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Az alábbi webcímen rövid videókat, kutatási eredményeket és felhasználói útmutatót talál a
Thopaz+ -hoz, amely az adott kórházi felhasználáshoz kapcsolódhat.

A „Thopaz+ Egyetem” egy mobil webhely, amelynek célja az Ön támogatása. Néhány kattintással megkeresheti a
szükséges információkat. Minden videó legfeljebb 60 másodpercig tart, szöveggel és hang kommentálással.
A „Thopaz+ Egyetem” megtalálható a www.medela-university.com honlapon, valamint hozzáférhet a
www.medela.com „Oktatás” fülön keresztül. Ez minden formátumban elérhető, okos telefonon, tablet-en vagy asztali
gépen.
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Gratulálunk!
Gratulálunk! A Thopaz+-szal Ön egy innovatív digitális mellkas szívó rendszert vásárolt, amely új standard a mellkasszívási terápiában és menedzselésben.
A Thopaz+ egy elektronikus mérő és monitor rendszerrel rendelkezik optikai és akusztikus kijelzéssel. A készülék
száraz rendszerű ami azt jelenti hogy nem szükséges folyadék a működéséhez. Fontos információ hogy a terápia
kijelzése mind digitálisan mint grafikus formában lehetséges a kijelzőn. A rögzített adatok számítógépre átvihetők.
A hordozható kivitel, a különösen halk működés valamint a fényérzékelő és a kijelző kényelmessé teszi a kezelést a
beteg és a kezelőszemélyzet számára.

Jelen „Használati útmutató” értelmezésében előforduló kérdésekben a gyártó által kiadott mindenkor érvényes angol
nyelvű használati útmutató (Instructions for use) az irányadó!
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1 Riasztások és biztonsági utasítások
RIASZTÁSOK
Jelzik a potenciálisan veszélyes szituációkat amelyek halált vagy komoly sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉSEK
Jelzik a potenciálisan veszélyes szituációkat amelyek kisebb vagy közepes sérüléseket okozhatnak
BIZTONSÁGI JAVASLATOK
Hasznos információk a készülék biztonságos üzemeltetéséhez
A Thopaz+ készüléket kizárólag az itt leírtak alapján szabad használni. A Medela csak akkor garantálja a biztonságos működést ha az eredeti Thopaz+ tartozékokkal üzemeltetik (lásd 16. fejezet - kiegészítők).
A Thopaz+ megfelel az alábbi szabványoknak IEC 60601-1-2:2007, IEC 60601-1-2
Bármely más elektromos orvosi eszközzel való kombináció esetén a figyelembe kell venni az elektromos orvosi eszközökre vonatkozó szabványokat.
A felhasználás során figyelembe kell venni a helyi szabványokat, törvényeket. Amennyiben kétségei vagy kérdései
vannak, forduljon a helyi Medela képviselethez.
Használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a felhasználási utasítást és tartsa be az ebben található figyelmeztető és
biztonsági előírásokat.
A használati útmutatót meg kell őrizni!
Kérjük vegye figyelembe hogy az itt leírtak általános felhasználású célra vonatkoznak!
Orvosi kérdésekben a megfelelő szakemberhez kell fordulni. A Medela csak akkor vállal felelősséget ha a Thopaz+ -t
az itt leírtak szerint használják.
A változtatás joga fenntartva.
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Fontos figyelmeztetések
-

-

A „nyomás” jelen használati útmutató vonatkozásában negatív nyomást, azaz vákuumot jelent.
Figyelmesen olvassuk el a használati útmutatót felhasználás előtt.
A kezelés alatt az adatátvitel USB kábelen nincs engedélyezve.
Minden egyes használat után azokat a részeket amelyek váladékkal érintkezésbe kerültek tisztítani és fertőtleníteni vagy ártalmatlanítani kell.
A készülék tisztítása előtt a csatlakozót húzza ki a hálózati aljzatból.
A Thopaz+ készülék használata kizárólag a hozzá tartozó kiegészítőkkel engedélyezett.
Ne használja a Thopaz+ -t mágneses rezonancia képalkotás használata közben.
Ne szárítsa a Thopaz+ -t mikrohullámú sütőben.
Tilos használni fürdés zuhanyozás közben vagy robbanásveszélyes környezetben.
A nyomást a kezelőorvos határozza meg a beteg kora állapota testsúlya alapján.
Ne használja a Thopaz+ -t hogyha a terápia nagyobb nyomást igényel mint 10 kilopascal.
Ne használja a Thopaz+ -t ha a terápia 5 l / perc flow értéknél többet kíván.
Ne használja a Thopaz+ -t hogyha a terápia során nincs szükség nyomás alkalmazására.
Kétoldali mellkas szívás esetén használjon kettő Thopaz+ készüléket.
Ahhoz hogy a Thopaz+ csökkentse a nyomást 30 mp-nek el kell telni a szívás mintavétele és a beteg katéter
nyitása között.
Gyermekeknél a nyomás értékét külön be kell állítani.
A Thopaz+ készüléket kizárólag arra a célra szabad használni amelyre tervezték.
Az eszközt kizárólag orvosilag képzett személyek használhatják, akik a Thopaz+ használatára ki lettek képezve.
Minden műveletnél viseljen védőkesztyűt.
A gyűjtőtartály (canister) cseréje szemrevételezés alapján vagy a Thopaz+ kijelzője vagy figyelmeztető hang
jelzése szerint történjen.
Ha tartós levegőszivárgást tapasztal, ellenőrizze a rendszer helyes összeszerelését mielőtt korrekciós intézkedéseket foganatosítana. A katéter zárásával győződjön meg róla hogy a rendszer tökéletesen zárt és hogy
a levegő áramlás nulla értékre csökken.
A katéter csatlakozások olyan helyek ahol eltömődések előfordulhatnak. Ajánljuk ezek folyamatos figyelését
és tisztítását amennyiben szükséges.
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Figyelmeztetések
-

A készülék bármilyen módosítása nem megengedett
Mielőtt a Thopaz+ készüléket a hálózathoz csatlakoztatja ellenőrizze hogy a hálózati feszültség megfelel-e a
technikai paramétereknek
A készülék szabálytalan üzemeltetése fájdalmat vagy sérülést okozhat a betegnek
Ne használjon sérült csomagolású steril eszközöket
Nem steril vagy újra használható eszközök tisztítása és fertőtlenítése a 13. fejezet leírása szerint történjen
Az új Thopaz+ készüléket ne kapcsolja be mielőtt az első akkumulátor feltöltést el nem végezte
A 2 l-es tartály nem használható amennyiben kézben vagy hord hevederrel szállítják a készüléket
Biztonsági okokból a gyűjtőtartályt cserélni kell a megfelelő folyadékszint észlelésekor
Diagnózis felállítása előtt ellenőrizze hogy a folyadékszint elfogadható-e
A készülék meghibásodásakor a beteg kritikus állapotba kerülhet ezért tartson készenlétben tartalék készüléket.

Biztonsággal kapcsolatos javaslatok
-

2 l-es gyűjtőtartály esetén soha ne használja a készüléket mielőtt nem csatlakoztatta volna a speciális adaptert (079.0038)
A Thopaz+ bekapcsolása után körülbelül 6 percig a „Leak in system – 301” (Szivárgás a rendszerben – 301)
riasztás esetén a hangjelzés nem hallható!
Új beteg esetén mindig ajánlott elvégezni a funkcionális ellenőrzést!
Az első rendeltetésszerű használat előtt ajánlott elvégezni a „B” melléklet szerinti ellenőrzést és azok referencia értékeit figyelembe kell venni.

www.medela.com

www.univill.hu

Oldal: 9

Biztonsági utasítások
-

-

-

A Thopaz+ egy orvosi készülék amely megfelel az EMC előírásainak. Használata során be kell tartani a 19.
fejezet - technikai dokumentációban található követelményeket.
Hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs készülékek zavart okozhatnak az orvosi készülék működésében.
Az alábbi esetekben a Thopaz+ készüléket nem szabad használni és javításra a szakszervizbe kell szállítani:
o ha a hálózati kábel vagy csatlakozó sérült
o ha a rutin ellenőrzés során a készülék nem a funkciója szerint működik
o ha a készülék sérült
o ha a készülék láthatóan nem alkalmas biztonságos üzemeltetésre.
A Thopaz+ készülék a felhasználó által nem javítható. Biztonsági okokból a Thopaz+ kizárólag a kijelölt és
feljogosított Medela szervizközpontokban javítható.
A hálózati kábelt tartsa távol forró környezettől vagy eszközöktől.
A hálózati kábel vagy a bekapcsoló gomb soha nem kerülhet kapcsolatba nedvességgel. Soha ne a hálózati
kábelt húzza amikor az adaptert eltávolítja a konnektorból.
A Thopaz+ készüléket álló helyzetben kell használni.
Soha ne használja a készüléket magas szoba hőmérsékleten vagy fürdés és zuhanyozás közben, vagy amikor ön fáradtnak érzi magát vagy ahol robbanás veszély fennáll.
Soha ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
Új tartály felhelyezésekor ellenőrizze, hogy a megfelelő méret jelenik-e meg a kijelzőn.
Steril, egyszer használatos termék esetén vegye figyelembe hogy azt nem szabad újra felhasználni. Az újrafelhasználás a steril termék mechanikai kémiai és/vagy biológiai jellemzőinek elveszítését okozzák. Az újrafelhasználás kereszt-szennyeződéseket okozhat.
A termékkel kapcsolatos felhasználás ügyében forduljon a helyi Medela képviselethez.
A beteget a helyi kórházi előírásoknak megfelelően rendszeresen ellenőrizni kell.

