Rozwiązywanie problemów”.
Jeśli jakiś błąd funkcjonalny występuje ciągle, nie należy podłączać respiratora do pacjenta.
Aby chronić pacjenta przed urazem spowodowanym przez wysokie ciśnienie gazu w drogach
oddechowych, górną granicę ciśnienia należy ustawić na odpowiednią wartość, gwarantującą
bezpieczeństwo pacjentów.

Uwaga:
Jeśli ciśnienie w drogach oddechowych wzrośnie powyżej górnej granicy ustawionego ciśnienia, otworzy
się zawór wydechowy. Jeśli ciśnienie w systemie przekroczy maksymalne bezpieczne ciśnienie (nie
większe niż 125 cmH2O), otworzy się również zawór bezpieczeństwa.
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2 Wentylacja
2.1 Wprowadzenie do wentylacji
2.1.1 Zarządzanie wentylacją
To urządzenie zostało zaprojektowane do prowadzenia bezpiecznej i skutecznej terapii. System można
ustawić tak, aby działał zgodnie z oddechem pacjenta, zmieniał się w sposób ciągły, automatycznie
dostosowywał sposób wspomagania oddychania, a także umożliwia sterowanie ręczne. Ciśnienie w
systemie, natężenie przepływu i kontrola czasu przepływu są regulowane za pomocą różnych trybów
wentylacji (czas ustawiany jest w trybie kontroli, a wartość czasu wentylacji dla danego pacjenta ustawiana
jest w trybie wspomagania).

Ważne:
Aby wyświetlić wszystkie dostępne tryby wentylacji, należy zapoznać się z rozdziałem „2.2 Tryb wentylacji”
niniejszej instrukcji.
We wszystkich trybach wentylacji kontrolowanych ciśnieniem bardzo ważne jest ustawienie limitu alarmu
na odpowiednim poziomie.

2.1.2 Mechanizm wentylacji
Respiratora można użyć do poniższych typów wentylacji mechanicznej:
1) wentylacja kontrolowana
2) wentylacja wspomagająca
3) oddychanie spontaniczne/wentylacja CPAP
W razie potrzeby, wszystkie tryby wentylacyjne mogą korzystać z trybu obowiązkowego. Respirator
wspomaga i monitoruje spontaniczne oddychanie pacjenta, gdy pacjent zachował zdolność oddychania, a
w razie konieczności może też kontrolować wentylację.

2.1.3 Jak skonfigurować wentylację
Wentylacją można zarządzać i sterować konfigurując poniższe parametry:
A. Ciśnienie
B. Natężenie przepływu/objętość
C. Czas

2.1.3.1 Wentylacja kontrolowana ciśnieniem
W trybie wentylacji kontrolowanej ciśnieniem w fazie wdechu utrzymywane będzie określone stałe
ciśnienie. (Wentylacja kontrolowana ciśnieniem, wentylacja wspomagana ciśnieniem)

2.1.3.2 Wentylacja zależna od regulacji natężenia przepływu / objętości
W trybie wentylacji z regulacją natężenia przepływu i objętości utrzymywana jest określona, stała
pojemność wdechowa, a natężenie przepływu wdechowego przy każdym oddechu jest określone i stałe
(wentylacja kontrolowana objętością).

2.1.3.3 Czas
W trybie wentylacji kontrolowanej czasem, czas i wstępnie ustawione wartości są powiązane. W trybie
wentylacji wspomagającej czas jest powiązany z wyzwalaniem przez pacjenta i ustawieniem zakończenia
wdechu.
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2.2 Tryb wentylacji
To urządzenie zapewnia wentylację kontrolowaną objętością (VCV), wentylację kontrolowaną ciśnieniem
(PCV),zsynchronizowaną przerywaną wentylację obowiązkową (SIMV), wentylację spontaniczną, tryb
PRVC – wentylacja ciśnieniowo zmienna z gwarantowaną objętością, dwufazową wentylację ciśnieniem
dodatnim (BiPAP), tryb NIV – nieinwazyjna wentylacja mechaniczna oraz inne tryby wentylacji.
Nie każdy tryb wentylacji musi wyświetlić się na urządzeniu; rzeczywisty tryb zostanie wybrany zależenie
od decyzji konfiguracyjnych użytkownika.

2.2.1 Wentylacja kontrolowana - Regulowana objętością
2.2.1.1 Opis wentylacji regulowanej objętością
Wentylacja regulowana objętością (zwana również wentylacją o stałej objętości) ma na celu zapewnienie,
żeby pacjent otrzymywał wstępnie ustawioną objętość oddechową. Podczas obowiązkowej wentylacji w
fazie oddychania, pacjent otrzymuje wentylację wymuszoną przy stałym natężeniu przepływu i ustalonej
objętości oddechowej. Natomiast w fazie wydechowej, mierzone jest ciśnienie w drogach oddechowych lub
prędkość przepływu powietrza (wyzwalacz ciśnieniowy lub wyzwalacz przepływowy). Po osiągnięciu
wartości wyzwalającej, pacjent otrzymuje wentylację o takiej samej konfiguracji parametrów.

Można ustawić następujące parametry:
1) Objętość oddechową (ml)
2) Częstotliwość oddychania (razy/minutę)
3) PEEP (wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo wydechowym) (cmH2O)
4) Stężenie O2 (%)
5) Czas wdechu (sekundy) /Wdech: Wydech (I: E)
6) Czas wstrzymania (%)
7) Przepływ wyzwalający /ciśnienie wyzwalające
Ciśnienie w drogach oddechowych zależy od objętości oddechowej, czasu wdechu i oporu, a także od
podatności systemu oddechowego. Respirator zawsze podaje pacjentowi ustawioną objętość oddechową.
Zwiększony opór i zmniejszona podatność systemu zwiększą ciśnienie w drogach oddechowych. W celu
ochrony płuc pacjenta przed nadmiernym ciśnieniem bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej
maksymalnej wartości ciśnienia. Kiedy ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta przekroczy ustawioną
maksymalną wartość, respirator wyłączy membranę wdechową i zatrzyma wentylację oraz otworzy
membranę wydechową, aby uwolnić wewnętrzne ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta.
Jeśli pacjent jest w stanie sam wygenerować oddech poza nastawioną czułością wyzwalania, może
wyzwolić dodatkowy oddech.

2.2.1.2 Szczegółowe objaśnienie wentylacji kontrolowanej objętością
Początek wdechu:
1) Wentylacja regulowana objętością gwarantuje, że: w ustalonym czasie wdechu i przy zadanej
częstotliwości, respirator zapewnia pacjentowi wstępnie ustawioną objętość oddechową o stabilnym,
stałym natężeniu przepływu.
2) Natężenie przepływu wdechowego pozostaje stałe i stabilne, a to zależy również od ustawień na
interfejsie użytkownika.
3) Wdech rozpoczyna się zgodnie z zadaną częstotliwością lub po wyzwoleniu przez pacjenta.

Początek wydechu:
1) Po dostarczeniu pacjentowi wstępnie ustawionej objętości oddechowej i po ustalonym czasie pauzy,
zawór wydechowy respiratora rozpoczyna wydech.
2) W procesie dostarczania gazu pacjentowi, jeśli ciśnienie w drogach oddechowych przekracza ustawione
wartości graniczne, zawór wydechowy respiratora zaczyna uwalniać oddech w celu ochrony
bezpieczeństwa pacjenta.
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2.2.2 Wentylacja kontrolowana - Regulowana ciśnieniem
2.2.2.1Opis wentylacji kontrolowanej ciśnieniem
Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (PCV) to kontrolowanie docelowego ciśnienia oddechowego.
W fazie wdechowej, wentylacja obowiązkowa jest dostarczana pacjentowi zgodnie z wcześniej ustawionym
ciśnieniem; ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta jest ustabilizowane na poziomie wartości zadanej
w całym cyklu wdechowym; krzywa przepływu wykazuje tendencję spadkową. Wentylacja kontrolowana
ciśnieniem i wentylacja kontrolowana objętością działają podobnie; pacjent może również uruchomić
wymuszoną wentylację o „tych samych parametrach” podczas fazy wydechowej.

Można ustawić następujące parametry:
1) Pinsp (wyższe niż kontrolowane ciśnieniem PEEP) (cmH2O)
2) Częstotliwość oddychania (razy/minutę)
3) PEEP (wentylacja z dodatnim ciśnieniem wydechowym) (cmH2O)
4) Stężenie O2 (%)
5) Czas wdechu (s)
6) Przepływ wyzwalający /ciśnienie wyzwalające
7) Czas narastania Tslope (sek.)
Dostarczana objętość zależy od przekroczonego ciśnienia PEEP, podatności płuc i układu oddechowego
pacjenta oraz oporu dróg oddechowych. Oznacza to, że objętość oddechowa może się zmieniać. Tryb
wentylacji kontrolowanej ciśnieniem jest preferowanym trybem oddechowym, gdy występuje nieszczelność
systemu, na przykład gdy stosowana jest rurka oddechowa bez ustnika zapobiegającego zagryzieniu ust.
Lub w przypadku, gdy należy kontrolować maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych - wówczas
również należy wybrać tryb kontroli ciśnieniem.
Podczas wydechu pacjent może wyzwalać dodatkowy oddech. W okresie wdechowym szybkość przepływu
spada. Pacjent może wyzwolić dodatkowy oddech. Jeśli pacjent spróbuje wydychać podczas fazy
wdechowej, wówczas zawór wydechowy umożliwi ciągły wydech; wydech może trwać nieprzerwanie,
dopóki ciśnienie jest o 3 cm H2O wyższe niż wstępnie ustawiona wartość ciśnienia. Ze względu na zmiany
dostarczanej objętości oddechowej bardzo ważne jest, aby alarm maksymalnej wartości wentylacji
minutowej był ustawiony na odpowiednią wartość.

2.2.2.2Szczegółowe objaśnienie wentylacji kontrolowanej ciśnieniem
Początek wdechu:
1) Wentylacja kontrolowana ciśnieniem gwarantuje, że całe pobierane powietrze utrzyma ustawione
ciśnienie „Stabilne” na niezmienionym poziomie. Domyślnie częstość oddechów respiratora i czas wdechu
prowadzą do zmniejszenia przepływu powietrza przenoszącego ciśnienie wdechowe.
2) Wartość domyślna jest kontrolowana przez respirator ciśnieniowy. Wyniki zależą od ustawionej wartości
ciśnienia, czasu wdechu i budowy strukturalnej płuc pacjenta, nachylenia (slope) w fazie spadku ciśnienia
przy wydechu.
3) Zgodnie z ustaloną częstotliwością lub, gdy pacjent rozpoczyna wdech, następuje wyzwolenie
wentylacji.

Początek wydechu
1) Zaczyna się po ustawionym czasie wdechu.
2) Jeśli górna granica ciśnienia zostanie przekroczona.

Uruchomienie zaworu wydechowego
1) Jeśli pacjent spróbuje wydychać podczas fazy wdechowej, wówczas ciśnienie wzrasta. Gdy ciśnienie
wzrośnie o 3cmH2O powyżej wstępnie ustawionego ciśnienia wdechowego, zawór wydechowy otwiera się,
a ciśnienie zostanie obniżone do ustawionej wartości ciśnienia wdechowego.
2) Jeśli ciśnienie wzrośnie do ustalonej górnej granicy ciśnienia (np. kiedy pacjent kaszle), wówczas zawór
wydechowy otwiera się, respirator zostaje przełączony do fazy wydechowej.
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2.2.3 Oddychanie spontaniczne - wentylacja CPAP
2.2.3.1Opis funkcji oddychania spontanicznego/wentylacji CPAP
Podczas spontanicznego oddychania stosuje się tryb ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach
oddechowych (CPAP). Respirator stale dostosowuje tryb wentylacji do zdolności oddechowych pacjenta,
umożliwiając pacjentom większą autonomię w kontrolowaniu respiratora. Zawór bezpieczeństwa ciśnienia
(PSV) jest generalnie stosowany ze wspomaganiem ciśnienia.
W trybie oddychania spontanicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta dostępna jest
konfiguracja urządzenia alarmowego dla bezdechu i funkcja wentylacji awaryjnej. Użytkownik powinien
uwzględnić indywidualne parametry danego pacjenta, aby ustawić czas alarmu o bezdechu na
odpowiednią wartość. Jeśli pauza w oddychaniu osiągnie próg alarmu, respirator automatycznie przełączy
się w tryb rezerwowy. Alarm o bezdechu ostrzeże operatora o konieczności podjęcia odpowiednich działań.
Szczegóły dotyczące trybu wentylacji rezerwowej, patrz rozdział 2.5.2 Wentylacja zabezpieczająca.

Możliwe jest ustawienie następujących parametrów:
1) Pinsp przekracza PEEP (wyższe niż ciśnienie wspomagania PEEP) (cmH2O)
2) PEEP (wentylacja z dodatnim ciśnieniem wydechowym) (cmH2O)
3) Stężenie O2 (%)
4) Przepływ wyzwalający /ciśnienie wyzwalające 5) Czas narastania Tslope (sek.)

2.2.3.2

Szczegółowe objaśnienie oddychania spontanicznego/wentylacji CPAP

Początek wdechu:
1) Kiedy pacjent próbuje wdychać i osiąga poziom wyzwalania oddechu.
2) Po osiągnięciu nastawionego czasu alarmu o bezdechu rozpoczyna się wentylacja zabezpieczająca.

Początek wydechu:
1) Kiedy natężenie przepływu wdechu spada do poniżej 25% wartości szczytowej natężenia przepływu
wdechu.
2) Jeśli górna granica ciśnienia zostanie przekroczona.

2.2.4 Wentylacja SIMV
2.2.4.1

Opis funkcji SIMV

SIMV to tryb łączony: zgodnie z wybranym trybem SIMV, pacjent otrzymuje wymuszoną wentylację, która
stara się reagować na wysiłek oddechowy pacjenta. Podczas wentylacji obowiązkowej, pacjent może
oddychać spontanicznie w trybie wentylacji wspomaganej ciśnieniem. Obowiązkowa wentylacja może być
wentylacją kontrolowaną objętościowo, wentylacją kontrolowaną ciśnieniowo lub wentylacją o regulowanym
ciśnieniu i kontrolowanej objętości.
SIMV (kontrola objętościowa) + Wspomaganie ciśnieniowe
SIMV (kontrola ciśnieniowa) + Wspomaganie ciśnieniowe
SIMV (Wentylacja z kontrolowanym ciśnieniem i kontrolowaną objętością) + Wspomaganie ciśnieniowe
Wentylację obowiązkową definiuje się za pomocą następujących podstawowych ustawień (patrz Tabela 21): objętość oddechowa, Pinsp, czas wdechu, czas pauzy i częstotliwość SIMV.
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SIMV:
(VC)+PS

Pinsp (wyższe niż
kontrolowane ciśnieniem
PEEP) (cmH2O)

SIMV:
(PC)+PS

SIMV:
(PRVC)+PS

X

Objętość oddechowa / objętość
minutowa

X

Częstotliwość SIMV

X

X

X

Czas wdechu

X

X

X

X

Uwaga: „X” oznacza, tryb lub funkcję działającą przy danym ustawieniu
Czas cyklu oddechowego to długość oddechu obowiązkowego w sekundach.
Na przykład: Jeśli częstość oddechów SIMV wynosi 6, to cały cykl SIMV wynosi 10 sekund. Podczas cyklu
pierwsze 50% cyklu stanowi faza wymuszonej wentylacji (T1), pozostałe 50% cyklu to faza spontanicznego
oddechu (T2). Oznacza to, że jeśli pacjent wyzwoli wentylację podczas pierwszych 5 sekund cyklu SIMV,
wówczas respirator zapewnia wentylację pacjenta zgodnie z ustawionymi parametrami wentylacji
obowiązkowej. Jeśli pacjent nie wyzwoli wentylacji podczas fazy wentylacji obowiązkowej, wówczas
respirator automatycznie zapewni wentylację pacjentowi zgodnie z ustawionymi parametrami wentylacji
obowiązkowej. Po zakończeniu wentylacji obowiązkowej, czas spoczynku w cyklu SIMV, to czas wentylacji
spontanicznej, podczas którego pacjent może wyzwolić wentylację wspomaganą ciśnieniem.

T: Cykl oddechowy SIMV (obejmuje T1 i T2);
T1: Czas wentylacji obowiązkowej;
T2: Czas wentylacji spontanicznej
Rysunek 2-1 Schemat ideowy cyklu SIMV

W opcji „SIMV + wspomaganie ciśnieniowe” można ustawić następujące parametry:
1) PC (kontrola ciśnieniowa) przekracza PEEP (przewyższa ciśnienie wspomagania PEEP) (cmH2O) lub
objętość oddechową
2) Częstotliwość SIMV (razy / min)
3) PEEP (wentylacja z dodatnim ciśnieniem wydechowym) (cmH2O)
4) Stężenie O2 (%)
5) Czas wdechu (s)
6) Przepływ wyzwalający /ciśnienie wyzwalające
7) Psupp (ciśnienie wspomagania) (powyżej ciśnienia wspomagania PEEP) (cmH2O)
8) Czas narastania Tslope(sek.)
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2.2.4.2 Szczegółowe objaśnienie trybu SIMV
Elementy cyklu SIMV:
1. Tryb SIMV z wykorzystaniem regulacji objętościowej, kontroli ciśnieniowej i wentylacji o regulowanym
ciśnieniu i kontrolowanej objętości lub wspomagania ciśnieniowego i schemat oddychania
spontanicznego można połączyć z oddychaniem pacjenta, aby spróbować zsynchronizować
domyślny oddech obowiązkowy.
2. W fazie wymuszonej wentylacji pacjent nie zainicjował prób oddychania po etapie wymuszonej
wentylacji, co skutkuje podaniem pacjentowi wentylacji obowiązkowej.
3. Oddech obowiązkowy jest definiowany w ustawieniach podstawowych (tryb wentylacji, czas cyklu
oddechowego, typ oddychania oraz pojemność / ciśnienie).
4. Ustawiając wspomaganie ciśnieniowe, można zdefiniować wyzwalacze spontanicznego oddychania,
biorąc pod uwagę poziom wspomagania ciśnieniowego respiratora.

Początek wdechu:
1) Kiedy pacjent próbuje oddychać i osiągnięty zostaje poziom wyzwalania oddechu;
2) W „okienku” wyzwalania: pacjent nie oddycha spontanicznie lub oddychanie spontaniczne nie osiąga
poziomu wyzwalania; po zakończeniu „okienka” wyzwalania: rozpoczyna się wentylacja wymuszona.

Początek wydechu:
1) Kończy się czas wymuszonego wdechu;
2) Ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta przekracza nastawione ciśnienie.
2.2.5 DUOPHASIC (dwufazowa wentylacja ciśnieniem dodatnim)

2.2.5.1 Opis funkcji
Tryb Duophasic jednocześnie ustawia dwie wartości ciśnienia, ustawiając czas i częstotliwość oddechu,
aby dostosować tryb oddychania. W tym trybie dodatkowo działa wspomaganie ciśnieniowe u pacjentów ze
spontanicznymi próbami oddychania.

W trybie oddychania dwufazowego może ustawić następujące parametry:
1) Phigh (Pwys.): ciśnienie wdechowe (cmH2O)
2) Plow: (Pnis. dolne ciśnienie PEEP (cmH2O)
3) Stężenie O2 (%)
4) F: częstotliwość wentylacji wymuszonej
5) Thigh: maksymalny czas wdechu (w sekundach)
6) Przepływ wyzwalający /ciśnienie wyzwalające
7) Psupp: (Pwsp.) Ciśnienie wspomagania podczas spontanicznego oddychania
8) Czas narastania Tslope (sek.)
W trybie wentylacji dwufazowej (Duophasic), dzięki dwóm zmieniającym się nastawom ciśnienia, respirator
ciśnieniowy pozwala pacjentom wykonywać spontaniczne oddychanie przy dwóch różnych ciśnieniach.
Ponieważ tryb Duophasic jest zasadniczo trybem wentylacji kontrolowanej, nie można go użyć, aby
zawiesić alarm oddychania lub wentylację rezerwową. Dlatego ustawienie górnego i dolnego alarmu jest
bardzo ważne dla wentylacji minutowej.
Każdy cykl dwufazowy zachodzi niezależnie, dlatego większość wartości mierzonych w każdym cyklu
dwufazowym zostanie zaktualizowana, jak na przykład minutowa wentylacja, częstość oddechów, średnie
ciśnienie i PEEP. Z tego powodu granice alarmów są ustawanie dla każdego poziomu ciśnienia oddzielnie.
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Jeśli użytkownik wprowadza bardziej skrajne ustawienia, zmierzone wartości i aktualizacje alarmów są
obowiązkowe i należy je wykonywać nieco częściej, nawet w przypadku spontanicznego oddychania.
Ponieważ respirator przełącza się pomiędzy dwoma różnymi ciśnieniami, mogą występować znaczące
zmiany w objętości oddechowej.
Szczegółowy opis trybu DUOPHASIC (dwufazowej wentylacji ciśnieniem dodatnim)
Ta funkcja umożliwia stosowanie dwóch różnych wartości ciśnienia podczas oddychania spontanicznego
lub oddychania wspomaganego ciśnieniem. Dwie podstawowe wartości ciśnienia są ustawiane osobno i są
definiowane przez częstotliwość i czas trwania wysokiego ciśnienia. Każdy czas dla ciśnienia jest
definiowany (w sekundach) i rozłożony w czasie.

2.2.5.2

Początek wdechu, gdy:
1) Poziom wyzwalania oddechu przez pacjenta osiąga lub przekracza ustawioną wartość;
2) Rozpoczyna się czas wentylacji wysokociśnieniowej.
3) W synchronicznym oknie czasowym nastąpi wyzwolenie (zainicjowanie) oddechu.

Początek wydechu kiedy:
1) Ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta osiąga lub przekracza górny limit alarmu ciśnienia w
drogach oddechowych;
2) Koniec czasu wysokiego ciśnienia;
3) Natężenie przepływu wdechowego pacjenta spada do ustawionego poziomu czułości wydechowej.

2.2.6 Wentylacja wspomagająca - Wspomaganie ciśnieniowe

2.2.6.1 Opis funkcji wentylacji wspomaganej ciśnieniem
Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (PSV) to wzorzec oddychania uruchamiany przez pacjenta;
respirator zapewnia pacjentowi domyślne wspomaganie ciśnieniowe ustawione na Steady [stałe]. Gdy
oddech zostanie wyzwolony przez pacjenta, respirator zapewni pacjentowi na wydechu wentylację
wspomaganą zgodnie z ciśnieniem ustawionym na wartość 'Steady' (stałe). W tym trybie o częstotliwości i
czasie oddychania decyduje pacjent; krzywa przepływu o trendzie spadkowym. Tryb wdechu jest
zmieniany przez kontrolny przepływ wdechowy pacjenta.
Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem zwykle nie jest używany samodzielnie, ale w połączeniu z SIMV i
innymi trybami. W tym urządzeniu tryb wspomagania ciśnienia może działać w połączeniu z trybami CPAP,
SIMV i trybem dwufazowym.
Wentylacja wspomagana ciśnieniem

W opcji wentylacji wspomaganej ciśnieniem można ustawić następujące parametry:
1) Psupp: wspomaganie dla wyższego ciśnienia PEEP (cmH2O)
2) PEEP (wentylacja z dodatnim ciśnieniem wydechowym) (cmH2O)
3) Stężenie O2 (%)
4) Przepływ wyzwalający /ciśnienie wyzwalające
5) Czas narastania Tslope(sek.)
Podczas wentylacji wspomaganej ciśnieniem, ciśnienie jest automatycznie regulowane częstością
oddechów i objętością oddechową pacjenta. Przy ustawieniu wyższego ciśnienia wspomagania respiratora,
przepływ powietrza dostarczanego do pacjenta będzie większy.

2.2.6.2 Szczegółowe objaśnienie wentylacji wspomaganej ciśnieniem
a) Wentylacja wspomagana ciśnieniem zapewnia stabilne i stałe wstępne ustawienie ciśnienia
wdechowego zgodnie z wysiłkiem oddechowym pacjenta.
b) Zadane ciśnienie jest kontrolowane przez respirator, jednak częstotliwość oddychania i czas wdechu
określa pacjent.
c) Wdech jest uruchamiany przez pacjenta.
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Początek wdechu:
Kiedy pacjent uruchamia jeden wdech, przepływ powietrza dostaje się do płuc pod stałym ciśnieniem. W
wyniku stabilnego, stałego ciśnienie wytwarzanego przez respirator, natężenie przepływu będzie się
zmniejszać, aż do osiągnięcia ustawionej wartości zadanej zakończenia wdechu.

Początek wydechu:
Kiedy natężenie wdechu spada do wcześniej ustalonej wartości zakończenia wdechu.
Kiedy górna granica ciśnienia zostanie przekroczona.
Po przekroczeniu najdłuższego limitu czasu wdechu wspomaganego ciśnieniem.
Najdłuższy czas wdechu to 4s.
2.2.7 Funkcja wyzwalania
Funkcja wyzwalania określa zakres, w jakim pacjent próbuje oddychać, uruchamiając respirator, który ma
pomóc pacjentowi w oddychaniu.
Czułość wyzwalania może być zależna od natężenia przepływu (wyzwalacz przepływowy) lub od ciśnienia
(wyzwalacz ciśnieniowy). W normalnych okolicznościach priorytet ma wyzwalacz przepływowy, ponieważ
pozwoli on pacjentowi uzyskać wsparcie wentylacyjne przy mniejszym wysiłku oddechowym.
Czułość powinna być ustawiona na maksymalnie wysoką wartość, ale należy uważać, aby nie dochodziło
do samoczynnego wyzwalania. Daje to nie tylko możliwość inicjowania wyzwalania przez pacjenta, ale
także pozwala uniknąć automatycznego cyklu wykonywanego przez sam respirator.

Uwaga!
Jeśli czułość wyzwalania jest ustawiona zbyt wysoko, może wydawać się, że respirator uruchamiany jest
automatycznie (wyzwalany automatycznie).
Zakres ustawień wyzwalacza ciśnieniowego wynosi od -20 do 0 cmH2O i (patrz ustawienie wartości
PEEP). Zakres nastaw wyzwalacza przepływowego wynosi od 0,5 do 20 l/ min.
Respirator kontynuuje wentylację w fazie oddychania, a przepływ jest mierzony w drogach oddechowych.
Przepływ bazowy okresu wydechowego: 2.5l/min.

2.3 Ustawianie parametrów - Wprowadzenie
2.3.1 PEEP
Zakres ustawień wentylacji z dodatnim ciśnieniem wydechowego (PEEP) wynosi od 0~50
cmH2O. Wentylator utrzyma dodatnie ciśnienie wydechowe w pęcherzykach płucnych i
zapobiegnie możliwemu nieprawidłowemu zapadnięciu się dróg oddechowych.

