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Pratarmė
„Bay Corporation“ mažaslėgės medicininių dujų žarnos su jungtimis gaminamos laikantis pripažinto standarto ISO 5359 „Anestezijos ir kvėpavimo
įrenginiai – mažaslėgės žarnos su jungtimis, skirtos naudoti su medicininėmis dujomis“, reikalavimų.
„Bay Corporation“ mažaslėgės medicininių dujų žarnos su jungtimis gali būti įvairių skirtingų modelių ir derinių. Jos gaminamos laikantis pripažintų
standartų ir atitinka konkrečius jūsų reikalavimus. Žarnos su jungtimis turi savitus dujoms jungiamuosius antgalius, kurie yra pastoviai pritvirtinti prie
žarnos žiedais, kad jungtis būtų tinkama ir saugi. Be to, mūsų žarnos su jungtimis yra spalvotos, kad būtų lengviau nustatyti, kokioms medicininėms
dujoms jos naudojamos. Žarnos su jungtimis viršija srauto reikalavimus ir didžiausias slėgio vertes, nurodytas ISO 5359 standarte.
Perskaitykite ir išsiaiškinkite visą informaciją ir instrukcijas, pateikiamas šioje brošiūroje. Jei nesuprantate šių instrukcijų, kreipkitės į savo
tiesioginį vadovą arba susisiekite su „Bay Corporation“.

Numatytasis naudojimas
„Bay Corporation“ mažaslėgės medicininių dujų žarnos su jungtimis skirtos medicininėms dujoms transportuoti iš dujų tiekimo arba vakuumo šaltinio
jungties į medicinos prietaiso dujų arba vakuumo jungtį arba vakuumui sukurti.
Jas turi naudoti darbuotojai, tinkamai išmokyti naudoti šį prietaisą ir prižiūrimi bei vadovaujami gydytojo.

Svarbūs saugos nurodymai:
Svarbu, kad darbuotojai būtų tinkamai išmokyti, kaip elgtis su šia įranga ir ją naudoti pagal saugos nurodymus, naudotojo instrukcijas bei techninės
profilaktikos reikalavimus, pateiktus šiame vadove.
Palaikykite žarnų su jungtimis švarą. Būtina imtis atsargumo priemonių, kad būtų užtikrinta, kad į žarną su jungtimis tyčia ar netyčia NEPATEKS ALYVOS,
RIEBALŲ, TEPALŲ AR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ.
65 °C.
-10 °C

Negalima naudoti ir laikyti šalia šilumos šaltinių. Aukšta temperatūra suminkštins žarną, ir įtaisas gali pirma laiko sugesti.
Visas žarnas su jungtimis būtina pakeisti, neatsižvelgiant į būklę, po dešimties metų nuo pagaminimo datos. PASTABA. Laikantis reikalavimų, kai kurių
žarnų su jungtimis ši data gali būti nurodyta kaip produkto galiojimo pabaigos data.
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Negalima viršyti didžiausio vardinio darbinio slėgio, kuris yra 1 400 kPa esant 21 °C.
Negalima traukti ar tempti žarnos.
Negalima apkrauti žarnos svoriu, nes tai gali apriboti tekėjimą ir sugadinti žarną.
Negalima lenkti žarnos taip, kad ji užsilenktų ar susiplotų. Pastaba. Mūsų 6,35 mm (0,250 colio) vidinio skersmens žarnos lenkimo spindulys
turi būti mažiausiai 63,5 mm (2,5 colių), o 7,94 mm (0,3125 colio) vidinio skersmens žarnos lenkimo spindulys turi būti mažiausiai 79,5 mm
(3,13 colių).
Negalima leisti žarnos jungiamiesiems antgaliams nukristi ant grindų. Taip galima sugadinti jungiamuosius antgalius ir užteršti žarną.
Negalima keisti žarnos su jungtimis arba pakeisti sudedamųjų dalių.
Negalima žarnos su jungtimis apdoroti autoklave arba sterilizuoti etileno oksidu.
Negalima sujungti dviejų ar daugiau žarnų su jungtimis. Tai gali turėti įtakos tinkamam dujų srautui.
Atjungdami žarną su jungtimis, visada atjunkite žarną su jungtimis nuo dujų tiekimo išėjimo angos. Atjungdami žarną nuo dujų tiekimo angos,
visada tvirtai suimkite galinę jungtį, kad būtų išvengta galimo žarnos judėjimo staiga išleidus dujų slėgį.
Visada prijunkite tinkamą savitą dujoms žarnos su jungtimis jungiamąjį antgalį prie medicinos priemonės dujų įleidimo jungties prieš
prijungdami kitą įtaiso galą prie dujų tiekimo angos, kad būtų išvengta galimo žarnos judėjimo staiga išleidus dujų slėgį.

Naudotojo instrukcijos
•

Prieš išimdami žarną su jungtimis iš pakuotės, palaikykite ją 24 valandas kambario temperatūroje.

•

Išėmę iš pakuotės, apžiūrėkite žarną su jungtimis, ar nėra pažeidimų.

•

Kiekviena žarna su jungtimis turi savitus dujoms jungiamuosius antgalius, todėl ją turėtų būti galima prijungti tik prie tinkamos dujų
tiekimo šaltinio angos, ir ji bus tinkamai prijungta prie savitos dujoms medicinos priemonės įleidimo jungties. Prieš paleisdami
medicinines dujas, įsitikinkite, kad prie kiekvieno žarnos su jungtimis galo tinkamai pritvirtinti tinkami dujų antgaliai. Galutinis naudotojas
privalo užtikrinti, kad būtų pasirinkta tinkama žarna su jungtimis ir tinkami saviti dujoms antgaliai.