Ezeket az utasításokat meg kell őrizni a későbbi felhasználás érdekében.
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2 Hálózati adapter és az akkumulátor használata
Thopaz+ hálózatról a 077.0148 adapterrel, a dokkoló állomás a 079.0037 adapterrel valamint a beépített lítium-ion
akkumulátorral működtethető. A dokkoló egység használata előtt olvassa el először az utasításokat. Az akkumulátor
töltődik a hálózatról való működés közben is. Az akkumulátor élettartama függ a Thopaz+ működési időtartamától.
Ezt befolyásolja a parenchymás szivárgás és a beállított nyomás értéke. A Thopaz + nem működik folyamatosan, de
bekapcsol amikor a tényleges és névleges (beállított) értékek jelentősen eltérnek.
A Medela minimálisan 4 óra folyamatos működést garantál ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A gyakorlat
során a tényleges akkumulátoros üzemidő több mint 10 óra.
Ha a Thopaz+ -t nem túl gyakran használják, az akkumulátort fel kell tölteni kb. 6 havonta.

Tartalék akkumulátor
Ha belső hiba adódik (törött kábel, hibás akkumulátor) a Thopaz+ kikapcsol és akusztikus figyelmeztetést ad legalább 3 percig (egy belső tartalék akkumulátorról).
Ilyenkor a Thopaz+ úgy működik, mint egy egyirányú szelep. Cserélje a Thopaz+ -t azonnal.

Akkumulátor töltése
Csatlakoztassa a Thopaz+ tápegységét a fali aljzatba és nyissa föl a DC aljzat csatlakozó fedelét. Csatlakoztassa a koaxiális aljzatot.
A kijelzőn megjelenik a töltést jelző mozgó ikon.

Lemerült akkumulátor
Mielőtt az akkumulátor teljesen lemerül, előtte kb. 30 perccel hangjelzés hallható és az elem szimbólum villogni kezd.
Az akusztikus jelet lehet némítani de az elem szimbólum tovább villog amíg az akkumulátor töltés alatt van. A beállított nyomás megmarad, de az akkumulátort fel kell tölteni amilyen hamar csak lehetséges.

Nyomja meg egyszerre a hangjelzéses riasztás esetén és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat (lásd a 12. fejezetet - Hibaelhárítás és riasztások).
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Az akkumulátor lemerült
Az akkumulátor teljes kimerülése előtt 10 perccel az elem szimbólum villogni kezd egy hangjelzéssel egyidejűleg kivéve ha a készüléket korábban kikapcsolják. Az akusztikus hangzás nem kapcsolható ki a 10 perc alatt. Ha a
Thopaz+ nem csatlakozik az áramforráshoz a szivattyú 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Miután a szivatytyú kikapcsol a negatív nyomás nem marad fenn.
1. Az akkumulátor lemerült

2. Az akkumulátor majdnem üres

3. Az akkumulátor töltődik (mozgó jel)

4. Az akkumulátor teljesen fel van töltve és a hálózatra csatlakoztatva
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3 Ismertető - leírás
Bemutatás
A Thopaz+ egy kiváló minőségű digitális mellkasi szívó rendszer. A kompakt rendszer szabályozott negatív nyomást
biztosít a beteg mellkasához. Folyamatosan monitorozza a levegőt, a szivárgást és a folyadékgyűjtést. A Thopaz+
kizárólag azt a vákuumot kezeli, amelyet a kezelőorvos beállít. A színes digitális kijelző mutatja a valós idejű adatokat valamint a kezelési grafikonokat, melyek lehetővé teszik a folyamat könnyű követését. Egyesíti a könnyű kezelhetőséget és a tisztítási- biztonsági funkciókat az optimális működés érdekében.

Rendeltetésszerű használat/jelzések
A Thopaz+ használható aspirációs célokra, sebészeti folyadékok eltávolítására, szövet, gázok, testnedvek vagy fertőző anyagok eltávolítására. A Thopaz+ javallt minden olyan helyzetben, amikor a mellkasi drain-t kell alkalmazni különösen ha thorax szívásra - elvezetésre van szükség a mellhártyából és a mediastinalis üregből pneumothorax
esetén, szív- vagy mellkas sebészet (posztoperatív) során, mellkasi sérülések, pleuralis folyadékgyülem, pleuralis
empyema vagy egyéb ezekhez kapcsolódó esetekben.

Ellenjavallatok
A Thopaz+ digitális mellkasi szívórendszernek nincsenek ismert ellenjavallatai.

Felhasználói javallatok
A Thopaz+ működtetetése csak megfelelően képzett felhasználók számára javasolt. Ezek a személyek nem lehetnek
nagyothallók vagy siketek és rendelkezniük kell a megfelelő vizuális készségekkel is.

Beteg célcsoport
A Thopaz+ rendszer csak a felhasználói kézikönyvben leírt feltételeknek megfelelő betegek számára használható.

Fontos megjegyzés
A megfelelő műtéti eljárások és technikák betartása az orvos felelőssége. Minden orvosnak meg kell vizsgálnia, hogy
megfelelő kezeléshez meg van-e a tudása és a tapasztalata.
Élettartam
A készülék élettartama öt év.
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4 Áttekintés
A Thopaz+ főbb elemei
Fényérzékelő
Szívócső csatlakozás
Kijelző
Kioldó gomb
Tartály
USB csatlakozó
Hálózati adapter csatlakozó

Fogantyú
Vákuumcsatlakozás
tömítő gyűrűvel
Tartókonzol ágykerethez
Tartókonzol szabványos sínhez

Adattábla
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Kijelző
A Thopaz+ üzemi állapot információi

Thopaz+ kibillent a függőleges tengelyirányból
Nincs elég folyadék a hiteles méréshez
(folyadék jelenleg nem mérhető)
USB csatlakozás

Beteg száma
Terápia időtartama

Készenléti állapot

Akkumulátor állapota

Készülék üzemel

Ki/Be kapcsoló

Teljes folyadék mennyiség

Levegő szivárgás története/választó gomb

Flow mennyisége
Beállított vákuum érték

Folyadék mennyiség története/választó gomb
Tartályméret (felismert)

Opció választó gombok
Egyszerre lenyomva üzem közben változtatható
a vákuum érték.
(ld. 9. fejezet – Vákuum változtatása üzem közben)

Hogyan lehet aktiválni egy gombot?
Nyomja meg röviden a gombokat a kívánt művelet aktiválásához.
Kivétel: a funkciókapcsoló „Standby” (készenléti állapot) kapcsolásához nyomja meg a gombot 3 másodpercnél
hosszabb ideig.
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Szívó szettek, gyűjtőtartályok (canisterek)
A szívó szetteket és a gyűjtőtartályokat megtalálja a http://univill.hu/index.php?op=tartozek web oldalunkon.
Anyaga:
Orvosi minőségű steril PVC – kettős csomagolás
Átmérő/hossz: 5mm / 1500mm
Beteg oldali csatlakozó 1 és 2 utas
Mintavételi hely
Záró bilincs
Csatlakoztatás a tartályhoz
váladék/szívó cső

Túlfolyás védelem / baktérium szűrő

Mérőcső

Csatlakozás a készülékhez

Biztonsággal kapcsolatos javaslat
A Medela azt javasolja, hogy a lehetséges legnagyobb csatlakozóméretet használja a katéterhez.
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Tartályok

Térfogata:
Anyaga:
Térfogata:
Szilárdító:

0,3l/0,8l/2l szilárdító adalékkal vagy anélkül
Polypropylén (steril)
0,3L / 0,8L / 2L
0,3l=12g / 0,8l=28g / 2l=2x30g

