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1. Hantering, förvaring och byte av
litiumjonbatteripack
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1.1. Hantering, förvaring och underhåll
Litiumjon (Li-jon)- batteripack (P/N 10086042): Hantering, förvaring och underhåll
rekommenderas enligt följande:
•

Batteripacken bör installeras i ventilatorn eller kompressorn (om tillvalet är installerat)
medan den är ansluten till växelström för att upprätthålla laddning, vare sig ventilatorn
är igång, i standby eller avstängd.

•

Före användning bör laddningsnivån kontrolleras hos batteripack som inte är
installerade i en ventilator. Detta kan göras genom att trycka på
laddningsnivåknappen. Se avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen och Figur 1. Det
rekommenderas att batteripack som visar en laddningsnivå som motsvarar en lysdiod
eller färre är fulladdade innan användning på en patient.

•

Batteripackets livslängd kommer att förkortas om batteripackets laddning upprepade
gånger får tömmas helt.

•

Batteripack som visar en röd lysdiod för fel (nämnt i avsnitt 3.6 i PB980bruksanvisningen) bör inte användas.

•

Batteripack som inte är installerade i en ventilator bör förvaras i den riktning som
illustreras i Figur 1 och i avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen.

1.2. Byte och kassering
Litiumjonbatteripack (P/N 10086042) – byte och kassering:
I avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen, påminns användare att byta batteripacket vart 3 år
från tillverkningsdatumet och kassera batteripacken enligt lokala förordningar.
Tillverkningsdatum återspeglas i serienummersekvensen som finns på batteripacket.
Se Figur 2 för vägledning om hur du fastställer detta datum eller följ använd före-datumet
som anges på batteripackets etikett.
Om batteripacket är inom batteriets livslängd på 3 år från tillverkningsdatumet och ett
batterifel inträffar, kommer detta att anges av en tänd, röd lysdiod för fel eller på
ventilatorstatusskärmen. Kontakta i detta fall vår servicegrupp
(rs.serviceexperience@medtronic.com) för att ordna med retur och utbyte av batteripacket.
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Figur 1. Batteriladdningsnivå

1. Vit lysdiod som anger att batteriet
används
2. Röd batterifelindikator

3. Gröna lysdioder för laddningsstatus
4. Laddningsnivåknapp

Figur 2. Batteriets tillverkningsdatum

1. År
2. Veckonummer (XX av 52)

3. Text
4. Versionssekvensnummer

Batteriets tillverkningsdatum finns i serienumret. Serienumret anges på sidan av batteriet,
nära anslutningspunkten. Serienumret består av 10 alfanumeriska tecken och innehåller
följande information: År med 2 tecken, vecka med 2 tecken.
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