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1

Indledning
Hermed vil vi gerne lykønske jer med jeres valg af brugen af Barkley plasmatherm til
•

Tidsbegrænset opvarmning af fuldblod og blodprodukter

•

Optøgning og tidsbegrænset
tidsb
opvarmning af dybfrosen frisk plasma (FFP)

•

Optøgning og tidsbegrænset opvarmning af HPC (stamceller)

•

Opvarmning og varmholdning af infusionsopløsninger, som ikke kan denatureres,
denaturer og
andre materiale i kontinuerlig anvendelse

einsetzen. De har dermed valgt et produkt af en høj kvalitet og med en lang levetid.
I denne brugsanvisning finder De alle informationer til Barkley plasmathems funktioner,
ibrugtagning og anvendelse.
1.1

Piktogrammer, signalord og symboler
I denne brugsanvisning vises advarsler og særlige henvisninger ved brug af følgende
piktogrammer og symbolord:
ADVARSEL

Ved manglende opsyn: Fare for personer.

PAS PÅ

Ved manglende opsyn: Beskadigelse af ting/genstande,
enheden selv eller elementære funktioner.

HENVISNING

Øvrige nyttige henvisninger og informationer.
("i"´et står for "Information".)

I anvisningerne om anvendelse og vedligeholdelse af enheden finder de følgende symbol:
Skridt for skridt-instruktioner.
Gennemfør følgende skridt som anvist.

►

HENVISNING
Symbolerne til illustration af betjeningselementerne og beskederne på displayet
findes opstillet i kapitel 2.4 i denne brugsanvisning sammen med deres betydning.
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1.2

Indledning

Målgruppe
Denne brugsanvisning henvender sig til:
•

Medicinsk fagpersonale på sygehuse, som kan
kan forevise en afsluttet eksamen i et
medicinsk fag.
PAS PÅ
Kun personer med en sådan kvalifikation må anvende enheden.

1.3

Ting der skal tages højde for
De i denne brugsanvisning angivne betingelser for brug samt sikkerhedshenvisninger skal
tages i betragtning under anvendelse af enheden. Hermed sikres det, at enheden anvendes
korrekt, at patienter eller bruger af enheden ikke udsættes for fare og/eller at der opstår
skader på selve enheden.
For skader, som opstår grundet manglende agtgivning af indholdet
indholdet i denne
brugsanvisning, hæfter Barkey GmbH & Co. KG ikke.
ADVARSEL
Denne brugsanvisning er en del af produktet. Den skal under hele produktets
levetid opbevares og skal ubetinget videregives til efterfølgende ejere eller brugere.
Forsikre Dem om, at tilføjelser til denne brugsanvisning opbevares sammen med
denne brugsanvisning.
Læs denne brugsanvisning grundigt inden De tager enheden i brug.
Tag venligst høje for henvisninger til brugen af enheden i kapitel 2.5 og for
sikkerhedshenvisningerne i kapitel 3.. Det er en stor hjælp til forståelse af dette
kapitel forud for gennemgangen, at lære enhedens grundlæggende funktioner i
kapitel 2 at kende.
Tag også venligst højde for kravene til brugerens kvalifikationer, som er angivet i
kapitel 1.2.
ke elektroniske enheder underligger særlige sikkerhedskrav i forhold til
Medicinske
EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Husk at tage højde for, at enheden
installeres og tages i brug i overensstemmelse med EMV-henvisningerne
EMV henvisningerne i denne
brugsanvisning.

1.4

Konformiteter
usk også at læse overensstemmelseserklæringen som er vedhæftet denne
Husk
brugsanvisning.
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Ophavsret
Denne brugsanvisning er inklussive alt billedemateriale beskyttet under ophavsretten.
Oversættes, gengivelse, (elektronisk, mekanisk, som fotokopi, nedskrevet, etc) lagring i
genfindingssystemer (også hvis det kun er som uddrag) eller netværk eller på nogen måde
overførelse af indholdet må kun finde sted efter at der er givet skriftlig tilladelse
hertilBarkey GmbH & Co. KG. Enhver anvendelse, som ikke står i relation til brugen af
det beskrevne indhold i sammenhæng med produktet, er ikke tilladt.
Tredjeparts-produkter, beskyttede betegnelser, etc, nævnes uden henvisninger til
registrering eller beskyttelse. Tilgængelige beskyttelsesrettigheder og registrerede
betegnelser anføres udtrykkeligt.
Vi forbeholder os retten til ændringer, der understøtter teknisk udvikling eller som er
påkrævet grundet ændrede regler samt til mulige trykfejl og/eller andre fejl.
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Beskrivelse af enheden

Beskrivelse af enheden
Barkley plasmatherm anvendes først og fremmest til optøgning og opvarmning af væske i
poser eller flaske, som anvendes til medicinsk transfusion eller infusion hos levende
organismer. Det drejer sig typisk om fuldblod, blodprodukter, blodforberedelse og
infusionsopløsninger.

2.1

Barkey plasmatherms enkeltdele
Tildækning af tempereringsbeholder under
1. Låg til
tempereringsbeholder opvarmnings- eller optøgningsproces
2. Påfyldningsåbning

Påfyldningsåbning til påfyldning af
varmebærende væske

3. Omrører

Til skånende bevægelse af FFP under
opvarmningsprocessen

4. Tempereringspudder

Tempereringspudder gennemstrømmes af
varmebærende væske Tempereringspudder
opvarmer de i beholderen placerede materialer
og holder dem varme.

5. Åbnings- og
lukningsknap

Med åbnings- og lukningsknappen kan låget til
tempereringsbeholderen åbnes og lukkes

6. Kontrolpanel

Barkey plasmathem-enheden har på forsiden et
kontrolpanel med et multi-linje display, 6 taster
og 2 lamper (LEDs).

2
3
1

4

5

6

Illustration 1: Barkey plasmatherm
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2.2

Teknisk beskrivelse
Barkeyy plasmatherm er opbygget som en elektronisk kontrolleret tør-temperatur-enhed
tør
med aflukket tempereringsbeholder. Poserne med Fresh Frozen Plasma (FFP), blod og
pakkede røde blodlegemer (EK), kryokonserverede præparater, kryokonserverede
stamceller (HPC=Hematopoietic progenitor cells) eller
eller infusionsopløsninger placeres på
fleksibelt kunststof mellem bløde tempereringspudder. Tempereringspudderne
gennemstrømmes af en varmebærende væske (destilleret eller demineraliseret vand) og
varmer således de i enheden anbragte materialer og holder dem
dem varme.
Opvarmning sker altid med et opvarmningsprogram. Hvis et bestemt præparat skal
opvarmes, vælger brugeren det dertil mest velegnede program på kontrolpanelet med
display tasten. Det/de opvarmede præparater påvirkes forskelligt alt afhængigt af, hvilken
hvi
af enhedens funktioner som udvælges. Det er muligt at angive diverse
forudprogrammerede indstillinger. Følgende tabel giver et overblik:
Programnavn
BLOD
PLASMA*
HPC***
BRUGER
KONTINUERLIG
ANVENDELSE
*

Bruger
kan
forudprogrammere
Opvarmningstid
Opvarmningstid
Opvarmningstid
flere
definerede størrelser
kan frit indstilles
Temperatur

Særlige funktioner
Bølgebevægelser**
nej
ja
ja
kan indstilles
og/eller vælges
nej

Ved optøgningen af plasmabeholdere kan ved angivelse af den indstillede
temperaturværdi indstilles til op til +45°C. Herved arbejdes der kontrolleret og
tidsbegrænset med en temperatur på +45°C.

**Til blanding af bestemte materialer, f.eks. Plasma (FFP, Fresh Frozen
rozen Plasma), findes
der en bølgebevægelsesfunktion, som blander materialerne.
m
*** HPC

Hematopoietic progenitor cells (stamceller)

PAS PÅ
Ved plasma
lasma er det vigtigt at poseindholdet blandes godt for at sikre, at al
proteinbundfald (kryoprotein) opløses før plasmaen anvendes.
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2.4.1

Beskrivelse af enheden

Symboler
Symboler på kontrolpanelet

Illustration 2: Kontrolpanel

Barkey plasmathem-enheden har på forsiden et kontrolpanel med et multi-linje display, 6
taster og 2 lamper (LEDs).
Displayet bruges til
•

at vise menusystemet over betjeningen af enheden,

•

til at informere om det program, som netop kører og dets status

•

og til at angive varme- og fejlmeldinger.

