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Uporaba, shranjevanje in zamenjava litij-ionskega baterijskega paketa

Dodatek k priročniku za upravljavce

Patenti v ZDA: www.covidien.com/patents
© 2019 Covidien. Vse pravice pridržane.
COVIDIEN, COVIDIEN z logotipom in logotip Covidien ter Positive Results for Life so mednarodno in v ZDA registrirane blagovne znamke
družbe Covidien AG. Znamke, označene z znakom »™*«, so blagovne znamke njihovih lastnikov. Druge znamke so blagovne znamke
družbe Covidien.
Informacije v tem dodatku so v izključni lasti družbe Covidien in jih ni dovoljeno podvajati brez dovoljenja. Družba Covidien lahko ta
dodatek kadar koli spremeni ali nadomesti brez predhodnega obvestila. Poskrbite, da boste vedno imeli najnovejšo veljavno različico
dodatka. V dvomih se obrnite na tehnično službo družbe Covidien.
Informacije v tem dokumentu so po našem najboljšem prepričanju pravilne, vendar ne predstavljajo nadomestila za uporabo strokovne
presoje.
Ventilator lahko upravljajo in servisirajo samo usposobljeni strokovnjaki. Izključna odgovornost družbe Covidien v zvezi z ventilatorjem
in programsko opremo ter njuno uporabo je takšna, kot je navedena v priloženi omejeni garanciji.
Nič v tem dokumentu nikakor ne omejuje ali prepoveduje pravice družbe Covidien do popravka ali kakšnega drugega spreminjanja ali
prilagajanja opreme (vključno s programsko opremo), opisane v tem dokumentu, brez predhodnega obvestila. Če ne obstaja izrecni,
pisni sporazum o nasprotnem, družba Covidien nima nobene obveznosti posredovati takšnih popravkov, sprememb ali prilagoditev
lastniku ali uporabniku opreme (vključno s programsko opremo), opisane v tem dokumentu.
Covidien je podjetje v lasti družbe Medtronic.

Simboli
Prodaja te naprave je omejena na prodajo s strani zdravnika oz. po naročilu zdravnika
Oznaka CE – označuje skladnost z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS

Pooblaščeni predstavnik za Evropsko skupnost (ES)
Proizvajalec – proizvajalec ventilatorja
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1. Uporaba, shranjevanje in zamenjava
litij-ionskega baterijskega paketa
1

1.1. Uporaba, shranjevanje in vzdrževanje
Za litij-ionske (Li-ion) baterijske pakete (P/N 10086042) se priporoča naslednja uporaba,
shranjevanje in vzdrževanje:
•

Baterijski paketi morajo biti nameščeni v ventilator ali kompresor (če je ta možnost
nameščena), ko je ta priključen na električno napajanje, da se vzdržuje napolnjenost, ne
glede na to, ali ventilator deluje, je v stanju pripravljenosti ali izklopljen.

•

Pri baterijskih paketih, ki niso nameščeni v ventilator, je treba pred uporabo preveriti
njihovo raven napolnjenosti. To lahko storite s pritiskom gumba za raven
napolnjenosti. Glejte razdelek 3.6 priročnika za upravljavce PB980 in Slika 1.
Priporočljivo je, da pred uporabo izdelka pri pacientu baterijske pakete, pri katerih je
prikazana raven napolnjenosti označena z največ eno LED-lučko, povsem napolnite.

•

Če večkrat pustite, da se baterijski paket do konca izprazni, se njegova življenjska doba
skrajša.

•

Baterijskih paketov, pri katerih je prikazana rdeča LED-lučka za napako (kot je navedeno
v razdelku 3.6 priročnika za upravljavce PB980), ne uporabljajte.

•

Baterijski paketi, ki niso nameščeni v ventilator, morajo biti med shranjevanjem
obrnjeni tako, kot prikazuje Slika 1 in je opisano v razdelku 3.6 priročnika za upravljavce
PB980.

1.2. Zamenjava in odlaganje
Zamenjava in odlaganje litij-ionskega baterijskega paketa (P/N 10086042):
Razdelek 3.6 priročnika za upravljavce PB980 navaja, da morajo uporabniki baterijski paket
zamenjati vsaka 3 leta od datuma proizvodnje in ga zavreči v skladu z lokalnimi predpisi.
Datum proizvodnje je označen v zaporedju serijske številke, ki ga najdete na baterijskem
paketu. Slika 2 prikazuje navodila, kako določite ta datum, ali pa upoštevajte rok
uporabnosti, ki je naveden na oznaki baterijskega paketa.
Če 3-letna življenjska doba baterijskega paketa od datuma proizvodnje še ni potekla in se
pojavi napaka baterije, je to prikazano z osvetljeno rdečo LED-lučko za napako ali na
zaslonu stanja ventilatorja. V tem primeru se obrnite na našo izkušeno servisno ekipo
(rs.serviceexperience@medtronic.com) za ureditev vračila in zamenjave baterijskega
paketa.
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Slika 1. Raven napolnjenosti baterije

1. Bela LED-lučka za uporabo baterije
2. Rdeč indikator za napako baterije

3. Zelene LED-lučke za stanje
napolnjenosti
4. Gumb za raven napolnjenosti

Slika 2. Datum proizvodnje baterije

1. Leto
2. Številka tedna (XX od 52)

3. Besedilo
4. Zaporedna številka izdelave

Datum proizvodnje baterije je vključen v serijsko številko. Serijska številka je prikazana na
strani baterije blizu točke za priključitev. Serijska številka je sestavljena iz 10 alfanumeričnih
znakov in zagotavlja naslednje informacije: 2 znaka za leto, 2 znaka za teden.
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