mennyiségi jelölés
Túlfolyás védelem / baktériumszűrő
nyomáscsökkentő szelep
tömítő sapka
Címke
Biztonsági kamra
Zárt kamra szilárdító adalékkal
Elválasztó kamra
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5 További információk
A vákuum meghatározása
Orvosi aspirációs eszközök alkalmazásánál a vákuumot általában különbségként adják meg (abszolút számokban)
az abszolút nyomás és a légköri nyomás vagy negatív értékek között kPa-ban. Ebben a dokumentációban például a
-10 kPa jelzés mindig nyomásra utal a légköri környezeti nyomás alatti kPa tartományban (az EN ISO 10079: 1999
szerint).
Szabályozott nyomás
A nyomást a Thopaz+ rendszeresen ellenőrzi és beállítja. A beállított nyomás megfelel a teljes Thopaz+ rendszer
nyomásának.
Biztonsági nyomáshatár
A Thopaz+ állítható nyomási tartománya -0,1 kPa-tól -10 kPa-ig (-100 mbar, -75mmHg, -100 cmH2O). Ha -7 kPa-nál
nagyobb nyomásértékek (-70 mbar, -53 mmHg, -70 cmH2O) vannak beállítva, a kijelzőn a következő figyelmeztetés
jelenik meg: a túl magas nyomásszint fájdalmat és/vagy a beteg súlyos sérülését okozhatja. Ezt a figyelmeztetést
«OK» gombbal nyugtázni kell mielőtt a nyomást (vákuumot) tovább növelné.
Szívócső öblítése
A cső öblítése automatikusan történik 5 percenként, vagy amikor a Thopaz+ eltömődést érzékel.
Biztonsági kamra a tartályban
A megfelelő, biztonságos üzemeltetéshez a Thopaz+ -nak függőleges helyzetben kell lennie. Ha megbillen, a tartály
felső részén lévő biztonsági kamra különleges szerkezete megvédi a hidrofil szűrőt az eltömődéstől. A nyomás
fennmarad. Fontos: azonnal állítsa a készüléket függőleges helyzetbe. Ez a funkció le van tiltva, ha a tartály töltöttsége a tartály engedélyezett kapacitását meghaladja.
Folyadékszint mérés
A Thopaz+ egy szintérzékelővel érzékeli a folyadék mennyiségét. Ebből adódóan a Thopaz+ -nak 10°-os tűréssel
rendelkezik a függőleges tengelyhez képest és a tartálynak tartalmaznia kell egy minimális folyadékmennyiséget:
25ml 0,3 literes tartályban, 50ml 0,8 l-es tartályban és 150ml egy 2,0 literes tartályban. Ha ezek a feltételek nem
teljesülnek a folyadékszintnél megjelenik egy áthúzott „csepp” [ ] szimbólum. Megjelenik továbbá egy szimbólum
amely jelzi, hogy a Thopaz+ eltért a függőleges [
] tengelyirányból vagy megjelenik a „nem elegendő folyadék”
szimbólum [
]. További folyadék nem mérhető ebben az állapotban. A szürke folyadék értékek az utolsó mért
folyadékértékeket mutatják.
A folyadékmérések a következőképpen jelennek meg: 0,3 l-es tartályban +/-1ml, a 0,8l tartály +/-5ml és a 2 literes
tartályban +/-10 ml.
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Túlfolyás védelem / baktériumszűrő
Hidrofil túlfolyás védelem / baktériumszűrő a tartályban és a csőkészletekben (a Thopaz+ csatlakozóban) megvédi a
Thopaz+ -t a folyadékok bejutásától a készülékbe és megvédi a környezetet a szennyeződésektől.

Fényérzékelő
A Thopaz+ fényérzékelővel van felszerelve. A kijelző fényerejét a környezeti fényviszonyokhoz igazítja. Így a pácienst nem zavarja alvás közben a kijelző.
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6 Beüzemelés
6.1

Ellenőrizze a Thopaz+ szállítási csomagját, a benne lévő tartozékokat. Csomag tartalma:

Thopaz+ készülék

Hálózati adapter

Thopaz+ CD

Gyári használati útmutató 8 nyelven
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6.2

Első üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag orvosilag képzett és kvalifikált személyek kezelhetik, akik megfelelően képzettek a Thopaz+ alkalmazásához.
VIGYÁZAT!
Az első alkalmazást megelőzően javasoljuk az IEC 62353 (lásd „B” melléklet) szerinti ellenőrzés végrehajtását.
Fontos: Most még ne csatlakoztassa a beteget a rendszerhez!

1.

1.1 Válassza ki a megfelelő hálózati dugót

1.2 Csatlakoztassa a dugót a hálózathoz
- adapter 077.0148.

2.

2.1 Csatlakoztassa az adapter csatlakozót a
Thopaz+-hoz, vagy a dokkoló állomáshoz amennyiben van (opcionális).

3.

3.1 Töltse kb. 3 órán át, amíg az elem szimbólum
teljes töltöttséget nem jelez.
3.2 Kapcsolja be a Thopaz+-t. A készülék lefuttatja
az öntesztet.

4.

4.1 Válassza ki a megfelelő nyelvet.
4.2 Erősítse meg az „OK” gombbal.
4.3 Kövesse a kijelző utasításait.
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5.

5.1 Kapcsolja ki a Thopaz+ -t.

6.

6.1 Húzza ki a Thopaz+ -t a hálózati aljzatból.
Ne a vezetéket fogja, hanem a csatlakozót!

7.

A Thopaz+ használatra kész.
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7 Felkészülés a használatra / használati útmutató
FIGYELMEZTETÉSEK
- Kizárólag orvosilag gyakorlott és képzett személyek használhatják, akik megfelelően képzettek a
Thopaz+ alkalmazásához. Viseljen kesztyűt minden művelethez! A „nyomás” jelen használati útmutató vonatkozásában negatív nyomást, azaz vákuumot jelent.
- A nyomásbeállítást adaptálja gyermekkorú betegek esetén!
VIGYÁZAT
- Ne használjon steril tartozékokat, ha a steril csomagolás sérült.
- A nem steril és újrafelhasználható kiegészítőket a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
13. fejezet - Általános tisztítási irányelvek.
- Ne kapcsolja be a Thopaz+-ot az akkumulátor első feltöltése előtt!

7.1

Használat előtti ellenőrzések
-

-

7.2

Ellenőrizze a Thopaz+ rendszert mielőtt használatba venné! Így a tápkábel vagy a dugó sérülését,
hogy az eszköz károsodott-e vagy vannak-e biztonsági hibái és hogy a készülék alkalmas-e a megfelelő működésre.
Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelő-e a Thopaz+ vákuumcsatlakozójánál (vákuumport). Ha nem
tudja, hogy hol található a vákuumport, tekintse át a 4. fejezetet.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban van ha a Thopaz+-t akkumulátor
üzemmódban használja.
Használat előtt ellenőrizze az összes tartozékot
Tartály repedések, törések és hibára utaló foltok/szennyeződések vannak-e?
A csövek és a csatlakozók nem töröttek vagy repedtek-e és a csatlakozások stabilak. A tartozékokat
cserélje ki ha szükséges!

A szívócső csatlakoztatása
1.

1.1 Nyissa ki a külső csomagolást.
1.2 A beteg csatlakozóját tartsa a zacskón belül higiéniai okok miatt.

2.
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2.1 Tolja be a cső csatlakozó végét - a kisebbik
csatlakozó csonkot a készülék irányába fordítva (készülékhez való csatlakozás) vízszintesen a nyíl
irányába.
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7.3

Tartály (canister) csatlakoztatása
1.

1.1 Csomagolja ki a tartályt.
1.2 A csatlakozó nyílások legyenek felül majd
rögzítse a tartály alsó részét a Thopaz+-hoz.

2.

7.3.1

2.1 Nyomja be a tartályt a Thopaz+ -ba amíg az
be nem kattan a helyére.

A 2 literes tartály használata
1.

1.1 Csomagolja ki a tartályt.
1.2 A csatlakozó nyílások legyenek felül, majd rögzítse a tartály alsó részét a Thopaz+-hoz.
2.1 Nyomja be a tartályt a Thopaz+ -ba amíg az be
nem kattan a helyére.

Biztonsági tanács
Soha ne tegye a Thopaz+ -t a dokkoló állomásra amikor 2 literes tartállyal használja anélkül, hogy az opcionális 079.0038 adaptert ne csatlakoztatná a Thopaz + 2 literes tartályához.

VIGYÁZAT
A Thopaz+ 2 l-es tartályok nem hordozható használatra szolgálnak (kézzel és hordozószíj használatával
sem hordozhatók).
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7.4

A Thopaz+ bekapcsolása
Fontos: Kapcsolja be a Thopaz+ -t mielőtt a beteghez csatlakoztatná!

1.

1.1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Elindul egy önteszt.
1.2 Figyelje a hangjelzést! A sípolás jelzi, hogy a
teszt sikerült.

Ha a teszt sikertelen, kövesse a hibaelhárítási utasításokat a kijelzőn (lásd 12. fejezetet - Hibaelhárítás és riasztások)

2.

2.1 Ellenőrizze, hogy új beteg csatlakozik-e vagy a
régi terápiát folytatja. A beteg száma fontos a kezelés ideje alatt valamint a történeti adatok számítógépre átvitele céljából.

«Yes» (Igen) esetén a Thopaz+ új betegszámot ad (ajánlott új beteg esetén). A terápia, az idő és a történeti adatok 0-ról indulnak.
Megjegyzés: Ha a beteg szám eléri a 100-at, a Thopaz+ automatikusan
visszaáll az 1-es sorszámra.
«No» (Nem) esetén a beteg száma változatlan marad (ajánlott ugyanazon
beteg további kezelése esetén). Ilyenkor megmarad a beteghez tartozó kezelés adattörténete.

3.
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3.1 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tartály mérete egyezik-e a kijelzőn megjelenő mérettel. Ha nem
egyezik, dobja ki a tartályt és ne próbálja újra használni.
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7.5

Végezze el a funkcionális ellenőrzést

1.

1.1 A hüvelykujjával zárja le a páciens cső
kúpos csatlakozóját a csomagoláson keresztül.
A csövet nem szabad megcsavarni, mert a
a mérőcső elzáródhat!

2.

2.1 Kapcsolja be az «On»gomb megnyomásával
a készüléket - a nyomás (vákuum) felépül.

3.

3.1 Ellenőrizze a szivárgás (flow) mértékét.
Ha a szivárgás csökken, a Thopaz+ kész az üzemelésre.
Ha a szivárgás nem csökken a rendszer szivárog
- Ellenőrizze a csőcsatlakozást
- Ellenőrizze a tömítést
- Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelepet,
- cserélje ki a tartályt és/vagy a szívócsövet.