2.3.2 Czas wdechu / I:E (Wdech/wydech).
Jak pokazano na Rys. 2-2, w menu „Ustawienia” "Systemu" respiratora dostępne są dwa alternatywne
ustawienia: Tinsp (Twde.) i I: E. Zakres ustawień Tinsp wynosi 0,1 ~ 12 S, zakres ustawień I: E wynosi 4: 1
~ 1: 10, natomiast ustawienia zależą od częstotliwości oddechowej i zmian innych czynników.
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Rysunek 2-2.

2.3.3 Zawór ciśnienia kontrolującego/wspomagającego
Ustawiony „Pinsp” (ciśnienie kontrolne wyższe niż PEEP) to ciśnienie wdechowe, czyli każda wymuszona
wentylacja w „trybie kontroli ciśnieniem” i trybie „SIMV (PC) + PS”; to także ciśnienie oddechowe, które jest
okresem rezerwowym „pauzy oddechowej” przy „wspomaganiu ciśnieniowym”.
Ustawienie „Psupp” (ciśnienie wspomagające wyższe niż PEEP) to ciśnienie wdechowe, które wyzwala
oddychanie w „trybach wspomagania ciśnienia, SIMV i DUOPHASIC (dwufazowym)”.

2.3.4 StężenieO2
Ustawienie FiO2 w respiratorze to stężenie O2 w mieszance gazów. Zakres ustawień wynosi od 21% O2 do
100% O2.

2.3.5 Częstotliwość oddychania / częstotliwość SIMV
Częstotliwość oddychania to liczba obowiązkowej wentylacji minutowej, która jest dostępna w trybach
wentylacji kontrolowanej z wyjątkiem trybu SIMV. Częstotliwość jest ustawiona w zakresie od 1 do
120 bpm. Częstotliwość trybu VCV,PCV i PRVC jest ustawiana w zakresie od 4 do 120 oddechów / min.
Częstotliwość trybu Duophasis jest ustawiana w zakresie od 1 do 120 oddechów / min. Częstotliwość trybu
SIMV to czas wentylacji obowiązkowej na minutę, dostępny w trybie SIMV. Jest ustawiona w zakresie od 1
do 40 bpm.

2.3.6 Objętość oddechowa
Ustawienie objętości oddechowej respiratora (Vt) oznacza ilość objętość powietrza dostarczanego z
każdym oddechem pacjentowi wentylacji w trybie VCV i SIMV-V.
Wentylacja jest stałą wartością, zgodnie z którą respirator dostarcza pacjentowi wymuszoną objętość
oddechową z wentylacją mechaniczną. Zakres ustawiania objętości oddechowej to 50 ~ 2500 ml.
Opcjonalnie dostępne jest też 20 ml.
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2.3.7 Czas pauzy wdechowej
Ustawienie czasu pauzy wdechowej (pauzy) odnosi się do okresu wstrzymania oddechu na końcu wdechu
pacjenta w trybie VCV, a następnie uwolnienie wydechu. Zakres ustawień czasu pauzy wdechowejwynosi
od 0 do 50%, co oznacza, że czas pauzy wdechowej stanowi procent rzeczywistego ustawienia czasu
wdechu.
W okresie oddychania, czas przerwy wdechowej mieści się w czasie wdechu, tj.: gdy ustawiona jest pauza,
faktyczny czas dostarczenia gazu przez respirator do pacjenta (czas przepływu wdechowego) powinien być
krótszy. Na przykład, gdy czas wdechu jest ustawiony na 1 sek., a czas pauzy jest ustawiony na 50%,
wówczas czas, w którym respirator dostarcza gaz pacjentowi, wynosi 0,5 sek., a pozostałe 0,5 s to czas na
wdechową pauzę pacjenta, co wydłuża czas dotleniania pęcherzyków płucnych.

2.3.8 Poziom wysokiego ciśnienia
Ustawienie poziomu wysokiego ciśnienia (Phigh) to wentylacja kontrolowana ciśnieniem u pacjentów
wentylowanych w trybie dwufazowym. Zakres ustawień wysokiego ciśnienia wynosi 5 ~ 80 cmH2O.

2.3.9 Czas wdechu dla poziomu wysokiego ciśnienia
Czas wdechu dla ustawienia poziomu wysokiego ciśnienia (Thigh) to czas wdechu podczas wentylacji
pacjenta w trybie dwufazowym. Zakres ustawień czasu wdechu dla poziomu wysokiego ciśnienia wynosi
0,1~12 sek.

2.3.10 Poziom niskiego ciśnienia
Ustawienie niskiego poziomu ciśnienia (Plow) oznacza ustawienie kontroli wentylacji u pacjentów z
ciśnieniem końcowo-wydechowym na tryb dwufazowy. Ustawienie niskiego poziomu możliwe jest w
zakresie 0 ~ 50 cm H2O.
2.3.11 Czas narastania ciśnienia
Czas narastania ciśnienia respiratora (Tslope) można ustawić. Tslope odnosi się do czasu, w którym
kontrola ciśnienia respiratora lub wspomaganie ciśnieniowe osiągają wartość docelową dostarczaną do
pacjenta, poza trybem VCV. Zakres ustawień wynosi 0~2 sek.

2.4 Monitorowanie parametrów - Wprowadzenie
Kiedy respirator zaczyna działać, wszystkie parametry mierzone przez respirator są wyświetlane w
kolumnie menu „Monitorowanie”. Każdy monitorowany parametr opisano w tabeli 2-2.
Wśród nich liczby 19 i 20 wyświetlają się w obszarze monitorowania funkcji specjalnych; szczegółowy opis
patrz punkt 4.2: Interfejs użytkownika.
Tabela 2-2 Monitorowane parametry
Lp.

Parametry

Objaśnienie

Znaczenie

1

VTi

Wdechowa objętość
oddechowa

Objętość mieszanki gazów, którą respirator
podaje pacjentom przy każdym oddechu

2

VTe

Objętość gazu wydychanego przez pacjenta

3

f

Objętość końcowo
wydechowa
Całkowita częstotliwość
oddychania

4

fspn

Częstotliwość oddychania Częstotliwość oddechów wyzwalanych przez
spontanicznego
pacjenta

5

MV

Całkowita wentylacja
minutowa

6

MVspn

Spontaniczna wentylacja Wyzwalana przez pacjenta, wspomaga
minutowa
minutową wentylację za pomocą respiratora

7

Ppeak

Ciśnienie szczytowe

Częstotliwość oddychania pacjentów, w tym
oddychanie obowiązkowe i spontaniczne

Minutowa wentylacja pacjentów, w tym
oddychanie Obowiązkowe i spontaniczne

W cyklu oddechowym, maksymalne ciśnienie w
drogach oddechowych pacjenta
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8

Pmean

Ciśnienie średnie

W cyklu oddechowym, średnie ciśnienie w
drogach oddechowych pacjenta

9

Pplat

Ciśnienie plateau

W cyklu oddechowym, ciśnienie plateau w
drogach oddechowych pacjenta

10

PEEP

dodatnie ciśnienie
wydechowe

W cyklu oddechowym, dodatnie ciśnienie
wydechowe w drogach oddechowych pacjenta

11

Pmin

Ciśnienie minimalne

W cyklu oddechowym, minimalne ciśnienie w
drogach oddechowych pacjenta

12

FiO2

Wdechowe stężenie tlenu

13

Rst

Opór statyczny

W cyklu oddechowym, rzeczywiste stężenie tlenu
podane pacjentom w mieszaninie gazowej
Statyczny opór dróg oddechowych układu
oddechowego

14
15

Cdyn
RSBI

16

ETCO2

Dynamiczna podatność układu oddechowego
Indeks pacjentów offline (częstość oddechu
/objętość oddechową) po odłączeniu wentylacji
mechanicznej
Stężenie CO2 w wydychanym gazie

17

SPO2

Podatność dynamiczna
Indeks szybkiego płytkiego
oddychania [wskaźnik/objaw
szybkiego płytkiego oddechu
Stężenie CO2 w wydychanym
powietrzu
Saturacja

18

Puls

Tętno

Rzeczywiste tętno u pacjenta

19

PEEPi

Wewnętrzne dodatnie
ciśnienie wydechowe

Wewnętrzne dodatnie ciśnienie wydechowe u
pacjenta

20

Cst

Podatność statyczna

Statyczna podatność układu oddechowego

Rzeczywiste nasycenie tlenem pacjenta

2.5 Inne cechy
2.5.1 Przyciski
Interfejs użytkownika respiratora zawiera też przyciski o przypisanych odpowiednich funkcjach. W
przypadku korzystania z tych przycisków wybieramy odpowiedni tryb pracy wentylatora.
Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale 4.2 „Interfejs użytkownika”.

2.5.2 Wentylacja zabezpieczająca
Wentylacja zabezpieczająca ma zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i zapobiec pogorszeniu jego
stanu. W trybie spontanicznym respiratora (CPAP/PSV) użytkownik musi ustawić tryb wentylacji
zabezpieczającej, parametry i czas alarmu o braku oddechu. Patrz rozdział 7.
Podczas korzystania z trybu wentylacji spontanicznej, kiedy pacjenci nie wykonają oddechu
spontanicznie, w ustawionym czasie alarmu ostrzegającym o braku oddechu, urządzenie
generuje alarm i natychmiast uruchamia wentylację VCV lub PCV zgodnie z wcześniej
ustawionymi parametrami. Kiedy pacjenci odzyskują zdolność spontanicznego oddychania, które
dwa razy z rzędu wyzwala wentylację, respirator przerywa wentylację zabezpieczającą i
przechodzi do trybu oddychania spontanicznego.
Funkcja wentylacji zabezpieczającej ma ustawienia czasu alarmu bezdechu, który może być
regulowany w zakresie 10 ~ 60s w krokach co 5 sek. W ustawionym czasie alarmu, jeżeli pacjent
nie oddycha spontanicznie, respirator automatycznie przełącza się na tryb wentylacji
zabezpieczającej, aby wentylować pacjenta, dzięki czemu można skutecznie zapobiec ryzyku
uduszenia pacjenta spowodowanego bezdechem.
Tryb wentylacji zabezpieczającej dzieli się na wentylację kontrolowaną objętością VCV i
wentylację kontrolowaną ciśnieniem PCV. Ustawienie i korzystanie z tych dwóch trybów jest
identyczne jak ogólna wentylacja regulowana objętością i wentylacja kontrolowana ciśnieniem.
Podczas wentylacji zabezpieczającej uruchomione zostaną nastawione parametry wentylacji, a
gdy pacjent odzyska zdolność spontanicznego oddechu i wyzwoli dwa następujące po sobie
spontaniczne oddechy, respirator powróci do trybu wentylacji spontanicznej.
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2.5.3 Narzędzia do monitorowania dynamiki oddechowej
Urządzenie jest wyposażone w funkcje monitorowania dynamiki oddechowej, a mianowicie w
pętlę ciśnienie-objętość oraz pętlę przepływ-objętość. W menu „monitorowania” respiratora
„ustawienie przebiegu - Układ 2” może wyświetlać dwie pętle.
Wykresy pętli P-V (ciśnienie/obj.) i V-F (objętość/przepływ) są wyświetlane jak pokazano na rys.
2-3 i rys. 2-4.

Wydech
Wdech

Rysunek 2-3 Schemat ideowy pętli P-V

Wdech
Przepływ

Wydech
Rysunek 2-4 Schemat ideowy pętli V-F
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3 Bezpieczeństwo pacjentów
3.1 Ogólne instrukcje dotyczące alarmu
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta podczas korzystania z urządzenia, system alarmowy
podejmuje pewne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa leczenia i użytkowania. Jednak
działania uwzględniają stan pacjenta lub sprzętu tylko w czasie rzeczywistym. Gdy wystąpi alarm,
urządzenie nie może całkowicie zastąpić personelu medycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pacjenta. Dlatego też, nawet jeśli urządzenie posiada pewne zabezpieczenia, pacjenci nadal potrzebują
opieki personelu medycznego.
System wykorzystuje trzy priorytety alarmów: alarm o wysokim priorytecie, alarm o średnim priorytecie i
alarm o niskim priorytecie. Każdy z nich prezentuje inny priorytet ważności; urządzenie podaje typ
alarmu, a priorytety znajdują się w Tabeli 3-4.
Alarmy dzielą się na alarmy fizjologiczne i alarm techniczne.
Alarm fizjologiczny jest zwykle wywoływany przez parametr fizjologiczny pacjenta, przekraczający
dopuszczalny poziom alarmowy lub przez nieprawidłowości w parametrach fizjologicznych pacjenta.
Alarm techniczny nazywany również komunikatem o błędzie systemu, jest wynikiem nieprawidłowych
operacji lub awarii systemu, spowodowanej nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji. Alarm
monitorujący jest natomiast uruchamiany, gdy wystąpi jakieś odchylenie.

Ostrzeżenie!
Aby zabezpieczyć pacjenta przed urazem spowodowanym przez wysokie ciśnienie gazu w drogach
oddechowych, górną granicę ciśnienia należy ustawić na odpowiednią wartość, gwarantującą
bezpieczeństwo pacjentów.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, należy ustawić limity alarmowe na odpowiednie wartości.

Ważne!
Aby zapewnić bezpieczeństwo, pacjent znajdujący się pod respiratorem powinien zawsze pozostawać
pod opieką.

3.1.1 Alarm o wysokim priorytecie
Alarmem o wysokim priorytecie jest alarm ostrzegawczy wyświetlany na czerwonym tle.
Zaawansowany alarm ostrzegający o najbardziej niebezpiecznych sytuacjach, które mogą być
spowodowane bardzo dużym urazem pacjenta, a nawet zagrażają życiu i bezpieczeństwu pacjenta.
Tak więc, gdy respirator uruchomi ten alarm, użytkownik musi natychmiast zareagować i rozwiązać
problem; jeśli to konieczne, pacjentowi należy zapewnić urządzenie lub system do wentylacji
zabezpieczającej. Alarm o wysokim priorytecie to ALARM PODTRZYMYWANY.

3.1.2 Alarm o średnim priorytecie
Alarmy o średnim priorytecie to informacje o konieczności podjęcia środków ostrożności wyświetlane
na pomarańczowym tle. Stopień ryzyka w przypadku alarmów o średnim priorytecie jest niższy niż
alarmów o wysokim priorytecie; alarmy te mają charakter wskazówek lub sugestii, zachęcając
operatora do zwrócenia uwagi na urządzenie lub stan pacjenta, aby w razie potrzeby podjąć
odpowiednie kroki i wyeliminować alarmy o średnim priorytecie.
Alarm o średnim priorytecie to ALARM PODTRZYMYWANY.

3.1.3 Alarm o niskim priorytecie
Alarmy o niskim priorytecie to informacje o konieczności podjęcia środków ostrożności wyświetlane na
pomarańczowym tle. Stopień ryzyka w przypadku alarmów o niskim priorytecie jest niższy niż alarmów
o średnim priorytecie; alarmy te mają charakter wskazówek lub sugestii, zachęcając operatora do
zwrócenia uwagi na urządzenie lub stan pacjenta, aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki w
celu wyeliminowania alarmów o niskim priorytecie.
Alarm o niskim priorytecie to ALARM NIEPODTRZYMYWANY.
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3.1.4 Sygnały alarmowe
Urządzenie posiada dwa typy sygnałów alarmowych, wizualne i dźwiękowe.
Alarm wizualny to tekst ostrzeżenia o alarmie oraz zapalenie lampki ostrzegawczej, gdy wystąpi sytuacja
alarmowa. Urządzenie zostanie podświetlone w górnej części interfejsu. Wyświetli problemy związane ze
sprzętem w czasie rzeczywistym, podczas gdy na urządzeniu zaświeci się lampka, aby zwrócić uwagę
operatora. Patrz rozdział 3.3.1.
Alarm dźwiękowy jest generowany z głośnika. Po wygenerowaniu sygnału o błędzie, urządzenie będzie
emitować sygnał dźwiękowy, który będzie się różnił w zależności od priorytetu alarmu. Patrz rozdział 3.3.2.
Gdy generowany jest sygnał o błędzie, urządzenie będzie również generować wizualny i dźwiękowy sygnał
alarmowy, aby zwrócić uwagę użytkownika na sprzęt lub pacjenta.
Funkcja sygnału alarmowego jest ustawiona domyślnie w systemie wraz z głośnością alarmu. Użytkownik
nie może jej zmienić ani regulować. Urządzenie zapisze ustawienie głośności alarmu. Alarmu nie można
wyłączyć i nie odcina on zasilania!

3.2 Okno ustawień alarmu
Na interfejsie użytkownika urządzenia, naciśnij przycisk „Alarm”, aby wyświetlić dolną i górną granicę
wszystkich odpowiednich alarmów i ustawień. Na tym interfejsie dostępne są odpowiednio Ustawienie 1,
Ustawienie 2 i Dzienniki alarmów. Patrz Rys. 7-6. Należy wybrać alarm, który ma zostać zmieniony i
obrócić pokrętło, aby ustawić aktualne limity alarmowe.
Tabela 3-1 pokazuje wartości domyślne ustawień alarmu. Są to stałe wartości, użytkownik nie może ich
modyfikować. Progi alarmowe automatycznie powracają do ustawień domyślnych po każdym uruchomieniu
respiratora.
Tabela 3-1 Domyślne wartości ustawień alarmu
Ustawienia
zaworu
Górna granica
alarmu
Dolna granica
alarmu

Ciśnienie

MV

F

FiO2

VTe

40

40

100

100

1000

50

5

0

5

35

200

Jednostka

cmH2O

L

bpm

%

ml

ETCO2

Pr

SPO2

6.7

120

WYŁ.

20

2.7

50

92

mmHg

kpa lub %

bpm

%

Ostrzeżenie!
Wyświetlany alarm, to domyślne ustawienie alarmu urządzenia przy włączaniu, ale ta funkcja nie jest
skonfigurowana tak, aby zapewnić bezpieczeństwo konkretnemu pacjentowi. Podczas rozruchu użytkownik
powinien dostosować ustawienia do konkretnego pacjenta. Aby uniknąć błędu operatora podczas regulacji,
wartości alarmowe są ustawiane zgodnie z wewnętrznymi algorytmami.

Ostrzeżenie!
Gdy poziom alarmu został ustawiony na OFF (WYŁ.), odpowiednia funkcja alarmu nie zadziała, dlatego
należy uważać na stan pacjenta!

3.3 Pasek stanu bieżącego alarmu
Jeśli aktywny jest jeden lub więcej alarmów, aktywowany jest pasek stanu bieżącego alarmu. Pasek
pokazuje tylko alarm o najwyższym priorytecie. W razie potrzeby sprawdzenia wcześniejszych alarmów,
użytkownik może nacisnąć menu „Alarm”, wybrać dziennik alarmów i wyświetlić wszystkie alarmy, które
wystąpiły w systemie, od jego włączenia, jak pokazano na Rys. 7-8.
Jeżeli wystąpią dwa alarmy o takim samym priorytecie, na pasku stanu alarmu pojawi się tylko alarm o
względnie wyższym priorytecie.

3.3.1 Alarm wizualny
Alarm wizualny jest zgodny z normą IEC60601-1-8. Istnieją dwa rodzaje alarmu
wizualnego:
1) W kolumnie bieżącego alarmu, w górnej części interfejsu użytkownika urządzenia wyświetla się
informacje o alarmie bieżącym. Wyświetlany jest tam aktualny alarm o najwyższym priorytecie. Tło dla
alarmu o wysokim priorytecie jest czerwone; tło ekranu alarmu o średnim priorytecie i o niskim
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priorytecie jest pomarańczowe.
2) Na górnej części urządzenia znajduje się sygnalizator alarmowy, który ostrzega użytkownika o alarmie;
Sygnalizatory są dwa, czerwony i żółty, aby użytkownik z większej odległości mógł skontrolować aktualny
stan alarmu. Jeżeli występuje alarm o wysokim priorytecie, dioda LED alarmu miga na czerwono z wysoką
częstotliwością (2 razy na sekundę), opcja alarmu 10 to sekwencja powtarzana co 10 sekund; kiedy
występuje alarm o średnim priorytecie, dioda alarmowa miga na pomarańczowo z niską częstotliwością (1
razy na dwie sekundy), opcja alarmu 3 jest sekwencją powtarzaną co 25 sekund;
Gdy występuje alarm o niskim priorytecie, lampka kontrolna alarmu świeci się na pomarańczowo, zawsze
światłem stałym; dwa następujące po sobie sygnały alarmowe, bez powtarzania.

3.3.2 Alarm dźwiękowy
Oprócz alarmu wizualnego, urządzenie emituje alarm dźwiękowy spełniający normę
IEC60601-1-8
Kiedy występuje alarm o wysokim priorytecie, respirator wydaje dziesięć ciągłych sygnałów alarmowych, w
których trzeci i czwarty sygnał są nieco dłuższe.
Gdy wystąpi alarm o średnim priorytecie, respirator emituje trzy ciągłe sygnały alarmowe. Gdy wystąpi
alarm o niskim priorytecie, respirator emituje dwa następujące po sobie sygnały alarmowe.

3.4 Wyciszanie alarmu
Przyciski na interfejsie urządzenia zawierają funkcję wyciszenia alarmu. Naciśnij przycisk „Alarm silence”, a
dźwięki alarmowe wszystkich alarmów zostaną wstrzymane. Symbol wyciszenia alarmu zostanie
wyświetlony w obszarze wyświetlania statusu w prawym górnym rogu interfejsu wyświetlacza. Liczba pod
symbolem wyciszenia alarmu oznacza pozostały czas wyciszenia alarmu. Czas pauzy wynosi 120 sekund.
Gdy minie czas wyciszenia alarmu lub wystąpi nowy alarm, alarm dźwiękowy zostanie ponownie włączony.

3.5 Reset alarmu
Zaprogramowany przycisk na interfejsie urządzenia udostępnia funkcję resetowania alarmu.
Po usunięciu przyczyny stanu alarmowego urządzenia, alarm dźwiękowy zostanie dezaktywowany, ale
informacje o ostatnich alarmach wysokiego lub średniego poziomu zostaną zapisane czarną czcionką na
niebieskim tle paska statusu alarmów. Naciśnięcie przycisku Rest alarmu usunie tekst komunikatu
ostrzegawczego. Pojawi się komunikat: Obecnie brak alarmów.

3.6 Dziennik alarmów
Urządzenie posiada funkcję dziennika alarmów. Jeżeli alarm zostanie aktywowany, respirator
automatycznie zarejestruje typ alarmu i godzinę wystąpienia alarmu. W łatwy sposób można sprawdzić
ostatnie 100 zdarzeń alarmowych dla danego respiratora. Po zapisaniu 100 zdarzeń alarmowych, system
automatycznie zacznie nadpisywać najstarsze informacje o alarmach; najnowsze alarmy będą się
wyświetlały na górze. W przypadku przerwy w zasilaniu respiratora lub po jego wyłączeniu, dziennik
alarmów zostanie zachowany. Przy następnym uruchomieniu systemu będzie wyświetlał się ostatni stan
alarmowy.
W dzienniku alarmów, obok alarmów pojawiają się wykrzykniki. Trzy wykrzykniki wskazują alarmy o
wysokim priorytecie; dwa wykrzykniki wskazują alarm o średnim priorytecie; jeden wykrzyknik wskazuje
alarm o niskim priorytecie.
Dziennik alarmów przedstawiono na Rys. 7-8.

3.7 Zintegrowane środki bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, urządzenie posiada wiele zintegrowanych środków
bezpieczeństwa.

3.7.1 Alarm bezdechu
W trybie oddychania spontanicznego, gdy pacjent nie generuje spontanicznego oddechu w czasie
określonym przez użytkownika, urządzenie może emitować alarm ostrzegający o braku oddechu.
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Ten alarm jest generowany w celu poinformowania użytkownika o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji,
która uniemożliwia pacjentowi oddychanie.
Czas alarmu bezdechu można ustawić w zakresie od 10 do 60 sekund. Patrz Rozdział 7.

3.7.2 Wentylacja zabezpieczająca
Wentylacja zabezpieczająca jest dostępna w trybie oddychania spontanicznego. Zastosowanie trybu
oddychania spontanicznego w czasie, gdy pacjent nie oddycha, powoduje wygenerowanie alarmu
natychmiast po upływie określonego czasu lub zaczyna dostarczać pacjentowi wentylację pod stałym
ciśnieniem. Kiedy pacjenci odzyskują zdolność spontanicznego oddychania, które wyzwala wentylację
dwukrotnie z rzędu, respirator przerywa wentylację zabezpieczającą i przechodzi do trybu oddychania
spontanicznego.
Funkcja wentylacji rezerwowej opisana jest w rozdziale „2.5.2 Wentylacja zabezpieczająca”.

3.7.3 Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa dróg oddechowych
W celu uniknięcia zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta i spowodowania barotraumy,
respirator ustawia parametry konfiguracji ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa w drogach oddechowych.
Jeśli ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta osiągnie lub przekroczy górną wartość graniczną
ustawioną dla zaworu bezpieczeństwa, zawór wdechowy zostanie zamknięty, a zawór bezpieczeństwa
otworzy się, aby uwolnić wysokie ciśnienie w drogach oddechowych.

3.7.4 Awaria zasilania głównego i akumulator
W przypadku awarii zewnętrznego źródła zasilania respirator automatycznie przełączy się na zasilanie
akumulatorowe. Ponadto, po przełączeniu się na zasilanie awaryjne, urządzenie generuje alarm o niskim
priorytecie, aby zwrócić uwagę operatora.
W prawym dolnym rogu interfejsu użytkownika, tam gdzie wyświetla się pasek stanu zasilacza, urządzenie
przełącza się w tryb zasilania akumulatorowego i wyświetla pozostałą moc akumulatora.
Praca respiratora: patrz rozdział 4 „Moduł akumulatora”, jak przełączyć się na pracę zasilaną z
akumulatora.

Uwaga!
Jeżeli respirator jest zasilany z akumulatora, należy odłączyć zasilanie. Wymiana akumulatora wewnętrznego
jest szybka. Urządzenie może utrzymać bieżące ustawienia alarmu bez zmian skonfigurowanych ustawień.

3.7.5 Awaria zasilania gazem
Jeśli ciśnienie zasilania powietrzem jest zbyt niskie lub wystąpi awaria zasilania gazem, urządzenie
uruchomi alarm o wysokim priorytecie i jednocześnie otworzy się zawór awaryjnego wydechu i zawór
ssący. Pacjent może oddychać niezależnie przez dwa zawory, aby brak zasilania gazem nie skutkował
nieodpowiednią wentylacją lub w konsekwencji uduszeniem pacjenta.

3.8 Typy alarmów
Tabela 3-1 zawiera wszystkie informacje wysyłane przez urządzenie, statusy alarmu oraz priorytety alarmu.
Wszystkie alarmy techniczne, alarmy fizjologiczne i opóźnienie sygnału alarmowego respiratora zostały
ustawione fabrycznie, użytkownik nie może ich zmieniać!
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Priorytet
alarmu
Wysoki
priorytet

Informacje

Przyczyna alarmu

Typ

Bezdech
[apnea]

Przekroczenie ustawionego czasu bezdechu
Nie wystąpił wyzwalacz spontaniczny.