En akkustisk signalsender gør opmærksom på, at et program er færdigt, advarer mod
fejlanvendelser eller giver signal, hvis en fejl opstår. I tilfælde af fejl angives desuden en
fejlmelding på displayet.

6
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Identifikationen af beskeder og betjeningelementer sker via symbolerne i følgende
tabeller:
Knap til at tænde og slukke for enheden.

Funktionsknap og knap til udvælgelse til brug ved menunavigation.
Hver knaps funktion angives på displayet.
ENTER-knap til brug ved menunavigation.
Med denne knap bekræftes hver enkelt aktuelt angivet funktion på
displayet.
Den grønne lampe (LED) viser, at enheden er tændt.

Den gule lampe (LED) viser, at der er et teknisk problem i enheden.
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Beskrivelse af enheden

Symbolmærkater
På enheden er der placeret mærkater med symboler. De har følgende betydning:

IPX 1

2010

Dette symbol betyder, at enheden ved korrekt anvendelse er beskyttet
mod drypvand i overensstemmelse med IEC 601-1.
Dette symbol viser med et firecifret tal produktionsåret.
Dette symbol henviser til enhedens konformitet, der følger EFretningslinjerne 93/42/EØF fra 14. juni 1993 for medicinsk udstyr. Det
firecifrede tal kendetegner det sted (TÜV SUED Product Service
GmbH), som kontrollerer producentens kvalitetssikringssystem.
Dette symbol henviser til måned og år, hvor den kommende
sikkerhedstekniske kontrol skal gennemføres.

Dette symbol henviser til, at De skal læse den foreliggende
brugsanvisning grundigt.

Dette faresymbol henviser til, at dersom henvisninger til faresignaler
ikke tages i agt, kan det føre til fare for patienten, for brugeren af
enheden eller fare for selve enheden.

Dette symbol henviser til, at dersom skruer på enheden fjernes for at
åbne denne, skal strømtilslutningen afbrydes forud for fjernelsen af
skruerne.

Dette symbol (findes på en mærkat inden i enheden) henviser til
enhedens jordforbindelse.

Dette symbolet henviser til at dette produktet ikke må avfallsbehandles
sammen med normalt husholdningsavfall. Dette produktet må bringes
til en fagbedrift for avfallsbehandlling eller returneres til produsenten
for avfallsbehandling.
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Dette symbol betegner den luftfuktighetsgraden det medisinske
produktet med sikkerhet kan utsettes for. Verdien på fuktighetsgrensen
står mellom øvre og nedre horisontale linje. Du finner grenseverdien i
kapitlet “Tekniske data”.
Dette symbol angir at enheten er i samsvar med sikkerhetsstandarder for
elektromagnetiske enheter for USA og Canada.
(kun for 100-120 V 60 Hz og 100 V 50 Hz enheter)
2.5

Anvendelsesområde
Barkey plasmatherm er optøgnings- og varmeudstyr, som kan anvendes til følgende
formål:
•

Tidsbegrænset opvarmning af fuldblod og blodprodukter

•

Optøgning og tidsbegrænset opvarmning af dybfrossen plasmabeholdere

•

Optøgning og tidsbegrænset opvarmning af HPC (Hematopoietic progenitor cells)

•

Opvarmning og varmholdning af infusionsopløsninger, som ikke kan denatureres, og
andre materiale i kontinuerlig anvendelse

Barkley plasmatherm kan anvendes, hvor kuldetilførsel til patienten via transfusion- og
infusionsopløsninger eller andre materialer skal forhindres.
Denne sammenfatning over brugen af enheden vil i denne brugsanvisning blive uddybbet
i enkeltstående afsnit om brug og omgang med enheden. Disse beskrivelser er at finde i
kapitlerne 3 til 4 i brugsanvisningen. Husk at lave en målrettet gennemlæsning af,
hvordan enheden anvendes til de forskellige områder.
2.6

Kontraindikation
Enheden må ikke anvendes til opvarmning eller varmholdelse af levende væsner, ej heller
til optøgning eller opvarmning eller varmholdning af objekter eller væsker ud over dem,
som er beskrevet under anvendelsesområdet.
Kontraindikationer ved optøgning og/eller opvarmning af blod- og blodprodukter er ikke
bekendte.

2.7

Overtemperaturbeskyttelse
Uafhængige overtemperaturbeskyttelsessystemer overvåger enhedens temperatur.
I tilfælde af, at der opstår fejl eller overtemperaturer, afbrydes enhedens varmesystem og
LED´en på kontrolpanelet lyser gult og enheden udsender en kontinuerlig lyd.
I sådanne tilfælde slukkes enheden eller strømkilden afbrydes indtil enheden er kølet ned.
Afkølingsproceduren kan tage nogle minutter. Herefter kan enheden igen
tilsluttes/tændes. Dersom fejlen ikke er blevet løst, vil den samme fejlmelding indtræffe
igen.
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ADVARSEL
Ved overtemperaturalarm fjernes de materialer, som befinder sig i enheden og
kontrolleres inden de anvendes til patienterne.
Ved funktionsfejl må Barkley plasmatherm ikke anvendes. Der skal gennemføres
en kontrolgennemgang Barkey GmbH & Co. KG af autoriseret fagpersonale.
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2.8

Brugsanvisning
Barkey plasmatherm

Sikkerhedsfeatures
•

Sikker og skånende optøgnings- og opvarmningsbetingelser med programmerne blod,
plasma og HPC er sikret takket være en dobbeltlagt overtemperaturbeskyttelse, som
sørger for afbrydelse ved overtemperaturer.

•

Ved høje temperaturer eller overdreven mekanisk bevægelse, er det påvist at ingen
ødelæggelser indtræder på blod og blodprodukters vigtige og følsomme biologiske
bestanddele.

•

Automatisk genkendelse af mulige utætheder takket være fugtighedsfølere i
tempereringsbeholderen

•

Den tørre temperaturkontrol forhindrer kontaminering fra beskadigede beholdere
(hårfine sprækker) takket være den varmebærende væske.

•

Tempereringsprocessen kan ses. Hvis væsker løber ud er det let at se takket være
gennemsigtige tempereringspudder, lyse farver i tempereringsbeholderen og hvidt,
tørt papir (filterpapir) på bunden af tempereringsbeholderen.

•

Klar tekst på landets sprog

•

Overskuelig opstillede og afmærkede betjenings- og displayelementer

•

Enheden er fremstillet til kontinuerlig anvendelse

•

Kunststofhus, rustfri og energibesparende

•

Vippesikker og stabil konstruktion, skridsikre fødder
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Sikkerhedsforanstaltinger

Sikkerhedsforanstaltinger
Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden
Husk at læse denne brugsanvisning sammen med
brugerdokumentationen til det tilhørende udstyr før
ADVARSEL
ibrugtagning.
Anvend udelukkende enheden til de i dette kapitel beskrevne
formål og i overensstemmelse med de i denne brugsanvisning
brugsanvis
beskrevne anvendelsesmuligheder.
Ved opvarmning af blod og blodprodukter skal temperatur og
tidsperiode overholdes! Ved signal fjernes produkterne
produkt
og
transfunderes øjeblikkeligt.
De enkelte blodprodukter kan kun opvarmes eller optøges med
de dertil indrettede programmer!
Når infusionsopløsninger eller lægemidler opvarmes
opvarm i Barkey
plasmatherm,, skal der sørges for, at deres virkning bliver
bibeholdt under tempereringen og, at den tidsbegrænsede
opvarmning er tilladt af producenten af disse produkter.
I det tilfælde at præparaterne løber ud, skal det antages, at
beholderne forud for, at de blev placeret i Barkey plasmatherm
allerede var beskadiget (f.eks. hårfine sprækker,
transportskader). Følerne i Barkey plasmatherm kan genkende
fugt og afvigelser i tempereringsprocessen.
Bølgebevægelserne er kun aktiveret under programmerne
plasma og HPC! Grundet mulig mekanisk beskadigelse og
sammenklumpning af erytrocytterne, anvendes
bølgebevægelser ikke til disse blodbeholdere!
Ved en udstyrsfejl må enheden ikke anvendes.
Der skal gennemføres en kontrolgennemgang Barkey GmbH &
Co. KG af autoriseret fagpersonale.
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Brugsanvisning
Barkey plasmatherm

Sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af enheden
Husk at læse denne brugsanvisning sammen med
brugerdokumentationen til det tilhørende udstyr før
ADVARSEL
ibrugtagning.
Alle elektriske installationer skal følge de gyldige forskrifter
og normer samt de fra producenten angivne specifikationer.
Kun de af Barkey GmbH & Co. KG leverede
ledninger må anvendes til enheden, da de tilfører den spænding
enheden behøver.
For en sikker adskillelse af enheden fra strømkilden, skal
stikket trækkes ud af stikkontakten.
Enhedens enkeltdele kan ikke repareres af brugeren. Forsøg
aldrig selv at reparere enheden. Henvend Dem til producenten
eller Deres medicotekniske afdeling, som efter behov kan
indhente information om reparation hos producenten. Der skal
gennemføres en kontrolgennemgang Barkey GmbH & Co. KG
af autoriseret fagpersonale.
Enhedens tempereringspudder må ikke komme i berøring med
skarpe genstande.
Tempereringsbeholderen og tempereringspudderne skal mindst
en gang ugentligt rengøres og desinficeres! Filterpapiret skal
udskiftes efter hver rengøring af enheden!
En gang årligt skal en sikkerhedsteknisk kontrol gennemføres
af kvalificeret servicepersonale eller medarbejdere
Barkey GmbH & Co. KG.
En gang årligt skal vandet udskiftes! Der tilføjes to micropurmicropur
PAS PÅ
tabletter til vandet.
Enheden må når den er tændt ikke kippes!
Hvert tredje år skal batteriet udskiftes (litiumbatteri
CR 1225, 3 V) af kvalificeret servicepersonale eller
medarbejdere hos Barkey GmbH & Co. KG.
KG
Istandsættelse og modificering af enheden må kun udføres af
kvalificeret servicepersonale
cepersonale eller medarbejdere hos Barkey
GmbH & Co. KG.
Mærkepladen er placeret på den venste side af huset.

Brugsanvisning Barkey plasmatherm - V3 DK - pl-201-EW-0000-29 - 2015-02-12
Barkey GmbH & Co. KG - Gewerbestrasse 8 - 33818 Leopoldshoehe - Hovedkontor: +49 (5202) 9801-0
9801
Kundeservice: +49 (5202) 9801-30
30 - Fax: +49 (5202) 9801-99 - E-mail: info@barkey.de

13

Brugsanvisning
Barkey plasmatherm

3.3

14

Sikkerhedsforanstaltinger

Sikkerhedsforanstaltninger: påvirkninger fra omgivelserne
Påvirkningen fra stærkt elektromagnetiske felter (f.eks. fra HPHP
terapi- eller kirurgisk udstyr) kan føre til fejlfunktioner. I
ADVARSEL
sådanne tilfælde anbefales det, at øge afstanden mellem Barkey
plasmatherm og det forstyrrende udstyr eller, at udstyret ikke
anvendes samtidigt. Indenfor grænseværdien af normen EN
60601-1-22 fungerer enheden Barkey plasmatherm upåklageligt.
Udenfor grænseværdien af normen EN 60601-1--2 kan enheden
blive påvirket.
Bærebare og mobile HF-kommunikationsudstyr,
kommunikationsudstyr, som f.eks.
mobiltelefoner, kan påvirke enheden.
Enheden må ikke anvendes i nærheden af
• brændfarlige stoffer (f.eks. gasarter, væsker),
• brændfarlige blandinger af narkosemidler med luft,
• brændfarlige blandinger af narkosemidler med oxygen
eller lattergas
og som har et flammepunkt, der ligger under 50°C. Enheden
må i særdeleshed ikke anvendes i områder, hvor der samtidig
anvendes alkoholindeholdende desinfektionsmidler og
narkosemidler.
Enheden må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af steder, hvor
der afledes en høj koncentration af spildvarme.
Når enheden opstilles skal der samtidig sørges for en fri tilgang
for lufttilførelse og afgangsluft.
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Elektromagentiske egenskaber/sikkerhedsafstande
Udledning af eletromagnetisme
Retningslinjer og fabrikantens overensstemmelseserklæring - Udledning af
eletromagnetisme
Barkey plasmatherm skal bruges i omgivelser som nedenfor angivet.
Kunden eller brugeren af Barkey plasmatherm skal sikre sig, at enheden anvendes i
omgivelser som angivet.
Elektromagentiske omgivelser
Frekvensmålinger
Overensstemmelse
- Vejledning
Barkey plasmatherm bruger
udelukkende HF-energie til
intern funktion. Derfor er dens
HF-udledning, CISPR 11
Gruppe 1
HF-udledning meget lav og det
er usandsynligt at udstyr i
nærheden vil blive påvirket af
det.
HF-udledning, CISPR 11
Klasse B
Barkey plasmatherm kan
anvendes i andre områder end
Udendelse af oversvingninger, IEC Klasse A
beboelsesområder, der er
61000-3-2
umiddelbart tilsluttet til offentlig
Udsendelse af
Stemmer overens
strømforsyning som også
spændingssvingninger/
forsyner bygninger indrettet til
flimmer, IEC 61000-3-3
beboelse.
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Eletromagnetisk støjimmunitet
Retningslinjer og fabrikantens overensstemmelseserklæring - Elektromagnetisk
støjimmunitet
Barkey plasmatherm kan anvendes i de her angivne elektromagnetiske omgivelser. Kunden
eller brugeren af Barkey plasmatherm skal sikre sig, at enheden anvendes i omgivelser som
angivet.
IEC 60601Støjimmunitetste
Overensstemmelses Elektromagentiske
Afprøvningsniv
st
-niveau
omgivelser - Vejledning
eau
Gulvbelægningen skal være af
± 6 kV
± 6 kV
træ eller beton eller belagt med
Afladning statisk direkte afladning direkte
keramikfliser. Hvis gulvet er
elektricitet (ESD),
afladning
belagt med syntetisk materiale
IEC 61000-4-2
± 8 kV
skal den relative luftfugtighed
luftafladning
± 8 kV luftafladning
ligge på mindst 30%.
± 2 kV til
hurtig elektriske
netværksforbinde ± 2 kV til
Kvaliteten af
transiente
lser
netværksforbindelser
forsyningsspænding skal
forstyrelser/
opfylde de almindelige krav til
± 1 kV til indgangsBursts,
± 1 kV til
forretninger og sygehuse.
IEC 61000-4-4
indgangs- og
og udgangledninger
udgangledninger
± 1kV spænding
± 1kV spænding
yderleder yderleder Kvaliteten af
Vandrebølger
yderleder
yderleder
forsyningsspænding skal
(Surges), IEC
opfylde de almindelige krav til
61000-4-5
± 2kV spænding
± 2kV spænding
forretninger og sygehuse.
fase-tilfase-til-jord
jord
< 5 % UT
< 5 % UT
(> 95 %
(> 95 % sænkning
sænkning
af UT )
af UT )
for 1/2 periode
Kvaliteten af
for 1/2 periode
forsyningsspænding skal
40 % UT
opfylde de almindelige krav til
( 60 % sænkning 40 % UT
Spændingsfald,
forretninger og sygehuse. Hvis
( 60 % sænkning af
af
korttids-faldbrugeren af Barkey
UT ) for 5
UT ) for 5 perioder
plasmatherm har brug for
beregning og
perioder
enhedens fortsatte funktion
svingninger af
70 % UT
strømtilførsel ,
også under afbrydelse af
(30 % sænkning 70 % UT
strømforsyningen anbefales
IEC 61000-4-11
af
(30 % sækning af
det, at enheden er tilsluttet en
UT ) for 25
UT ) for 25 perioder
"uninterruptable power supply"
perioder
(UPS) eller et batteri.
<5 % UT
< 5 % UT
(> 95 % sækning
(> 95 % sækning af
af
UT ) for 5s
UT ) for 5s
Magnetfelt ved
3 A/m
3 A/m
Magnetfelt ved netfrekvensen
forsyningsfrekven
skal overholde de almindelige
s
krav til forretninger og
(50/60 Hz), IEC
sygehuse.
61000-4-8
ANMÆRKNING UT er hovedspændingen før prøvereglen tages i brug
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Retningslinjer og fabrikantens overensstemmelseserklæring - Elektromagnetisk
støjimmunitet
Barkey plasmatherm kan anvendes i de her angivne elektromagnetiske omgivelser.
Kunden eller brugeren af Barkey plasmatherm skal sikre sig, at enheden anvendes i omgivelser
som angivet.
IEC 60601Elektromagentiske omgivelser Overensstemmel
Støjimmunitetstest Afprøvnings
Vejledning
sesniveau
niveau
Bærbart og mobilt radio-udstyr må kun
anvendes i nærheden af Barkey
plasmatherm indenfor den angivne
sikkerhedsafstand (denne afstand gælder
også til enhedens ledninger), som
beregnes ud fra ligningen for
sendefrekvensens.
Anbefalet beskyttelsesafstand