4.
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4.1 Ha a «Standby» gombot 3 másodpercnél
hosszabb ideig nyomja, a Thopaz+ készenléti
üzemmódba kapcsol.
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5. A Thopaz+ készenléti állapotban van és készen áll a használatra a gyári beállításokkal.
(A gyári beállítások módosításához olvassa el a 10. fejezetet - Beállítások módosítása)

6. Csatlakoztassa a Thopaz+ rendszert a beteg katéterhez a kórházi irányelvek szerint. A
terápia megkezdéséhez nyomja meg az «ON» gombot.

Biztonsággal kapcsolatos tanács
A Thopaz+ bekapcsolása után körülbelül 6 percig a „Leak in system – 301” (Szivárgás a rendszerben – 301)
riasztás esetén a hangjelzés nem hallható!

Biztonsággal kapcsolatos tanács
Minden alkalommal, amikor új páciens csatlakozik a készülékhez ajánlott a funkcionális ellenőrzést elvégezni.

www.medela.com

www.univill.hu

Oldal: 27

7.6

A terápia folyamatának ellenőrzése

7.6.1

Fő kijelző

Két különböző kijelző választható

Alap kijelző

Az alap kijelzőn a légszivárgás aktuális mértéke (ml/perc) a bal oldalon látható.
Az összegyűjtött folyadék teljes mennyisége (ml) a kezelés alatt a jobb oldalon látható. Nyomja meg az
«Advanced» (Speciális) gombot a speciális kijelzőre váltáshoz.

Speciális kijelző

A speciális kijelzőn a bal oldali oldalon megjelenik a légszivárgás aktuális mértéke (ml/perc). Ezen kívül 12
óra/100ml/perc légszivárgási előzmény jelenik meg. A nagyobb légszivárgások esetén használja a légszivárgás története funkciót (lásd 7.6.2 fejezet – Kezelés története). A kezelés során a gyűjtött folyadék teljes
mennyisége (ml) a jobb oldalon látható.
E mellett két további folyadék paraméter jelenik meg, melyek testre szabhatók.
A folyadék paraméterek testre szabásához lásd a 10. fejezetet - A beállítások módosítása.
Nyomja meg a «Basic» (Alap) gombot az alapkijelzőre váltáshoz.
-

0 és 1000 ml/perc közötti légszivárgás 10ml-es lépésekben jelenik meg.
1000 ml/perc fölötti levegőszivárgás 100ml-es lépésekben jelenik meg.
A folyadékmérések a következőképpen jelennek meg: 0,3 l-es tartályban +/-1ml, 0,8 l-es tartályban
+/-5ml-ben és a 2 literes tartályban +/-10ml.
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7.6.2

A kezelés története
-

A Thopaz+ levegő-szivárgástörténeti és folyadéktörténeti grafikonokat biztosít.
A grafikonok görgetéséhez nyomja meg a «Next» (Tovább) gombot.
A főképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a «Home» gombot.

A szivárgás története

Nyomja meg a
gombot, hogy belépjen a levegő szivárgás történetébe.

-

-

Három különböző légszivárgási történet grafikon (24 óra/1000 ml/perc, 24 óra/100
ml/perc, 72 óra/autoszkóp) és a katéter ellenőrzés (lásd a 7.7 fejezetet – Katéter ellenőrzés) áll rendelkezésre.
A 72 órás légszivárgás grafikon beállítása automatikusan történik,
(1000/2000/3000/4000/5000 ml/perc) az ezen idő alatt mért legmagasabb szivárgási érték alapján.

Nyomás skála
Folyadék skála (ml/h)
Összegyűjtött folyadék mennyisége
Aktuális idő
ge
Aktuális oldal
Beállított és mért nyomás (a beállításoktól függően)
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Folyadék történet

Nyomja meg a
dék történetébe.

-

gombot, hogy belépjen a folya-

Három különböző folyadéktörténeti grafikon áll rendelkezésre. 6 óra/autoszkóp, 24
óra/100 ml és 72 óra/autoszkóp.
A folyadék autoszkóp történeti grafikonja a teljes gyűjtött folyadék mennyiségét mutatja az elmúlt 72 órában.

Nyomás skála
Folyadék skála (ml/h)
Folyadék mennyisége
Aktuális idő
Aktuális oldal
Beállított és mért vákuum (a beállításoktól függően)
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7.7

A katéter ellenőrzése
Fontos: a katéter ellenőrzése csak páciens katéterrel (drain) működik az
interpleurális térben.
Nyomja meg a
gombot, hogy belépjen a levegő szivárgás történetébe. Lapozzon a 4/4. oldalra a
megnyomásával.

-

A katéter ellenőrzés csak akkor aktív, ha a levegő szivárgása 0 ml/perc.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A minimális 3cmH2O közötti nyomáskülönbség a Be- és Kilégzés között a
0 ml/perc légszivárgásnál jelenik meg. Ez a nyomáskülönbség a beteg légzési
ciklusára utal és megerősíti, hogy a páciens katéter (drain) nem záródott el.

A beteg katéter (drain) nyitva!
A beteg katéter (drain) eltömődött?
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7.8

A Thopaz+ kikapcsolása
1.

1.1 Zárja a beteg szívócsövet a cső bilincsével.
1.2 Zárja a páciens katéterét (drain).
(Készenlét)
1.3 Nyomja meg a «Standby»
gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig a kikapcsoláshoz.

2.

2.1 Nyomja meg a kikapcsolás gombot a Thopaz+
kikapcsolásához.

3. Oldja ki, távolítsa el és zárja le a tartályt a tartály tömítésével. A tartály és a betegcsövek
ártalmatlanítása a belső kórházi irányelvek szerint történjen.
4. Tisztítsa meg a Thopaz+ -t a 13. fejezet szerint - Általános tisztítási útmutató.
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7.9

Adatok átvitele PC-re a ThopEasy programmal
A ThopEasy használatával az összes tárolt adat dokumentációként áthelyezhető a számítógépre és a betegrekordok kitöltésére. Az adatok páciensinformációval bővíthetők, menthetők és nyomtathatók. A használati
útmutató és a szoftver megtalálható a szállítási csomagban szereplő Thopaz + CD 079.1007-ben.

A Thopaz+ és a PC közötti kapcsolathoz használja az 079.0034 USB kábelt.
A ThopEasy kompatibilis a következő Microsoft operációs rendszerekkel: Windows 7-, Windows 10, Vista,
XP, 2000.

FIGYELMEZTETÉS
Az USB-n keresztüli adatátvitel nem engedélyezett a kezelés során.
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8. A tartály cseréje
FIGYELMEZTETÉS
A tartályt vizuális ellenőrzés vagy a Thopaz+ kijelzőn megjelenő utasítások (figyelmeztető jelzés) alapján
cserélje. Viseljen kesztyűt minden művelethez!
VIGYÁZAT
A tartály cseréket biztonsági okokból nyilvántartásba kell venni a kórház belső utasításainak megfelelően.
1

Készítse elő a steril tartályt (szilárdítóval/anélkül).

2.

Zárja a páciens csövet a cső bilincsével.

3.

3.1 A «Standby»
(Készenlét) gomb 3 másodpercnél hosszabb megnyomásával kapcsolja a
Thopaz+ -t készenléti üzemmódba.

4.

4.1 A gomb megnyomásával oldja ki a tartályt.
4.2 Távolítsa el a tartályt.

5.

5.1 Csomagolja ki az új tartályt.
5.2 Állítsa a tartályt álló helyzetbe és rögzítse a tartály alsó részét a készülékhez.

6.

6.1 Tolja a felső részét, amíg egy kattanást nem
hall.
Biztonsággal kapcsolatos tanács
2 literes tartály használatával kapcsolatban
lásd a 7.3.1 fejezetet - 2 literes tartály
használata.
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7.

7.1 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tartály mérete egyezik-e a kijelzőn megjelenő mérettel. Ha nem
egyezik, dobja ki a tartályt és ne próbálja újra használni!
7.2 Nyomja meg az «On»
gombot. A nyomás
(vákuum) felépül és ezután nyithatja a szívócső záró bilincsét.

8.

8.1 Ellenőrizze a levegő szivárgási értékének hitelességét.

9.

9.1 A használt tartályt zárja le a tartálytömítéssel.

10.

A használt tartályt a belső kórházi irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa!

Tartály szilárdító adalékkal - a szilárdítás folyamata

1.1 Ellenőrizze, hogy a tartály tömítése zárva van-e.
1.2 Nyomja meg a gombot a szilárdító kamra megnyitásához.

2.1 Rázás - a megszilárdulási folyamat aktiválása.
2.2 A használt tartályt a belső kórházi irányelveknek
megfelelően ártalmatlanítsa!

www.medela.com

www.univill.hu

Oldal: 35

9 A nyomás megváltoztatása üzem közben
FIGYELMEZTETÉS
A negatív nyomás (vákuum) csak az orvos által vagy az orvos utasítására módosítható.
Nyomásváltoztatás

Fontos: A Thopaz+ üzemel.

1.1 Nyomja egyszerre a
és a
gombot.
1.2 A
vagy
gomb megnyomásával változtassa meg a nyomást és hagyja jóvá az «OK»
gombbal.
nyomja egyszerre!