Wysoka MV
[mv high]

Minutowa wentylacja monitorująca wartość trzech kolejnych
Wysoki
cykli oddechowych lub wyższa wartość wentylacji minutowej
priorytet
niż wartość zadana w czasie 10 sekund.

Alarm
fizjologiczny

Niska MV
[mv low]

Minutowa wentylacja monitorująca wartość trzech kolejnych
Wysoki
cykli oddechowych lub wartość poniżej dolnej wartości
priorytet
wentylacji minutowej w czasie 10 sekund.

Alarm
fizjologiczny

Alarm
fizjologiczny

Trzy kolejne wartości cyklu oddychania monitorującego
Wysokie ciśnienie ciśnienie szczytowe lub ciśnienie w górnych drogach
[pressure high]
oddechowych większe w ciągu 10 sekund niż wartość

Niskie ciśnienie
[pressure low]

Wysoki
priorytet

ustawiona.
Wartości monitorowania ciśnienia szczytowego dla trzech
kolejnych cykli oddechowych lub w ciągu 10 sekund
Wysoki
mniejsze niż
priorytet
dolna wartość graniczna ciśnienia w drogach oddechowych.

Alarm
fizjologiczny

Alarm
fizjologiczny

Wysokie ciśnienie
ciągłe [continuous Monitorowane ciśnienie w drogach oddechowych przez 15
sekund wyższe niż wartość ustawień PEEP.
pressure high]

Wysoki
priorytet

Alarm
fizjologiczny

AWARIA
ZASILANIA
GAZEM [gass
supply failure]

Wysoki
priorytet

Alarm
techniczny

Niewystarczające zasilanie powietrzem i tlenem przez
dziesięć sekund.
Całkowita monitorowana wartość częstotliwości oddechowej

NISKA
dla trzech kolejnych oddechów lub w ciągu 10 sekund niższa Wysoki
CZĘSTOTLIWOŚĆ
od ustawionej wartości granicznej dla częstotliwości
priorytet
[rate low]
WYSOKA
CZĘSTOTLIWOŚĆ

[rate high]

oddechowej.
Całkowita monitorowana wartość częstotliwości oddechowej
dla trzech kolejnych cykli oddechowych, lub w ciągu 10
Średni
sekund ustawionego limitu czasu jest wyższa niż
priorytet
częstotliwość oddechowa.

ROZŁADOWANY
Czas zasilania akumulatorowego wynosi mniej niż 5 minut.
AKUMULATOR
Napięcie akumulatora wskazuje 0 kresek
[battery discharged]

Wysoki
priorytet

Alarm
fizjologiczny

Alarm
fizjologiczny
Alarm
techniczny

FiO2 WYSOKA
[FiO2 high]

Monitorowane wartości stężenia tlenu w 3 kolejnych cyklach
Wysoki
oddechowych lub w ciągu 10 sekund są wyższe niż górna
priorytet
ustawiona wartość graniczna stężenia tlenu.

Alarm
fizjologiczny

FiO2 NISKIE
[FiO2 low]

Monitorowane wartości stężenia tlenu w 3 kolejnych cyklach
Wysoki
oddechowych lub w ciągu 10 sekund są poniżej dolnej
priorytet
ustawiona wartość granicznej stężenia tlenu.

Alarm
fizjologiczny

AKTYWOWANY
TRYB GOTOWOŚCI Przełączono ze stanu roboczego do stanu gotowości.
[standby activated]
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Monitorowana wartość ETCO w trzech kolejnych cyklach

2
ETCO2 WYSOKIE
lub w ciągu 10 sekund jest wyższa, niż ustawiona górna
[ETCO2 high]

Wysoki
priorytet

Alarm
fizjologiczny

Monitorowana wartość ETCO2 w trzech kolejnych cyklach
lub w ciągu 10 sekund jest niższa, niż ustawiona dolna
granica wartości dla ETCO2.

Średni
priorytet

Alarm
fizjologiczny

Gdy moduł peryferyjny wykryje zablokowanie rurki
próbkującej dwutlenek węgla.

Średni
priorytet

Alarm
techniczny

ETCO2 WYŁ.
[ETCO2 OFF]

Opcja w ustawieniach systemu: Wyłącz funkcję ETCO2.

Niski
priorytet

Alarm
techniczny

WYSOKA VTE
[VTE high]

Monitorowana wartość objętości oddechowej na wydechu w
Wysoki
trzech kolejnych cyklach lub w ciągu 10 sekund jest wyższa,
priorytet
niż ustawiona górna granica wartości objętości oddechowej.

Alarm
fizjologiczny

NISKA VTE
[VTE low]

Monitorowana wartość objętości oddechowej na wydechu w
trzech kolejnych cyklach oddechowych lub w ciągu 10
Średni
sekund jest niższa, niż ustawiona dolna granica wartości
priorytet
objętości oddechowej.

Alarm
fizjologiczny

Gdy czas zasilania z akumulatora jest krótszy niż 10 minut, Wysoki
wskaźniki naładowania akumulatora pokazują 1 kreskę.
priorytet

Alarm
techniczny

Ciśnienie źródła zasilania tlenem było niższe niż 0,28 MPa w Średni
ciągu dziesięciu sekund.
priorytet

Alarm
techniczny

POWIETRZE Ciśnienie źródła zasilania gazem było niższe niż 0,28 MPa w Średni
SŁABE ZASILANIE
ciągu dziesięciu sekund.
priorytet
[Air supply down]

Alarm
techniczny

NEBULIZATOR
Otwarta nebulizacja
WŁ.[Nebulizer ON]

Niski
priorytet

Alarm
techniczny

AWARIA SIECI
Brak lub awaria zasilania sieciowego
[MAINS FAILURE]

Niski
priorytet

Alarm
techniczny

Średni
priorytet
Alarm o
WYSOKIM
priorytecie

Alarm
fizjologiczny

granica wartości dla ETCO2.

ETCO2 NISKIE
[ETCO2 low]
ETCO2
NIEDROŻNOŚĆ
LINII [ETCO2 LINE
OCCLUSION]

NISKI POZIOM
NAŁADOWANIA
AKUMULATORA
[battery low]
O2 - SŁABE
ZASILANIE [O2
supply down]

SPO2 WYSOKIE
[SPO2 high]

Zmierzona wartość SpO2 w trzech kolejnych cyklach jest
wyższa, niż ustawiona górna granica

SPO2 NISKIE
[SPO2 low]

Zmierzona wartość SpO2 w trzech kolejnych cyklach jest
niższa, niż ustawiona dolna granica

WYSOKIE Tętno
[Pulse rate high]

Zmierzona wartość tętna w trzech kolejnych cyklach jest
wyższa, niż ustawiona górna granica

Średni
priorytet

Alarm
fizjologiczny

NISKIE Tętno
[pulse rate low]

Zmierzona wartość tętna w trzech kolejnych cyklach jest
niższa, niż ustawiona dolna granica

Alarm o
WYSOKIM
priorytecie

Alarm
fizjologiczny

Alarm o
NISKIM
priorytecie

Alarm
techniczny

SPO2
ODŁĄCZONY
Czujnik SPO2 jest odłączony, wystąpi alarm!
czujnik [[SPO2
sensor disconnect]
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4 Opis urządzenia
4.1 System
4.1.1 Respirator R50

Rysunek 4-1 Schemat całego respiratora
1 Wózek

6

Interfejs
pacjenta

2

Wejście
wydechowe

7

Zasilanie
Zaślepka czujnika
Wyjście
8
9
powietrzem i O2
tlenu
wdechowe

3

Pojemniki
kondensacyjny

4

Obwód
pacjenta

5

10

Interfejs
użytkownika
Moduł CO2

4.1.2 Informacje podstawowe
System składa się z respiratora, interfejsu użytkownika i elementów obwodu pacjenta. Respirator można
zainstalować na wózku: jest wówczas łatwy w przenoszeniu lub w przemieszczaniu w sali chorych.
Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika składa się z wyświetlacza, przycisków funkcyjnych oraz pokrętła regulacji parametrów
i elementów lampki alarmowej.
Interfejs wyświetlacza może wyświetlać parametry monitorowania respiratora i status urządzenia. Z
wyświetlacza dotykowego można obsługiwać większość funkcji i ustawień respiratora.
Niektóre inne funkcje, takie jak funkcje oddechowe, atomizacja (nebulizacja) itp. regulowane są za pomocą
zaprogramowanych przycisków.
Elementy do kontroli stanu pacjenta
Elementy do zarządzania i kontroli pacjenta służące do sterowania przepływem powietrza oraz obwodem
pneumatycznym.
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System dostarcza pacjentowi mieszaninę gazu z tlenem o stałej objętości lub ciśnieniu; jest wyposażony w
wewnętrzny moduł akumulatorowy. Moduł akumulatorowy zapewnia zasilanie rezerwowe w przypadku
awarii zasilania prądem przemiennym lub podczas transportu pacjenta.

4.2 Interfejs użytkownika
4.2.1 Ogólne instrukcje dotyczące interfejsu użytkownika
Interfejs użytkownika charakteryzuje się ergonomią.
Przód urządzenia zawiera interfejs użytkownika, jak pokazano na Rysunku 4-2, który składa się z
wyświetlacza, zaprogramowanych przycisków, pokręteł i lampki alarmowej. Wszystkie niezbędne elementy
funkcyjne i informacyjne są umieszczone na interfejsie użytkownika.
Respirator posiada 12-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, na którym można
wyświetlić statusu urządzenia, parametry monitorowania i przebiegi parametrów w czasie. Podczas
wentylacji urządzenie wyświetla dane wentylacji w postaci przebiegu parametru w czasie lub w postaci
cyfrowych krzywych. Obszar monitorowania parametrów zawsze wyświetla zmierzone parametry
respiratora. Natomiast interfejs wyświetlacza wyświetla również status alarmu, stan zasilania i inne funkcje.
Użytkownik może obsługiwać funkcje urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, pokręteł i
zaprogramowanych przycisków. Funkcje menu ekranu dotykowego obejmują: przełączenie trybu
wentylacji, zmianę ustawień parametrów wentylacji, ustawienia alarmu i wiele innych funkcji. Za pomocą
zaprogramowanych przycisków sterujących można: wykonać nebulizację, wyciszyć alarm, zablokować
klawiaturę i aktywować inne funkcje. Pokrętło służy do regulacji i potwierdzania parametrów wentylacji.
Lampka ostrzegawcza służy do wizualnego sygnalizowania alarmów o różnych priorytetach.

4.2.2 Szczegółowy opis interfejsu użytkownika

1

Wskaźnik alarmu

Zaprogramowane przyciski
4
sterowania
Rysunek 4-2 Interfejs użytkownika

2 Wyświetlacz 3
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Okno
wyświetlania
trybu wentylacji
Pole
6
konfiguracji
parametrów
1

2

7

Pole alarmu

3

Pole szybkiego
monitorowania 4
parametrów

Obszar
wyświetlania
8
funkcji specjalnych

Menu

Wyświetlanie
statusu

5

Pole
9 monitorowania 10
stanu zasilania

Pole przebiegu
parametru
w czasie
Pole
wskazówek

Rysunek 4-3 Pola funkcji interfejsu

4.2.2.1
Wyświetlacz
Interfejs wyświetlacza pokazano na rysunku 4-3. Cały interfejs jest podzielony na dziewięć różnych pól, z
których każde wyświetla lub monitoruje swoją funkcję. Funkcje każdego pola przedstawiają się
następująco:

1) Pole wyświetlania trybu wentylacji:
Ten obszar służy do wyświetlania aktualnie używanego trybu wentylacji. A kiedy wentylacja jest wyzwalana
przez oddech pacjenta, po prawej stronie trybu pojawia się symbol oddychania spontanicznego,
przedstawiony w niniejszym podręczniku w rozdziale 1.5, symbol nr 2 na interfejsie użytkownika.

2) Pole alarmu:
Obszar ten wyświetla informacje o aktualnym alarmie urządzenia. Gdy brak jest alarmu, kolor tła jest
niebieski. Kiedy alarm zostanie aktywowany, zależenie od priorytetu alarmu, kolor zmieni się na czerwony
lub żółty, dopóki alarm nie zostanie zdezaktywowany.

3) Pole szybkiego monitorowania parametrów:
Pole to służy do wyświetlania parametrów wentylacji respiratora, a także wyświetla monitorowane ciśnienie
i objętość oddechową na wydechu oraz inne parametry najczęściej wykorzystywane przez użytkownika.
Lewa kolumna pokazuje parametry dla każdego rodzaju mierzonych parametrów, wartości parametrów
wyświetlają się w środku pola; z prawej strony wartości wyświetla się jednostka parametru oraz jego
minimalna i maksymalna wartość
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Pole może wyświetlać trzy stany. Skrajna lewa część wyświetlacza obok paska stanu alarmu wyświetla
symbol wyciszenia alarmu (symbol 1 w rozdziale 1.5 Symbole interfejsu użytkownika) i pozostały czas
wyciszenia alarmu; środkowe pole pokazuje symbol bieżącego stanu klawiatury taki jak symbole 2 i 3 w
rozdziale 1.5 „Symbole interfejsu użytkownika”; po prawej stronie wyświetla się aktualny czas systemowy.

5) Pole wyświetlania przebiegu parametru:
Obszar ten jest używany do wyświetlania przebiegów parametrów wentylacji. Przebiegi mogą być
wyświetlane jako trzy rodzaje krzywych, ale można je również wyświetlać jako wykres przebiegu lub
przebiegi dwóch pętli. Każda krzywa pokazuje przebieg mierzonego parametru w czasie (oś x) . Oś y
pokazuje wartość zmiany i mierzone wartości. Wykresy mają różne kolory (kolory są ustawione domyślnie
przez producenta; zmiana koloru nie jest możliwa).
Domyślnie górne pole pokazuje przebieg ciśnienia w czasie, środkowe: przepływ w czasie, a dolne pole
przedstawia pojemność w czasie. Po dotknięciu każdego obszaru wyświetlania można wyświetlić pasek
menu, gdzie użytkownik może wybrać wyświetlanie innych typów przebiegów w danym polu.

6) Pole konfiguracji parametrów:
Pole to służy do ustawiania każdego parametru w różnych trybach wentylacji. Po dotknięciu pola
dowolnego parametru, zmieni ono kolor na żółty, a następnie będzie można wyregulować pokrętłem
wartość parametru. Po ponownym dotknięciu ramki kolor tła zmienia się na niebieski i następuje
sprawdzanie poprawności parametrów. Parametry urządzenia można zmieniać zależnie od napowietrzania.

7) Obszar wyświetlania funkcji specjalnych:
Pole to służy do wyświetlania wentylacji PEEPi, parametrów podatności statycznej, a przy zastosowaniu
wentylacji czystym tlenem, pole to wyświetla postęp dopływu tlenu. Funkcja wyświetlacza pozwalająca
wykonać te operacje, patrz opis przycisku „Insp Hold”, „Exp Hold”, „100% O2” w rozdziale „4.2.2.2
Zaprogramowane przyciski”.

8) Menu:
Pole to jest głównym menu obsługi respiratora. W tym polu można wybrać tryb pracy, ustawienia alarmu,
ustawienia systemu i inne operacje. W trybie gotowości pasek menu wyświetla trzy rodzaje menu: dla
trybu, alarmu i systemu. W czasie pracy, to menu wyświetla cztery rodzaje menu: dla trybu, alarmu,
systemu i monitorowania.

9) Pole monitorowania stanu zasilania:
Pole to służy do wyświetlenia informacji, jaki rodzaj zasilania wykorzystuje urządzenie.
W przypadku korzystania z zasilania sieciowego, ikona wtyczki (rozdział 1.5, symbol nr 7 na interfejsie
użytkownika) po lewej stronie zaświeci się na zielono; w przypadku korzystania z zasilania
akumulatorowego, po lewej stronie wyświetli się na zielono ikonka akumulatora (rozdział 1.5 symbol nr 4 na
interfejsie użytkownika).
Podczas korzystania z zasilania sieciowego do ładowania akumulatora, ikonka akumulatora będzie miała
znaczek ładowania, co oznacza, że urządzenie właśnie ładuje swój wewnętrzny akumulator.

10) Pole wskazówek:
Pole to służy do wyświetlania informacji o pracy respiratora. Na przykład, jak pokazano na Rys. 4-3, po
skorygowaniu czasu wdechu system pyta użytkownika o wartość stosunku Wdech/Wyd. (I: E) przy
bieżącym ustawieniu.

4.2.2.2 Pokrętło
Pokrętło zostało przedstawione na Rysunku 4-2. Jego głównym zadaniem jest regulacja wartości
wybranych parametrów. Po wybraniu parametrów do regulacji, ich pole zmienia kolor na żółty. Należy
wówczas pokręcić pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wartość parametru, lub
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby tę wartość zmniejszyć. Należy nacisnąć pokrętło ponownie,
aby potwierdzić ustawione parametry.
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4.2.2.3 Zaprogramowane przyciski

Interfejs użytkownika urządzenia zawiera również klawiaturę z zaprogramowanymi przyciskami, pokazaną
na Rysunku 4-4. Ta klawiatura składa się z 11 klawiszy a każdy przycisk ma odpowiednią funkcję. Poniżej
opisane zostały funkcje wszystkich przycisków:

1

Wyciszanie
alarmu

4

Wstrzymanie
wdechu

7 Kontrolka stanu zasilania

2

Kasowanie
alarmu

5

Wstrzymanie
wydechu

8

3

Blokowanie
klawiatury

6

Wentylacja czystym
9 Neubilizacja
tlenem

Zamrożenie wykresu
Wdech sterowany
10
przebiegu parametru
ręcznie
11 Start/tryb gotowości

Rysunek 4-4 Klawiatura

1) Wyciszanie alarmu(Alarm Silent)
Naciskając ten przycisk, można aktywować funkcję wyciszenia alarmu. Wskaźnik w lewym rogu klawiatury
zaświeci się, a na wyświetlaczu w polu statusu pojawi się symbol wyciszenia oraz pozostały czas
wyciszenia. Czas wyciszenia alarmu wynosi 120 sekund.
Po upływie tego czasu, gaśnie lampka na klawiaturze, a ikona wyciszenia alarmu na wyświetlaczu znika.
Lub, gdy wystąpi nowy alarm, funkcja wyciszenia alarmu jest anulowana, włącza się podświetlenie
klawiatury, a na ekranie znika symbol wyciszenia. Ponownie włącza się dźwięk alarmu.

2) Kasowanie alarmu(Alarm reset)
Ten przycisk należy nacisnąć, aby skasować alarmu. Szczegółowy opis kasowania alarmu patrz rozdział
3.5.

3) Blokowanie klawiatury(Keybord lock)
Przycisk blokady klawiatury jest używany głównie do tego, aby po ustawieniu przez użytkownika wszystkich
parametrów nie doszło do przypadkowego dotknięcia klawiatury i niezamierzonej zmiany parametrów, co
mogłoby zagrozić bezpieczeństwu pacjenta. Tego przycisku należy użyć, aby zablokować interfejs
operacyjny.
Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie funkcje interfejsu użytkownika respiratora zostaną zablokowane,
przycisk się podświetli, a symbol odblokowanej kłódki w obszarze wyświetlania statusu na ekranie
wyświetlacza zmieni się w zamkniętą kłódkę. Oznacza to, że klawiatura użytkownika jest zablokowana.
Jeśli konieczne jest użycie klawiatury respiratora, użytkownik musi ponownie nacisnąć przycisk z kłódką.
Podświetlenie klawiatury wyłączy się a zamknięta kłódka zmienia się na ikonę odblokowanej kłódki.

4) Wstrzymanie wdechu(Inspiratory Hold)
W procesie wentylacji pacjenta użytkownik może nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby aktywować
wstrzymanie wdechu na końcu wdechu. Przycisk się zaświeci. Aby wyłączyć tę funkcję, należy puścić
przycisk. Podświetlenie przycisku zgaśnie. Dla bezpieczeństwa pacjenta najdłuższy czas wstrzymania
wdechu może wynosić 15 sekund, to znaczy, że jeżeli użytkownik przytrzyma ten przycisk dłużej,
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po 15 sekundach urządzenie automatycznie zmieni fazę wdechową w fazę wydechową, niezależnie od
tego, czy użytkownik jeszcze przytrzymuje ten przycisk, czy nie.
Kiedy użytkownik korzysta z tej funkcji, po oddechu, w polu wyświetlania funkcji specjalnej pojawi się
wartość pomiar podatności statycznej systemu (Cst).
Tej funkcji należy użyć, aby dokładnie zmierzyć końcowo-wdechowe ciśnienie w płucach. Z tej funkcji
można skorzystać np. podczas prześwietlenia RTG.

5) Wstrzymanie wydechu(Expiratory Hold)
W procesie wentylacji pacjenta użytkownik może nacisnąć i przytrzymać przycisk Wstrzymanie oddechu.
Przycisk się zaświeci a zawory wydechowy i wdechowy się zamkną. Respirator pozostanie w fazie
wydechu. Aby wyłączyć tę funkcję, należy puścić przycisk Wstrzymanie oddechu. Podświetlenie przycisku
zgaśnie. Dla bezpieczeństwa pacjenta, najdłuższy czas wstrzymania wydechu to 15 sekund; to znaczy, że
jeżeli użytkownik przytrzyma ten przycisk dłużej, po 15 sekundach urządzenie automatycznie zmieni fazę
wydechową w fazę wdechową, niezależnie od tego, czy użytkownik jeszcze przytrzymuje ten przycisk, czy
nie.
Funkcja wstrzymania wydechu pozwala dokładnie zmierzyć wewnętrzny PEEP pacjenta. Po użyciu tego
przycisku pole funkcji specjalnych wyświetli zmierzoną wartość wewnętrznego PEEP na interfejsie
urządzenia.

6)100% O2
Jest to przycisk oddychania z natlenieniem; funkcja ta umożliwia urządzeniu podanie pacjentowi w 100%
czystego tlenu. Czas aktywności tej funkcji to maksymalnie 2 minuty. Należy nacisnąć ten przycisk, aby
włączyć funkcję oddychania i natlenienia. Przycisk podświetli się, a w polu funkcji specjalnych na interfejsie
urządzenia wyświetli się postęp procesu natleniania. Po zakończeniu natleniania lampka przycisku
zgaśnie, a stężenie tlenu zostanie przywrócone do wartości domyślnych.
W procesie wentylacji dotleniającej, jeśli zostanie ponownie naciśnięty zaprogramowany przycisk „100%
O2”, dopływ tlenu zostanie przerwany.

Uwaga!
W czasie wentylacji natleniającej, na respiratorze dostarczającym pacjentom czysty tlen, stężenie tlenu jest
czasowo wyłączone.

7) Wskaźnik zasilania
Wskaźnik stanu zasilania dla danej kategorii urządzenia wskazuje typ zasilania, którego użytkownik
aktualnie używa. Podczas korzystania z zasilania sieciowego wyświetla się wskaźnik AC. Podczas
korzystania przez urządzenie z wewnętrznego akumulatora, zapala się zielona ikonka akumulatora.
Podczas korzystania z zasilania sieciowego do ładowania akumulatora, ikonka jest pomarańczowa lub
żółta, co oznacza, że urządzenie właśnie ładuje swój wewnętrzny akumulator.

8) Zamrożenie przebiegu(Waveform freeze)
Przycisk zamrożenia wykresu przebiegu pozwala z interfejsu użytkownika wstrzymać odświeżanie bieżąco
wyświetlanego wykresu przebiegu. Po jego naciśnięciu, przycisk zostaje podświetlony, w polu wyświetlania
trybu na interfejsie pojawia się ikonka zamrożenia; na ekranie pojawi się zamrożony wykres, na którym
użytkownik może szczegółowo obejrzeć przebieg wentylacji. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku jego
podświetlenie gaśnie, znika ikona zamrożenia a wykres przebiegu się odświeża.

9) Funkcja nebulizacji
W czasie wentylacji pacjenta należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć nebulizację. Przycisk zostanie
podświetlony, na interfejsie w polu alarmu wyświetli się komunikat „nebulizer on”. Po ponownym
naciśnięciu tego przycisku nebulizacja zostanie wyłączona, podświetlenie przycisku zgaśnie, a alarm
zostanie anulowany.

Uwaga!
Podczas korzystania z funkcji nebulizacji, ponieważ powietrze lub tlen są wprowadzane bezpośrednio do
dróg oddechowych pacjenta przez proksymalny koniec nebulizatora (atomizera), nie jest mierzone
rzeczywiste stężenie tlenu wdychanego przez pacjenta.
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10) Wentylacja ręczna

Przycisk wentylacji ręcznej pozwala użytkownikowi na przejście do funkcji ręcznej wentylacji pacjenta. W
fazie wydechowej wentylacji należy nacisnąć ten przycisk, a urządzenie natychmiast przestawi się na
zaprogramowane tryby i parametry odpowiednio do typu wentylacji.

11) Start/tryb gotowości
Jeżeli urządzenie jest w trybie gotowości, to po naciśnięciu tego przycisku, urządzenie rozpocznie
wentylację pacjenta; naciśnięcie tego przycisku podczas wentylacji spowoduje wyświetlenie komunikatu o
trybie gotowości, a po jego potwierdzeniu nastąpi przejście urządzenia w tryb gotowości. Wyświetli się też
alarm o trybie gotowości.

4.3 Elementy kontroli pacjenta
4.3.1 Opis elementów przeznaczonych do kontroli pacjenta
Elementy przeznaczone do kontroli pacjenta to urządzenia do zarządzania wentylacją. Respirator
wyposażony jest w złącza do urządzeń zewnętrznych, etykiety z opisem, system kontroli obwodu
wewnętrznego oraz system wentylacji.

1

Pole wyświetlacza 3

Uchwyt

2

Przyciski

Wskaźnik alarmu

4

5

Pokrętło

Czujnik
przepływu
Rysunek 4-5 Przód modułu głównego
6
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1

Moduł CO2

2

Komora czujnika O2 4

3

Etykieta

5

Zawór wydechowy

Port wdechowy

6

Osłona

Rysunek 4-6

Moduł główny - strona lewa

1

Wentylator

2

4

Zacisk ekwipotencjalny
7
Przełącznik zasilania (z zabezpieczeniem
8
przełącznika)
Wtyczka sieciowa z bezpiecznikiem
9

5

Etykieta fabryczna

3

6

Złącze szeregowe
Etykieta tylna
Wlot tlenu
Wlot powietrza

10 Pokrywa akumulatora
Rysunek 4-7 Tył modułu głównego
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W celu zapewnienia chłodzenia urządzenia zabrania się przykrywania lub blokowania go w jakikolwiek
sposób!

4.3.1.1 Respirator - Widok z przodu
Jak pokazano na rysunku 4-4, widok respiratora z przodu to przede wszystkim interfejs użytkownika i ekran
do wykonywania operacji przez użytkownika.

4.3.1.2 Respirator - Widok z boku
Miejsce podłączenia systemu oddechowego pacjenta do urządzenia wentylacyjnego, układ złączy
wdechowych, zawór wydechowy i dodatkowe funkcje. Na boku respiratora znajduje się etykieta ze
wskazówkami.