Ledet HFforstyrrelsesniveau i 3 Vrms
følge IEC 61000-4- 150 kHz til
6
80 Mhz
stråle HF3 V/m
forstyrrelsesniveau i 80 MHz til
følge IEC 61000-4- 2,5 GHz
3

10 V rms
150 kHz til 80
Mhz
10 V/m
80 MHz til 2,5
GHz

d = 1,17 P
für 150 kHz bis 80 MHz
d = 1,17 P
für 80 MHz bis 800 MHz
d = 2,33 P
für 800 MHz bis 2,5 GHz
med P som nominale strøm-output fra
transmitteren i Watt (W), i følge
angiveler fra transmitterproducenten og
d er den anbefalede afstand i meter (m).
Det feltstærke stationære udstyr skal ved
alle frekvenser ud fra en undersøgelse
direkte på stedeta være mindre end
overensstemmelsesniveauet b.
Der kan opstå tekniske problemer, hvis
enheden bruges i nærheden af udstyr,
der bærer følgende kendetegn.

ANMÆRKNING 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
ANMÆRKNING 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle tilfælde. Udbredelsen
af elektromagnetiske størrelser påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, objekter og
mennesker.
a
Den feltstærke stationære sender, som f.eks. en kabelfri telefons basisstation og mobilt udstyr,
radiostationer, AM- og FM-radio- og fjernsynssender kan ikke forudbestemmes teoretisk. For at
undersøge de elektromagnetiske omgivelser omkring den stationære sender, skal et studie
gennemføres. Hvis de feltstærke enheder på det sted, hvor Barkey plasmatherm anvendes,
overskrider det ovenfor angivne overensstemmelsesniveau, skal Barkey plasmatherm observeres
for at kunne dokumentere korrekt funktion. Dersom der observeres usædvanlige funktioner, kan
det være nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger, som f.eks. en ændring i indretningen
eller flytning af Barkey plasmatherm.
b
Ved et frekvensområde fra 150 kHz til 80 MHz skal der være en feltstyrke på under 3 V/m.
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Anbefalede beskyttelsesafstande
Anbefalede beskyttelsesafstande mellem bærbare og mobile
HF-telekommunikationsenheder og Barkey plasmatherm
Barkey plasmatherm er udviklet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor HFforstyrrelsesniveauet er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Barkey plasmatherm kan
hjælpe med at mindske elektromagnetiske forstyrrelser ved at sikre en mindsteafstand mellem
det bærbare og mobile HF-telekommunikationsudstyr (sendere) og Barkey plasmatherm til
udgangsledningen på kommunikationsudstyret. Se nedenstående angivelser.
Beskyttelsesafstand afhængig af sendefrekvens m
Senderens
150 kHz til 80 MHz
80 kHz til 800 MHz
800 MHz til 2,5 GHz
mærkelast W
d = 1,17 P

d = 1,17 P

d = 2,33 P

0,01
0.04
0.04
0.07
0,1
0.11
0.11
0.22
1
0,35
0,35
0,70
10
1,11
1,11
2,21
100
3,5
3,5
7,0
For sendere med en maksimal mærkelast, som ikke er angivet i ovenstående tabel, anbefales
beskyttelsesafstanden d i meter (m) med anvendelse af den ligning, der hører til den
pågældende spalte, hvor P er senderens maksimale mærkelast i Watt (W), i følge angiveler fra
producenten af senderen.
ANMÆRKNING 1

Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.

ANMÆRKNING 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle tilfælde. Udbredelsen af
elektromagnetiske størrelser påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, objekter og
mennesker.
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Betjening

4

Betjening

4.1

Ibrugtagning
Dersom en ny eller repareret enhed tages i brug, skal
• der findes et velegnet sted at opstille enheden,
• de påkrævede ledninger skal forbindes
• og en ny påfyldning af varmebærende væske skal foretages.
PAS PÅ
Før ibrugtagning skal tempereringspudderne og tempereringsbeholderen aftørres
med ett desinfektionsmiddel. Den detaljerede beskrivelse af fremgangsmåden findes
beskrevet i
kapitel 5.1 i denne brugsanvisning.

4.1.1

Opstillingssted
Barkey plasmatherm er udviklet til brug i bygninger med faste installationer. Ikke
udviklet til mobilt brug.
Barkey plasmatherm skal placeres på et stabilt, hårdt og horisontal overflade. Adgang og
betjening af enheden forfra og ovenfra skal være mulig uden problemer.
problemer.
PAS PÅ
Der skal 2 personer til at bære enheden. Enheden skal bæres ved at gribe den fat på
undersiden. Pladerne på enhedens underside sikrer dermed et sikkert hold omkring
enheden.
PAS PÅ
Enhedens ventilator sidder på undersiden. Placer derfor ikke enheden på en blød
overflade, hvor benene kan synke ned. På 3 af enhedens sider skal
mindsteafstanden på 50 mm til væg, skabe eller andet udstyr overholdes.
PAS PÅ
Ved valg af opstillingssted skal de i kapitel 3.3 angivne afstande til andet udstyr
med elektromagnetisk udstråling overholdes.
PAS PÅ
Placer enheden således, at der altid er frit adgang til stikkontakten
stikkontakten så enhver, f.eks.
i tilfælde af en nødsituation, kan trække stikket ud.
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Stik til apparatledning, printer og stregkodelæser
Protokolprinter og stregkodelæser kan tilsluttes som valgfrie perifere enheder til Barkey
plasmatherm. I fald sådanne enheder også opstilles, anbefales det, at deres strømkabler
også tilsluttes når ledningen til Barkey plasmatherm tilsluttes.
PAS PÅ
Barkey plasmatherm må kun bruges sammen med følgende to perifere enheder:
• Prikprinter EPSON TM-U220B-007
TM
• Stregkodelæser Honeywell CCD-HandBarcode-læser 3800g
Begge enheder fås som tilbehør, sammen med tilbehørende brugerdokumentation
hos Barkey GmbH & Co. KG.
KG. Anvendelse af andre enheder er ikke tilladt.
Hvis en perifer enhed tilsluttes til Barkey plasmatherm for første gang skal strømkablet til
den perifere enhed aktiveres, før enheden kan tages i brug. Alle detaljer herom findes i en
seperat servicemanual, som kan indhentes hos Barkey GmbH & Co. KG.
Tilslutningspanelet findes
indes på enhedens underside (foran til venstre). På tilslutningspanelet
ses følgende:
• Stikforbindelse til strømkilden
(230/115 VAC 50-60
60 Hz / fatning til
gummikontakter)

230/115 VAC
50-60 Hz

F1
T8A

F2
T8A

X2

•

en stikforbindelse (X2) til valgfri
tilslutning af en protokolprinter

•

en stikforbindelse (X1) til valgfri
tilslutning af en stregkodelæser

•

to hovedsikringer (F1 og F2),
sikringsholder med skruefunktion)

•
•

et jordstik
en mærkat, hvorpå det fremgår hvad
de enkelte stik på tilslutningspanelet
er beregnet til.

