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1. Håndtering, oppbevaring og utskiftning av
litiumionbatteripakke
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1.1. Håndtering, oppbevaring og vedlikehold
Anbefalt håndtering, oppbevaring og vedlikehold av litiumionbatteripakker
(P/N 10086042):
•

Batteripakker skal være installert i respiratoren eller kompressoren (hvis dette er
installert) mens systemet er koblet til vekselstrøm for å opprettholde batterinivået,
enten respiratoren er i drift, i standby eller avslått.

•

Batteripakker som ikke er installert i en respirator, skal kontrolleres med henblikk på
batterinivå før bruk. Dette kan gjøres ved å trykke på batterinivåknappen. Se avsnitt 3.6
i PB980-brukerhåndboken og Figur 1. Batteripakker som viser et batterinivå tilsvarende
én LED-lampe eller færre, bør lades helt opp før pasientbruk.

•

Batteripakkens levetid blir redusert hvis batteripakken gjentatte ganger går helt tom
for strøm.

•

Batteripakker som viser en rød LED-feillampe (beskrevet i avsnitt 3.6 i PB980brukerhåndboken), skal ikke brukes.

•

Batteripakker som ikke er installert i en respirator skal oppbevares i retningen som
illustrert i Figur 1 og i avsnitt 3.6 i PB980-brukerhåndboken.

1.2. Utskiftning og avhending
Utskiftning og avhending av litiumionbatteripakker (P/N 10086042):
I avsnitt 3.6 i PB980-brukerhåndboken påminnes brukere om å skifte ut batteripakken hvert
tredje år fra produksjonsdato og kaste batteripakkene i henhold til lokale forskrifter.
Produksjonsdato står oppført i serienummeret på batteripakken. Se Figur 2 for veiledning
om hvordan du finner denne datoen, eller følg utløpsdato angitt på batteripakkens
merking.
Hvis batteripakken er innenfor batterilevetiden på 3 år fra produksjonsdato og det oppstår
en feil, indikeres denne feilen av en rød LED-lampe eller på respiratorens statusskjerm. I så
fall skal vår servicegruppe kontaktes (rs.serviceexperience@medtronic.com), slik at retur og
utskiftning av batteripakken kan avtales.
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Figur 1. Batterinivå

1. Hvit LED-lampe for batteri i bruk
2. Rød indikator for batterifeil

3. Grønne LED-lamper for batterinivå
4. Batterinivåknapp

Figur 2. Batteriets produksjonsdato

1. År
2. Ukenummer (XX av 52)

3. Tekst
4. Versjonssekvensnummer

Batteriets produksjonsdato står oppført i serienummeret. Serienummeret er oppført på
siden av batteriet nær tilkoblingspunktet. Serienummeret består av 10 alfanumeriske tegn
og gir følgende informasjon: 2 tegn for år, 2 tegn for uke.
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