1) Port wdechowy i zawór wydechowy
Dwa złącza do połączenia obwodu oddechowego pacjenta, czujnika przepływu i rurki próbnika czujnika na
zaworze wydechowym. Służą one do pomiaru objętości oddechowej pacjenta na wydechu.
Wewnętrzna kontrola membrany zaworu wydechowego i tłoka aparatu oddechowego. Tłok membrany ma
postać metalowego pręta. Zawór wydechowy, membrana oraz czujnik przepływu są komponentami
wielokrotnego użytku. Metoda ich dezynfekcji, demontażu i montażu jest opisana w rozdziale 8 niniejszej
instrukcji, w części Konserwacji i czyszczenie.

Uwaga!
Zawór wydechowy za pomocą rurek i maski jest podłączony do pacjenta. Jest to część typu B, wchodząca
w kontakt z pacjentem.

Uwaga!
Aby zapobiec uszkodzeniu zaworu PEEP, zabrania się obracania tłoka membrany!

Uwaga!
Aby zapewnić prawidłowy pomiar objętości oddechowej, należy podłączyć rurkę próbkującą czujnika
przepływu, jak to pokazano na etykiecie.

2) ModułCO2
Jak to pokazano na rysunku 4–6, element nr 1 to modułu CO2, która służy do monitorowania ciśnienia
parcjalnego CO2 u pacjenta. Niezbędne jest podłączenie rurki próbkującej do pacjenta.

Ważne!
Uwagi dotyczące użycia elementów eksploatacyjnych modułu CO2, patrz rozdział 11.

3) Zasobnik czujnika tlenu
Komora do podłączania złącza do czujnika tlenu jest zasłonięta zaślepką. Czujnik tlenowy jest materiałem
eksploatacyjnym. W określonym czasie należy sprawdzić lub wymienić czujniki stężenia tlenu.
Kontrola i metoda wymiany czujnika tlenu, patrz rozdział 8, „Konserwacja i czyszczenie” w niniejszej
instrukcji obsługi.

4) Etykieta boczna
Boczna etykieta, jak pokazano poniżej, informuje użytkownika o konieczności przeczytania instrukcji
obsługi przed użyciem respiratora, aby zapewnić prawidłowe użycie respiratora lub prawidłowo
zainstalować jego komponenty.
Znaczenie każdego symbolu na etykiecie opisane zostało w niniejszej instrukcji w rozdziale 1.5 „Symbole”.
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1

Odnieś się do
2
instrukcji obsługi

CO2
Etykieta

3

Nebulizator

4

Czujnik O2

1

Odnieś się do
instrukcji obsługi

5

Port wdechowy

Czujnik
7
przepływu

Port
wydechowy

8

Instrukcja montażu
membrany

5

Port wdechowy

6

Rysunek 4-8 Etykieta boczna

4.3.1.3 Respirator - Widok z tyłu
Rysunek 4-9 pokazuje tylną część respiratora. Tylne część respiratora wyposażona jest w elementy takie
jak wlot źródła powietrza.
1) Tabliczka znamionowa przymocowana z tyłu respiratora zawiera takie informacje jak: model urządzenia,
rozmiar, numer seryjny, data produkcji, producent oraz inne informacje, które muszą być łatwo dostępne
dla użytkownika.
2) Wejście zasilania: Nr 5 na Rysunku 4-6, fabrycznie na respiratorze montowana jest dodatkowa klamra
na wejściu zasilania sieciowego, która zapobiega przypadkowemu odłączeniu przewodu zasilającego.
Wejście zasilania wyposażone jest w bezpiecznik chroniący urządzenie i zapewniający bezpieczeństwo
pacjenta. Bezpieczniki i sposoby ich wymiany opisano w rozdziale 8, „Konserwacja i czyszczenie”.
3) Przełącznik: 4-6 Nr 4, Przełącznik do włączania/wyłączania urządzenia. Dodatkowo zewnętrzny
przełącznik zabezpieczający, aby zapobiec przypadkowemu wyłączeniu respiratora.
4) Zacisk wyrównywania potencjałów: Nr 3 na Rys. 4-6 oraz inne zaciski wyrównywania potencjałów mogą
być połączone ze sobą umożliwiając użycie wielu urządzeń medycznych, bez niebezpieczeństwa
porażenia prądem.
5) Wentylator: wentylator montowany z tyłu służy do odprowadzania ciepła z wnętrza nagrzewających się
urządzeń, jednocześnie zapobiegając wyciekowi gazu wytwarzanego w środowisku bogatym w tlen.

Ostrzeżenie!
W celu zapewnienia chłodzenia urządzenia zabrania się przykrywania lub blokowania go w jakikolwiek
sposób!
6) Obszary na interfejsie funkcjonalnym: Urządzenie jest wyposażone w interfejs służący do jego
konserwacji lub zapewniający dodatkowe funkcje. Zlokalizowane są tam cztery strefy funkcjonalne, patrząc
od lewej: interfejs USB i zdalny alarm, port kontrolny, port RS232, port VGA i SPO2(opcjonalnie).

Ostrzeżenie:
Gdy urządzenie jest podłączone do pacjenta, port USB nie łączy się z innymi urządzeniami.
Alarm zdalny: Port alarmu zdalnego.
USB: Dostarcza napięcie 5 V dla innych urządzeń.
[Cal. Port] Port kalibracji: Do kontroli respiratora za pomocą zewnętrznego urządzenia kalibracyjnego.
VGA: Do podłączania zewnętrznego projektora w celu szkolenia lub demonstracji. RS232: Port RS232
służy do aktualizacji oprogramowania.
SPO2: Wyposażenie opcjonalne. Służy do podłączania czujnika SPO2 .
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Aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu spowodowanym przez ładunki elektrostatyczne, nie należy dotykać
ręką tylnego panelu urządzenia!

Ostrzeżenie!
Podczas pracy respiratora nie należy używać zewnętrznego projektora interfejsu VGA i innych urządzeń.

Ostrzeżenie!
Podczas pracy respiratora, nie podłączać urządzenia kalibracyjnego do interfejsu portu kalibracyjnego, ani
żadnego innego urządzenia.

Rysunek 4-9 Etykieta portu
7) Etykieta tylna
Rysunek 4-10. Tylna etykieta przy odpowiedniej części funkcjonalnej informuje o funkcjach, specyfikacji i
ostrzeżeniach. Bezpieczniki i zapasowy akumulator zostaną szczegółowo opisane w odpowiednich
rozdziałach.
Rysunek 4-10 Etykieta tylna

1. Odnieś się do instrukcji obsługi: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, przed użyciem należy zapoznać
się z instrukcją obsługi.
2. Bezpiecznik: tutaj znajduje się miejsce instalacji bezpiecznika. Bezpieczniki o dwóch specyfikacji: dla
T2AL / 250V / 5X20. Metody wymiany bezpiecznika opisane są szczegółowo w tym podręczniku w
rozdziale 8, „Konserwacja i czyszczenie”.
3. Akumulator: Wskazuje zasobnik zapasowego akumulatora. Akumulator zapasowy to akumulator
niklowo-wodorkowy. Jego dane techniczne, sposób wymiany i ostrzeżenia znajdują się w niniejszej
instrukcji obsługi Rozdział 8, „Konserwacja i czyszczenie”.
4. Uwaga dotycząca respiratora:

Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do prac serwisowych odłączyć zasilanie prądem i zasilanie gazem!

Ostrzeżenie!
Czyścić filtr wentylatora co 500 godzin.
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Ostrzeżenie!
Nie zasłaniać filtra wentylatora.

Ostrzeżenie!
Nie stosować w obecności łatwopalnych środków znieczulających.
5. Identyfikacja źródła gazu: sprzęt wymagany do zasilania gazem, rodzaj gazu i specyfikacja gazu.

4.3.2 Obwód pneumatyczny
4.3.2.1 Informacje podstawowe
Respirator jest urządzeniem napędzanym pneumatycznie i sterowanym elektronicznie, a ścieżka
pneumatyczna została zaprojektowana dokładnie, wydajnie i logicznie. Podczas pracy respirator osiąga
wymaganą wentylację mechaniczną dzięki wszystkim modułom pneumatycznym zgodnie z wartościami
ustawionymi dla regulacji tlenu i przepływu powietrza. Ścieżkę pneumatyczną respiratora można podzielić
na 3 części, zgodnie z jego funkcjami: moduł wdechowy, moduł wydechowy i obwód pacjenta:

O2

Moduł kontroli
tlenu

Moduł
kontroli
wdechu

Moduł kontroli
powietrza

Powietrze

Obwód
pacjenta

Moduł kontroli wydechu

Rysunek 4-11 Rysunek ścieżki modułów gazowych respiratora
1) Moduł wdechowy:
Jak pokazano na rysunku 4-12, moduł wdechowy składa się głównie z elementów podłączających do
źródła gazu, elementów kontroli przepływu i elementów kontroli bezpieczeństwa mieszaniny gazu. Różne
elementy, które zapewniają pacjentowi dostarczanie gazu i wentylację.
Zawór
bezpieczeństwa

Pomiar źródła gazu

Źródło
gazu

Wlot
gazu

Pomiar
przepływu

Mieszalnik

Pacjent

Rysunek 4-12 Schemat modułu wdechowego
Do centralnego źródła gazu lub do butli gazowych respiratora można się podłączyć za pomocą czujników
ciśnienia powietrza w celu monitorowania ciśnienia. Pozwala to wykryć sytuacje, kiedy ciśnienie powietrza
jest zbyt niskie, aby zapewnić wymagany przepływ powietrza dla respiratora. Respirator pracuje w zakresie
ciśnienia powietrza od 2,8 bar do ~6,0 bar; Jeżeli ciśnienie jest niższe niż 2,8 bara lub jest zbyt wysokie,
może to mieć negatywny wpływ na wydajność i pracę respiratora lub nawet uszkodzić respirator.
Respirator przejdzie w tryb alarmowy, wyświetlając na interfejsie użytkownika komunikat, aby wyłączyć
wentylację mechaniczną za pomocą respiratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.
Część sterująca przepływem powietrza składa się głównie z zaworu redukującego ciśnienie, zaworu
proporcjonalnego i czujników. Ta część modułu jest głównym modułem kontroli przepływu powietrza.
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Zawór redukujący ciśnienie zasila respirator
gazem o stabilnym ciśnieniu, tak aby przepływ powietrza do
kolejnego urządzenia sterującego umożliwił osiągnięcie stabilnego stanu. Dzięki regulacji zaworu
proporcjonalnego, respirator może zapewnić pacjentom stałą prędkość lub stałe ciśnienie powietrza,
przepływ powietrza i proporcję określonego stężenia gazu. Wartość przepływu z czujników przepływu
dostarcza dane do kontroli i wyświetlania.
Ponadto, część sterująca przepływem powietrza zapewnia przepływ powietrza dla funkcji nebulizacji
respiratora, a przepływ wynosi 6~10l/min. Respirator zgodnie z ustawieniem stężenia tlenu wybiera źródło
gazu do nebulizacji. Jeżeli ciśnienie powietrza jest niskie lub następuje awaria zasilania powietrzem,
respirator automatycznie przełącza się na inne źródło powietrza rozpylającego. W respiratorze
wykorzystującym funkcję nebulizacji, może nie być możliwe monitorowanie rzeczywiście wdychanego
stężenia tlenu przez pacjentów. Rzeczywiste stężenie tlenu zmienia się w zależności od ustawienia
parametru przez użytkownika. Niemożliwe jest precyzyjne obliczenie tego parametru. Dlatego ważne jest,
aby w sytuacji klinicznej przy pacjencie obecny był cały czas personel medyczny.

Uwaga!
Podczas korzystania z funkcji nebulizacji, mierzone przez respirator stężenie wdychanego tlenu nie jest
rzeczywistym stężeniem tlenu!
Elementy systemu do mieszania gazu i kontroli bezpieczeństwa składają się głównie z mieszalnika gazu,
czujnika stężenia tlenu, zaworu i zaworu awaryjnego. Moduł wlotowy przyjmuje tlen i powietrze, których
ilość reguluje, zanim dostaną się do mieszarki. Po zmieszaniu, mieszanina gazu jest dostarczana do portu
wlotowego urządzenia do mechanicznej wentylacji pacjenta. Stężenie zmieszanego gazu jest
monitorowane przez czujnik i wyświetlane na interfejsie użytkownika. W tej części obwód oddechowy jest
wyposażony w zawory bezpieczeństwa i zawory awaryjne. Zawór bezpieczeństwa został zaprojektowany w
celu ochrony pacjenta i gwarantuje, że ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta nie przekroczy
określonej wartości. Kiedy ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta jest zbyt wysokie, zawór szybko się
otwiera i uwalniany jest gaz pod wysokim ciśnieniem, aby nie dopuścić do uszkodzenia dróg oddechowych
pacjenta. Zawór awaryjny jest kolejnym elementem w respiratorze służącym do ochrony bezpieczeństwa
pacjenta, a także samego respiratora, gdy wystąpi poważna awaria (np. przerwa w dostawie prądu).
Wówczas zawór awaryjny otwiera się i pacjent może swobodnie oddychać powietrzem atmosferycznym.

Uwaga!
Gdy ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta jest większe niż 100 ± 10 cm H2O, zawór bezpieczeństwa
otwiera się natychmiast.

Moduł kontroli wydechu
Pokazany na rysunku 4-13 moduł wydechowy składa się głównie z zaworu PEEP, zaworu wydechowego i
czujników. Moduł ten służy głównie do monitorowania pacjentów z modułem mechanicznej wentylacji lub
modułem resuscytacji z innym trybem wentylacji mechanicznej.
Respirator umożliwia podłączenie elektronicznego zaworu PEEP, który pozawala poprzez elektroniczną
precyzyjną kontrolę funkcji PEEP osiągnąć ustawiony przez użytkownika poziom PEEP. Zawór wydechowy
zawiera membranę kontrolującą oddech, aby pozwolić na wykrycie oddechu pacjenta powodującego
przełączenie trybu oddechowego. Czujnik przepływu służy do monitorowania wydychanego przez pacjenta
gazu.
Moduł monitorowania ciśnienia wydechowego ma sekcję monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych
pacjenta
Zawór PEEP

Czunik ciśnienia
Moduł
kontroli
wydechu

Moduł wdechowy

Moduł wydechowy

Czujnik
przepływu

Pacjent

.
Rysunek 4-13 Moduł kontroli wydechu
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Obwód pacjenta
Obwód pacjenta służy do podłączania respiratora do pacjenta. Respirator zapewnia przepływ powietrza
dostarczanego pacjentowi i wydala gazy wydychane przez pacjenta.
Obwód pacjenta obejmuje rurki, pojemnik kondensacyjny, rozgałęźnik Y, urządzenia nawilżające i płuco
testowe. System przewodów może być wielokrotnego użytku; jednorazowe mogą być dreny. Obwód
zawiera jeden pojemnik kondensacyjny.

Uwaga!
Podczas użytkowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności respiratora, użytkownik powinien
stosować obwody pacjenta zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie!
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, należy sprawdzić, czy obwody pacjenta lub komponenty są
zgodne z lokalnymi przepisami.

Ostrzeżenie!
Użycie obwodów pacjenta lub komponentów niezgodnych z przepisami wpłynie na podstawową wydajność
urządzenia.

Ostrzeżenie!
W systemie respiratora nie można stosować obwodów oddechowych o właściwościach antystatycznych lub
przewodzących.

Ostrzeżenie!
Używać nawilżaczy zgodnych z lokalnymi przepisami!

Uwaga!
Podczas korzystania z urządzenia nawilżającego lub filtrującego, zwiększa się opór w obwodzie pacjenta.

4.3.2.2 Schemat obwodu pneumatycznego respiratora
Schemat obwodu pneumatycznego pokazanego na Rys. 4-14. Jak widać na schemacie, urządzenie ma
dwie ścieżki gazu: jedna służy do kontroli powietrza, a druga do kontroli tlenu. Oba gazy są mieszane w
mieszarce, która jest dostarczona do pacjenta. Część wdechowa i wydechowa modułu łączy się z
systemem wentylacji.

Powietrze

Atmosfera

Atmosfera
Rysunek 4-14 Schemat obwodu pneumatycznego respiratora
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1

Pojemnik kondensacyjny

9

Mieszalnik gazu

10

Moduł wdechowy

2b

11

Butla tlenowa

3a

12

Zawór bezpieczeństwa

3b

13

Zawór elektromagnetyczny

4a

14

Zawór jednokierunkowy membranowy / siatka
filtrująca ze stali nierdzewnej

15

Czujnik ciśnienia

16

Moduł wydechowy

17

Zawór PEEP

18

Czujnik przepływu wydechowego

19

Rozgałęźnik Y

20

Miejsce podłączania pacjenta

21

Nebulizator

2a
Czujnik ciśnienia w obwodzie

Filtr

Zawór jednokierunkowy
4b
5a
Zawór regulacji ciśnienia
5b
6a
Zawór proporcjonalny
6b
7a
Filtr gazu
7b
8a
Czujnik natężenia przepływu
8b

4.4 Układ elektryczny
Układ elektryczny respiratora zawiera moduł zasilacza, moduł sterujący i moduł wyświetlacza.
Rysunek 4-15 przedstawia schematy systemu elektrycznego.
Przełącznik zasilania dostarcza prąd do płytki PCB, której główną rolą jest kontrolowanie zasilania
respiratora i zapasowego akumulatora. Główną rolą jest sterowanie gazem w obwodzie respiratora.
Rysunek przedstawia też niektóre z głównych urządzeń peryferyjnych używanych do sterowania i
wyświetlania informacji.

46

Instrukcja obsługi Systemu R50(V1.3)

Ekran
dotykowy

Przycisk

LCD

Pokrętło

Czujnik O2

Przemiennik

Płytka PCB
kontroli obwodu
gazowego

Płytka kontroli
urządzeń
peryferyjnych

Sygnalizacja LED

Komunikacja

Głośnik

Zawór
PEEP

Zawór
proporcjonalny

Komunikacja

Płytka PCB
wyświetlacza

Wentylator

Przełącznik
zasilania

Płytka PCB
kontroli zasilania

Akumulator

Rysunek 4-15 Schemat systemu elektrycznego

4.5 Pozostałe części
Poza elementami, które zostały przedstawione w kilku powyższych rozdziałach, respirator oferuje również
inne przydatne rozwiązania, takie jak mobilny wózek, ramię przegubowe, itp.

4.5.1 Wózek
Wózek mobilny służy do przenoszenia wszystkich niezbędnych interfejsów użytkownika i wielu urządzeń
opcjonalnych. Rysunek 4-16 Wózek mobilny do respiratora jest wyposażony w stolik, uchwyty, korpus,
szynę do zawieszania akcesoriów, podwozie i kółka.
Respirator jest instalowany na stoliku, a uchwyty ułatwiają przemieszczanie respiratora. Wózek został
wyposażony w cztery mobilne kółka z czego dwa przednie kółka mają hamulce.
W razie konieczności należy wcisnąć pedał hamulca, aby unieruchomić kółka. Po podniesieniu pedału,
hamulec zostanie zwolniony.
Szyna do mocowania umożliwia zastosowanie nawilżacza od rekomendowanego dostawcy.
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Stolik

Uchwyty
Korpus
Szyna do
wieszania
akcesoriów

Podwozie

Kółka
Rysunek 4-16 Wózek

4.5.2 Ramię przegubowe
Ramię przegubowe służy do przytrzymywania zwisających przewodów, aby ułatwić ruchy pacjentom.
Ramię z dwoma przegubami w górnej części jest elastyczne i wyposażone w haczyki. Może się swobodnie
zginać, a w dolnej części kolumna ramienia może swobodnie się obracać.
W celu użycia, całe ramię przegubowe może być montowane na lewym uchwycie respiratora. Blok
ramienia obrotowego jest mocowany od spodu za pomocą pokrętła, zależnie od potrzeb pacjenta.

Przeguby

Elastyczna
końcówka
Haczyk

Uchwyt
Filtr
Złącze do
gazu
Pokrętło
mocujące
Rysunek 4-17 Ramię przegubowe
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4.5.3 Filtr
Część przedstawiona na rysunku 4-18 to skonfigurowane filtry do źródła gazu w respiratorze. Filtry po
stronie wlotu powietrza, jak pokazano na rysunku 4-18, mogą być usuwać większość śladów wody lub
zanieczyszczeń z przepływającego gazu. Dokładność filtracyjna filtra wynosi 5 mikronów.
Filtry wymagają regularnej konserwacji. Metody konserwacji opisane są w rozdziale 8 niniejszej instrukcji
"Konserwacja i czyszczenie".

4.5.4 Przewody źródła gazu

Rysunek 4-18 Filtr
Przewody do zasilania gazem, podłączone do respiratora, są przedstawione na rysunku 4-16. Urządzenie
ma dwa źródła gazu: powietrzne i tlenowe, a zatem wymaga dwóch różnych linii. Źródła gazu wlotowego
wykorzystują złączy NIST lub DISS, zatem jedynie złącza NIST lub DISS mogą być podłączane do tego
respiratora.

Uwaga!
Przy wyborze przewodów należy pamiętać, że aby przewody zasilania gazem wytrzymały wysokie
ciśnienia w urządzeniu, muszą być zgodne z normami ISO5359 lub CGA-V5.

4.5.5 Kompletny moduł respiratora
W normalnych warunkach, respirator składa się z urządzenie głównego, mobilnego wózka, ramienia i
innych elementów. Rysunek 4-19 Widok respiratora z przodu, z tyłu i z boku.

4.6 Moduł akumulatora

Rysunek 4-19 Kompletny respirator
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Respirator posiada wbudowany modułu akumulatora NiMH, który może być używany jako krótkoterminowe
zasilanie rezerwowe, gdy zabraknie zasilania podstawowego. W pełni naładowany, standardowy
wbudowany moduł akumulatora w odpowiednim środowisku pracy może zasilać kompletny zestaw przez
około 1,5 godziny. Naładowanie akumulatora nie zawsze jest pełne a warunki pracy idealne.
Kiedy wentylator jest podłączony do odpowiedniego źródła zasilania prądem przemiennym, akumulator
może się podładowywać.
Moduł akumulatora znajduje się z tyłu respiratora w komorze na akumulator, jak przedstawiono na rysunku
4-20. Komora składa się z pokrywy ochronnej, do usunięcia której konieczne jest użycie śrubokręta
krzyżakowego. Dopiero po usunięciu pokrywy możliwa jest wymiana akumulatora. Moduł akumulatora to
zestaw akumulatorów. Instalacja akumulatora jest opisana w rozdziale 5, "Instalacja", a jego specyfikacje i
środki ostrożności w rozdziale 8, "Konserwacja i czyszczenie."
Rysunek 4-20 Moduł akumulatora

Moduł akumulatora

4.7 Sprężarka powietrza medycznego
Sprężarka powietrza medycznego nazywana w skrócie sprężarką. Jeżeli placówka medyczna nie może
dostarczyć gazu i innego źródła gazu do respiratora, sprężarka może być stosowana jako źródło powietrza
dla respiratora. Ponadto, może ona być również stosowana jako alternatywne źródło powietrza w
placówkach medycznych.
Firma dostarczająca respirator może dostarczyć klientom sprężarkę powietrza, model C30 i C50.
Jeżeli użytkownik planuje zakup sprężarki powietrza innej marki, do niniejszego respiratora, sprężarka musi
spełniać międzynarodowe normy IEC60601-1: 2005 i lokalne przepisy dotyczące zdrowia.

4.8 Przenoszenie pacjenta, transport i przechowywanie systemu
4.8.1 Przed przeniesieniem pacjenta
Przed transportem respiratora wraz z pacjentem lub bez pacjenta, należy zapewnić spełnienie poniższych
warunków:
Obwód pacjenta i interfejs użytkownika muszą być solidnie podłączone i zablokowane.
Wszystkie urządzenia muszą być ściśle podłączone i solidnie zablokowane.
Respirator należy podłączyć do akumulatora i sprawdzić poziom naładowanej akumulatora (jeżeli respirator
jest podłączony do pacjenta, powinien być w pełni naładowany).
Sprawdzić, czy funkcja sztucznego oddychania działa normalnie.
Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji szpitala. Należy sprawdzić, czy wózek mobilny jest w
nienaruszonym stanie.

4.8.2 Podczas transportu:
Podczas transportu respiratora wraz z pacjentem lub bez pacjenta, należy zapewnić spełnienie poniższych
warunków:


Moduł akumulatora musi być naładowany, a urządzenie do sztucznego oddychania działa
normalnie. Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji szpitala.



Należy upewnić się, że gdy mobilny wózek przechodzi przez przeszkody, nie dochodzi do poważnych
wstrząsów.
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Ostrzeżenie!
Jeśli czułość wyzwalania jest ustawiona zbyt wysoko, może zdarzać się, że respirator uruchamiany jest
automatycznie. Taka sytuacja może wystąpić również wtedy, gdy pojawi się nieszczelność w obwodzie
oddechowym, np. kiedy rurka intubacyjna nie ma ustnika. Tak więc wentylacja zostanie wywołana raczej
przez system, niż przez pacjenta. Należy unikać takich sytuacji. Jest to również bardzo ważne podczas
transportu pacjenta, ponieważ poruszenie ciałem pacjenta i potrząsanie systemem oddechowym również
spowoduje niezamierzone uruchomienie oddechu.

Uwaga!
Aby zapobiec przypadkowemu aktywowaniu respiratora podczas transportu, obwód pacjenta należy
umieścić w zablokowanej pozycji.
Jeżeli mobilne ramię podtrzymujące zmieni swoje położenie, należy zachować czujność i sprawdzić
podłączenie pacjenta, aby upewnić się, że nie naciągnęły się żadne przewody.

4.8.3 Przechowywanie
Podczas transportu lub przechowywania urządzeń należy spełniać pewne warunki środowiskowe. Jedynie
pod tym warunkiem system może być bezpiecznie transportowany lub przechowywany. Warunki
przechowywania systemu obejmują poniższe wartości:
Temperatura przechowywania: -20ºC ~ +60ºC
Wilgotność względna przechowywania: ≤95 %
Ciśnienie w miejscu przechowywania:500 ~ 1060hPa

Uwaga!
Podczas przechowywania urządzenia, w celu utrzymania prawidłowej wydajności akumulatora, zestaw
akumulatorów należy ładować i rozładowywać co dwa miesiące.
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5 Instalacja
5.1 Instalacja obwodu pacjenta
Standardowo pacjent jest podłączany do obwodu pokazanego na Rys. 5-1. Obwód z jednej strony łączy
pacjenta z portem wlotowym respiratora, a z drugiej strony łączy się z portem wydechowym respiratora.
Trójdrożny rozgałęźnik Y łączy się z portem lub terminalem pacjenta, zamykając cały układ oddechowy
pacjenta.
Nawilżacz można zamocować na szynach mobilnego wózka, a rurki można zamocować na haku ramienia
przegubowego.
Podłączanie strony wdechowej

Podłączanie strony wydechowej

1

Obwód
pacjenta

Pojemnik
4 Rozgałęźnik Y 1 Obwód
kondensacyj
pacjenta
ny
Rycina 5-1 Schemat podłączenia obwodu pacjenta
2

Nawilżacz

3

Ważne!
Obwód pacjenta obejmuje wiele różnych rodzajów akcesoriów, między innymi przeznaczonych dla
dorosłych lub niemowląt. W wersji standardowej urządzenie jest wyposażone w obwód pacjenta dla
dorosłych.