X1
Jordstik

Illustration 3:: Mærkat på tilslutningspanel

► Løft enheden fortil eller til venstre for at se stikforbindelserne.
► Tilslut den medfølgende ledning til det dertil indrettede stik.
stik. Ledningen lægger sig i
retningen af bagsiden på enheden.
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PAS PÅ
Benyt kun det kabel, som er leveret sammen med enheden. Det har et
gummivinkelstik og er indrettet så det har den spænding enheden behøver når den
er i brug.
PAS PÅ
For at undgå elektrisk stød, må enheden kun tilsluttes et net med beskyttelsesleder.
PAS PÅ
Ledningen til de valgfrie medsendte tilhørende enheder, til printer og
stregkodelæser, må kun forbindes til strømkilden mens Barkey plasmatherm er
slukket.

► Tilslut det kabel, som leveres sammen med printeren, og som har et mindre stik, til
kontakt X2. (stikket passer ikke i kontakt X1). Fastspænd stikket med de to
integrerede skruer med en passende skruetrækker.
PAS PÅ
Tilslutningen af printeren skal udelukkende ske med den ledning,
ledning, som leveres
sammen med printeren.

► Den anden ende tilsluttes til printeren. Fastspænd stikket med de to integrerede skruer
med en passende skruetrækker.

► Tilslut den medfølgende ledning til stregkodelæseren til kontakt X1. (Stikket passer
ikke i kontakt
akt X2). Fastspænd stikket med de to integrerede skruer med en passende
skruetrækker.

► Tilslut det kabel, som leveres sammen med printeren, til nettet og tænd for printeren.
HENVISNING
Glem ikke at aktivere de anvendte perifere tilslutninger når De tilføjer de perifere
enheder for første gang. Alle detaljerne hertil findes i en seperat servicemanual,
s
som kan bestilles hos Barkey GmbH & Co. KG.

Brugsanvisning Barkey plasmatherm - V3 DK - pl-201-EW-0000-29 - 2015-02-12
Barkey GmbH & Co. KG - Gewerbestrasse 8 - 33818 Leopoldshoehe - Hovedkontor: +49 (5202) 9801-0
9801
Kundeservice: +49 (5202) 9801-30
30 - Fax: +49 (5202) 9801-99 - E-mail: info@barkey.de

21

Brugsanvisning
Barkey plasmatherm

4.1.3

Betjening

Tænd

► Tryk på den øverste knap på kontrolpanelet for at tænde for enheden.
Den grønne lampe (LED) på venstre side af kontrolpanelet lyser som en bekræftelse på, at
enheden nu er tændt. Den hvide baggrundsbelysning og den gule lampe (LED), blinker to
gange og der høres samtidigt
amtidigt et akkustisk signal.
PAS PÅ
Hold øje med, at enheden virkelig blinker og afgiver det akkustiske signal.
Kun hvis det sker, fungerer betjenings- og displayelementerne korrekt.

plasmatherm
Vx DA
SN: 1234567

Når der er blevet indsat varmebærende
væske i enheden, vises følgende i højest 5
sekunder mens systemtest gennemføres:
• Barkey-logoet
• enhedens navn
• software-version Vx
(x: aktuel version)
• forkortelserne for det udvalgte sprog
(for eksempel: DE for tysk)
• fabrikationsnummer (SN)

Illustration 4: log-in skærm

25.11.09

13:51:26

BLOD

PLASMA

Efterfølgende vises displayets standardstandard
skærmbillede:
• øverst i venstre hjørne ses datoen og
øverst til højre klokken
• til højre og venstre for hurtigvalg ses
de to knapper for forprogrammerede
rprogrammerede
programmer, f.eks. "BLOD" og
"PLASMA"

•
Menu

og punktet "Menu", som via ENTERENTER
knappen giver adgang til
plasmatherms menusystem.

Illustration 5: Standard-skærmbillede
skærmbillede med hurtigvalghurtigvalg
programmer

Hvis en stregkodelæser er tilsluttet og enhedens tilslutning aktiveret, ses der på standardstandard
skærmbilledet tillægsinformation, som gør det muligt, ved siden af brugerens
identifikation (ID) at indlæse op til max. 8 prøve-id´er.
prøve id´er. Enkelthederne til indlæsning af
stregkoder er beskrevet i kapitel 4.7.
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Betjening

► Hvis en protokolprinter er tilsluttet til Barkey plasmatherm og tilslutningen er
e
aktiveret: Tændes denne enhed også.
Barkey plasmatherm er nu klar til ibrugtagning.

HENVISNING
Ved et tryk på den øverste tast på kontrolpanelet, kan enheden slukkes.
4.1.4

Hvis enheden ikke er tilstrækkeligt fyldt op når den tændes
Hvis Barkey plasmatherm ikke er tilstrækkeligt fyldt når den tændes,
tændes, vises efter
startbilledet menuen for opfyldning af tanken. Opfordringen "Opfyld tank" vil samtidig
blinke på skærmen.

HENVISNING
Denne menu kan først forlades efter at et bestemt niveau er opnået i tanken eller
ved at slukke for enheden.

Opfyldningsniveau
Fuldstændig udtømning af pudderne!

Opfyld tank!

Opfyldes tanken så det påkrævede niveau
nås, erstattes "Opfyld
ld tank" med "Tanken
er fuld". Dertil kommer, at der i
intervaller afgives et akkustisk signal fra
enheden.

Illustration 6:: For lavt niveau,
Opfordringen ""Opfyld tank"
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Opfyldningsniveau
Tanken er fuld

OK

Teksten "OK" midt i den nederste linje
viser nu ENTER-knappen
knappen med
bekræftelsesfunktion.
sfunktion. Ved bekræftelse på
ENTER-tasten
tasten ("OK") genstartes Barkey
plasmatherm automatisk og standardstandard
skærmbilledet til brugermenuen vises.

Illustration 7:: Bekræftelse mulig med ”OK”
”
"

4.1.5

Opfyldning
Til opfyldning af enheden skal der bruges cirka 9 liter destilleret eller demineraliseret
vand og to micropur-tabletter.
tabletter.

► Tænd for enheden før opfyldningen på tænd-/slukknappen.
tænd
Enheden giver nu besked om at påfylde vandet.

► Ved påfyldning af vand, vælg venligst
ven
det i kapitel 5.3.2 beskrevne
opfyldningsniveau i menuen.

► Tilfør to micropur-tabletter
tabletter gennem opfyldningsåbningen.
PAS PÅ
Det er nødvendigt at tilføje to micropur-tabletter
tabletter til det destillerede eller
demineraliserede vand.
I tilfælde af en ny levering og udskiftning af enheder samt efter vedligeholdelse og
reperatur ligger der allerede to micropur-tabletter
micropur tabletter i tanken til den varmebærende
væske.

► Placer en passende tragt i åbningen til tanken og påfyld den påkrævede mængde
demineraliseret eller destilleret vand:
•

ca. 9 liter, hvis ny opfyldning

•

ca. 1 liter ved påfyldning efter en advarselsadvarsels eller fejlmelding, som har ført til en
opfordring til påfyldning
fyldning

► Stop påfyldningen så snart det akkustiske signal afgives og beskeden "Tanken
"T
er
fuld" vises.

► Bekræft meldingen med ENTER-knappen
ENTER
("OK").
► Skru igen propperne i påfyldningsåbningen. Brug f.eks. en mønt til at skrue dem helt
til.
Enheden er nu opfyldtt i følge alle regler med varmebærende væske.

24

Brugsanvisning Barkey plasmatherm - V3 DK - pl-201-EW-0000
0000-29 - 2015-02-12
Barkey GmbH & Co. KG - Gewerbestrasse 8 - 33818 Leopoldshoehe - Hovedkontor: +49 (5202) 9801-0
9801
Kundeservice +49 (5202) 9801-30 - Fax: +49 (5202) 9801-99 - E-m
Kundeservice:
mail: info@barkey.de

Brugsanvisning
Barkey plasmatherm

Betjening

Følg følgende procedure for at lufte tempereringspudderne:

► Træk den øverste venstre slange ud så vandet kan stige opad i vandkanalerne.
► Vent i cirka 5 sekunder. Tilslut herefter igen slangen i indstikket.
► Start herefter et program uden materiale i beholderen.
► Hvis pumpen ikke med det samme pumper varmebærende væske ud i pudderne, så
stop programmet og start det igen efter en kort pause. Hvis nødvendigt kan dette
gentages flere gange indtil pumpen pumper væsken som ønsket.