9.1

Fiziológiai nyomás Olyan betegnél, akit gravitációs drenázzsal kezelnek (=vízzár), aktiválni lehet
a gravitációs módot.

1.1 Nyomja meg a «Physio»
gombot.
1.2 Erősítse meg az «OK»
gombbal.
Ez az üzemmód -0,8 kPa/-6 mmHg/-8cmH2O/-8
mbar nyomásnak felel meg.
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10 Beállítások módosítása
10.1

Gyári beállítások

A Thopaz+ -ot a következő gyári beállításokkal szállítjuk. Ezek a beállítások módosíthatók és menthetők.
Nyomás:

-2,0 kPa
- Változtatható max. -10 kPa-ig (-100cmH2O, -100mbar, -80mmHg)
Nyomás mértékegység:
kPa
- Választható mértékegységek: kPa, cmH2O, mmHg, mbar.
Mért értékek:
Elrejtése
- Válasszon az elrejtés (hide) és a kijelzés (show) között
(csak a légszivárgás történetében releváns).
- Ezt a funkciót a fejlett Thopaz+ felhasználók számára fejlesztették
ki. A beállítottnál magasabb nyomás arra utalhat, hogy a beteg képes szabályozni a negatív nyomást a pleuralis térben.
Folyadékmérési idő 1:
24 órás beállítás
- Válasszon 24h / 12h / 8h / 6h között
(csak a speciális kijelzőn érvényes)
- Megmutatja az összegyűjtött folyadék teljes mennyiségét az utolsó
X óra/perc alatt.
Folyadékmérési idő 2:
1 órás beállítás
- Válasszon 3h / 1h / 0,5h (30min) / 0,25h (15min) között
(csak a speciális kijelzőn érvényes)
- Megmutatja az összegyűjtött folyadék teljes mennyiségét az utolsó
X óra/perc alatt.
Folyadékszint figyelmeztetés KI (OFF)
- Válasszon az OFF / 500ml / 400ml / 300ml / 200ml / 100ml / 50ml
közül.
- Ha a Thopaz+ nagyobb mennyiségű folyadékgyűjtést észlelt az
utolsó 5 percben, mint a kívánt paraméter, a „407” folyadékszint figyelmeztetés jelenik meg.
Kijelző:
Alap (Basic)
- Válasszon a Basic (Alap) és a Advanced (Speciális) kijelző között.
Nyelv:
Angol
- Válasszon nyelvet
Mentés új standardként

Akkor válassza, ha az Ön által beállított paramétereket újként szeretné menteni. (útmutatás: 10.3. Fejezetet - Módosított paraméter mentése újként).
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10.2

Beállítások módosítása
FIGYELMEZTETÉS
A beállítások csak az orvos által vagy az orvos utasítására módosíthatók.
VIGYÁZAT
A nyomásbeállításokat adoptálni kell a gyermekbetegekre.
Fontos: A Thopaz+ készenléti (standby) állapotban legyen.

10.3

1.

1.1 Nyomja meg a «Menu»

2.

2.1 A kívánt paraméter kiválasztásához nyomja
meg a
gombot.
2.2 Erősítse meg az «OK»
gombbal a kívánt
paraméter módosításához.
2.3 A kívánt paraméter megváltoztatásához nyomja meg a
vagy a
gombot, és hagyja jóvá az
«OK»
gombbal.
2.4 Nyomja meg a «Home»
gombot a beállítások elhagyásához.
2.5 A beállítások módosítása a folyamatban lévő
kezeléshez kész.

gombot.

Egy módosított paraméter mentése új értékként
1.

Módosítsa az összes kívánt paramétert az előzőek szerint.

2.

Válassza a «Save as standard» (Mentés új programként) lehetőséget, majd
nyomja meg az «OK»
gombot. "Saved" (Mentve) kijelzés jelenik meg kb. 3
másodpercig.

3.

A paraméterek új programként kerülnek mentésre. Ha újra bekapcsolja a
Thopaz+ -t és választ egy új pácienst, a készülék ezekkel a beállításokkal fog
üzemelni.

4.

A beállítások elhagyásához nyomja meg a «Home»
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11 Drain minta vétele
FIGYELMEZTETÉS
Annak érdekében, hogy a Thopaz+ csökkenthesse a nyomást, elengedhetetlen, hogy 30 másodpercet várjon
a mintavételezés és a páciens katéter nyitása között.
Mintavételi
pont

1. A mintavétel előtt győződjön meg róla, hogy van-e folyadék a páciens oldali csőben.
2. Zárja a katétert (drain).

Páciens cső

3.

3.1 Kapcsolja a Thopaz+ -t készenléti üzemmódba
a «Standby»” (Készenlét)
gomb 3 másodpercnél hosszabb lenyomásával.

4. A mintavételi pontot mintavétel előtt fertőtlenítse!
5.

5.1 Távolítsa el fecskendővel* a levegőt a páciens
csőből. Ismételje meg addig, amíg folyadék jelenik
meg a mintavételi ponton.
* a tű vékonyabb legyen mint 17G (1,4mm)

6. Fecskendővel* vegyen mintát a páciens csőből.
7.1 Kapcsolja be a Thopaz+ -t az «On»
megnyomásával. A vákuum felépül.

7.

gomb

8.

Várjon 30 másodpercet annak érdekében, hogy a Thopaz+ csökkenthesse a nyomást. VÁRNIA KELL 30 másodpercet a mintavétel és a páciens katéterének nyitása között (drain).

9.

Nyissa a beteg katétert (drain).
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12 Hibaelhárítás és riasztások
Ismertetés
A Thopaz+ megkülönböztet figyelmeztetéseket (sárga), riasztásokat (piros) és belső hibákat (piros). Ha a Thopaz+
észleli valamelyiket, hangjelzés hallható, és a probléma leírása megjelenik a kijelzőn. A két választógomb
egyidejű megnyomásával az akusztikus riasztásokat 60 másodpercre némítani lehet.
Példa:
Probléma leírása
Alkalmazott vákuum
Művelet állapota

Riasztás némítva
Hibakód

Nyomja meg egyszerre
a hangjelzés /
figyelmeztetés nyugtázásához és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hibaelhárítási utasítások
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Hibakódok és leírásaik
Kijelzőn megjelenő információ

Riasztások

Figyelmeztetések

Hibakód

Probléma leírása

Hibaelhárítási utasítások

Megjegyzések /
Lehetséges hibaforrás

Nyomás
(Vákuum)

306

Tartály megtelt

1.Zárja a betegcsövet
2.Kapcsoljon készenléti üzemre
3.Cserélje ki a tartályt
4.Kapcsolja be a készüléket
5.Nyissa a betegcsövet

401

Alacsony akkumulátor
töltöttség

Csatlakoztassa az adaptert a Thopaz+-hoz

402

USB csatlakozás nem engedélyezett

Húzza ki az USB kábelt

405

Készenléti üzemmód

Kapcsolja be- vagy ki a készüléket

406

Túl magas hőmérséklet

Készítse elő a tartalék készüléket

408

A készülék tartálycserét
észlelt

Ellenőrizze, hogy valóban történt-e csere

Van

409

A folyadékszint érzékelés
üzemen kívül

- A folyadékszint mérés nem lehetséges
- Ellenőrizze és folytassa a kezelést

Van

301

Szivárgás a rendszerben

Ellenőrizze a rendszert

- Hibás csatlakozás
- Hiányzó tömítés a vákuum porton

Nincs

302

Csőelzáródás

1. Zárja a katétert
2. Zárja a csövet
3. Kapcsoljon készenléti üzemmódba
4. Cserélje ki a csövet
5. Folytassa a következővel: «On»
6. Nyissa a katétert

- A csövek elgörbültek vagy elzáródtak kb. 10 percig.
- A készülék a Thopaz+ cső elzáródását érzékeli NEM pedig a
beteg katéterének elzáródását!

Nincs

305

Akkumulátor lemerült

Csatlakoztassa az adaptert a Thopaz+-hoz

311

Az önteszt sikertelen

Vegye le a tartályt, majd csatlakoztassa újra

Ne kapcsolja be a Thopaz + -t, ha a
beteg már csatlakoztatva van.

Nincs

313

A szűrő elzáródott

1. Zárja a csövet
2. Cseréljen tartályt
3. Folytassa a bekapcsolással
4. Nyissa a csövet

A tartály belső szűrője eltömődött

Nincs

315

A Thopaz+ túlmelegedett

Cserélje ki a készüléket

Nincs

407

Folyadék riasztás

A beteg nagy mennyiségű folyadékot veszít

Van

Belső hiba (Internal error)
XXX

1.Kapcsolja ki- majd be a Thopaz+-t
2.Értesítse a Medela szervizt

Van

Maradék üzemidő kb. 30 perc

Van

USB csatlakozás nem engedélyezett
üzemelés közben vagy a beteg
közelében
5 perc üzemszünet után készenlétbe
kapcsol
Ne tegye ki a Thopaz+-t magas
hőhatásnak

Van
Nincs
Van

Nincs

Biztonsággal kapcsolatos információ
A „Leak in System - 301” (Szivárgás a rendszerben) hangjelzés kb. 6 percig nem működik a Thopaz+ közvetlen bekapcsolása után.
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13 Általános tisztítási útmutató
FIGYELMEZTETÉS
Minden egyes használat után a kezelés során érintett részeket meg kell tisztítani és fertőtleníteni, vagy ártalmatlanítani.