5.2 Montaż zaworu wydechowego
Po dostarczeniu urządzenia do użytkownika, na urządzeniu instalowany jest czujnik przepływu
wydechowego z membraną zaworu wydechowego. Elementy te powinny zostać wysterylizowane. Aby ich
użyć, należy je odpowiednio zdezynfekować i zainstalować w obwodzie. Metoda instalacji została
pokazana na rysunkach 5-2 do 5-7.

Ważne!
Dezynfekować należy osobno membranę wydechową i płytkę membrany. Sposób dezynfekcji
przedstawiony jest w niniejszej instrukcji w rozdziale 8, „Konserwacja i czyszczenie”.
Procedura instalacji zaworu wydechowego opisana jest poniżej:
1. Zamontować membranę na systemie, jak pokazano na rysunku 5-2. Płytka membrany powinna być
skierowana do wnętrza respiratora, co zabiegnie deformacji membrany.
2. Umieścić zawór wydechowy równo z prowadnicami w gnieździe, wcisnąć i obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Po usłyszeniu dźwięku "kliknięcia”, wysunie się klapka. Zawór jest zamontowany, jak
pokazano na rysunkach 5-3, 5-4, 5-5. Po instalacji należy sprawdzić, czy membrana zaworu wydechowego
pozostaje płaska.
3. Na rysunku 5-6 przedstawiony jest wydechowy czujnik przepływu. Jest on przymocowany do
niebieskiego końca rurki próbkującej portu wydechowego na zaworze wydechowym. Niebieska rurka
próbkująca podłączona jest na respiratorze do lewego portu próbkowania, a przezroczysta rurka
próbkująca podłączona jest do portu prawego.
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Rysunek 5-2 Zespół membrany

Rycina 5-3 Pozycja zaworu wydechowego Rysunek 5-4 Zespół zaworu wydechowego

Rysunek 5-5 Zakończona instalacja zaworu wydechowego
przepływu

Rysunek 5-6 Zespół czujnika

Procedura demontażu zaworu wydechowego
W celu zdemontowania zaworu wydechowego, należy nacisnąć i przytrzymać zatrzask, aż znajdzie się on
pod zaworem, obrócić lewą ręką zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć
zawór. Demontaż pokazano na rysunku 5-7.
Demontaż membrany wydechowej przedstawiono na rysunku 5-8.
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Rysunek 5-7 Demontaż zaworu wydechowego

Rysunek 5-8 Demontaż membrany

5.3 Instalacja i wymiana czujnika tlenowego
Czujnik stężenia tlenu znajduje się z boku komory akumulatora respiratora. Instalacja i wymiana czujnika
stężenia tlenu (nazywanego też ogniwem tlenowym) przedstawiona została na Rysunku 5-9. Aby
zainstalować czujnik, należy otworzyć palcem zatrzask i zdjąć osłonę.
Widoczne będzie gniazdo czujnika stężenia tlenu. Podłączyć przewód czujnika tlenu do czujnika. W tym
celu wyciągnąć złącze czujnika z gniazda (znajduje się wewnątrz obudowy, aby zapobiec naciągnięciu
złącza), jak pokazano na rysunku 5-10. Czujnik umieścić w gnieździe za pomocą uchwytu czujnika. Jeżeli
wymiana czujnika została przeprowadzona prawidłowo, należy założyć z powrotem osłonę na gniazdo.

Zużyty czujnik O2 należy wymienić i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami; zużytych
czujników O2 nie można traktować jak zwykłych odpadów komunalnych!
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Osłona gniazda czujnika tlenu

Zatrzask

Rysunek 5-9 Czujnik O2

Czujnik
tlenu

Uchwyt czujnika
Złącze do
czujnika
Rysunek 5-10 Instalacja i wymiana czujnika tlenowego

5.4 Instalacja modułu akumulatora
Podczas instalowania modułu akumulatora, jak pokazano na Rysunku 5-11, najpierw należy zdjąć tylną
pokrywę gniazda akumulatora za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Następnie wsunąć akumulator do
gniazda i podłączyć przewód testowy zasilany z akumulatora. Po naładowaniu akumulatora założyć
pokrywę akumulatora z powrotem na gniazdo akumulatora, dopasować otwory na śrubki i przykręcić
pokrywkę.
Demontować akumulator w odwrotnej kolejności niż to opisano powyżej.
Akumulator należy wymienić i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami; zużytych
akumulatorów nie można traktować jak zwykłych odpadów komunalnych!
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Śrubka

Akumulator
Rysunek 5-11 Demontaż akumulatora

5.5 Wymiana bezpiecznika
Rysunek 4-7 i Rysunek 4-9, przedstawiają bezpiecznik znajdujący się za wtyczką przewodu zasilającego
respiratora. Kiedy prąd wejściowy respiratora jest zbyt duży, bezpiecznik służy do odłączenia zasilania,
chroniąc pacjenta i sprzęt.
1. Do wymiany bezpiecznika należy użyć klucza sześciokątnego 2,5 mm i płaskiego śrubokręta.
Zastosowany bezpiecznik to T2AL250V.1, jak pokazano na rysunku
5-12. Za pomocą klucza sześciokątnego należy zdjąć osłonę ochronną przewodu zasilającego, usunąć ją,
następnie odłączyć przewód zasilający.
2. Jak pokazano na rysunku 5-13, użyć płaskiego śrubokręta, aby delikatnie podważyć gniazdo
bezpiecznika. Wyjąć bezpiecznik po poluzowaniu jego uchwytu i wymienić bezpiecznik na nowy.
3. Po wymianie bezpiecznika, założyć osłonę gniazda, podłączyć przewód zasilający a następnie
zainstalować osłonę ochronną przewodu zasilającego.

Ostrzeżenie!
Przy wymianie bezpiecznika należy stosować bezpieczniki z certyfikatem bezpieczeństwa!

Ostrzeżenie!
Podczas wymiany bezpiecznika pacjent nie może być podłączony do respiratora!

Ostrzeżenie!
Podczas wymiany bezpiecznika zasilanie sieciowe prądem przemiennym musi być odłączone!
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Gniazdo bezpiecznika
Śruba

Osłona
ochronna

Rysunek 5-12 Osłona ochronna wtyczki

Rysunek 5-13 Gniazdo bezpiecznika

5.6 Montaż wózka
W standardowych warunkach dostępny jest wózek do montażu respiratora. Instalacja została
przedstawiona na rysunku 5-16.
1. Należy otworzyć opakowanie z elementami korpusu wózka. Zamontować dwa kółka z hamulcami
(należy zwrócić uwagę, aby kółka z hamulcami były montowane po tej samej stornie, co uchwyty
wózka).
2. Zamontować kolumnę wózka, mocując ją u podstawy na module z kółkami za pomocą czterech
solidnych śrub, które ustawią kolumnę w pionie.
3. Wsunąć na kolumnę od góry stolik pod respirator i zrównać otwory na śruby; następnie dokręcić cztery
śruby.
Na spodzie stolika pod respirator przyłożyć uchwyty do stolika, zrównać otwory na śruby i dokręcić
śruby.
5. Użytkownik musi pamiętać, że dwa kółka z hamulcami muszą znajdować się po tej samej stronie, co
uchwyty/rączki wózka do respiratora!
4.
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Śruba

Stolik

Śruba

Uchwyty

Korpus

Podwozie
Kółka bez
hamulców

Kółka z hamulcami
Rysunek 5-14 Wózek

5.7 Instalacja modułu głównego respiratora
Aby ułatwić używanie respiratora, należy go zainstalować na mobilnym, prostym w
użyciu wózku. Procedura instalacji opisana jest poniżej:
Zablokować kółka wózka mobilnego za pomocą hamulców. Ustawić moduł główny respiratora na
stoliku wózka. Wyrównać cztery otwory montażowe od spodu na stoliku z otworami na spodzie
respiratora. Respiratora jest wyposażony w śruby blokujące respirator od dołu stolika. Patrz Rysunku 514.
2. Zainstalować ramię przegubowe na uchwycie respiratora i dokręcić za pomocą śrub blokujących.
3. Zamontować nawilżacz. Podzespół nawilżacza montować na środku szyny na kolumnie wózka,
dopasowując go do szczeliny.
1.
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Rysunek 5-15 Montaż głównego modułu respiratora

Rysunek 5-16 Zespół nawilżacza
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6 Kontrola przed użyciem
6.1 Wymagania dotyczące wyposażenia

Uwaga!
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz zapoznać się z obsługą i
konserwacją każdego elementu! Przed użyciem należy spełnić następujące wymagania:
1. Sprawdzić, czy urządzenia są w nienaruszonym stanie.
2. Sprawdzić, czy system oddechowy jest prawidłowo podłączony, a obwód oddechowy nienaruszony.
3. Sprawdzić instalację membrany: membrana powinna być płaska, bez zniekształceń.
4. Sprawdzić czujnik przepływu wydechowego: czy połączenia rurki próbkującej czujnika przepływu
wydechowego są prawidłowo podłączone, jak pokazano na Rysunku 5-7. Nie mogą być zamontowane
odwrotnie.
5. Sprawdzić, czy system zasilania gazem został poprawnie podłączony, a ciśnienie jest prawidłowe. Czy
ciśnienie zasilania gazem wynosi między 0,28 ~ 0,6 MPa? Jeśli używana jest sprężarka powietrza,
należy zainstalować filtr wlotu powietrza.
6. Sprawdzić, czy wszystkie wymagane urządzenia awaryjne są gotowe do pracy i znajdują się w dobrym
stanie.
7. Sprawdzić, czy urządzenia stosowane do zabezpieczenia dróg oddechowych i intubacji tchawicy są
gotowe i znajdują się w dobrym stanie.
8. Sprawdzić, czy kółka wózka nie poluzowały się i czy są zablokowane, aby nie można było przesunąć
respiratora.
9. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do źródła prądu przemiennego. Po podłączeniu
zasilania prądem przemiennym, ikona symbolizująca zasilanie prądem przemiennym i ikona akumulatora
powinny się zaświecić. Jeśli ikonki się nie zaświecą, oznacza to brak zasilania w systemie.

Ostrzeżenie!
Przed podłączeniem respiratora do pacjenta należy zawsze przeprowadzić kontrolę sprzętu!

Ostrzeżenie!
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy podłączyć przewód zasilający respiratora do
gniazdka z uziemieniem na głównym źródle zasilania.

Ostrzeżenie!
Jeśli podczas uruchamiania systemu zostaną wykryte jakiekolwiek usterki w funkcjonowaniu i usterki te nie
ustępują, respiratora nie można podłączać do pacjenta!

Ostrzeżenie!
W sytuacji zasilania respiratora gazem, jeżeli nastąpi awaria przełączania respiratora na inne działające
źródło gazu, wówczas wentylator nie zostanie ustawiony zgodnie ze stężeniem tlenu i może zostać
wygenerowany alarm dotyczący stężenia tlenu.

6.2 Kontrola przed użyciem respiratora
Użytkownik uruchamia urządzenie za pomocą przedniego interfejsu i testuje je przed użyciem. Respirator
musi być podłączony do zasilania przed przystąpieniem do jego kontroli.
1.Podłączenie do źródeł zasilania gazem: Powietrze i O2. Dokręcić złącze, upewniając się, że nie ma
wycieku gazu.
2. Sprawdzić, czy zawór wydechowy został prawidłowo zainstalowany, i czy jest szczelny.
3. Podłączyć zasilanie elektryczne, odsunąć osłonę przełącznika zasilania, ustawić przełącznik zasilania w
pozycji „ON”.
60

Instrukcja obsługi Systemu
R50(V1.3)

6.2.1 Testowanie funkcji respiratora przed użyciem po włączeniu zasilania
6.2.1.1 Wynik funkcji kontroli przed użyciem respiratora
Funkcja kontroli przed użyciem ma za zadanie sprawdzić, czy obwód oddechowy jest w dobrym stanie.

6.2.1.2 Elementy do skontrolowania przed użyciem respiratora
Do skontrolowania przed użyciem respiratora są dwa elementy:

1) Kontrola urządzeń
Test urządzeń obejmuje: Kontrolę barometru, kontrolę dopływu gazu, kontrolę wewnętrznej szczelności,
kontrolę czujnika ciśnienia, kontrolę zaworu bezpieczeństwa, kontrolę czujnika tlenu i kontrolę akumulatora.
Po zakończeniu sprawdzania na ekranie testowym respirator wyświetli dane testowe i wynik kontroli.

2) Test obwodu
W tym „Test szczelności obwodu” i „Test podatności obwodu”. Po zakończeniu sprawdzania na ekranie
testowym respirator wyświetli dane testowe i wynik kontroli.

6.2.1.3 Prace przygotowawcze
1) Podłączyć respirator ze źródłem zasilania powietrzem i źródłem zasilania O2, którego ciśnienie wynosi
0,4 MPa.
2) Przygotować 2 sztuki standardowych rurek karbowanych, jeden adapter i rozgałęźnik Y.
3) Podłączyć respirator do źródła zasilania prądem przemiennym.

6.2.1.4 Opcje podczas testu przed użyciem respiratora
1) Po włączeniu zasilania, jak pokazano na rysunku 6-1, na interfejsie pojawi się zapytanie, czy należy
przeprowadzić kontrolę przed użyciem i podane zostaną dwie opcje do wyboru: Tak i Nie; urządzenie
przejdzie do interfejsu trybu gotowości (STANDBY)", pokazanego jak na rysunku 6-2, jeśli użytkownik nie
wykona żadnej operacji przez 5 sekund, bądź naciśnie przycisk „NIE”. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk
"Tak", urządzenie przejdzie do interfejsu kontroli przed użyciem, pokazanego jak na rysunku 6-3. Na
interfejsie kontroli przed użyciem dostępne są trzy opcje do wyboru: Wyjście z SST (Wyjście z testu przed
użyciem), Rozpoczęcie testu urządzenia, Rozpoczęcie testu obwodu.

Rysunek 6-1
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Rysunek 6-2 Interfejs trybu gotowości (STANDBY)

1. Wyjdź z SST

2. Rozpocznij test urządzenia 3. Rozpocznij test obwodu
Rysunek 6-3 Interfejs kontroli przed użyciem
2) Jeśli operator musi ponownie przeprowadzić kontrolę przed użyciem, na ekranie STANDBY należy
nacisnąć przycisk „Test urządzenia / obwodu” (przycisk nr 1 pokazany na rysunku 6-2), aby przejść do
interfejsu kontroli przed użyciem .

6.2.1.5 Procedury testowania: „Rozpoczęcie testu urządzenia”
1. Jeśli użytkownik chce przeprowadzić kontrolę przed użyciem, należy nacisnąć przycisk „Rozpocznij test
urządzenia”, aby przejść do interfejsu ze wskazówkami. Przed rozpoczęciem kontroli przed użyciem,
zgodnie ze wskazówkami na ekranie (jak na rysunku 6-4), należy podłączyć karbowaną rurkę testową (jak
na rysunku 6-5).
2. Po sprawdzeniu prawidłowości połączeń rurek, należy nacisnąć przycisk „Potwierdź” i wejść do interfejsu
pokazanego na rysunku 6, aby przeprowadzić kontrolę przed użyciem.
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3. Wynik testu zostanie wyświetlony na lewym ekranie po zakończeniu testu.

Rysunek 6-4 Ekran wskazówek przy autoteście respiratora.

Rysunek 6-5 Zdjęcie podłączenia karbowanej rurki do autotestu respiratora
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Rysunek 6-6 Interfejs procesu autotestu respiratora

6.2.1.6 Test obwodu
Możliwe jest wybranie opcji „test obwodu”, jak pokazano na rysunku 6-3. Opcja jest taka sama jak „Test
urządzenia”. Wynik testu jest wyświetlany na prawym ekranie. 6.2.2 Test alarmu: Przed użyciem
respiratora należy sprawdzić, czy jego funkcje alarmowe działają prawidłowo i czy ustawienia respiratora
odpowiadają standardowym warunkom pracy. Typ alarmu i test alarmu przeprowadza się za pomocą
metody przedstawionej w tabeli 6-1:

Standardowe warunki pracy:
Tryb:
VCV;
Pauza:
0%;

CZĘSTOTLIWOŚĆ:20 bpm

VT: 400 mL;

TI:1sek.;

Psens: 3 cmH2O;

PEEP/CPAP: 0 cmH2O; FiO2:40%

Uwaga!
Jeśli alarm nie wystąpił, zgodnie z instrukcją, należy skontaktować się z personelem serwisowym.
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Tabela 6-1 Kontrola alarmów
Typ alarmu
Wysoka MV

Niska MV

WYSOKIE
CIŚNIENIE

NISKIE
CIŚNIENIE

Warunki testu

Status alarmu

Górny limit alarmu
Gdy zmierzona wartość objętości minutowej przekroczyła
objętości minutowej
ustawioną wartość w 10 cyklach oddechowych z rzędu,
został ustawiony na 6L następuje alarm górnego limitu objętości minutowej
Dolny limit alarmu
Gdy zmierzona wartość objętości minutowej była niższa niż
objętości minutowej
ustawiona wartość w 10 cyklach oddechowych z rzędu,
został ustawiony na 10L następuje alarm dolnego limitu objętości minutowej
Górny limit alarmu
ciśnienia w drogach
Gdy zmierzona wartość szczytowa ciśnienia była wyższa niż
oddechowych został
ustawiona wartość dla 2 cykli z rzędu, wystąpi alarm o wysokim
ustawiony na 15
ciśnieniu w drogach oddechowych
cmH2O
Dolny limit alarmu
ciśnienia w drogach
Gdy zmierzona wartość szczytowa ciśnienia była niższa niż
oddechowych został
ustawiona wartość dla 3 cykli z rzędu, wystąpi alarm o niskim
ustawiony na 50
ciśnieniu w drogach oddechowych
cmH2O

AWARIA
ZASILANIA
GAZEM

Odcięte źródła zasilania Kiedy zasilanie powietrzem jest niewystarczające,
powietrzem i tlenem
wówczaswystąpi alarm AWARIA ZASILANIA GAZEM.

FiO2
WYSOKIE

Alarm górnego limitu
stężenia tlenu jest
ustawiony na 30%

Gdy zmierzona wartość stężenia tlenu dla 10 cykli z rzędu jest
wyższa niż wartość ustawiona, wystąpi alarm wysokiego
stężenia tlenu.

FIO2 niskie

Alarm dolnego limitu
częstotliwości
oddechowej jest
ustawiony na 50%

Gdy zmierzona wartość stężenia tlenu dla 10 cykli z rzędu jest
niższa niż wartość ustawiona, wystąpi alarm niskiego stężenia
tlenu.

Przez 15 sekund bez przerwy (± 2 sekundy) ciśnienie w
Wartość PEEP / CPAP
Wysokie
drogach oddechowych jest stale wysokie (PEEP +15 cmH2O);
jest ustawiona na 5
ciśnienie ciągłe
wówczas aktywowany zostanie alarm o wysokim ciśnieniu
cmH2O
ciągłym.
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7 Obsługa
Ważne!
Przed podłączeniem respiratora do pacjenta należy zawsze przeprowadzić kontrolę wstępną (kontrolę
przed użyciem)!
Jeśli jakakolwiek operacja może spowodować ryzyko dla pacjenta, na przykład wymiana czujnika tlenu itp.,
należy pacjenta odłączyć od respiratora!
Jeśli dojdzie do nietypowej sytuacji (takiej jak wyświetlanie nieodpowiednich ekranów, urządzenie zacznie
wydawać nieprawidłowe dźwięki, pojawi się ostrzeżenie z obwodu pacjenta, wystąpi alarm techniczny o
wysokim priorytecie), należy natychmiast sprawdzić respirator i, w razie potrzeby, wymienić odpowiednie
komponenty!
Należy często kontrolować obwód pacjenta, porty i inne komponenty / urządzenia, aby upewnić się, że
zostały one prawidłowo podłączone.
Urządzenie nie może być stosowane do podawania żadnych rodzajów środków znieczulających
pacjentowi. Aby uniknąć ryzyka pożaru, w żadnym wypadku nie wolno stosować w respiratorze środków
łatwopalnych (takich jak eter, cyklopropan).

Uwaga!
Po podłączeniu respiratora do pacjenta, działające urządzenie powinno być zawsze nadzorowane i
monitorowane przez personel medyczny.
Podczas pracy należy regularnie sprawdzać pojemnik kondensacyjny i, jeśli to konieczne, należy go
opróżniać.
Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi narzędziami!
Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy zawsze przygotować zapasowe urządzenie do sztucznego
oddychania.
Podczas pracy respiratora nie należy demontować sondy czujnika wydechowego (ale sondę czujnika
wydechowego można sprawdzić w warunkach używania systemu rezerwowego)
Zmierzona wartość sygnału wyjściowego na końcu urządzenia i dane przetwarzane przez sprzęt
pomocniczy nie mogą być wykorzystane jako podstawa do leczenia lub diagnozowania. Decyzja o leczeniu
i diagnozie może zostać podjęta wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, zgodnie z
wcześniejszymi ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami. Po podłączeniu tego systemu do sprzętu
pomocniczego od dostawców innych niż dostawca respiratora, firma nie ponosi odpowiedzialności za
dokładność przetwarzania sygnału.
Jeśli ten system jest używany w połączeniu z innymi akcesoriami lub sprzętem pomocniczym,
rekomendowanym przez dostawcę innego niż dostawca respiratora, to użytkownik ponosi
odpowiedzialność za spójność i bezpieczeństwo całego systemu. Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji
elektrycznej, czyli całkowitą zgodność z normą IEC 60601-1, do portów wejściowych i wyjściowych sygnału
tego urządzenia można podłączać tylko elementy i urządzenia pomocnicze, które spełniają najnowsze
normy IEC 60601-1.
Jeśli występuje rozbieżność między informacjami wyświetlanymi na interfejsie operatora respiratora a
powiązanymi informacjami wyświetlanymi na sprzęcie pomocniczym, parametry oddechowe wyświetlane
na interfejsie operatora respiratora powinny być traktowane jako główne źródło informacji.
W przypadku stosowania zamkniętego systemu wdechowego:
Jeżeli natężenie przepływu wdechowego urządzenia wdechowego jest większa niż natężenie prędkości
wdechowej dostarczanej przez respirator, wówczas można wytworzyć podciśnienie
oddziałujące na płuca i układ oddechowy respiratora. Limit ciśnienia w części wydechowej wynosi -20 cm
H2O.
Jeżeli wentylacja jest prowadzona z użyciem zamkniętego systemu wdechowego, nie należy używać
funkcji wstrzymania wdechu lub funkcji wstrzymanie wydechu!
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Po zakończeniu korzystania z urządzenia, najpierw należy wprowadzić respirator w stan gotowości, a
następnie wyłączyć respirator. Dopiero wtedy odłączyć zasilanie elektryczne i zasilanie powietrzem.

Ważne!
Jeżeli użyty został nawilżacz nie w pełni nagrzany, zmierzona objętość wydechowa może być większa niż
objętość wdechowa pary; dzieje się tak dlatego, że po zaczerpnięciu z wdechem pary jej objętość uległa
rozprężeniu.

7.1 Rozpoczęcie pracy
W niniejszym rozdziale opisano działanie respiratora. Przed skorzystaniem z treści tego rozdziału należy
zapoznać się z instrukcją obsługi, aby umiejętnie korzystać z respiratora.
W trybie rozruchowym respirator, wentylacja, alarmy i inne parametry są ustawiane do wartości
domyślnych. Przed rozpoczęciem wentylacji pacjenta należy zapoznać się ze stanem pacjenta i wybrać
odpowiednią funkcję wentylacji oraz ustawienia respiratora.
Tabela 7-1 Domyśle parametry wentylacji przy uruchomieniu respiratora. Domyślne parametry alarmu patrz
rozdział 7.2.3 Tabela 7-2.
Tabela 7-1 Domyśle parametry wentylacji przy uruchomieniu respiratora.

Ti

Ostatnia
ustawiona
f

Ostatnia
ustawiona
Pauza

Ostatnia
ustawiona
Psense

Częstotliwość ETCO2
westchnięć Jednostka
Ostatnia
100
ustawiona
PEEP
FiO2

1 sek.

20

0

2

3

Tryb

Wyzwalacz ETCO2 wł./wył. SPO2 wł./wył. Objętość

VCV

Ciśnienie

Vt
500mL

40%

Ważne!
Aby uniknąć obrażeń pacjenta, przed użyciem respiratora należy zapoznać się ze stanem pacjenta i dobrać
parametry wentylacji i alarmy odpowiednio do sytuacji!

7.2 Ustawienia wstępne i obsługa
7.2.1 Rozpoczęcie wentylacji
Aby włączyć zasilanie gazem i zasilanie elektryczne urządzenia, należ przełączyć przycisk zasilania z tyłu
urządzenia na pozycję „ON” (WŁ.).Urządzenie rozpoczyna autotest, pokazany na rysunku 7-1. Po
zakończeniu autotestu urządzenie przechodzi w tryb gotowości, pokazany na rysunku 7-2. Kliknij przycisk
Start / Standby, aby rozpocząć wentylację. Demontaż pokazano na rysunku 7-3.
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Rysunek 7-1 Autotest

Rysunek 7-2 Interfejs trybu gotowości
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Rysunek 7-3 Interfejs wentylacji

7.2.2 Ustawianie trybu wentylacji
Po naciśnięciu przycisku „Tryby” („Modes”) w obszarze menu można przejść do ekranu wyboru trybu.
2. Należy kliknąć żądany tryb oddychania (np. PCV) i nacisnąć przycisk „OK”, aby potwierdzić wybór (jak
na rysunku 7-4). Po potwierdzeniu, urządzenie powraca do trybu gotowości lub przechodzi do ekranu
wentylacji.
3. Kliknąć na ekranie głównym, aby wybrać parametry, które należy dostosować, a następnie obróć
pokrętło regulacyjne, aby ustawić wartość parametru wentylacji (jak pokazano na rysunku 7-5).
Następnie nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia każdego ustawienia.
1.

Rycina 7-4 Schemat ogólny trybu oddechowego
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Rysunek 7-5 Regulacja parametrów

7.2.3 Menu ustawień alarmów
1. Aby wybrać ekran ustawień alarmu, należy nacisnąć przycisk Alarm.
2. Kliknąć, aby wybrać alarm dla parametrów w zakładce „ustawienia 1” lub „ustawienia 2 („settings 1”

settings 2”); Wybrać parametry, których alarmy wymagają modyfikacji.
3. Obracać pokrętło regulacji w prawo lub w lewo i ustawić na żądaną wartość; następnie nacisnąć na
pokrętle przycisk zatwierdzenia.
4. Powtórzyć powyższe operacje, potwierdzając każde ustawienie. Patrz rysunek 7-6.