► Når tempereringspudderne er fulde åbnes låget til tempereringsbeholderen.
► Ved at trykke på pudderne med hånden i retning af den højre slangetilslutning kan
luftbobler fjernes. Der opstår en klukkende lyd når boblerne fjernes.

► Luk herefter låget til tempereringsbeholderen så at tempereringspudderne igen fyldes.
► Hvis større mængder luft findes i tempereringspudderne, skal processen gentages.
Små luftbobler forsvinder når den varmebærende væske er i bevægelse.
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Åbning af tempereringsbeholderen

► Tryk på den grønne knap på forsiden over kontrolpanelet for at åbne
tempereringsbeholderen og før låget til tempereringsbeholderen, som hæves
automatisk, op så den er helt åben.
Når enheden ikke er i brug skal låget til tempereringsbeholderen være lukket.
lukket

Åbning af tempereringsbeholderen sker
ved at trykke på knappen. Låget hæver sig
herefter automatisk og skal derfor styres
af en hånd indtil det er helt åbent.
Illustration 8: Åbnings- og lukningsknap

For at lukke tempereringsbeholderen
trykkes låget nedad indtil der høres et klik
og låget falder i hak.
Illustration 9: Låget er åbent

ADVARSEL
Sørg for at holde fingrene i god afstand fra lågets kant! Ellers kan fingrene komme
i klemme.

PAS PÅ
Programmerne kører kun, hvis tempereringslåget er lukket. Hvis ikke afgiver
enheden en advarselsbesked i intervaller med et akkustisk signal (se kapitel 4.4.1).
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4.3

Placering af materiale
Barkey plasmatherm kan påfyldes to forskellige steder.
1. mellem tempereringspudderne (effektiv placering)
2. mellem det tørre papir (filterpapir, se også kap.5.2)
kap. ) og under tempereringspudderne
(kun til nødstilfælde: Denne placeringsmulighed er kun tænkt til nødsituationer og er
forbundet med længere opvarmningstid, fordi når beholderne er placeret på bunden
kan de ikke kan opvarmes fra begge sider.)
sider.

► Løft tempereringspudderne med håndtaget og placer de beholdere som skal optøges
eller opvarmes i den valgte position.
ADVARSEL
Placer ikke beholderne under omrøreren! Omrøreren er for at sikre, at den er let at
få øje på markeret med rødt.

► Placer tempereringspudderne så de ikke folder ovenpå beholderne.
► Luk låget til tempereringsbeholderen og sørg for at det lukker med et klik.
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Illustration 10: Muligheder for placering af beholdere
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4.4

Valg og start af et program via menusystemet
Efter Barkey plasmatherm tændes, vises standard-skærmbilledet automatisk.
25.11.09

13:51:26

BLOD

PLASMA

Menü
Illustration 11: Standard-skærmbillede

Valget af et program kan ske via menusystemet eller via de to øverste funktionsknapper,
som bruges til hurtigvalg-programmerne. Mere om hurtigvalg-programmerne er et finde i
de efterfølgende kapitler.
Over den venstre og/eller højre funktionsknap kan de definerede programmer (her
"BLOD" eller "PLASMA") udvælges og startes.
Over ENTER-knappen ("Menu") lander brugeren i oversigten over hovedmenuen.
I det følgende beskrives vejen gennem hovedmenuen.
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Valg og start af programmet "PLASMA“

► På standard-skærmbilledet trykkes på ENTER-knappen ("Menu") for at
starte menusystemet.

► I oversigten over hovedmenuen kan der vælges mellem 4 menupunkter.
Brugermenu
Tilbage
Program
Tempereringstid
Funktionsknapper
Opfyldningsniveau

► Vælg ved hjælp af den venstre eller
▼

OK

▲

højre knap („▼“ eller „▲“)
"Program" og bekræft valget med
ENTER-knappen ("OK").

Illustration 12: Oversigt over hovedmenuen

Her vises undermenuen "Program", hvorunder der findes 5 forskellige programmer:
"PLASMA"

til optøgning af FFP

"BLOD"

til opvarmning af blod eller EK

"HPC"

til optøgning af stamceller

"BRUGER"

frit konfigurerbart program til
klinikspecifikke standarder

"KONTINUERLIG
ANVENDELSE"

til opvarmning og varmholdning af
ikke denaturerede
infusionsopløsninger

Her beskrives valget af programmet "PLASMA" som eksempel: ved valg af
programmerne "BLOD", "HPC", "BRUGER" og "KONTINUERLIG ANVENDELSE"
følges den samme fremgangsmåde.
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Brugermenu
Program
Tilbage
Start
Start
Start
Start
Start

▼

PLASMA
BLOD
HPC
BRUGER
KONTINUERLIG
ANVENDELSE

OK

► Vælg ved hjælp af den
venstre eller højre knap
(„▼“ ellerr „▲“)
„
"Program"
og bekræft valget med
ENTER-knappen
knappen ("OK").

▲

Illustration 13:: Brugermenu - program

ADVARSEL
Plasma, blod og HPC må kun opvarmes i en begrænset tidsperiode!
Enheden må ikke anvendes til kontinuerlig varmholdning af disse produkter!

ADVARSEL
Blod/fuldblod må ikke opvarmes, hvis enhedens aktuelle temperatur er over 37 °C.
Enheden afgiver i en sådan situation en besked om varmen.

PLASMA

► Efter påbegyndelsen af et program
Resterende tid 10:31
-

Stopp

+

vises blandt andet programmets navn,
den aktuelle vandtemperatur og den
resterende tid på displayet.

Illustration 14:: "Program "PLASMA"

Når et program starter fyldes tempereringspudderne med varmebærende væske og
omlejrer de i beholderen placerede materialer. Den varmebærende væske opvarmes og
cirkulerer rundt i tempereringspudderne. Programmets resterende tid vises på displayet.
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Der kan laves forudindstillinger til de enkelte programmer:
•

Ved programmerne "PLASMA", "BLOD" og "HPC" er det muligt at indstille
tempereringstiden.

•

Ved programmet "PLASMA" er det muligt at indstille måltemperaturen for den
varmebærende væske, i servicemenuen. Alle detaljer findes i en seperat
servicemanual, som kan indhentes hos Barkey GmbH & Co. KG.

•

Ved programmet "BRUGER”
BRUGER” er det også muligt at indstille flere størrelsesværdier i
servicemenuen. Alle detaljer findes i en seperat servicemanual,
ual, som kan indhentes
hos Barkey GmbH & Co. KG.
KG

Ændringen af resterende tid ved programmerne "PLASMA", "BLOD", "HPC" og
"BRUGER" via den venstre („ -“) eller højre knap („ +“) er beskrevet i kapitel 4.4.2.
Hvis der mens et program kører trykkes på ENTER-knappen
ENTER knappen ("stop"), afbrydes
programmet og displayet skifter tilbage til standard-skærmbilledet
standard skærmbilledet (se kapitel 4.4.5).

HENVISNING
Da der ved programmet "KONTINUERLIG ANVENDELSE" ikke er nogen
aktiveret resterende tid, vises „--:--".
„
". Det er i dette tilfælde ikke muligt at indstille
en resterende tid.

4.4.2

Tilpasning af resterende tid
Mens et program kører, har brugeren muligheden for at ændre den resterende tid, som
regel mellem 30 sek. og 99 min., ved hjælp af den venstre eller den højre knap („ -“ eller
„ +“). Hvis den aktuelle resterende tid er under 30 sekunder, gælder værdien som
minimal tilladt angivet værdi, for ikke utilsigtet
utilsigt at forlænge den resterende tid.