•

Pirmiausia prijunkite žarnos su jungtimis jungiamąjį antgalį prie medicinos priemonės dujų įleidimo jungties. Tada prijunkite kitą žarnos su
jungtimis galą prie dujų tiekimo angos, kad būtų išvengta galimo žarnos judėjimo staiga išleidus dujų slėgį.

•

Prijungę ir prieš naudodami įsitikinkite, kad jungtys yra be nuotėkių.

•

Atjungdami žarną su jungtimis, visada atjunkite žarną su jungtimis nuo dujų tiekimo išėjimo angos. Atjungdami žarną nuo dujų tiekimo
angos, visada tvirtai suimkite galinę jungtį, kad būtų išvengta galimo žarnos judėjimo staiga išleidus dujų slėgį.

•

Kai nenaudojate, įdėkite žarną su jungtimis į švarią sandarią pakuotę ir laikykite švarioje ir sausoje aplinkoje, kad būtų užtikrinta švara ir
išvengta žalos.
Negalima naudoti žarnos su jungtimis, jeigu nustatoma, kad yra nuotėkių ar pažeidimų. Kreipkitės pagalbos į platintoją.

Techninė profilaktika
Per visą jų eksploatavimo trukmę medicininių dujų žarnos su jungtimis fiziškai dėvisi, gali būti netinkamai naudojamos, jomis gali būti
piktnaudžiaujama ir jos dažnai prijungiamos prie medicininės įrangos ir ligoninės sienos lizdų ir nuo jų atjungiamos.
Norėdamas išvengti bet kokių numatomų pavojų, kurių gali kilti naudojant mūsų medicininių dujų žarnas su jungtimis, galutinis naudotojas turi visada
būti dėmesingas galimai žalai, kurią šie išoriniai veiksniai gali sukelti.
Siekiant užtikrinti, kad mūsų gaminių veiksmingumo lygis išliktų toks, koks yra numatytas, turi būti sudarytas techninės profilaktikos planas, pagal
kurį medicininių dujų žarna su jungtimis būtų reguliariai tikrinama mažiausiai du kartus per metus. Vadovaukitės patikros punktais, pateiktais toliau.
Taip pat rekomenduojame kaskart prieš naudojant žarną apžiūrėti, ar nėra susidėvėjimo požymių, girdimų nuotėkių ar pažeidimų.

Apžiūrėkite žarnos dangtelį
•

Apžiūrėkite, ar nėra įpjovų, įtrūkių, nudilimo, atvirų pintos vielos sutvirtinimų, pūslių, ar žarna nesusisukusi ar nesusiplojusi. Nesandarios ar
pažeistos žarnos su jungtimis gali kelti didelį gaisro pavojų ir pavojų saugai.

Patikrinkite galines jungtis
•
•

Įsitikinkite, kad žarnos galinės jungtys yra geros darbinės būklės, yra tinkamai prijungiamos ir atjungiamos ir kad nėra nuotėkio požymių.
Kad išvengtumėte kryžminių jungčių, įsitikinkite, kad žarnos galinės jungtys yra savitos dujoms ir nebuvo pakeistos.

Valymas ir apžiūra
•
•

Iš išorės valykite izopropilo alkoholiu arba 9 % baliklio tirpalu.
Visas žarnas su jungtimis būtina pakeisti, neatsižvelgiant į būklę, po dešimties metų nuo pagaminimo datos. Laikantis reikalavimų,
kai kurių žarnų su jungtimis ši data gali būti nurodyta kaip produkto galiojimo pabaigos data.
Atkreipkite dėmesį, kad partijos kodas ir, kai kuriais atvejais, produkto galiojimo data yra aiškiai pažymėti ant kiekvienos
„Bay Corporation“ žarnos su jungtimis ir pakuotės etiketės.
Nesandarią ar pažeistą žarną būtina nedelsiant nustoti naudoti.

Gaminių atsekamumas
Siekiant užtikrinti gaminių atsekamumą, kiekviena „Bay Corporation“ mažaslėgė medicininių dujų žarna su jungtimis turi detalės numerį, partijos kodą ir
pagaminimo datą arba produkto galiojimo datą, nurodytus pakuotės etiketėje ir žarnos su jungtimis etiketėje.
Gamintojas yra „Bay Corporation“. Tai rodo gamintojo simbolis, kaip parodyta, ir po jo nurodytas pavadinimas „Bay Corporation“.

„Bay Corporation“ partijos kodą rodo simbolis LOT, kaip parodyta, ir po jo nurodytas 8 simbolių unikalusis identifikatorius.

„Bay Corporation“ pagaminimo datą rodo pagaminimo datos simbolis, kaip parodyta, po kurio eina MMMM-mm.

Visas žarnas su jungtimis būtina pakeisti, neatsižvelgiant į būklę, atėjus produkto galiojimo datai.
„Bay Corporation“ detalės numerį rodo simbolis REF, kaip parodyta, po kurio nurodytas mūsų unikalus detalės numeris pagal mūsų
žarnų su jungtimis detalių numerių matricą. Pastaba. Laikantis reikalavimų, kai kurie detalių numeriai yra specialūs ir neatitinka mūsų
standartinės detalių numerių matricos.

Žarnos su jungtimis detalės numeris.
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