Rysunek 7-6 Schemat ustawień limitu alarmów
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Rysunek 7-7 Schemat zapisywania alarmów

7.2.4 Menu ustawień systemu
7.2.4.1 Gdzie znaleźć informacje o systemie
Należy nacisnąć przycisk "System" i wybrać stronę "Informacje ". („Info”)
Interfejs wyświetla informacje o wersji oprogramowania oraz czas działania respiratora. Jednocześnie w
celach informacyjnych interfejs wyświetla również bieżące ciśnienie barometryczne i bieżące ciśnienia gazu
zasilającego.Patrz rysunek 7-8.

Rysunek 7-8 Informacje o systemie

7.2.4.2 Ustawienia systemu
Aby przejść do ustawień systemu, należy nacisnąć przycisk "System" i wybrać stronę
"Ustawienia"(„Settings”).
Na interfejsie można ustawić częstotliwość „westchnień”, język, typ wyzwalania, jednostkę końcowowydechową CO2, przełącznik końcowo-wydechowy CO2, przełączniki tlenu, głośność alarmu i inne funkcje.
Regulacja głośności alarmu: Należy nacisnąć przycisk głośności alarmu, obrócić pokrętło, aby dostosować
wartości parametrów (podczas regulacji rozlegnie się sygnał dźwiękowy). Nacisnąć pokrętło, aby
potwierdzić ustawienia parametru
Urządzenie obsługuje obecnie poniższe języki: uproszczony chiński, angielski, hiszpański, turecki.
Z tych czterech języków można wybrać jedynie konfigurację w języku angielskim, hiszpańskim lub
uproszczonym chińskim.
Urządzenie obsługuje dwa rodzaje wyzwalania oddechu: ciśnienie i natężenie przepływu. Wyzwalacz
ciśnieniowy pozwala ustawić wartość referencyjną PEEP. Wyzwalacz przepływowy zapewnia przepływ
bazowy i może zmniejszyć wysiłek oddechowy.
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Respirator jest wyposażony w funkcję kontroli końcowo-wydechowego CO2. Jednostki tego parametru
można ustawić w opcjach tego ekranu. Jeżeli ta funkcja nie będzie wykorzystywana, można wyłączyć ten
ekran.
Patrz rysunek 7-9.

Rysunek 7-9 Schemat ustawień systemu

7.2.4.3 Ustawienie daty i godziny
Należy kliknąć, aby wybrać przycisk „System”, następnie wybrać przycisk „Godzina i Data”(„Date&Time”).
Kliknąć na ten przycisk, aby wybrać opcję do ustawienia. Następnie, przekręcając pokrętło w lewo lub w
praco, należy wyregulować datę i godzinę oraz nacisnąć pokrętło w celu zatwierdzenia zmian. (Uwaga:
regulacji należy dokonywać jednym przyciskiem; następnie należy nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić
zmiany. W przeciwnym razie zmiana nie zostanie zapisana)
Po zakończeniu regulacji należy nacisnąć przycisk Zastosuj („Apply”).
Patrz rysunek 7-10.

Rysunek 7-10 Schemat ustawiania daty i godziny systemowej
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Respirator może generować błędne informacje ze względu na zmiany środowiska pracy. Zatem w celu
zachowania dokładności pomiaru (pomiarów), konieczna jest regularna kalibracja
tego urządzenia. Dodatkowo, w celu ułatwienia konserwacji, respirator jest wyposażony w tryb techniczny,
gdzie odpowiednie prace konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie przez personel autoryzowany
przez dostawcę respiratora.
a. W tym celu należy wejść w tryb gotowości, nacisnąć przycisk „System” i wybrać ekran „Kalibracja
systemu”(„Calibration”).
b. Kliknąć, aby wybrać odpowiedni element kalibracji i rozpocząć operację kalibracji. Patrz rysunek 7-11.

Rysunek 7-11 Schemat kalibracji systemu

7.2.4.5 Tryb techniczny [Service mode]
Użytkownik nie jest upoważniony do użycia trybu technicznego.
Aby uniknąć przypadkowego włączenia trybu technicznego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na
precyzję sprzętu, ustawiono hasło autoryzacji. Jeżeli konieczne jest wykonanie określonych prac, należy
skontaktować się z dostawcą sprzętu.
Autoryzowany użytkownik może wprowadzić hasło, aby autoryzować korzystanie z funkcji trybu
technicznego. Patrz rysunek 7-12.
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Rycina 7-12 Schemat interfejsu dla trybu technicznego

7.2.4.6 Ustawienia krzywej
Respirator wyposażony jest w funkcję konfigurowania wyświetlania krzywych. Użytkownik za
pośrednictwem opcji konfiguracji może wybrać, które wykresy monitorowanych parametrów będą
wyświetlane na głównym interfejsie.
a. Należy nacisnąć przycisk „Standby / Start”, aby wyświetlić interfejs wykresu parametru.
b. Na ekranie wyświetlającym wykres, należy kliknąć sposób wyświetlania krzywej. Do wyboru jest pięć
sposobów wyświetlania krzywych.
c. Należy wybrać sposób wyświetlania krzywej i wrócić do ekranu głównego. Tam pojawi się wykres, który
będzie wyświetlony zgodnie z nowo wybraną preferencją.
Patrz rysunek 7-13.
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Rysunek 7-13 Schemat interfejsu ustawień sposobu wyświetlania krzywych

7.2.4.7 Monitorowanie
W statusie wentylacji można wybrać przycisk „Monitorowanie” („Monitoring”) w polu menu po prawej stronie
wyświetlacza LCD. Funkcja „Monitorowania” pozwala wyświetlać wszystkie parametry respiratora.
a. Należy kliknąć przycisk „Monitorowanie”, wybrać wartości, wyświetlając wszystkie monitorowane
parametry i aktualne wartości respiratora.

Rysunek 7-14 Schemat wartości monitorowanych
b. Należy kliknąć przycisk „Monitorowanie”, wybrać „Ustawienie wykresów”(„Waveform setting”), a
następnie wybrać układ
1. Na wyświetlonym ekranie kliknąć przycisk wyboru opcji wyświetlania krzywych (patrz Rysunek 7-16).
Tutaj można wyświetlić wykresy przebiegu takich parametrów, jak Paw-t, Flow-t, Vt i EtCO2-.
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Rysunek 7-15 Schemat ekranu ustawiania wykresów.

Rysunek 7-16 Schemat przedstawiający Układ 1
c. Kliknąć przycisk „Monitorowanie”, wybrać opcję „Ustawienia wykresów” i Układ 2. Następnie kliknąć
przycisk „×”, (patrz rysunek 7-17). Interfejs wyświetli krzywe przebiegu dla parametrów: PV i FV (Paw-t,
Flow-t, Vt , EtCO2. Można wybrać wyświetlanie jednej krzywej).
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Rysunek 7-17 Schemat przedstawiający Układ 2

Uwaga!
Powyższe statusy wszystkich mierzonych lub wyświetlanych natężeń przepływu, objętości lub ilości
wentylacji odpowiadają trybowi ATPS.

7.3 Przyciski
Zaprogramowane przyciski funkcyjne zostały opisane w niniejszej instrukcji w rozdziale 4.2.2.3.

7.4 Status monitorowania
Respirator wyświetla na interfejsie pasek statusu, który służy do identyfikacji trybu pracy, rodzaju zasilania,
statusu blokady klawiatury, informacji o alarmach, trybie wyzwalania oddechu, wyświetla zegar systemowy,
symbole wyciszenia alarmów oraz i wskazówki postępowania.
Liczby 1,2,4,9 z rysunku 4-3 wyświetlają informacje o statusie monitorowania. Patrz rozdział 4.2.2 w
niniejszej instrukcji.
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8 Konserwacja i czyszczenie
8.1 Instrukcja ogólna
Zalecane jest regularne sprawdzanie urządzenia. Dalsze informacje na temat konserwacji znajdują się w
Instrukcji serwisowej.

Uwaga!
Tylko przeszkolony i upoważniony personel techniczny może przeprowadzić konserwację respiratora R50.
Producent zapewnia wykwalifikowany personel techniczny, instrukcję konserwacji (w tym schemat
połączeń, listy części zamiennych, instrukcje kalibracji i inne informacje), aby pomóc użytkownikowi w
konserwacji i naprawie urządzenia.

Uwaga!
Odpady specjalne klasy I
Zużyte i stare akumulatory należy wymieniać i utylizować zgodnie z odpowiednimi
lokalnymi przepisami. Zużyte i stare akumulatory nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady
komunalne. W niektórych regionach niedostępne są punkty recyklingu.
Odpady specjalne klasy II
Zużyte stare czujniki O2 należy wymieniać i utylizować zgodnie z odpowiednimi lokalnymi
przepisami. Zużyte i stare czujniki O2 nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady komunalne.

Odpady niebezpieczne (Zakaźne)
To urządzenie zawiera niektóre elementy, które nie mogą być traktowane jako normalne odpady
komunalne.

Elementy jednorazowego użytku
Dopuszczalne jest wyłącznie używanie oryginalnych części jednorazowych i części zamiennych producenta
respiratora. Komponenty jednorazowego użytku muszą być utylizowane zgodne z przepisami szpitalnymi i
mając na uwadze ochronę środowiska.

8.2 Instrukcja konserwacji podzespołów
8.2.1 CzujnikO2
8.2.1.1 Informacje ogólne
Czujnik O2 jest materiałem eksploatacyjnym, ponieważ po otwarciu opakowania ma określoną żywotność.
Kiedy pojawią się nieprecyzyjne lub błędne dane pomiaru, należy wymienić czujnik O2 .

Ostrzeżenie!
Czujnik O2 jest elementem szczelnie zamkniętym, który zawiera silnie żrącą ciecz, powodującą poważne
oparzenia skóry i oczu! W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast ją opłukać wodą przez co najmniej 15
minut i zgłosić się do lekarza, szczególnie w przypadku, kiedy żrąca ciecz dostanie się do oczu.

Ostrożnie!
Zużyty czujnik O2 należy wymienić i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami; zużytych czujników O2 nie
można traktować jak zwykłych odpadów komunalnych!
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Należy sprawdzić, czy używany czujnik O2 to model CITY MOX-4.
Wymiana czujnika O2 może być przeprowadzana wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany
personel.
Jeśli zachodzi potrzeba wymiany czujnika O2, należy skontaktować się z dostawcą, aby dokonać zakupu.
Użycie lub wymiana na części niepochodzące od producenta może spowodować podawanie
nieprecyzyjnych wartości O2 lub uszkodzenie respiratora, bądź nawet stanowić zagrożenie dla pacjenta.

8.2.1.2

Wymagania dotyczące użytkowania

CzujnikO2: Wymagania dotyczące przechowywania
W standardowych warunkach, na zamówienie klienta, czujniki O2 są dostarczane w szczelnych
opakowaniach. Jeżeli czujnik nie będzie używany, nie należy otwierać opakowania czujnika O2, aby
zapobiec utlenianiu skutkującemu skróconą żywotnością czujnika.
Czujnik O2 : Wymagania dotyczące środowiska przechowywania Temperatura: -20 ~ 50℃
Wilgotność: 0 do 99%.

Uwagi dotyczące czujnika O2
Czujnik O2 jest szczelnie zamkniętym urządzeniem. Nie należy dotykać obudowy czujnika ostrymi
przedmiotami!
Czujnik O2 zawiera silnie żrącą ciecz, powodującą poważne oparzenia skóry i oczu! W przypadku kontaktu
ze skórą, natychmiast ją opłukać wodą przez co najmniej piętnaście minut i zgłosić się do lekarza,
szczególnie w przypadku, kiedy żrąca ciecz dostanie się do oczu!

Żywotność czujnika O2
Ten respirator wykorzystuje czujniki O2 o trwałości 2 lata.
Po dwóch latach użytkowania czujnika O2 w respiratorze, lub kiedy kalibracja wykaże, że czujnik przestaje
spełniać swoją funkcję podając nieprecyzyjne wartości pomiarów, czujnik O2 należy wymienić.

8.2.1.3 Wymiana czujnika O2
Przed wymianą czujnika, należy z tyłu respiratora przełączyć przełącznik do pozycji "off" i tym samym
wyłączyć respirator.
Respirator zostanie odłączony od sieci zasilającej i urządzeń zasilających w gaz. Instrukcja demontażu
czujnika stężenia tlenu, patrz rozdział 5.3.
Po zakończeniu wymiany czujnika, ponownie podłączyć źródło tlenu do urządzenia, a następnie włączyć
czujnik tlenu w celu weryfikacji.
Etapy kalibracji czujnika tlenu: Należy wybrać na interfejsie użytkownika menu „System”, a następnie
„Kontrola systemu” - „Kalibracja czujnika stężenia tlenu”. Urządzenie rozpocznie kontrolę, jak pokazano na
Rysunku 8-1.
Ważne! Podczas kalibracji należy zapewnić stabilne źródło gazu.
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Rysunek 8-1 Kalibracja czujnika O 2

8.2.2 Zaawansowane czyszczenie obwodu wydechowego

Ważne!
Przed wykonaniem konserwacji prewencyjnej obwód pacjenta musi zostać wyczyszczony przez
przeszkolony, wykwalifikowany personel.

Ważne!
Przed użyciem respiratora u nowego pacjenta, każdy kanał wydechowy należy wyczyścić!
Kanał wydechowy zawiera zawór wydechowy, membranę i czujnik przepływu wydechowego. W
tej części opisano czyszczenie i dezynfekcję tych elementów. Metoda demontażu i montażu tych
elementów została opisana w rozdziale 5 niniejszej instrukcji.

8.2.2.1 Przygotowanie
Z tyłu respiratora należy przełączyć przełącznik do pozycji "off" i tym samym wyłączyć respirator.
Respirator zostanie odłączony od sieci zasilającej i urządzeń zasilających w gaz.
Odłączyć urządzenie i wyposażenie opcjonalne od zasilania.
Wyjąć zawór wydechowy, membranę i czujnik przepływu wydechowego z respiratora. Instrukcje
demontażu, patrz rozdział 5.3 niniejszej instrukcji.

8.2.2.2 Czyszczenie
1. Używać czystej, miękkiej szmatki zwilżonej alkoholem izopropylowym i przetrzeć wszystkie odsłonięte
powierzchnie wokół obudowy zaworu wydechowego. Nie dopuścić, aby roztwór czyszczący dostał się do
otworu próbkowania ciśnienia w zaworze wydechowym, przedstawionym na Rysunku 8-2.

Ostrzeżenie!
Jeśli przypadkowo płyn dostanie się do otworu próbkującego, należy spróbować naturalnie osuszyć zawór
wydechowy i otwory do próbkowania ciśnienia przed instalacją zaworu i sprawdzić, czy nie ma tam
pozostałości cieczy.
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Port próbkujący
ciśnienie

Rysunek 8-2 Port próbkowania ciśnienia

Oczyść zawór wydechowy, membranę i czujnik przepływu wydechowego
1) zanurzając w roztworze Klenzyme przez 5 minut. Roztwór Klenzyme można ogrzać do maksymalnie
67℃.
2) Po oczyszczeniu spłukać powierzchnie wodą destylowaną. Należy dokładnie wypłukać nadmiar płynu
czyszczącego, aby zapobiec pozostaniu resztek w czyszczonym elemencie. Na koniec wytrzeć miękką
ściereczką lub zostawić do wyschnięcia w naturalny sposób.

8.2.2.3

Dezynfekcja / sterylizacja

Preferowaną metodą sterylizacji zaworu wydechowego i membrany czujnika zaworu wydechowego jest
sterylizacja parowa (w autoklawie). Zaleca się wymianę membrany czujnika oddechu po 20 cyklach
czyszczenia i dezynfekcji, a po 40 cyklach sterylizacji wymianę zaworu wydechowego.
1) Po czyszczeniu, należy dokładnie wypłukać nadmiar płynu czyszczącego, aby zapobiec pozostaniu
resztek w czyszczonym elemencie.
2) Zawór wydechowy i membranę czujnika przepływu w zaworze wydechowym należy sterylizować przy
zastosowaniu wysokociśnieniowej metody sterylizacji parowej: minimalna temperatura sterylizacji 132℃,
maksymalna 134℃.
3) Przedmuchać zawór wydechowy, czujnik przepływu, i membranę czujnika źródłem powietrza o niskim
przepływie (10l/min.) celu zapewnienia, że w porcie próbkującym ciśnienie w czujniku przepływu zaworu
wydechowego nie pozostanie wilgoć lub zanieczyszczenia.

Uwaga!
Aby uniknąć uszkodzenia elementów wykonanych z kauczuku syntetycznego, maksymalna temperatura
powinna wynosić poniżej 135°C, a czas sterylizacji powinien być krótszy niż 15 minut.

Uwaga!
Nie zaleca się czyszczenia ultradźwiękowego, aby uniknąć użycia jako środka dezynfekującego aldehydu
glutarowego w stężeniu >2%. Jeżeli jest to jednak konieczne, należy dokładnie spłukać i wysuszyć
komponenty, aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości tego środka. W przeciwnym razie pozostałości
środka czyszczącego mogą doprowadzić do nieprecyzyjnych odczytów czujnika.

Uwaga!
Pozostałości środka czyszczącego mogą doprowadzić do nieprecyzyjnych odczytów czujnika!

Uwaga!
Przed ponownym montażem należy sprawdzić membranę wydechową! Jeżeli jest zużyta lub uszkodzona,
należy ją wymienić!

Uwaga!
Cały personel powinien wiedzieć, że podczas demontażu lub czyszczenia niektórych części respiratora
istnieje ryzyko zakażenia!
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Komponenty jednorazowego użytku muszą być utylizowane w sposób bezpieczny, zgodne z przepisami
szpitalnymi i mając na uwadze ochronę środowiska.

Uwaga!
Po stronie wydechowej urządzenia mogą znajdować się bakterie wydychane przez pacjenta! Sugerujemy
użycie filtra antybakteryjnego, filtrującego przepływ powietrza pomiędzy kanałem wydechowym a sondą
czujnika wydechowego, tym samym zmniejszając rozprzestrzenianie się zarazków. Zalecane jest użycie
filtra bakteryjnego również w celu zredukowania w ten sposób codziennego czyszczenia, a także w celu
wydłużenia żywotności sondy czujnika wydechowego. Okresowa wymiana filtra bakteryjnego pomaga
zmniejszyć ryzyko krzyżowego zakażenia bakteryjnego między pacjentami a personelem medycznym.

Ważne!
Dodanie filtra bakteryjnego do kanału wydechowego zwiększy opór w kanale wydechowym, co zwiększy
wysiłek oddechowy pacjenta.

Ważne!
Dezynfekcja i sterylizacja muszą być zgodne z procedurami określonymi w przepisach.
Podczas czyszczenia lub wymiany jakichkolwiek elementów systemu respiratora należy zawsze
przestrzegać odpowiednich zasad i przepisów dotyczących czyszczenia, wymiany i postępowania z
materiałami zakaźnymi, obowiązujących w szpitalu. Różne placówki medyczne mają różne standardy
dotyczące sposobu czyszczenia, dezynfekcji, higieny i sterylizacji oraz różne rutynowe praktyki, dlatego
nasze urządzenie nie jest w stanie zaspokoić wszystkich tych potrzeb i specjalnych wymagań. Dlatego
firma nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czyszczenia i dezynfekcji, czy za inne środki
higieniczne stosowane przez szpitale podczas leczenia pacjenta. Zaleca się stosowanie sprawdzonej i
skutecznej metody czyszczenia i dezynfekcji, opisanej w niniejszej instrukcji, oraz stosowanie określonego
sprzętu i przestrzeganie opisanych procedur. Inne metody mogą być równie skuteczne, ale firma nie może
tego zagwarantować, o ile procedura nie zostanie dopuszczona do stosowania na podstawie pisemnej
zgody firmy.

Ważne!
Czyszczenie jest najważniejszym krokiem w procesie czyszczenia/dezynfekcji. Jeśli urządzenie nie
zostanie prawidłowo wyczyszczone, nie można go skutecznie zdezynfekować ani wysterylizować w
wysokiej temperaturze.
Czyszczenie w celu usunięcia większości bakterii i zanieczyszczeń daje gwarancję osiągnięcia najlepszego
efektu odkażającego.

Ważne!
W standardowych okolicznościach, sterylizacja membrany zaworu wydechowego nie jest konieczna.
Sterylizator wysokociśnieniowy może skrócić żywotność sondy czujnika wydechowego i membrany
wydechowej, szczególnie jeżeli sterylizacja w autoklawie przebiega w wysokiej temperaturze do 134C
(czas sterylizacji > 3 minuty).

Ważne!
Jeżeli to możliwe, element powinien być zdemontowany natychmiast po użyciu wyczyszczony i
zdezynfekowany. Na urządzeniu nie należy pozostawiać zanieczyszczeń, takich jak ślina lub krew!

Ważne!
Informacje na temat rutynowych metod czyszczenia nawilżacza można znaleźć w osobnej instrukcji
obsługi.

8.2.2.4 Instalacja
Kanał oddechowy można zmontować po zakończeniu dezynfekcji, patrz rozdział piąty niniejszej instrukcji,
dotyczący instalacji.
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Uwaga!

Przed zmontowaniem kanału wydechowego, należy sprawdzić zawór wydechowy, czujnik przepływu i
membranę wydechową. Sprawdzić, czy plastikowe złącze nie zostało uszkodzone lub nie jest pęknięte;
Sprawdzić, czy uszczelka i silikonowa membrana nie są uszkodzone lub zdeformowane;
Po czyszczeniu wszystkie części muszą być suche i bez żadnych pozostałości.

Uwaga!
Membrana wydechowa jest instalowana razem z osłoną; należy ją włożyć zrównując z rowkiem
montażowym.

8.2.2.5

Po zmontowaniu układu

Podłączyć obwód pacjenta i akcesoria.
Wykonać kontrolę wstępną przed użyciem respiratora.

8.2.3 Konserwacja akumulatora
Respirator R50 do intensywnej terapii ma wbudowany zestaw akumulatorów niklowo-wodorowych, który
może być używany jako krótkotrwałe źródło zasilania rezerwowego w przypadku awarii zasilania głównego.
W odpowiednim środowisku pracy i odpowiednio naładowany akumulator może zasilać podstawową
konfigurację sprzętu przez około 1,5 godziny.
Kiedy respirator jest podłączony do odpowiedniego źródła zasilania prądem przemiennym, akumulator
może się podładowywać w sposób ciągły.

Ważne!
Żywotność wbudowanego akumulatora, dostarczanego przez producenta, wynosi około dwóch lat do 500
rozładowań, jeżeli jest w dobrym stanie technicznym.
Respirator będzie powoli zużywać energię elektryczną z akumulatora, kiedy urządzenie jest wyłączone.
Należy odłączyć kabel akumulatora, gdy respirator nie jest używany; wówczas akumulator należy ładować
co dwa miesiące.
Częstotliwość ładowania powinna być większa, jeżeli temperatura przechowywania jest zbyt wysoka.
Zalecana temperatura przechowywania wynosi poniżej 27℃.
Respirator zostanie odcięty od zasilania, jeżeli akumulator zostanie całkowicie rozładowany. Należy
pamiętać, aby naładować akumulator na czas.

8.2.3.1 Dane techniczne akumulatora
Urządzenie wykorzystuje akumulatory niklowo-wodorkowe: napięcie znamionowe DC12V, pojemność
znamionowa 4200 mAh, akumulator zgodny z certyfikatem CE, pod warunkiem, że respirator pracuje w
środowisku spełniającym wymogi bezpieczeństwa.
Jeśli klient musi wymienić akumulator, należy skontaktować się z producentem respiratora, aby kupić
akumulator o specyfikacji takiej, jak akumulator wymieniany. Stosowanie produktów od innych producentów
może spowodować uszkodzenie respiratora, a nawet zagrażać bezpieczeństwu pacjenta lub operatora.

8.2.3.2 Wymagania dotyczące konserwacji i przechowywania akumulatora
Gdy klienci kupują osobny akumulator jako zapasowy, aby zapewnić jego żywotność, akumulator należy
przechowywać zgodnie z warunkami środowiskowymi zawartymi w tabeli 8-2.
Tabela 8-2 Wymagania dotyczące przechowywania
Przechowywanie

Temperatura

Wilgotność względna

Warunki

+10°C~+30°C

10%~90%
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Zużyty lub stary akumulator należy transportować i utylizować zgodnie z odpowiednimi lokalnymi
przepisami. W niektórych regionach punkty recyklingu mogą nie być dostępne.
Akumulator wyrzucony bezpośrednio do odpadów komunalnych może spowodować zanieczyszczenie
środowiska!

8.2.4 Zalecana regularna konserwacja
Firma zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
działania lub konserwacji respiratora należy skontaktować się z przedstawicielem działu pomocy
technicznej, patrz załącznik „Dział obsługi serwisowej”.
Respirator R50 do intensywnej terapii powinien być poddany czynnościom konserwacji prewencyjnej co
5000 godzin. W tym celu należy zadzwonić do działu obsługi klienta firmy i skontaktować się z
wykwalifikowanym personelem technicznym. Aby uzyskać numer telefonu, patrz załącznik.
Po ciągłej pracy przez 5000 godzin należy poddać akumulator konserwacji zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w tabeli 8-3.
W razie potrzeby, firma dostarczy dodatkowe informacje na temat konserwacji i danych technicznych,
takich jak schematy połączeń, listy części, legenda, szczegóły dotyczące kalibracji lub elementy niezbędne
do naprawy sprzętu, określone przez producenta.
Codzienna konserwacja respiratora, patrz treść tabeli 8-4.

Tabela 8-3 Konserwacja prewencyjna
Nazwa części

Działanie

1

Filtr wlotowy powietrza

Wyczyścić lub wymienić

2

Filtr wlotowy O2

Wyczyścić lub wymienić

3

Filtr wlotowy świeżego gazu

Wyczyścić lub wymienić

4

Respirator

Test funkcjonowania

Lp.

Uwagi

Tabela 8-4 Lista codziennych czynności konserwacyjnych
Lp.

Nazwa części

Okres

Działanie

1

Filtr bawełniany
do wentylatora

500 godzin

Wyczyścić lub
wymienić

2

Akumulator

przechowywanie powyżej 60 dni

Naładować

3

Czujnik O2

Respirator kontynuuje pracę przez 30 dni
i kalibracja lub autotest nie były
wykonywane.

Kalibracja

4

Respirator kontynuuje pracę przez 30 dni
Czujnik przepływu i kalibracja lub autotest nie były
wykonywane.

Kalibracja

Uwagi

Tabela 8-5 Lista prac konserwacyjnych wykonywanych rzadko
Lp.

Nazwa części

Okres

Działanie

1

Filtr powietrza

10000 godzin

Wymienić

2

Moduł CO2

50000 godzin

Kalibracja lub wymiana
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8.2.4.1 Filtr bawełniany do wentylatora

Wentylator znajduje się z tyłu respiratora, jak pokazano na rysunku 8-3. Jest osłonięty zewnętrzną kratką,
w której umieszczony jest filtr bawełniany. Należy zdjąć osłonę wentylatora na tyle, aby wyjąć filtr z osłony
wentylatora.

