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Manipulácia s lítium-iónovou batériovou jednotkou, jej skladovanie
a výmena
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Symboly
Zariadenie môžu predávať lekári alebo sa môže predávať na lekársky predpis
Označenie CE – označuje dodržiavanie smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach

Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve (ES)
Výrobca – výrobca ventilátora

i

ii

1. Manipulácia s lítium-iónovou batériovou
jednotkou, jej skladovanie a výmena
1

1.1. Manipulácia, skladovanie a údržba
Odporúča sa vykonávať manipuláciu s lítium-iónovou (Li-on) batériovou jednotkou
(P/N 10086042), jej skladovanie a údržbu nasledovne:
•

Bez ohľadu na to, či je ventilátor v prevádzke, pohotovostnom režime, alebo je
vypnutý, batériové jednotky sa musia inštalovať do ventilátora alebo kompresora (ak je
táto možnosť nainštalovaná), keď je pripojený k zdroju striedavého prúdu, aby sa
zachovalo nabíjanie.

•

Pred použitím batériových jednotiek, ktoré nie sú nainštalované vo ventilátore, je
nutné skontrolovať stav ich nabitia. Môžete to urobiť stlačením tlačidla úrovne nabitia.
Pozrite si časť 3.6 v príručke na obsluhu PB980 a Obrázok 1. Pred použitím u pacienta sa
odporúča, aby boli batériové jednotky, ktoré zobrazujú úroveň nabitia zodpovedajúcu
jednému indikátoru LED alebo nižšiu, úplne nabité.

•

Životnosť batériovej jednotky sa zníži, ak sa opakovane úplne vybije.

•

Batériové jednotky, ktoré zobrazujú červený indikátor LED chyby (zobrazený v časti 3.6
v príručke na obsluhu PB980), nepoužívajte.

•

Batériové jednotky, ktoré nie sú nainštalované vo ventilátore, skladujte otočené tak,
ako znázorňuje Obrázok 1 a obrázok v časti 3.6 v príručke na obsluhu PB980.

1.2. Výmena a likvidácia
Výmena a likvidácia lítium-iónovej batériovej jednotky (P/N 10086042):
V časti 3.6 v príručke na obsluhu PB980 sa používateľom pripomína, aby vymenili batériovú
jednotku každé 3 roky od dátumu výroby a zlikvidovali ju v súlade s miestnymi
nariadeniami. Dátum výroby je uvedený v poradovom čísle série, ktoré sa nachádza na
batériovej jednotke. Pokyny o tom, ako určiť tento dátum, nájdete v Obrázok 2 alebo
dodržte dátum spotreby uvedený na označení batérie.
Ak je batériová jednotka v rozmedzí 3 rokov od dátumu výroby a vyskytne sa v nej chyba,
bude ju signalizovať rozsvietený červený indikátor LED chyby alebo bude viditeľná na
displeji stavu ventilátora. V takom prípade sa obráťte na našu servisnú skupinu
(rs.serviceexperience@medtronic.com) a požiadajte o vrátenie a výmenu batériovej
jednotky.
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Obrázok 1. Úroveň nabitia batérie

1. Biely indikátor LED označujúci
používanú batériu
2. Červený indikátor chyby batérie

3. Zelené indikátory LED stavu nabitia
4. Tlačidlo úrovne nabitia

Obrázok 2. Dátum výroby batérie

1. Rok
2. Číslo týždňa (XX z 52)

3. Text
4. Poradové číslo výroby

Dátum výroby batérie je súčasťou sériového čísla. Sériové číslo je uvedené na boku batérie
v blízkosti bodu pripojenia. Sériové číslo pozostáva z 10 alfanumerických znakov a
poskytuje nasledovné informácie: 2-miestne označenie roka, 2-miestne označenie týždňa.
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