HENVISNING
Da der ved programmet "KONTINUERLIG ANVENDELSE" ikke er nogen
aktiveret resterende tid, vises „--:--".
„
Det er i dette tilfælde
ilfælde ikke muligt at indstille
en resterende tid.
I det tilfælde at det er muligt at ændre den aktuelle resterende tid, vil den af de to knapper
(„ -“ eller „ +“), der berøres først, blive afskåret fra forbindelsen til det program, som
kører. Den angivnee resterende tid bliver alt efter, hvilken af de to knapper, der bruges
afrundet til hele 10´er. Desuden angives den resterende tid blinkende på displayet.
Efter en tilpasning af den resterende tid ved et tryk på ENTER-knappen
ENTER knappen ("OK"), gælder
den nye angivnee værdi og det program, som kører fortsættes.
Hvis hverken de to knapper („ -“ eller „ +“) og ej heller ENTER-knappen
knappen ("OK")
reagerer, bliver den netop nyangivne resterende tid annulleret og programmet fortsætter
med den oprindelinge resterende tid.
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4.4.3

Meddelelser ved påbegyndelse af et program
Blod/fuldblod må ikke opvarmes, hvis enhedens aktuelle temperatur er over 37 °C. For
eksempel efter at plasma netop er blevet optøget og opvarmet og De efterfølgende vil
køre et program som opvarmer blod/fuldblod. De kan dog godt starte programmet
"BLOD".

BLOD
37,0°C
Vandtemperatur
for høj!

► Bekræft angivelsen med den venstre
knap ("ja"), for at starte programmet
trods for høj vandtemperatur.

=> 41,6°C
Start programmet?
Ja

Nej

► Bekræft angivelsen med den højre
knap ("nej"), hvis programmet ikke
skal startes.

Illustration 15: Meddelelse" "Vandtemperatur for høj!”

4.4.4

Meddelelser mens et program kører
Dersom låget til tempereringsbeholderen åbnes mens et program kører, fryses den
resterende tid, der angives en meddelelse på displayet og cirkulationen af den
varmebærende væske stopper. Dersom låget ikke lukkes igen indenfor 16 sek., udsendes
et akkustisk signal i intervaller.

PLASMA

Luk låget!

Resterende tid 10:31
-

Stopp

+

► Luk låget til tempereringsbeholderen
for at fortsætte programmet.

Illustration 16: Meddelelse "Luk låget!"
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HENVISNING
Hvis der før låget blev åbnet var aktive omrøringsbevægelser, fortsætter disse først igen,
når der er tilstrækkeligt indhold i tempereringspudderne.
Når et program påbegyndes, undersøges forbindelsen til en protokolprinter, hvis en sådan
er blevet konfigureret i servicemenuen. Hvis printeren ikke er tilsluttet, slukket eller der
er et teknisk problem, meddeles dette til brugeren med et blinkende symbol („ “) i det
øverste venstre hjørne på skærmen. I et sådant tilfælde bliver der mens det aktuelle
program kører ikke sendt yderligere informationer til printeren, hvilket ikke har nogen
indflydelse på tempereringsprocessen.

PLASMA

► Tilslut printeren til Barkey
plasmatherm og afprøv om den
fungerer hensigtsmæssigt.
Resterende tid 10:31
-

Stopp

+

► I givet fald, kan programmet afbrydes
og påbegyndes påny for at
protokollere processen.

Illustration 17:: Meddelelse fra printer

Uafhængigt af printerforbindelsens tilstand efter programstart, sker der ingen kontrol af
printerenn mens programmet kører.
Når et program påbegyndes, undersøges forbindelsen til computeren, hvis en sådan er
blevet konfigureret i servicemenuen. Hvis Barkey plasmatherm ikke er forbundet med
netværket, hvis netværksforbindelsen er afbrudt eller modtageren
modtageren ikke er parat eller i
stykker, meddeles dette til brugeren ved hjælp af et blinkende symbol („ “) i det øverste
hjørne af skærmen. I et sådant tilfælde bliver der mens det aktuelle program kører ikke
sendt yderligere informationer til computeren.
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PLASMA

► Forbind eventuelt Barkey
plasmatherm med netværket og
forsikr Dem om, at enheden er parat
til brug og ikke har tekniske
problemer.
Resterende tid 10:31
-

Stopp

+

► I givet fald, kan programmet afbrydes
og påbegyndes påny for at
protokollere processen.

Illustration 18: Meddelelse fra computer

Uafhængigt af computerforbindelsens tilstand efter programstart, sker der ingen kontrol
af printeren mens programmet kører, hvilket ikke har nogen indflydelse på
tempereringsprocessen.
Hvis en meddelelse som beskrevet i kapitel 4.4.5 om vandmangel ved afslutningen af et
program, hvor der 4 gange påmindes om, at der skal påfyldes vand og uden at dette sker,
så vil det næstkommende påbegyndte program blive afbrudt umiddelbart efter
påbegyndelsen.

Vandmangel!
Opfyld tank

► Sluk for enheden.
► Tænd for enheden.
Sluk enheden

► Påfyld vand som beskrevet i kapitel
5.3.2.

Illustration 19: Meddelelse om vandmangel

4.4.5

Meddelelser efter afslutning af program
Hvis tempereringstiden er udløbet, vises meddelelsen "Progam afsluttet" på displayet og
der afgives et intervalsignal. Hermed markeres det at programmet er afsluttet og at der
ikke sker forlænget og uhensigtsmæssig temperering.
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Programmet er
afsluttet

► Åbn låget på tempereringsbeholderen
eller
OK

► Bekræft afslutningen af programmet
med ENTER-knappen
knappen ("OK")

Illustration 20:: Program afsluttet

Skulle der mens programmet kører blive slået fast, at der er opstået vandmangel, bliver
der efter, at der gives bekræftelse på meddelelsen "Program afsluttet", afgivet endnu en
meddelelse om vandmanglen.
Ud over angivelsen på displayet, afgives der også et akkustisk impulssignal. Det drejer
sig her om signaler der følger hurtigt efter hinanden og som afviger fra signallydene
signa
i de
andre programmer. Også for denne
d
meddelelse bekræftes med ENTER-knappen
knappen ("OK").

Vandmangel!
Opfyld tank

► Bekræft meldingen med ENTERENTER
knappen ("OK").
OK

► Påfyld vand som beskrevet i kapitel
5.3.2.

Illustration 21:: Meddelelse om vandmangel ved afslutningen af programmet

HENVISNING
Denne meddelelse afgives også, hvis programmet afsluttes manuelt eller grundet en fejl.
fejl
HENVISNING
Hvis denne meddelelse bekræftes 4 gange uden at der påfyldes vand, bliver et
igangværende program ved næste automatiske tjek af vandmængden automatisk afbrudt
(se kapitel 4.4.4).
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4.4.6

Forudindstilling af tempereringstid "PLASMA“
Her beskrives forudindstilling af programmet "PLASMA" som eksempel: ved
forudindstilling af programmerne "BLOD", "HPC" og "BRUGER" anvendes den samme
beskrivelse som ved programmet "PLASMA".

ADVARSEL
Plasma, blod og HPC må kun opvarmes i en begrænset periode! Enheden må ikke
anvendes til kontinuerlig opvarmning af disse produkter!

► Tryk på ENTER-knappen
ENTER
("Menu") på standard-skærmbilledet
skærmbilledet for at starte
menusystemet.
Brugermenu
Brugermenu.
Tilbage
Program
Tempereringstid
Funktionsknapper
Opfyldningsniveau

Nu vises brugermenuen.

► Vælg ved hjælp af den venstre eller
▼

OK

▲

højre knap („▼“
▼“ eller „▲“)
„
"Tempereringstid" og bekræft valget
med ENTER-knappen
knappen ("OK").

Illustration 22:: Brugermenu

Brugermenu
Tempereringstid
Tilbage
PLASMA Tid
BLOD Tid
HPC Tid
BRUGER Tid

▼

OK

20:00
15:00
5:00
20:00

▲

I denne undermenu kan det ønskede
program udvælges ved hjælp af den
venstre eller højre knap („▼“
(„
eller „▲“)
og ved brug af ENTER-knappen
ENTER
("OK"),
kan ændringerne for tempereringstiden
aktiveres.

Illustration 23: Menu tempereringstid
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Brugermenu
Tempereringstid
Tilbage
PLASMA Tid
BLOD Tid
HPC Tid
BRUGER Tid

20:00
15:00
5:00
20:00

OK

▼

▲

Nedenstående vises til brug ved indstilling
af tempereringstid for programmet
"PLASMA".