Általános megjegyzések
- Részletes információkért lásd a Medela tisztítási útmutatót: 200.2391.
- Ez a tisztítási irányelv a teljes Thopaz+ termékcsalád tisztítására vonatkozik ld. „A” melléklet.
- Soha ne tegyen elektromos berendezéseket vízbe vagy más folyadékba, különösen a Thopaz+ -t és a dokkoló állomást.
- Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot közvetlenül a Thopaz+-ra / dokkoló állomásra.
- A Thopaz+ tartozékok nem sterilizálhatók.
- Mosógépben a Thopaz+ tartozékok öblítése nem megengedett.
- Merítéses fertőtlenítés, termikus fertőtlenítés és ultrahangos tisztítás a Thopaz+ tartozékok esetében nem
megengedett.
- A 45°C-nál (113°F) magasabb hőmérséklet fehérje koagulációt okozhat amely további problémákhoz vezethet.
- Használat után azonnal tisztítsa meg az összes felületet, hogy elkerülje a maradványok kiszáradását és
megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását.
- Ne használjon fenol alapú tisztítószert / mosószert.
- A tisztításhoz ne használjon acél keféket vagy acélgyapotot.
- Az orvosi termékeket száraz és pormentes helyen tárolja.
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Egyszer használatos eszközök
Ez a szimbólum egyszer használatos eszközt jelöl. Ezt a terméket nem szabad újra felhasználni. Az újrafelhasználás mechanikai, kémiai és/vagy biológiai tulajdonságok elvesztését okozhatja. Az újrafelhasználás keresztszennyezést okozhat.

1.

Alapos tisztítás
Az alapos tisztítást csak steril hideg vízzel vagy speciális egészségügyi létesítményekben végezhetjük, a
gyártó használati útmutatónak megfelelően enzimatikus mosószerek felhasználásával.
1.1 Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
1.2 Fertőtlenítse a kezét és vegyen fel eldobható gumikesztyűt és megfelelő védőfelszerelést.
1.3 Különítsen el minden egyes tartozékot. Az egyszer használatos termékeket a belső kórházi irányelvek
szerint kell megsemmisíteni.
1.4 Távolítsa el a látható szennyeződést szöszmentes, nem szövött törlőkendővel, steril hideg vízzel nedvesítve (<40 ° C, 104 ° F)
1.5 Gondoskodjon arról, hogy minden felület alaposan nedves legyen, és legalább 5 percig tartsa nedvesen, majd ismételje meg ezt a lépést egy másik törlőkendővel.
1.6 Dobja ki a védőkesztyűt az erre rendszeresített helyre és fertőtlenítse a kezét.

2

Közepes szintű fertőtlenítés
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Fertőtlenítse a kezét és vegyen fel eldobható gumikesztyűt és megfelelő védőfelszerelést.
A gyártó használati útmutatójában ajánlott fertőtlenítő törlőkendőket* használjon.
Hagyja hatni a terméket 5 percig és utána törölje le egy másik fertőtlenítő törlővel*.
Hagyja a felületet legalább 5 percig száradni.
Dobja ki a védőkesztyűt az erre rendszeresített helyre és fertőtlenítse a kezét.

*A középszintű fertőtlenítéshez ajánlott anyagok:

CaviWipes®
Metrex®
Address: 1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867, U.S.A.
Homepage: http://www.metrex.com
Phone: (800) 841 1428
Email: metrexcustcare@sybrondental.com
3

Mikrozid® AF Wipes
Research Schülke & Mayr GmbH
Address: Robert-Koch Str. 2,
22851 Norderstedt, GERMANY
Homepage: http://www.schuelke.com
Phone: +49 (0) 40 521 00 0
Email: info@schuelke.com

Tárolás
3.1 Megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után ellenőrizze a készülék használhatóságát.
3.2 Tárolja a termékeket száraz és pormentes körülmények között (lásd 17. fejezet - Műszaki adatok).
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14 Garancia, karbantartás és ellenőrzések
Garancia
A Medela AG garantálja, hogy az eszköz a szállítás időpontjától számítva 2 évig (az újratölthető akkumulátor esetében 6 hónapig) mentes lesz anyag- és kivitelezési hibáktól.
A hibás anyag (alkatrész) ingyenesen cserélhető ezen időszak alatt, ha az nem visszaélés vagy helytelen alkalmazás eredménye. Ez nem vonatkozik az elhasználódott alkatrészekre. Ennek a garanciának és a Medela termékek
optimális kiszolgálásának biztosítása érdekében javasoljuk a Medela tartozékok kizárólagos használatát készülékeinkhez. A Medela AG semmilyen esetben nem vállal felelősséget a leírt jótállást meghaladó követelésekért, beleértve
a következményes károkért való felelősséget stb.
A hibás alkatrészeket a Medela nem ismeri el, ha a Thopaz+ -t illetéktelen személyek kezelték. A garancia feltétele,
hogy a készüléket egy Medela szervizközpontba küldik vissza.
Karbantartás
A Thopaz+ egy karbantartásmentes eszköz. A készülék minden bekapcsolásakor önellenőrzést végez, amely ellenőrzi a Thopaz+ belső funkcióit. A „sípolás” azt jelzi, hogy a Thopaz+ sikeresen elvégezte az önellenőrzést, és a készülék be van kapcsolva. A biztonságos működés érdekében a működés ellenőrzését - beleértve a tartályt és a csöveket is - minden egyes használat előtt el kell végezni.
A biztonsági utasításokat be kell tartani.
Rutin ellenőrzés
A Medela ajánlja a Thopaz+ évi egyszeri rutinszerű ellenőrzését. Az elvégzendő munka és az EN / IEC 62353: 2008
szabvány szerinti protokollsablon az útmutató „B” mellékletében található.
Utasítások az FPT (Flying Probe Test) teszthez
Fontos:
A beteg nem csatlakoztatható! A Thopaz+ -t le kell választani a hálózati töltőről (akkumulátoros üzemmód) és kikapcsolva kell lennie.
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1.
2.

Csatlakoztassa a 079.0021 csövet és a 0,8 l-es tartályt 079.0016 Thopaz+ -hoz. Útmutató a csatlakoztatáshoz: 7. fejezet - Használat előkészítése.
Csatlakoztassa a vákuummérőt egy csővel a beteg csatlakozójához.
3.1 Nyomja meg egyszerre a

és

gombot.

Majd nyomja meg a
gombot.
3.2 A biztonsági teszt elindul.
3.3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Nyomja meg egyszerre

Biztonsági ellenőrzés
Nincsenek előírt vagy ajánlott biztonsági ellenőrzések.
Elemzések
- A Medela Thopaz+ műszaki tervezését független vizsgálati intézmények igazolták, megfelel az EN/IEC 606011 szabványnak. Az ilyen tanúsítványok másolatait kérésre a felhasználó rendelkezésére bocsájtjuk. A felhasznált gyártási módszer miatt a Medela nem számít a termék élettartama során bármikor bekövetkező elektromos biztonsági hibákra, feltéve, hogy a Thopaz+ -t a teljes élettartam alatt szigorúan és kizárólag a Medela által felhatalmazott szervizközpontok javítják és a készüléket rendeltetésszerűen használják.
- A Thopaz+ II. Védelmi osztályú készülék (EN IEC 60601-1) esetében nincs védőföld; védőföldeléssel kapcsolatos vizsgálatok (védőföld-ellenállás, földelő szivárgási áram stb.) nem alkalmazhatók.
- A Thopaz+ burkolata szigetelőanyagból készül. A mérőműszerekkel végzett érintőáramú vizsgálatok ezért
nem mutatnak mérhető értékeket.
- A Thopaz+ tartozékai a vákuumtömlők, a tartályok és csövek segítségével csatlakoznak a Thopaz+ -hoz, melyek szigetelő anyagok, még akkor is, ha vezető folyadékot szívunk be (9 g/L NaCl; EN ISO 10079-1;1999)
addig, amíg a túlcsordulás elleni védelem nem aktiválódik. A betegek szivárgási áramának mérése a mérőműszerek segítségével nem tár fel mérhető értékeket.
- a Thopaz+ rendszerek nem rendelkeznek betegcsatlakozásokkal és funkcionális földelő vezetékekkel; ezekhez a csatlakozásokhoz és áramokhoz kapcsolódó vizsgálatok nem alkalmazhatók.
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15 Ártalmatlanítás
A Thopaz+ fémeket és műanyagokat tartalmaz és a 2002/95/EC és a 2002/96/EC európai irányelvek szerint kell
ártalmatlanítani. További helyi előírásokat is figyelembe kell venni. Az elektronikus alkatrészeket és az újratölthető
akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően külön kell ártalmatlanítani.
Kérjük ügyeljen arra, hogy a Thopaz+-t és annak tartozékait a kórházi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa.
Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó információk
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a szokásos
háztartási hulladékként ártalmatlanítani. A készülék megfelelő megsemmisítése megvédi és megakadályozza a környezetet vagy az emberi egészség esetleges károsodását. Az ártalmatlanítással kapcsolatos további
információkért forduljon a gyártóhoz, a helyi gondozóhoz vagy az egészségügyi szolgáltatóhoz. Ez a szimbólum csak
az Európai Unióban érvényes. Kérjük, tartsa tiszteletben az adott országban hatályos törvényeket és szabályokat az
elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására.