Osłona wentylatora

Rysunek 8-3 Wentylator
Filtr bawełniany wentylatora należy sprawdzać co 500 godzin, gdy konieczne jest jego czyszczenie.
Podczas czyszczenia należy wyjąć filtr z osłony wentylatora i zanurzyć go w gorącej wodzie z mydłem. Po
umyciu i dokładnym wysuszeniu filtra, należy ponownie zainstalować go w respiratorze.
Filtr bawełniany jest czarny, w rozmiarze 60*60*15 mm kwadratowych. Zwykle wystarczy wyczyścić filtr
bawełniany w wyżej wymieniony sposób. Jeżeli nie można usunąć zanieczyszczeń w ten sposób, filtr
należy zmienić.

Ostrzeżenie!
Zatykanie lub zasłanianie wentylatora jest zabronione!

Uwaga!
Kiedy to konieczne, należy wymienić filtr bawełniany.

8.2.4.2 Filtr powietrza
Filtr powietrza zainstalowany jest na końcu wlotu powietrza w respiratorze, jak pokazano na rysunkach
8 i 4. Jego główną rolą jest odfiltrowywanie pyłu i wilgoci z powietrza i zapobieganie uszkodzeniom
spowodowanym wilgocią wewnątrz urządzenia, a także zapobieganie przedostawaniu się pyłu do płuc
pacjentów.
Dokładność filtrowania filtra wynosi 5 mikronów. Zasadniczo filtr można stosować do 10000 godzin. Jeśli
powietrze jest mocno zanieczyszczone i ciśnienie na filtrze spadnie o więcej niż 0,1 MPa, wówczas należy
wymienić filtr.
Filtr powietrza automatycznie drenuje powietrze z wilgoci; wilgoć jest odprowadzana do pojemnika
kondensacyjnego, a gdy osiągnie pewien poziom, otwiera się zawór spustowy.

Ważne!
Pojemnik kondensacyjny należy trzymać skierowany do dołu.

Uwaga!
Zabrania się umieszczać jakiekolwiek urządzenia pod filtrem!
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Rysunek 8-3 Filtr powietrza

8.2.5 Czyszczenie respiratora
8.2.5.1 Czyszczenie powierzchni zewnętrznej
Całą zewnętrzną powierzchnię respiratora należy wytrzeć miękką szmatką zamoczoną w izopropanolu.

Ostrzeżenie!
Nigdy nie należy zanurzać wentylatora w płynie czyszczącym, ani wlewać płynu do środka.

8.2.5.2 Czyszczenie i dezynfekcja innych akcesoriów
W przypadku elementów respiratora dostarczanych przez innych producentów jako opcje dodatkowe do
respiratora R50, muszą być one czyszczone i dezynfekowane zgodnie z metodą zalecaną przez ich
producenta.
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9 Rozwiązywanie problemów
9.1 Alarm o wysokim priorytecie
Schemat 9-1 Komunikaty alarmowe o wysokim priorytecie i metody naprawy problemu
Komunikat

Możliwe przyczyny

Metody rozwiązania problemu

Bezdech
[apnea]

Przekroczono ustawiony lub domyślny limit
alarmu.
Czas pomiędzy dwoma ciągłymi wysiłkami
wdechowymi jest dłuższy niż ustawiony limit
alarmu.

Skontrolować pacjenta i obwód
oddechowy. Sprawdzić ustawienia
respiratora.

Wysoka MV
[mv high]

Przekroczono ustawiony lub domyślny limit
alarmu. Wzrosła spontaniczna aktywność
oddechowa pacjenta. Respirator uruchomił
się automatycznie (cykl automatyczny).
Nieprawidłowe ustawienie limitu alarmu.

Skontrolować pacjenta i system
oddechowy.
Sprawdzić ustawienie limitu alarmu.

Niska MV
[mv low[

Przekroczono ustawiony lub domyślny limit
alarmu.
Uwaga: ten alarm służy też jako alarm o
odłączeniu pacjenta! Spadła spontaniczna
aktywność oddechowa pacjenta.
Połączenie rurek jest nieszczelne.
Nieszczelny obwód oddechowy pacjenta.
Alarm został ustawiony nieprawidłowo.

Skontrolować pacjenta i obwód
oddechowy.
Sprawdzić ciśnienie w obwodzie.
Sprawdzić obwód oddechowy pacjenta
(w razie potrzeby wykonując test
szczelności). Sprawdzić czas pauzy i
wyświetlacz graficzny w celu weryfikacji.
Należy rozważyć umożliwienie
respiratorowi zwiększenia wsparcia
oddechowego pacjenta.

WYSOKIE
CIŚNIENIE
[pressure
high]

Ciśnienie w drogach oddechowych
przekroczyło ustaloną górną granicę
ciśnienia. Obwód pacjenta jest skręcony lub
zablokowany. Śluz lub wydzieliny
zablokowały rurkę wewnątrz wężyka z
Skontrolować pacjenta i obwód
powietrzem lub drogi oddechowe. Pacjent
oddechowy.
zakaszlał lub rytm oddechowy jest niespójny z
respiratorem. Alarm został ustawiony
nieprawidłowo. Urządzenie filtrujące bakterie
na wyjściu wydechowym zostało
zablokowane.
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Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych
jest niższe niż ustalona dolna granica
NISKIE
ciśnienia.
Skontrolować pacjenta i obwód
CIŚNIENIE
Ustawiono objętość oddechową
oddechowy. Sprawdzić ustawienia
[pressure low] na zbyt niską wartość. Odłączył się obwód
respiratora i limity alarmowe.
pacjenta. Poważny wyciek gazu.
Alarm został ustawiony nieprawidłowo.
Wysokie
ciśnienie
Ciśnienie w drogach oddechowych utrzymuje
ciągłe
się na wysokim poziomie (PEEP
[continuous
+15 cmH2O ) przez 15 sekund (±2 s).
pressure high]

Skontrolować pacjenta i obwód
oddechowy. Sprawdzić ustawienia
respiratora. Jeśli problem nadal
występuje, skontaktować się z obsługą
techniczną.

Sprawdzić rury doprowadzające
powietrze i tlen. Jeśli komunikat nadal
się wyświetla, skontaktować się z
obsługą techniczną wykonującą
konserwację.
NISKA
Należy zaopiekować się pacjentem i go
Częstość oddechów jest zbyt niska. Czułość
CZĘSTOTLI
obserwować. Sprawdzić ustawienia
urządzenia wyzwalającego została ustawiona
WOŚĆ[rate
wyzwalania pracy respiratora. Sprawdzić
nieprawidłowo.
low]
ustawienia zakończenia wdechu.
ROZŁADOW
Podłączyć zasilanie główne; włożyć w
ANY
pełni naładowany akumulator (respirator
Pozostała pojemność modułu akumulatora
AKUMULATO
jest podłączany do zasilania głównego,
wystarczy na mniej niż 5 minut.
R [battery
aby ponownie naładować moduł
discharged]
akumulatora).
SŁABE
ZASILANIE
Zarówno ciśnienie powietrza, jak i tlenu jest
GAZEM [gas niższe niż 280 kPa lub odłączono rurki
supply down] doprowadzający powietrze i tlen.

FiO2
WYSOKIE
[FiO2 high]

Zmierzone stężenie tlenu (O2) przekroczyło
wartość zadaną lub maksymalną
dopuszczalną. Odłączony sprzęt
doprowadzający gaz lub przewód powietrza.
Nie było powietrza w
Sprawdzić sprzęt doprowadzający
w centralnym systemie gazów. Sprawdzić,
powietrze
czy ciśnienie źródła powietrza nie jest zbyt
niskie. Połączenie modułu powietrza zostało
odcięte. Jeśli nie można dostarczyć gazu,
należy otworzyć zarówno zawór wydechowy,
jak i zawór bezpieczeństwa.

FiO2
NISKIE[FiO2
low]

Zmierzona wartość stężenia (O2) jest niższa,
niż ustawiona dolna granica. Przewodem
tlenowym dostarczany był inny gaz, nie tlen.
Czujnik tlenu (O2) uległ uszkodzeniu lub
zaczął działać nieprawidłowo.
Czujnik tlenu (O2) nie został skalibrowany.
Awaria modułu dostarczania tlenu.
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VTE
WYSOKA
[VTE high]

Na czujniku wydechowym wystąpiła
kondensacja, co spowodowało wzrost oporu
wydechowego.
Ustawienie było nieprawidłowe.

NISKI POZIOM
NAŁADOWANI
Pozostała pojemność modułu akumulatora
A
wystarczy na mniej niż 10 minut.
AKUMULATOR
A [battery low]

Sprawdzić, czy w czujniku wydechowym
pojawił się kondensat. Ustawienie limitu
wartości zostało wykonane zgodnie z
bieżącą objętością oddechową.

Włożyć nowy moduł akumulatora lub
podłączyć zasilanie sieciowe.

ETCO2
Wentylacja płuc jest niewystarczająca,
Należy zaopiekować się pacjentem i go
WYSOKIE
ustawienia parametrów alarmowych są niskie obserwować.
[ETCO2 high]
Tryb gotowości
aktywowany Respirator przeszedł w tryb gotowości i
[standby
zakończył wentylację
activated]

Należy zaopiekować się pacjentem i go
obserwować.

Przekroczono ustawiony lub domyślny limit
SPO2 NISKIE
alarmu. Należy zaopiekować się pacjentem i
[SPO2 low]
go obserwować.

Sprawdzić ustawienia respiratora.

Przekroczono ustawiony lub domyślny limit
NISKIE Tętno
alarmu. Należy zaopiekować się pacjentem i
[puls rate low]
go obserwować.

Sprawdzić ustawienia respiratora.

Ważne!
Jeśli ciśnienie w drogach oddechowych wzrośnie powyżej górnej granicy ustawionego ciśnienia, otworzy
się zawór wydechowy. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy maksymalne bezpieczne ciśnienie, otworzy
się zawór bezpieczeństwa.

9.2 Alarm o średnim priorytecie
Schemat 9-2 Komunikaty alarmowe o średnim priorytecie i metody naprawy problemu
Komunikat

Możliwe przyczyny

Metody rozwiązania problemu

Należy zaopiekować się pacjentem i go
Częstość oddechów jest zbyt wysoka.
WYSOKA
obserwować. Sprawdzić ustawienia
Oddychanie wyzwalane
CZĘSTOTLIWOŚ
wyzwalania pracy respiratora. Sprawdzić,
automatycznie. Nieszczelny obwód
Ć [rate high]
czy połączenie rurek w obwodzie pacjenta
pacjenta.
jest prawidłowe.
Ciśnienie zasilania tlenem (O2) jest
O2 - SŁABE
niższe niż 280 kPa. Przewód rurowy
ZASILANIE [O2
doprowadzający tlen został
SUPPLY DOWN]
odłączony.
POWIETRZE SŁABE
ZASILANIE [Air
SUPPLY DOWN]

Ciśnienie zasilania powietrzem jest
niższe niż 280 kPa. Przewód rurowy
doprowadzający powietrze został
odłączony.
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Odłączyły się obwód pacjenta.
Skontrolować pacjenta i system oddechowy.
VTE NISKA [VTE
Nastąpił poważny wyciek gazu. Alarm Sprawdzić ustawienia respiratora i limity
LOW]
został ustawiony nieprawidłowo.
alarmowe.

ETCO2 NISKIE
[ETCO2 low]

Hiperwentylacja
Ustawienia parametrów alarmu były
wysokie.

ETCO2
zablokowanie rurki
próbkującej
Zablokowanie rurki próbkującej
[ETCO2
modułu CO2
sampling tube
blockage]
SPO2 WYSOKIE
[SPO2HIGH]

Należy zaopiekować się pacjentem i go
obserwować. Sprawdzić ustawienia
respiratora.

Sprawdzić, czy rurka próbkująca CO2 nie
została zablokowana przez flegmę itp.

Należy zaopiekować się pacjentem i go
Przekroczono ustawiony lub domyślny
obserwować. Sprawdzić ustawienia
limit alarmu.
respiratora.

WYSOKIE Tętno
Należy zaopiekować się pacjentem i go
Przekroczono ustawiony lub domyślny
[PULSE RATE
obserwować. Sprawdzić ustawienia
limit alarmu.
HIGH]
respiratora.

9.3 Alarm o niskim priorytecie
Schemat 9-3 Komunikaty alarmowe o niskim priorytecie i metody naprawy problemu
Komunikat

Możliwe przyczyny

Metody rozwiązania problemu

AWARIA SIECI
[MAINS FAILURE]

Kabel zasilający odłączył się.
Awaria zasilania sieciowego.
Uszkodzenie przełącznika
zasilania

Należy zaopiekować się pacjentem i go
obserwować. Sprawdzić, czy kabel zasilający
jest dobrze podłączony. Wymienić przełącznik
zasilania.

NEBULIZATOR WŁ.
[NEBULIZOR ON]

Funkcja nebulizacji włączona Wyłączyć nebulizację

ETCO2 WYŁ. [ETCO2
OFF]

Wyłączyć funkcję ETCO2 w
ustawieniach systemu

Włączyć funkcję ETCO2

O2 WYŁ. [O2 OFF]

Funkcja monitorowania
stężenia tlenu wyłączona

Włączyć tę funkcję w Ustawieniach systemu

SPO2 - ODŁĄCZONY
czujnik![ SPO2
SENSOR
DISCONNECT]

SPO2 ODŁĄCZONY czujnik Podłączyć czujnik SPO2
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SPO2 WYŁ. [SPO2
OFF]

Wyłączyć funkcję SpO2
w ustawieniach systemu

Włączyć funkcję SpO2
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10 Dane techniczne
10.1 Ogólny opis techniczny
System:
Instrukcja ogólna:
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącejwyrobów medycznych:
Norma IEC 60601-1(Klasa l, TypB)
IEC 60601-2-12
Stopień ochrony zapewniany przez obudowy: IP21 (zgodnie z IEC 60529).

Moc:
Automatyczne ustawianie transformacji prądu przemiennego: 100 ~ 240V, Częstotliwość 50/60 Hz.
Akumulator: Ni-MH, DC12V, 4200mAh.
Czas ładowania wynosi około 4 godzin, czas zasilania: 1,5 godziny.

Uwaga!
Odłączanie od ZASILACZA / ZASILANIA przez odłączenie PRZEWODU / WTYCZKI ZASILAJĄCEJ.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):
Promieniowanie: Zgodny z IEC 60601-1-2
Odporność na zakłócenia: Zgodny z IEC 60601-1-2

Respirator do intensywnej terapii:
Instrukcja ogólna: obwód pacjenta: długość 455 mm x szerokość 400 mm x wysokość 300 mm, waga około
12,5 kg.
Metody wyzwalania: wyzwalacz przepływowy i wyzwalacz ciśnieniowy.

Zasilanie gazem:
Dostarczony musi być świeży gaz, wolny od wody, oleju i cząstek stałych. Skład gazu musi być zgodny z
poniższymi normami:
Powietrze: H2O <79 mg / m3, olej <0,5 mg / m3 Tlen: H2O < 20 mg / m3
Ciśnienie wlotowe: 0,28~0,6 mpa
Można użyć standardowego podłączenia NIST lub DISS. Złącze do systemu transportu gazu w obwodzie
pacjenta:
Port stożkowy: złącze męskie 22mm;
Złącze żeńskie 15mm. Zgodność z normą ISO 5356-1:2008.
Port wydechowy: złącze męskie 22mm stożkowe:
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Odpowiedni zestaw dla pacjenta:

Niemowlę (> 5 kg), dziecko, pacjent dorosły.

Warunki pracy:
Zakres temperatur pracy: 10°C ~40°C .
Wilgotność względna: 5%~95% (bez kondensacji).
Ciśnienie atmosferyczne: 500 - 1060hPa
Wysokość n.p.m.: ≤5000m

Stan nieoperacyjny:
Odporność na uderzenia: przyspieszenie szczytowe: 15 g
Czas trwania impulsu: 6 ms
Liczba uderzeń: 1000
Temperatura: od -20°C do +55°C
Wilgotność względna ≤95 %
Ciśnienie atmosferyczne: 500 - l060hPa
Wysokość n.p.m.: ≤5000m

Tryb testowania:
W pomiarze natężenia przepływu tego respiratora zastosowano metodę ATP, tj .: Szybkość przepływu
gazu i natężenie przepływu przekształcono w objętościowe natężenie przepływu w bieżącym otoczeniu
(bieżące ciśnienie atmosferyczne, bieżąca temperatura i bieżąca wilgotność).

Kanał wdechowy:
Ciśnienie spada:
Gdy przepływ wynosi 60 l / min, maksymalne ciśnienie wynosi 6 cm H2O.
Gdy przepływ wynosi 30 l / min, maksymalne ciśnienie wynosi 3 cm H2O.
Gdy przepływ wynosi 5 l / min, maksymalne ciśnienie wynosi 1 cm H2O.
Opór przy wdechu: 6cmH2O @ 60L/min
Przesył gazu: Ustawienie natężenia przepływu: 0 ~ 180 l / min.

Kanał wydechowy:
Ciśnienie spada:
Gdy przepływ wynosi 60 l / min, maksymalne ciśnienie wynosi <2cmH2O.
Gdy przepływ wynosi 30 l / min, maksymalne ciśnienie wynosi <1 cm H2O.
Gdy przepływ wynosi 5 l / min, maksymalne ciśnienie wynosi <0.5cmH2O
Opór przy wdechu: 3cmH2O @ 60L/min
Pomiar przepływu wydechowego: Ustawienie przepływu: 0~ 200L/ Min.

10.2 Parametry obwodu pacjenta
Tabela 10-1 Parametry techniczne
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Napędzany pneumatycznie, sterowany elektrycznie.

Typ

Ekran wyświetlacza 12,1 cala, ekran TFT.

Akumulator

Akumulator niklowo-wodorowy, zasilający przez 1,5 godziny.

Tryby oddechowe

VCV, PCV, SIMV-VC+PSV,SIMV-PC+PSV,SIMV-PRVC (opcjonalnie)
SPONT(CPAP/PSV), DUOPHASIC/APRV,PRVC (opcjonalnie), NIV- PC
(opcjonalnie), NIV-CPAP(opcjonalnie)

Wyświetlacz
graficzny

Przebiegi:ciśnienie w czasie, przepływ w czasie, objętość w czasie, CO2w
czasie, tętno w czasie
Wykres pętliciśnienie-objętość, przepływ-objętość

Ciśnienie
bezpieczeństwa
systemu ścieżki
pneumatycznej

≤125cmH2O.

Transmisja danych

Port szeregowy RS232, VGA
Alarm zdalny

Tabela 10-2 Główne ustawienia parametrów
Parametry

Opis

Objętość
oddechowa

Zakres: 50 ~ 2500 ml; Przyrost: 10 ml; 20 ml (opcjonalnie)

Częstotliwość
oddechu

Zakres: 1 ~ 120 bpm; Przyrost: 1 bpm; VCV,PCV,PRVC; 4~120 bpm;
SIMV: 1~40 bmpDuophsic1~120 bpm;

Czas wdechu

Zakres: 0,1 ~ 12 sek.; Przyrost: 0,1 sek.;

Czas
wstrzymania
oddechu

Zakres: 0~50%, w stosunku do procentu czasu wdechu;
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Wyzwalanie
ciśnienia

Zakres: (PEEP-20cmH2O); PEEP 0 cmH2O: Przyrost: 1 cmH2O;

Wyzwalanie
przepływowe

Zakres: 0,5 ~ 20 l/min; Przyrost: 0.1 L/min;

PEEP

Zakres: 0 ~ 50 cmH2O; Przyrost: 1cmH2O;

Wspomaganie
ciśnieniowe

Zakres: 0 ~ 80 cmH2O; Przyrost: 1cmH2O;

Kontrola
ciśnienia

Zakres: 5~80 cmH2O; Przyrost: 1cmH2O;

Poziom
wysokiego
ciśnienia

Zakres: 5~80 cmH2O; Przyrost: 1cmH2O;

Poziom niskiego
Zakres: 0~50 cmH2O; Przyrost: 1cmH2O;
ciśnienia
Stężenie tlenu

Zakres: 21 ~ 100%; Przyrost: 1%;

Wentylacja
Wentylacja czystym tlenem 2 min.
czystym tlenem

Wstrzymanie
wydechu

Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku respirator pozostaje w trybie
wydechowym. Zawór wdechowy pozostaje zamknięty aż do zwolnienia tego
przycisku lub po upływie maksymalnie 15 sekund.

Wstrzymanie
wdechu

Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku respirator kończy wdech i wstrzymuje
oddech, aż do zwolnienia tego przycisku lub po upływie maksymalnie 15 sekund.
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Wdech
sterowany
ręcznie

Jeżeli ten przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany w fazie wydechowej, respirator
automatycznie uruchomi jeden wdech.

Zamrożenie

Po naciśnięciu tego przycisku wykres przebiegu parametru przestanie się odświeżać;
naciśnij ponownie, aby ponownie odświeżyć wykres przebiegu.

Tabela 10-3 Parametry ustawień wentylacji zabezpieczającej

Vt: 50 -2500 ml/20mL (opcjonalnie)
Tryb i zakres ustawień objętości wentylacji
TI: 0,1-12,0 sek.
zabezpieczającej
CZĘSTOTL.:4-120 bpm
Pinsp: 5-80 cmH2O
Tryb i zakres ustawień ciśnienia wentylacji
TI: 0,1-12,0 sek.
zabezpieczającej
CZĘSTOT.: 4-120bpm
Tabela 10-4 Monitorowane parametry
Parametry

Opis

Wdechowa objętość oddechowa

Zakres: 0 ~ 4000 ml; Rozdzielczość: 1 ml;

Wydechowa objętość oddechowa

Zakres: 0 ~ 4000 ml; Rozdzielczość: 1 ml;

Objętość minutowa

Zakres: 0~99 L; Rozdzielczość: 0,1 l;

Spontaniczna objętość
minutowa

Zakres: 0~99 L/min.; Rozdzielczość: 0,1 l/min; dla wartości
mniejszych niż 10L: 0.01 l;

Całkowita częstotliwość
oddychania

Zakres: 0 ~ 120 bpm; Rozdzielczość: 1 bpm; dla wartości
mniejszych niż 10 l: 0.01 l;

Częstotliwość oddychania
spontanicznego

Zakres: 0 ~ 120 bpm; Rozdzielczość: 1 bpm;

PEEP

Zakres: 0~50 cmH2O; Rozdzielczość: 1cmH2O;

Ciśnienie szczytowe dróg
oddechowych

Zakres: 0~100 cmH2O; Rozdzielczość: 0,1 cmH2O;
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Średnie ciśnienie dróg
oddechowych

Zakres: 0~100 cmH2O; Rozdzielczość: 0,1 cmH2O;

Ciśnienie wdechowego plateau

Zakres: 0~100 cmH2O; Rozdzielczość: 0,1 cmH2O;

Minimalne ciśnienie dróg
oddechowych

Zakres: -20~100 cmH2O; Rozdzielczość: 0,1 cmH2O;

Opór dróg oddechowych

Zakres: 0~600 cmH2O /(L/S) Rozdzielczość: 1 cmH2O (L/S);

Zgodność

Zakres: 0~300 mL/cmH2O; Rozdzielczość: 1 mL/cmH2O

Indeks szybkich, płytkich
oddechów RSBI

Zakres: 0~9999 bpm/l; Rozdzielczość: 1 bpm/L;

Monitorowanie stężenia
wdychanego tlenu

Zakres: 15% ~100%; Rozdzielczość:1 %;

SPO2

Zakres: 0 ~ 100 %; Rozdzielczość:1 %;

Tętno

Zakres: 30 ~ 250 bpm; Rozdzielczość: 1 bpm;

ETCO2

Zakres: 0 ~ 100 mmHg; Rozdzielczość: 1 mmHg;

Tabela 10-5 Parametry alarmów
Parametr

Opis
Górny limit

20~3000 mL

Dolny limit

WYŁ., 20 ~ 2990 ml

Górny limit

1~99 L

Dolny limit

0~98 L

Objętość
oddechowa

Objętość minutowa
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Górny limit

22 ~ 100%, WYŁ.

Dolny limit

20~99%

Górny limit

1~99 cmH2O

Dolny limit

0~98 cmH2O

Górny limit

1 ~ 120 bpm

Dolny limit

WYŁ., 1 ~ 99 bpm

Górny limit

50 ~ 99%, WYŁ.

Dolny limit

49~99%;

Górny limit

1 ~ 100 mmHg;

Dolny limit

0 ~ 99 mmHg;

Górny limit

31~250 bpm;

Dolny limit

30~249 bpm;

Stężenie tlenu

Ciśnienie w drogach
oddechowych

Częstotliwość
oddechu

SPO2

ETCO2

Tętno

Wysokie ciśnienie ciągłe

Po przekroczeniu w drogach oddechowych ciśnienia (PEEP +15)
cmH2O nieprzerwanie przez 15 sekund.

Alarm o bezdechu

Nastawa w zakresie 15~ 60s, Przyrost 5 sek.;

Alarm O2 - SŁABE
ZASILANIE

Ciśnienie zasilania tlenem było mniejsze niż 0,28 MPa;

Alarm O2 - SŁABE
ZASILANIE

Ciśnienie zasilania tlenem było mniejsze niż 0,28 MPa;

Alarm awarii sieci

Respirator jest automatycznie przełączany na zasilanie
akumulatorowe;

Alarm niskiego poziomu Po alarmie czas zasilania akumulatora wynosił nie mniej niż 10
naładowania akumulatora minut;
Alarm rozładowania
akumulatora

Po alarmie czas zasilania akumulatora wynosił nie mniej niż 5
minut;
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Wyciszanie alarmu

≤120
sek.

Wózek mobilny:
Waga : 20kg
Rozmiar: Długość 565mm x Szerokość 535mm x Wysokość 910mm
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11 ModułCO2
Moduły Co2, komponenty i opakowania muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi wymiany części i utylizacji. Zabrania się utylizacji modułów
CO2, komponentów i opakowań razem z normalnymi odpadami komunalnymi!

11.1 Opis produktu i jego zastosowania
W UE i Ameryce Północnej, konwencjonalny czujnik końcowo-wydechowego CO2 monitoruje parametry
podstawowe. Większość zaawansowanych respiratorów i stanowisk anestezjologicznych jest również
wyposażona w tę funkcję.
Moduł pomiaru końcowo-wydechowego CO2 może monitorować stężenie CO2 w wydychanym powietrzu,
stężenie końcowo-wydechowe CO2, stężenie CO2w powietrzu wdychanym oraz częstość oddechów, czas
wdechu i czas wydechu. Ten moduł może być stosowany u pacjentów zaintubowanych (poprzez trójdrożny
zawór próbkujący) i niezaintubowanych (poprzez próbkowanie przez cewniki donosowe). Moduł może być
używany dla noworodków, dzieci i dorosłych.

Uwaga!
Ten moduł został skalibrowany fabrycznie, nie zaleca się jego kalibracji przez użytkownika. Jeśli
użytkownik stwierdzi znaczne odchylenie od wyników pomiaru, należy zwrócić moduł do kalibracji
fabrycznej. Moduł posiada również funkcję automatycznej kalibracji zera, służącą do automatycznego
przesunięcia zera. Włączyć i rozgrzewać urządzenie na co najmniej 10 minut; przewody nie mogą być
zatkane. Czujnik CO2 nie może być zanieczyszczany w miejscu emisji gazów. Wymienić czujnik po użyciu
i odłączeniu razem z pojemnikiem kondensacyjnym. Najmniejsze przesunięcie w tym module to 1 mmHg.

11.2 Wskaźniki pracy
Zapotrzebowanie na moc

5,0 V ± 0,2 V DC

Moc

Ogólne 80mA, 300mA w ekstremalnych okolicznościach

Temperatura pracy

5 ~ 50°C

Temperatura przechowywania

-20~ +70℃

Wilgotność względna

0-85% (bez kondensacji).

Rozmiar

77 × 50 × 30 mm

Zakres pomiarowy CO2

0 - 20% objętościowo (0 - 150mmHg @ BTPS)

CO2 - dokładność pomiaru
(patrz uwaga 2)

<5,0% CO2 (ATPS) Czas: 2mmHg
> 5,0% CO2 (ATPS) Czas: <5% odczytu
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Częstość oddechów

2 ~ 150BPM

Dokładność pomiaru częstości
oddechów

1% przy ± 1BPM

Czas rozgrzewania

10 sekund

Czas reakcji

Detektor 28 ms, czas reakcji systemu zależy od sposobu
implementacji, ustawień przepływu i technologii
odprowadzania wilgoci

Automatyczna kalibracja przesunięcia

Automatycznie zależnie od czasu i temperatury lub zgodnie
z instrukcją

Port

Programowalny port szeregowy, TTL, RS232 opcjonalny

W pełni automatyczna kalibracja
odchylenia

Automatycznie zależnie od czasu i temperatury lub zgodnie
z instrukcjami

Gazy i para zakłócające dokładność pomiaru CO 2
Gazy lub środki znieczulające

Koncentraty gazu

CO2

Tlenek azotu

Procent objętościowy 60%

1)

Halotan

Procent objętościowy 4%

1)

Enfluran

Procent objętościowy 5%

+10% do odczytu

Izofluran

Procent objętościowy 5%

+10% do odczytu

Sewofluran

Procent objętościowy 5%

+10% do odczytu

Desfluran

Procent objętościowy 15%

+14% do odczytu

1) moduł dopuszcza normalne warunki pracy, zakłóceń nie można zignorować.

Ostrzeżenie!
Moduł ten jest urządzeniem stacjonarnym, dlatego przenoszenie respiratora może wpłynąć na dokładność
modułu CO2.

11.3 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa należy zapoznać się z poniższymi wytycznymi i postępować zgodnie z
instrukcjami dotyczącymi wyrobów medycznych.
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Ostrzeżenie!
Ten moduł mierzy tylko dane dotyczące wydychanego CO2 i częstości oddechów. Odgrywa jedynie rolę
pomocniczą w diagnozie. Za postawienie diagnozy odpowiada lekarz, po zapoznaniu się z symptomami i
objawami klinicznymi.
Jednorazowe rurki próbkujące nie mogą być używane powtórnie. Grozi to zakażeniem krzyżowym!

Uwaga!
Z tego modułu mogą korzystać wyłącznie przeszkoleni specjaliści lub profesjonalne centra medyczne.
Operator przed użyciem modułu zobowiązany jest zapoznać się z treścią instrukcji.
Butelek jednorazowego użytku (odprowadzanie wody) nie można ponownie użyć, w przeciwnym razie
doprowadzi to do niedokładnych odczytów, a nawet może uszkodzić moduł. Odłączonych butelek nie
można podłączać do innych pacjentów, gdyż może to spowodować zakażenia krzyżowe.
Wszystkie komponenty jednorazowego użytku muszą być utylizowane w sposób bezpieczny, zgodne z
przepisami szpitalnymi i mając na uwadze bezpieczeństwo środowiska.
Aby zapobiec uszkodzeniu modułu, jeżeli pojemnik kondensacyjny jest prawie pełny, należy go wyjąć i
wymienić, w przeciwnym razie moduł ssania znajdujący się za pojemnikiem może zassać wodę powodując
istotne niedokładności w pomiarach. Zalecane jest sprawdzanie pojemnika co najmniej raz w tygodniu. W
innych przypadkach operator może według własnego uznania zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość
kontroli.
Należy zapewnić drożność w rurce próbnikowej, zapobiegać zagięciu rurki, ponieważ może to spowodować
przeciążenie pompy, co wpłynie na jej żywotność pompy i modułu, a także na dokładność pomiaru.
Naprawa lub weryfikacja modułu może być przeprowadzana tylko przez specjalnie przeszkolony personel.
W większości przypadków zalecany jest zwrot do naprawy fabrycznej.
Jeśli moduł jest spowodowany niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem, producent nie będzie
ponosił za to odpowiedzialności.
Moduł może pracować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną i być przechowywany
w odpowiednich warunkach otoczenia.
Jeżeli pojemnik kondensacyjny nie zostanie wymieniony, wydychana wilgoć może zakłócić pomiary
wydychanych gazów, ale także skrócić żywotność modułu poprzez nagromadzenie w nim wilgoci.
Po uruchomieniu modułu bez ogrzewania, wystąpią niewielkie odchylenia w odczycie.
Nagłe zmiany temperatury otoczenia, w którym pracuje z modułu mogą powodować niedokładność
zmierzonych parametrów, zatem należy zapewnić względnie stabilne temperatury otoczenia.
Wszelkie niedrożności w przepływie próbkowanego gazu, takie jak mocne zagięcie rurki próbkującej,
zanieczyszczenia blokujące rurkę próbkującą, zatkane filtry pojemników kondensacyjnych mogą
powodować niedokładne pomiary, które mogą uszkodzić żywotność modułu. Jeżeli przewód nie zostanie
udrożniony przez co najmniej 20 sekund, moduł wyłączy pompę.
Oprogramowanie wygeneruje błąd niskiego ryzyka, zgodnie z normami dotyczącymi wykrywania ryzyka:
EN1441: 1997 i EN62366: 2008.
Niezależnie od przyczyny wycieku z przewodów, wpłynie to poważnie to na dokładność danych
pomiarowych i wykres przebiegu parametru.
Nadmierna wilgotność środowiska, w którym moduł będzie używany będzie miała duży wpływ na precyzję
pomiarów, dlatego należy zachować ostrożność.

11.4 Podłączenie
Tego samego modułu nie można używać u różnych pacjentów, gdyż może to spowodować zakażenia
krzyżowe!
Wszystkie komponenty jednorazowego użytku muszą być utylizowane w sposób bezpieczny, zgodne z
przepisami szpitalnymi i mając na uwadze bezpieczeństwo środowiska.
Aby zapobiec uszkodzeniu modułu, jeżeli pojemnik kondensacyjny jest prawie pełny, należy go wyjąć i
wymienić, w przeciwnym razie moduł ssania znajdujący się za pojemnikiem może zassać wodę powodując
poważne niedokładności w pomiarach.
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Zalecane jest sprawdzanie pojemnika co najmniej raz w tygodniu. W innych przypadkach operator może
według własnego uznania zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość kontroli.
Należy zapewnić drożność w rurce próbnikowej, zapobiegać zagięciu rurki, ponieważ może to spowodować
przeciążenie pompy, co wpłynie na jej żywotność pompy i modułu, a także na dokładność pomiaru.
Naprawa lub weryfikacja modułu może być przeprowadzana tylko przez specjalnie przeszkolony personel.
W większości przypadków zalecany jest zwrot do naprawy fabrycznej.
Jeśli moduł jest spowodowany niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem, producent nie będzie
ponosił za to odpowiedzialności.
Moduł może pracować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną i być przechowywany
w odpowiednich warunkach otoczenia.
Jeżeli pojemnik kondensacyjny nie zostanie wymieniony, wydychana wilgoć może zakłócić pomiary
wydychanych gazów, ale także skrócić żywotność modułu poprzez nagromadzenie w nim wilgoci.
Po uruchomieniu modułu bez ogrzewania, wystąpią niewielkie odchylenia w odczycie.
Nagłe zmiany temperatury otoczenia, w którym pracuje z modułu mogą powodować niedokładność
zmierzonych parametrów, zatem należy zapewnić względnie stabilne temperatury otoczenia.
Wszelkie niedrożności w przepływie próbkowanego gazu, takie jak mocne zagięcie rurki próbkującej,
zanieczyszczenia blokujące rurkę próbkującą, zatkane filtry pojemników kondensacyjnych mogą
powodować niedokładne pomiary, które mogą uszkodzić żywotność modułu. Jeżeli przewód nie zostanie
udrożniony przez co najmniej 20 sekund, moduł wyłączy pompę.
Oprogramowanie wygeneruje błąd niskiego ryzyka, zgodnie z normami dotyczącymi wykrywania ryzyka:
EN1441: 1997 i EN62366: 2008.
Niezależnie od przyczyny wycieku z przewodów, wpłynie to poważnie to na dokładność danych
pomiarowych i wykres przebiegu parametru.
Nadmierna wilgotność środowiska, w którym moduł będzie używany będzie miała duży wpływ na precyzję
pomiarów, dlatego należy zachować ostrożność.
Moduł CO2 jest instalowany po lewej stronie modułu respiratora. Pojemnik kondensacyjny można odłączać:
przytrzymując go ręką, delikatnie pociągnąć w dół. Jeżeli wysunie się z uchwytu, wówczas należy pojemnik
wyjąć i wymienić. Patrz Rysunek 11-3.
W przypadku korzystania z funkcji modułu CO2 rurkę próbkującą należy podłączyć do otworu próbkującego
pojemnika kondensacyjnego; rurkę gwintowaną należy odpowiednio podłączyć do otworu wdechowego i
otworu wydechowego respiratora; złącze pacjenta pod kątem prostym powinno być podłączone do
pacjenta. Patrz Rysunek 11-3.
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Otwór próbkujący

Pojemnik kondensacyjny

Otwór wdechowy

Otwór wydechowy
Rurka próbkująca

Złącze pod kątem prostym do pacjenta

Rurka gwintowana
Rurka gwintowana

Rysunek 11-3 Schemat połączeń zewnętrznych modułu CO 2
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12 Definicja skrótów i terminów
Bpm: Liczba oddechów na minutę
Przepływ bazowy: [bias flow] Ciągła prędkość przepływu w okresie wydechowym.
Czas cyklu oddechu: [breath cycle time] Całkowity czas cyklu wentylacji obowiązkowej w trybie SIMV
(czas wdechu+ czas pauzy + czas wydechu). Ustawiona jednostka: sekundy.
CMV: Wentylacja kontrolowana mechanicznie
CPAP: Ciągłe ciśnienie dodatnie w drogach oddechowych.
Wstrzymanie wydechu: [expiratory hold] Funkcja używana do zamykania zaworu wdechowego i
wydechowego po wydechu, aktywowana poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, powodująca
wstrzymanie oddechu (do 15 sekund). Pomiar całkowitej wartości PEEP.
HME: Wymiennik ciepła i wilgoci.
I:E: Stosunek czasu wdechowego do wydechowego (który został ustalony w okresie wentylacji
kontrolowanej).
Wstrzymanie wdechu: [inspiratory hold] Funkcja używana do zamykania zaworu wdechowego i
wydechowego po wdechu, aktywowana poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, powodująca
wstrzymanie oddechu (do 10 sekund). Pomiar ciśnienia plateau.
Zakończenie cyklu wdechowego: [inspiratory cycle-off] Procent wartości szczytowej natężenia przepływu
wdechu (%), po osiągnięciu którego wdech przełącza się na wydech.
Objętość minutowa: [minute volume] Objętość wdechu na minutę lub pojemność docelowa.
MV: Objętość wydechowa na minutę
MVspn: Spontaniczna objętość wydechowa na minutę O2: Stężenie tlenu, jednostka objętości.
Ssanie O2: [O2 succion] Zapewnienie 100% czystego tlenu przez 2 minuty. Jeżeli przycisk zostanie
naciśnięty w ciągu tych 2 minut, wówczas dopływ czystego tlenu zostanie zatrzymany.
Czas pauzy: [pause itme] Czas, w którym nastąpi zatrzymanie przepływu gazu lub nie będzie operowało
żadne ciśnienie.
PC: Kontrola ciśnienia
PEEP: wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo wydechowym, jednostka (cmH2O)
Paw: Ciśnienie w drogach oddechowych
Ppeak: Maksymalne ciśnienie wdechowe.
Phigh: Relatywnie wysokie ciśnienie.
Pmean: Średnie ciśnienie dróg oddechowych.
Pplat: Ciśnienie gazu po zakończeniu fazy wdechowej (ciśnienie plateau).
PS: Wentylacja wspomagana ciśnieniem.
PS powyżej PEEP: [PS above PEEP] W trybie wentylacji DUOPHASIC okres TPEEP (cmH2O).
Częstość oddechów: [respiratory rate] Kontrolowana częstość oddechów wymuszonych; używana do
obliczania docelowej wydajności (razy / minutę).
Tempo: [rate] Częstotliwość oddychania.
SIMV: Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa.
Tempo SIMV: [SIMV Rate] Tempo kontrolowanej obowiązkowej częstotliwości oddychania (razy/minuty).
Manual Insp: [wdech ręcznie] Tryb stosowany do ręcznego aktywowania oddechu.
Objętość oddechowa: [tidal volume] Objętość każdego oddechu lub docelowa pojemność (ml).
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Thigh: W trybie wentylacji DUOPHASIC lub APRV czas w stanie względnie wysokiego ciśnienia (Phigh) (w
sekundach).
Tlow: W trybie wentylacji APRV czas w statusie PEEP (w sekundach).
VC: Wentylacja regulowana objętością (stała objętość).
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Załącznik I Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC)
Wymiana lub ponowny montaż tego urządzenia bez zgody firmy Siriusmed może powodować problemy z
kompatybilnością elektromagnetyczną. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z firmą
Siriusmed. Projektowanie i testowanie tego urządzenia jest zgodne z następującymi warunkami.

Ostrzeżenie!
Urządzenia muszą być instalowane i użytkowane w zgodnym środowisku elektromagnetycznym.

Ostrzeżenie!
Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny RF może wpływać na medyczne urządzenia elektryczne.

Ostrzeżenie!
Nie należy dotykać styków złączy oznaczonych symbolem ostrzegawczym ESD i że nie należy wykonywać
połączeń z tymi złączami, chyba że zastosowane zostaną procedury zapobiegające wyładowaniom
elektrostatycznym;

Ostrzeżenie!
Korzystanie z akcesoriów innych niż wyszczególnione, z wyjątkiem kabli sprzedawanych przez producenta
wyposażenia lub systemu jako części zamiennych do elementów wewnętrznych, może skutkować
zwiększoną ilością emisji lub niższym stopniem zabezpieczenia urządzenia albo systemu.

Ostrzeżenie!
System nie powinien być używany w pobliżu innego sprzętu lub przechowywany razem z innym sprzętem,
a jeśli taki sposób użytkowania lub przechowywania jest konieczny, należy sprawdzić prawidłowość
działania urządzenia w konkretnej konfiguracji, w której ma być używane.

Ostrzeżenie!
Sprzęt nie może być używany w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI).

Ważne!
Pracownicy, którzy mogą być narażeni na dotknięcie złączy oznaczonych symbolem ostrzegawczym ESD,
powinni otrzymać poniższe instrukcje i przeszkolenie. Dotyczy to personelu klinicznego, inżynierów
biomedycznych oraz personelu medycznego.

Ważne!
Szkolenie ESD powinno obejmować wprowadzenie do fizyki ładunku elektrostatycznego, poziomów
napięcia, które mogą wystąpić w normalnej praktyce oraz uszkodzeń, które można wyrządzić
komponentom elektronicznym, jeśli sprzęt jest dotykany przez operatora, który jest naładowany
elektrostatycznie.
Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne - dla wszystkich SPRZĘTÓW i
SYSTEMÓW.
Wytyczne i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna
Urządzenie RESPIRATOR R50 jest przeznaczone do użytku w opisanym niżej środowisku
elektromagnetycznym. Klient nabywający RESPIRATOR R50 powinien zagwarantować użycie
urządzenia w takim środowisku.
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Badanie emisji

Emisji fal RF zgodnie z
CISPR 11
Emisji fal RF zgodnie z
CISPR 11
Emisje harmoniczne IEC
61000-3-2
Wahania napięcia / emisje
migotania IEC 61000-3-3

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Grupa 1

RESPIRATOR R50 wykorzystuje energię fal radiowych
tylko doswoich funkcji wewnętrznych. Z tego względu
emisja RF jest bardzo niska i prawdopodobnie nie ma
żadnego wpływu na pobliskie urządzenia elektroniczne.

Klasa A
Klasa A
Zgodność

RESPIRATOR R50 nadaje się do użytku we wszystkich
obiektach poza budynkami mieszkalnymi i obiektami
bezpośrednio podłączonymi do
publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki
mieszkalne.

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna dla wszystkich URZĄDZEŃ i
SYSTEMÓW
Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna
Urządzenie RESPIRATOR R50 jest przeznaczone do użytku w opisanym niżej środowisku
elektromagnetycznym. Klient nabywający RESPIRATOR R50 powinien zagwarantować użycie
urządzenia w takim środowisku.
Test
odporności

IEC
poziom
Poziom
testowy 60601 zgodności

Przewodzone 3Vrms
RF IEC
150kHz do
61000-4-6

Zalecana
Środowisko elektromagnetyczne
odległość separacji — wytyczne

3V

80MHz

Wypromienio
wana energia
o
3V/m
częstotliwości 80 MHz do
radiowej
2.5 GHz
RF IEC
61000-4-3

3V/m

80MHz do
800MHz

800 MHz do
2,5 GHz
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Przenośne i ruchome środki
łączności radiowej nie powinny
być używane w odległości
bliższejod jakiejkolwiek części
RESPIRATORA R50, w tym
między innymi od kabli, niż
zalecana odległość separacji
obliczona na podstawie równania
odpowiedniego dla częstotliwości
danego nadajnika; gdzie P
oznacza maksymalną moc
wyjściową nadajnika w watach (W)
zgodnie z deklaracją producenta
nadajnika oraz d
jest zalecaną odległością separacji
w metrach (m). b Natężenie pola
ze stałych nadajników pola o
częstotliwości radiowej, określone
przez badanie
elektromagnetycznych na miejscu
(c), powinno być niższe, niż
poziom zgodności w
każdym zakresie częstotliwości. d.
Zakłócenia mogą wystąpić
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w pobliżu urządzeń
oznaczonych
następującym symbolem:

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację
elektromagnetyczną mają wpływ: absorpcja i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.
Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) między 150 kHz a 80 MHz wynoszą od 6,765 MHz do 6,795
MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz; i 40,66 MHz do 40,70 MHz.
b Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości ISM od 150 kHz do 80 MHz oraz w zakresie częstotliwości od
80 MHz do
2,5 GHz zostały wyznaczone celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że mobilne / przenośne urządzenia
komunikacyjne spowodują zakłócenia, jeśli zostaną przypadkowo wprowadzone w otoczenie pacjenta. Z tego
powodu zastosowano dodatkowy czynnik 10/3
przy obliczaniu zalecanych bezpiecznych odległości dla nadajników o tych zakresach częstotliwości.
c Nie jest możliwe teoretyczne przewidzenie z odpowiednią dokładnością natężenia pól od nadajników
stacjonarnych, takich jak bazowe stacje telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych), radia
przenośne, radiostacje amatorskie, nadajniki AM i FM oraz stacje telewizyjne. Aby ocenić elektromagnetyczne
środowisko pracy będące skutkiem działania stałych nadajników radiowych, należy wziąć pod uwagę badanie
pola elektromagnetycznego w terenie. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym używany jest
respirator R50, przekracza odpowiedni powyższy poziom zgodności RF, należy przeprowadzić obserwację
respiratora R50, aby potwierdzić, że działa poprawnie. W przypadku nieprawidłowego działania konieczne jest
zastosowanie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji [urządzania lub systemu
medycznego.]
d W zakresie częstotliwości od 150 KHz do 80 MHz natężenia pola powinny wynosić poniżej 3 V/m.

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna dla - wszystkich URZĄDZEŃ i
SYSTEMÓW
Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna
Urządzenie RESPIRATOR R50 jest przeznaczone do użytku w opisanym niżej środowisku
elektromagnetycznym. Klient nabywający RESPIRATOR R50 powinien zagwarantować użycie
urządzenia w takim środowisku.
Środowisko
Test odporności
Poziom testowy IEC 60601 Poziom zgodności
elektromagnetyczne
- wytyczne
Podłogi powinny być wykonane
z drewna, betonu lub płytek
ceramicznych. Jeśli podłogi są
pokryte materiałem
syntetycznym, wilgotność
względna powinna wynosić co
najmniej 30%.

Wyładowanie
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV styk
± 8 kV powietrze

Szybkozmienne
wyładowania
elektryczne
IEC 61000-4-4

± 2 kV dla linii zasilających
2 kV dla linii
1 kV dla linii
zasilających
wejściowych/wyjściowych

Jakość zasilania powinna być
typowa dla środowiska
komercyjnego lub szpitalnego.

Skok napięcia
IEC 61000-4-5

1 kV między liniami
± 2 kV pomiędzy linią a
ziemią

Jakość zasilania powinna być
typowa dla
środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

± 6 kV styk
± 8 kV powietrze

1 kV między liniami
± 2 kV pomiędzy
linią a ziemią
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Spadki napięcia, krótkie
przerwy i zmiany
napięcia na wejściach
linii zasilających
IEC 61000-4-11

Pola magnetyczne o
częstotliwości zasilania
(50Hz)
IEC 61000-4-8

<5% UT
(> 95% spadek napięcia
Ut) przez 0.5 cyklu
40% UT
(60% spadek napięcia
UT)
przez 5 cykli
70% UT
(30% spadek napięcia
UT)
przez 25 cykli
<5% UT
(>95% spadek napięcia
UT)
przez 5 sek.

3A/m

<5% UT
(> 95% spadek napięcia
Ut) przez 0.5 cyklu
40% UT
(60% spadek napięcia
UT)
przez 5 cykli
70% UT
(30% spadek napięcia
UT)
przez 25 cykli
<5% UT
(>95% spadek napięcia
UT)
przez 5 sek.

.
Jakość zasilania powinna być
typowa dla środowiska
komercyjnego lub szpitalnego.
Jeśli użytkownik respiratora R50
wymaga ciągłej pracy
urządzenia podczas przerw w
zasilaniu, zaleca się zasilanie
respiratora R50 z zasilacza
awaryjnego lub akumulatora.

Pola magnetyczne o
częstotliwości sieci zasilającej
powinny utrzymywać się na
poziomach właściwych dla
typowych lokalizacji w
środowiskach komercyjnych lub
szpitalnych.

3A/m

Uwaga UT to napięcie zasilania prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
Zalecane odległości separacji pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi o
częstotliwości radiowej (RF) a respiratorem R50
Zalecana odległość separacji pomiędzy
przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi o częstotliwości radiowej (RF) a respiratorem
R50
Urządzenie RESPIRATOR R50 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym w
którym zakłócenia spowodowane wypromieniowanymi falami radiowymi
są kontrolowane. Klient lub użytkownik respiratora R50 może pomóc uniknąć interferencji
elektromagnetycznej utrzymując minimalną odległość pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami
komunikacyjnymi RF (nadajnikami) i respiratorem R50, zgodnie z poniższymi zaleceniami, biorąc pod
uwagę maksymalną moc wyjściową sprzętu komunikacyjnego.
Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika/m
Znamionowa
maksymalna moc
wyjściowa
nadajnika
W

150 kHz do 80 MHz 150 kHz do 80 MHz Od 80Mhz do
poza pasmem ISM w paśmie ISM
800MHz

Od 800 MHz do 2,5
GHz

0.01

0.117

0.12

0.12

0.23

0.1

0.37

0.38

0.38

0.72

1

1.17

1.2

1.2

2.3

10

3.68

3.8

3.8

7.2

100

11.7

12

12

23
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Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, zalecaną odległość d w
metrach (m) można oszacować za pomocą odpowiedniego dla nadajnika od danej częstotliwości
równania, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) zgodnie z
danymi producenta.
UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie odległość separacji odpowiednia dla wyższego
zakresu częstotliwości.
UWAGA 2 Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) między 150 kHz a 80 MHz wynoszą od
6,765 MHz do 6,795; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; i 40,66 MHz do
40,70 MHz.
UWAGA 3 Dodatkowy czynnik 10/3 został zastosowany do wzorów stosowanych do obliczania
zalecanej odległości separacji dla nadajników w pasmach częstotliwości ISM między 150 kHz a 80
MHz oraz w zakresie częstotliwości 80 MHz do 2,5 GHz w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa,
że mobilne / przenośne urządzenia komunikacyjne wywołają zakłócenia, jeśli zostaną przypadkowo
wprowadzone w pobliże pacjenta.
UWAGA 4 Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację
elektromagnetyczną mają wpływ: absorpcja i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.
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Załącznik II Lista akcesoriów
Nazwa

Dane techniczne

Jakość

1

Obwody oddechowe do wentylacji

PVC

1 zestaw

2

Filtr przeciwbakteryjny
/przeciwwirusowy

PVC, F22/M22

1

opcjonalnie

3

Nawilżacz

SH330

1

opcjonalnie

4

Worek oddechowy

3L

1

5

Obwody oddechowe do wentylacji

Silikon

1 zestaw

opcjonalnie

6

Podzespół niskociśnieniowego
przewodu powietrznego

34E-Air

1

opcjonalnie

7

Podzespół niskociśnieniowego
przewodu O2

34E-Oxy

1

opcjonalnie

8

Maska

—

1

opcjonalnie

9

Instrukcja obsługi

—

1

Lp.
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Załącznik III Lista akcesoriów
Jednostka serwisowa
Nazwa: Beijing Siriusmed Medical Device Co., Ltd.
Adres:A-501, Building 17, No.8 Liangshuihe 2nd Street, YiZhuang Economic-Technical Development Area,
Beijing,Chiny

KOD POCZTOWY: 101111
Telefon:010-87576012
Faks:010-87576012
www.siriusmedica.comTyp produktu: R50 Nazwa produktu: Respirator

Adres produkcji: A-501, Building 17, No.8 Liangshuihe 2nd Street, YiZhuang Economic-Technical
Development Area, Pekin,Chiny

Okres użycia: 8 lat
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wyłączny dystrybutor na terenie Polski:
LIFEMED POLAND Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
tel.+48 / 22 862 83 75
fax.+48 / 22 631 84 84
www.lifemed.com.pl