16 Tartozékok
FIGYELMEZTETÉS
A Thopaz+ -t az „A” mellékletben felsorolt kiegészítőkkel együtt érvényesítették.
A helyes és biztonságos üzemeltetéshez kizárólag a Thopaz+ készüléket használja.
További információk az egyedi tartozékokban találhatók.
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17 Műszaki adatok

0 m-en mért légköri nyomás: 1013,25 hPa.
Megjegyzés: a vákuumszintek a helyszíntől
függően változhatnak (tengerszint feletti magasságtól, a légköri nyomástól és a hőmérséklettől).
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18 Jelek és szimbólumok
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
az eszköz megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló,
1993. június 14-i 93/42/ EGK
tanácsi irányelv követelményeinek.

Ez a szimbólum II. osztályba
sorolt eszközt jelez.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
az eszköz nem használható az
adott év és hónap vége után.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
megfelel az Amerikai Egyesült
Államok és Kanada orvosi
elektromos
berendezések
biztonsági követelményeinek.

Ez a szimbólum a szilárd
idegen tárgyak behatolása
elleni védelmet és a víz behatolásából eredő káros hatásokat jelzi.

Ez a szimbólum egyszer használatos eszközt jelez. Ne használja újra az eszközt!

Ez a szimbólum egy CF típusú alkatrészt jelez.

Ez a szimbólum a gyártó cikkszámát jelzi.

IP33

Ez a szimbólum jelzi a jogi
előírásokat.
Ez a szimbólum egy vényköteles eszközt jelez. A szövetségi törvény korlátozza ezen
eszköz egy engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által történő értékesítésére.
(csak az Egyesült Államok
esetében).

SN

Ez a szimbólum a gyártó
sorozatszámát jelzi.

LOT

Ez a szimbólum a gyártó köteg
kódját jelzi.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.

Ez a szimbólum jelzi, hogy a
készüléket mágneses rezonancia térbe nem szabad
bevinni és használni!

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
az eszközt etilén-oxid alkalmazásával sterilizáljuk.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
ismerje meg a használati
útmutatóban leírtakat, vagy
nézzen utána az ott leírtaknak.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
az ezzel a szimbólummal jelölt
berendezések
közelében
interferencia zavarok léphetnek fel.

Ez a szimbólum a működésiszállítási- és tárolási hőmérsékletkorlátozást jelzi.

Ez a szimbólum a készülékkel
kapcsolatos
„VIGYÁZAT”
vagy „FIGYELMEZTETÉS”
jelzésére utal.

Ez a szimbólum jelzi a gyártót.

Ez a szimbólum a működésiszállítási- és tárolási nedvességkorlátozást jelzi.

Biztonsággal kapcsolatos
információ

Ez a szimbólum a rendszer
osztályba sorolását jelzi.

Ez a szimbólum a gyártás dátumát jelzi (az év négy számjegye
és a hónap két számjegye).

Ez a szimbólum az üzemeltetés, szállítás és tárolás légköri
nyomáskorlátozását jelzi.

Ez a szimbólum a rendszer
maximális vákuum szintjét
jelzi.

Ez a szimbólum folyadék jelenlétét jelzi.
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Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
nem használhatja a készüléket, ha a csomag sérült.

Ez a szimbólum azt a tételt
jelöli, amelyre a tartalom elegendő.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
ne dobja a készüléket települési hulladék közé (csak EUban).
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
a termék egy helyreállítási /
újrahasznosítási folyamat
része.
Ez a szimbólum kartondobozra
utal.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
a készüléket napfénytől tartsa
távol.
Ez a szimbólum a törékeny
eszközt jelez, óvatosan kezelni.

PCS

: Ez a szimbólum azt jelzi,
hogy a készüléket szárazon
kell tartani.

www.medela.com

Ez a szimbólum a rendszer
áramlási szintjét jelzi.

Ez a szimbólum a beteg számát
jelzi.

Ez a szimbólum a rendszer
elektromos jellemzőit jelzi.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
Thopaz+ a függőleges tengelyen
kívül van és a folyadék nem
mérhető.

Ez a szimbólum váltakozó
áramot jelez.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy 3
másodpercnél hosszabb ideig
nyomja meg a gombot.

Ez a szimbólum az egyenáramot jelzi.

Ez a szimbólum az akkumulátor
állapotát jelzi.

Ez a szimbólum a rendszer
súlyát jelzi.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
az akkumulátor teljesen fel van
töltve és csatlakoztatva van a
hálózathoz.

Ez a szimbólum jelzi a méreteket.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
folyadék nem mérhető.

Ez a szimbólum a darabszámot jelzi.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
nincs elegendő folyadék a hiteles folyadékméréshez.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
az eszköz ftalátokat tartalmaz.
A készülékben lévő specifikus
ftalátokat a szimbólum alatt
azonosítjuk.

Ez a szimbólum a légszivárgást
jelzi.
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19 Technikai dokumentáció
FIGYELMEZTETÉSEK
Csak olyan alkatrészt, tartozékot használjon, amit a gyártó előírt. Más gyártó által forgalmazott alkatrészek,
tartozékok a készülék élettartamára, működésére kihatással lehetnek.
EMC
A Thopaz+ az EMC által tesztelt, az IEC 60601-1-2:2007 követelményeinek megfelel. A Thopaz+ más EMC által
tesztelt és ezen szabványnak (IEC 60601-1-2 ) megfelelő készülék(ek) közelében használható.
A nem tesztelt HF (nagyfrekvenciás) rádióhálózatok vagy hasonlók befolyásolhatják az eszköz működését, és nem
működhetnek együtt a Thopaz+ rendszerrel egy időben.
A Thopaz+ egy olyan orvosi eszköz, amely különleges biztonsági óvintézkedéseket igényel és a mellékelt EMCinformációknak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni. A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök (mobiltelefonok) befolyásolhatják a Thopaz+ -t.
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Elektromágneses kompatibilitás (EMC, IEC 60601-1-2: 2007, 1. táblázat)

Elektromágneses kibocsátások
A Thopaz+ az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható.
A Thopaz+ vásárlójának vagy felhasználójának biztosítani kell, hogy ilyen környezetben használják őket.
Emisszió tesztek

Megfelelősség

Elektromágneses környezet - útmutatás

RF emisszió
CISPR 11

1. csoport

A Thopaz+ rádiófrekvenciás energiát csak belső funkcióihoz használ. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, és valószínűleg nem okoz interferenciát a
közeli elektronikus berendezésekben.

RF emisszió
CISPR 11

B. osztály

Harmonikus kibocsátások
IEC 61000-3-2

A osztály

Feszültségingadozások / vibráló
kibocsátások IEC 61000-3-3

Megfelelő

A Thopaz+ minden létesítményben használható, beleértve a háztartási létesítményeket és azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a háztartási célokra használt épületekhez.

FIGYELMEZTETÉSEK
A Thopaz+ -ot nem szabad más készülékekkel szomszédosan elhelyezni vagy egymásra rakni. Ha szomszédos vagy egymásra rakott használat szükséges, a Thopaz+ -t meg kell figyelni és ellenőrizni a normál
működést azon konfigurációban, amelyben használni fogja.

www.medela.com

www.univill.hu

Oldal: 51

Elektromágneses kompatibilitás (EMC, IEC 60601-1-2: 2007, 2. táblázat)
(táblázat)

Elektromágneses immunitás
A Thopaz+ az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható.
A Thopaz+ vásárlójának vagy felhasználójának biztosítani kell, hogy ilyen környezetben használják őket.
Immunitási tesztek

IEC 60601
mérési szint

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

Elektrosztatikus kisülés
(ESD)
IEC 61000-4-2
Elektromos gyors
tranziens / kisülés
IEC 61000-4-4

± 6 kV érintkezés
± 8 kV levegő

± 4 kV érintkezés
± 8 kV levegő

± 2 kV
tápvezetékekhez
± 1 kV
bemeneti / kimeneti
vonalakhoz
± 1 kV
differenciál üzemmód
± 2 kV
vonal(ak) a földhöz
<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 0.5 cycle

± 2 kV
tápvezetékekhez
± 1 kV
bemeneti / kimeneti
vonalakhoz
± 1 kV
differenciál üzemmód
± 2 kV
vonal(ak) a földhöz
<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 0.5 cycle

A padlónak fa, beton vagy kerámia cserépnek
kell lennie. Ha a padlót szintetikus anyag fedi,
a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak
kell lennie.

40 % UT
(60 % dip in UT)
for 5 cycles

40 % UT
(60 % dip in UT)
for 5 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 5 sec
3 A/m

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 5 sec

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

Feszültségesések,
rövid megszakítások
és feszültség
változások
tápegység
bemeneti vonalak
IEC 61000-4-11

Hálózati frekvencia
(50/60 Hz)
mágneses mező
IEC 61000-4-8

30 A/m

A hálózati tápellátás minőségének tipikusan
általános vagy kórházi környezeti szintűnek
kell lennie.
A hálózati tápellátás minőségének tipikusan
általános vagy kórházi környezeti szintűnek
kell lennie.

A hálózati tápellátás minőségének tipikusan
általános vagy kórházi környezeti szintűnek
kell lennie. Ha a Thopaz+ felhasználója folyamatos üzemelést igényel a tápellátás megszakításakor, akkor ajánlott, hogy a Thopaz+
tápellátását egy szünetmentes tápegység vagy
egy akkumulátor biztosítsa.

Az energiafrekvenciás mágneses mezőknek
tipikusan általános vagy kórházi környezeti
szinten kell lenniük.

Megjegyzés: UT a hálózati feszültség a teszt alkalmazása előtt.
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Elektromágneses kompatibilitás (EMC, IEC 60601-1-2: 2007, 4. táblázat)

Elektromágneses immunitás
A Thopaz+ az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható.
A Thopaz+ vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy a Thopaz+ -ot ilyen környezetben használják.
Immun tesztek

Vezetett RF
IEC 61000-4-6

IEC 60601 vizsgálati
szint

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet - útmutatás

3 Vrms
150 kHz - re
80 MHz

10 Vrms

Hordozható és mobil RF kommunikációs berendezéseket nem szabad közelebb tenni a Thopaz+ bármely
részéhez, beleértve a kábeleket is, mint az adó frekvenciájára alkalmazandó egyenletből számított javasolt távolság.
Ajánlott elválasztási távolság:
d = 0,35 √ P

Sugárzott RF
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz-ig
2,5 GHz

10 V / m

d = 0,35 √ P

80 MHz és 800 MHz között

d = 0,7 √ P
800 MHz és 2,5 GHz között
ahol P a maximális kimeneti teljesítmény az adóegység wattban (W) az adó gyártója és a d ajánlott
távolság méterben (m)
Az elektromágneses helyszíni felmérés által meghatározott rögzített a rádiófrekvenciás adók terepi erősségeinek kisebbnek kell lenniük, mint az egyes frekvenciatartományok megfelelőségi szintje b
Az alábbi szimbólummal jelölt berendezések közelében zavarások léphetnek fel:

1. MEGJEGYZÉS
80 MHz és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes.
2. MEGJEGYZÉS
Ezek az irányelvek esetleg nem érvényesek minden helyzetben. Az elektromágneses terjedést a szerkezetek, tárgyak és emberek abszorpciója és visszaverődése befolyásolja.
A rögzített rádiófrekvenciás adók - például rádiós (vezeték nélküli) telefonok és szárazföldi rádiók, amatőr rádiók, AM és
FM rádióműsorok és televíziós műsorszórók - bázisállomásait nem lehet elméletileg pontosan előre meghatározni. A rögzített
rádiófrekvenciás adók által okozott elektromágneses környezet felméréséhez elektromágneses helyszíni felmérést kell figyelembe venni. Ha a Thopaz+ alkalmazási helyén mért térerősség meghaladja a fenti RF megfelelőségi szintet, a normál működés ellenőrzésére a Thopaz+ -t figyelni kell. Rendellenes működés esetén további intézkedésekre lehet szükség, mint
például a Thopaz+ áthelyezése.
b A 150 kHz-től 80 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban a térerősségeknek 10 V/m-nél kisebbnek kell lenniük.
a
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Elektromágneses kompatibilitás (EMC, IEC 60601-1-2: 2007, 6. táblázat)
Javasolt elválasztási távolság a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs
berendezések és Thopaz+ között.
A Thopaz+ egy olyan elektromágneses környezetben való használatra készült, amelyben a sugárzott RF zavarokat
szabályozzák.
A Thopaz+ vásárlója vagy felhasználója segíthet megelőzni az elektromágneses interferenciát a hordozható és
mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (távadók) és a Thopaz+ közötti minimális távolság fenntartásával a kommunikációs berendezések maximális kimenő teljesítményének megfelelően.
Az adó névleges maximális kimenő teljesítménye

Elkülönítési távolság az adó frekvenciája szerint m-ben (méter)

W

150 kHz to 80 MHz
d = 0.35 √ P

80 MHz to 800 MHz
d = 0.35 √ P

800 MHz to 2.5 GHz
d = 0.7 √ P

0.01

0.04

0.04

0.07

0.1

0.11

0.11

0.22

1

0.35

0.35

0.70

10

1.11

1.11

2.21

100

3.50

3.50

7.00

A fent fel nem sorolt maximális kimenő teljesítményű jeladók esetében az ajánlott elválasztási távolság d méterben
(m) becsülhető az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlet alkalmazásával, ahol P az adó legnagyobb kimenő teljesítménye wattban ( W) az adó gyártója szerint.
1. MEGJEGYZÉS 80 MHz és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány elválasztási távolsága érvényes.
2. MEGJEGYZÉS Ezek az irányelvek esetleg nem érvényesek minden helyzetben. Az elektromágneses terjedést
befolyásolja a struktúrák, tárgyak és emberek árnyékolása és visszaverődése.
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„A” melléklet
079.1000
079.1002
079.1003

Thopaz+ digital cardiothoracic drainage system
Használati útmutató 200.6841
Thopaz+ digital cardiothoracic drainage system
Használati útmutató 200.6842
Thopaz+ digital cardiothoracic drainage system
Használati útmutató 200.6843

Egyszerhasználatos eszközök
079.0011
079.0012

0,3-literes tartály*
0,3-literes tartály szilárdítóval*

079.0016
079.0017

0,8-literes tartály*
0,8-literes tartály szilárdítóval*

079.0018
079.0019

2-literes tartály*
2-literes tartály szilárdítóval*

079.0021
079.0022
079.0023
079.0024
079.0025
079.0026

*

Szívószett komplett 1-utas*
Szívószett komplett 2-utas*
Szívószett komplett 1-utas, kis csatlakozó*
Szívószett komplett 2-utas, kis csatlakozó*
Szívószett komplett 1-utas, nagy csatlakozó*
Szívószett komplett 2-utas, nagy csatlakozó*

STERIL | EO
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Tartozékok

079.1006

Hordozószíj Thopaz+-hoz

079.0037

Dokkoló állomás

079.0038

Adapter dokkoló állomás Thopaz+ 2 L tartályhoz

079.0034

USB-kábel

079.0039

Thopaz zárókupak*

079.0036

Tartó szabványos sínre

079.0040

Univerzális tartó szabványos sínre

077.1456

Vákuummérő

077.0148

Hálózati adapter (nemzetközi)

079.1007

Thopaz+ CD

200.6841

Thopaz+ használati útmutató
(EN / DE / FR / IT / NL / SV / ES / PT)

Dokumentációk

Tartalék alkatrészek
077.0117
077.0119
099.0343
077.0124
200.8057
099.0347
099.0361

*

Csavar dugók
Lábak
Narancssárga tömítés
Port borító
Tartóeszköz
Ágytartó
Standard síntartó

STERIL | EO
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„B” melléklet

EN / IEC 62353: 2008
Intézmény:

Thopaz+ gyári száma:
Szoftver verziószáma:

Cím:

Üzemidő (Beállítások 2/2):

Szemrevételezéses ellenőrzés

Repedések, törött felületek, elszíneződés a házban és a kijelzőn
A csatlakozások borításai helyükön vannak és a tartozékokat be lehet helyezni
A sín- és ágytartók helyükön vannak és kinyithatók
A záró tömítés a helyén van, tiszta és nem sérült
A kioldógomb megnyomható, a tartály bekattintható
A Thopaz+ tiszta, nem szennyezett a felülete
Tesztek
FPT teszt
Végezze el a vizsgálatot a használati útmutatóban leírtak szerint.
A Thopaz+ -t le kell választani a hálózatról (akkumulátor művelet). Szükséges vizsgálati
berendezés: vákuummérő
~ 0-10 kPa osztály 2,5% vagy jobb (E.G.077.1456)
Hangjelzés (beep)

óra

Igen

Rendben

Nem

Nincs rendben

Hallható?

Akkumulátor
Csatlakoztassa a Thopaz+ -t a hálózati adapterhez vagy helyezze dokkoló állomásba.
Összegző értékelés
Nem találtak biztonsági vagy funkcionális technikai
hibákat.
Biztonsági szempontból nem releváns hibákat észleltek. Nincs közvetlen kockázat.

Hibák

1
2
3

Biztonsági szempontból releváns hibákat észleltek.

Tennivalók
A Thopaz+ készen áll a
használatra.
A Thopaz+ készen áll a
használatra, de a hibákat ki
kell javítani.
20 ….. év/ ……..hó / …..nap

1

Ne használja a Thopaz+-t,
amíg a hibákat nem javítják.
Küldje el a Medela szervizközponthoz.

2
3

Következő teszt: 20 __ __ év / __ __hó / __ __ nap
Tesztet végző / aláírás: _______________________________ Hely / Dátum: _____________________________
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
Nemzetközi értékesítés
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
Fax +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com
Magyarország
UNIVILL Kft.
Fűrész u. 25. fsz. 2.
1147 Budapest
Hungary
tel.: +36 30 222 2680
+36 30 941 3600
info@univill.hu
www.univill.hu

Jelen „Használati útmutató” értelmezésében előforduló kérdésekben a gyártó által kiadott mindenkor érvényes angol
nyelvű használati útmutató (Instructions for use) az irányadó!

www.medela.com

www.univill.hu

Oldal: 58