► Tryk på ENTER-knappen ("OK").
Nu kan den viste, blinkende
tempereringstid ændres individuelt for
hvert enkelt program af brugeren ved
hjælp af den venstre eller den højre knap
(„ -“ eller „ +“).

Illustration 24: Indstilling af temperatur
til programmet "PLASMA"

Brugermenu
Tempereringstid
Tilbage

► Tryk efter at have angivet

PLASMA Tid
BLOD Tid
HPC Tid
BRUGER Tid

25:00
15:00
5:00
20:00

OK

▼

▲

ændringerne for tempereringstiden på
ENTER-knappen ("OK").
Efter tryk på ENTER-knappen ("OK")
bliver den aktuelt indstillede
tempereringstid anvendt for det udvalgte
program (f.eks. "PLASMA"). Herefter
kan De igen ved hjælp af den venstre eller
højre knap („▼“ eller „▲“) udvælge det
ønskede menupunkt.

Illustration 25: Ændret tempereringtid
til programmet "PLASMA"

Brugermenu
Tilbage
Program
Tempereringstid
Funktionsknapper
Opfyldningsniveau

► Vælg menupunktet "Tilbage" i
▼

OK

▲

menuen for tempereringstiden for at
gå tilbage til brugermenuen.

Illustration 26: Brugermenu

Tempereringstiden er nu ændret. Ved ændringer af tempereringstiden for "BLOD",
"HPC" og "BRUGER" følges den samme fremgangsmåde.
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4.4.7

Referenceværdier, tempereringstid ved optøgning af FFP
På standard-skærmbilledet
skærmbilledet på Barkey plasmatherm vises temperaturen for den
varmebærende væske for det program,
program, der netop kører. De angivne temperaturer er ikke
den samme som temperaturen i blodprodukterne.
Tempereringstiden (altså den tid, som Barkey plasmatherm behøver for samtidigt at optø
f.eks. fire FFP´er) afhænger af forskellige øvrige faktorer (som f.eks.
f.eks. FFP´ernes
starttemperatur, den varmebærende væskes temperatur, størrelsen på FFP´erne, antallet af
FFP´er, programvalg, etc.).
De nedenfor fastlagte betingelser i tabel 1 henviser til de angivne værdier i tabel 2
(referenceværdier for tempereringstid i minutter for at opnå min. 5°C i hver FFP) og tabel
3 (referenceværdier for tempereringstid i minutter for at opnå 33°C).
HENVISNING
Afvigelser i betingelserne (som FFP´ernes starttemperatur, den varmebærende
væskes temperatur, størrelsen på FFP´erne,
FFP´erne, antallet af FFP´er, programvalg, etc.)
kan under særlige omstændigheder føre til en forandring i de her angivne
tempereringstider!

HENVISNING
Betingelser:
Program "PLASMA"
"PLAS
er udvalgt
FFP´ernes størrelse (170 x 110 x 20 mm)
Mængde i hver FFP ca. 250 ml/præparat
Starttempereatur: -35°C
Yderemballage: ingen
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Betingelser
Program
PLASMA

FFP
Størrelser

Mængde i
hver FFP

(ca. 170 x 110
x 20 mm)

250 ml

Påfyldt med

Påfyldt med

Påfyldt med

Påfyldt med

1 FFP

2 FFP´er

3 FFP´er

4 FFP´er

uden ekstra
Yderemballage

Tempereringstid i minutter for at opnå 5°C
Systemtemperatur
45°C
37°C

1
11
14

Antal FFP´er (se table 1)
2
3
11
12
14
15

4
12
15

Antal FFP´er (se table 1)
2
3
14
16
22
24

4
20
30

Tempereringstid i minutter for at opnå 33°C
33
Systemtemperatur
45°C
37°C

4.4.8

1
14
22

Forudindstilling af tempereringstid og start af programmet "BLOD"
ADVARSEL
Plasma, blod og HPC må kun opvarmes i en begrænset tidsperiode!
Enheden må ikke anvendes til kontinuerlig varmholdning af disse produkter!
ADVARSEL
Blod/fuldblod må ikke opvarmes, hvis enhedens aktuelle temperatur er over 37 °C.
Enheden afgiver i en sådan situation en besked om varmen.
Forudindstilling og start af programmet "PLASMA" er beskrevet i kapitlerne 4.4.1 og
4.4.3.. Ved forudindstilling og start af programmet "BLOD", følges de samme
retningslinjer. Der vælges "BLOD" i stedet for "PLASMA".

4.4.9

Forudindstilling af tempereringstid og start af programmet "HPC"
ADVARSEL
Plasma, blod og HPC må kun opvarmes i en begrænset tidsperiode!
Enheden må ikke anvendes til kontinuerlig varmholdning af disse produkter!
Forudindstilling af tempereringstid og start af programmet "PLASMA" er beskrevet i
kapitlerne 4.4.1 og 4.4.3 som eksempel. Ved forudindstilling af tempereringstid og start
af programmet "HPC", følges de samme retningslinjer. Der vælges "HPC" i stedet for
"PLASMA".
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4.4.10 Forudindstilling af tempereringstid
tempereringstid og start af programmet "BRUGER"
ADVARSEL
Plasma, blod og HPC må kun opvarmes i en begrænset tidsperiode!
Enheden må ikke anvendes til kontinuerlig varmholdning af disse produkter!
ADVARSEL
Blod/fuldblod må ikke opvarmes, hvis enhedens aktuelle temperatur
temper
er over 37 °C.
Enheden afgiver i en sådan situation en besked om varmen.
Forudindstilling af tempereringstid og start af programmet "PLASMA" er beskrevet i
kapitlerne4.4.1 og 4.4.3 som eksempel. Ved forudindstilling af tempereringstid og start af
programmet
met "BRUGER", følges de samme retningslinjer. Der vælges "BRUGER" i stedet
for "PLASMA".
Indstillingen af andre størrelser i programmet "BRUGER" kan kun gennemføres i
servicemenuen (se seperat servicemanual). Eftersom der foreligger en fare for, at der ved
ve
forkerte angivelser af størrelse kan forekomme skader på eller ødelæggelse af det
tempererede materiale, er det nødvendigt at følge følgende retninglinjer for sikkerhed
nøje:
ADVARSEL
Bølgebevægeler må ikke anvendes til opvarmning af blodbeholdere eller
ell
erytrocyt-koncentrater,
koncentrater, fordi det kan føre til beskadigelse af cellematerialet eller
klumpedannelse.
ADVARSEL
For at forhindre skadelige anvendelsestemperaturer og forkerte tidsindstillinger må
indstillingen af programmet "ANVENDER" må kun udføres og dokumenteres af
erfarent medicinsk personale.
4.4.11 Temperering under kontinuerlig anvendelse
ADVARSEL
Plasma, blod og HPC må kun opvarmes i en begrænset tidsperiode!
Enheden må ikke anvendes til kontinuerlig varmholdning af disse produkter!
Den kontinuerlige anvendelse må kun ske med ikke denaturerede produkter, som
f.eks. saltopløsninger!
Starten af programmet "PLASMA" er beskrevet i kapitlerne 4.4.1 og 4.4.3 som eksempel.
Ved start af programmet "KONTINUERLIG ANVENDELSE", følges de samme
retningslinjer. Der vælges "KONTINUERLIG ANVENDELSE" i stedet for "PLASMA".
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HENVISNING
I menupunktet kontinuerlig anvendelse er det ikke muligt at foretage
tidsindstillinger eller bølgebevægelser.
4.5

Oversigt over funktionsknapperne
Begge de øverste funktionsknapper på kontrolpanelet styrer programmer, som De kan
starte direkte efter, at enheden er tændt via menusystemet.
I brugermenuen kan De under menupunktet "Funktionsknap" bruge begge knapper til
programmet hurtigvalg og indkode de programmer De oftest anvender eller andre
programmer.
Brugermenu
Tilbage

► Tryk på ENTER-knappen
knappen ("Menu")

Program
Tempereringstid
Funktionsknapper
Opfyldningsniveau

på standard-skærmbilledet
skærmbilledet for at starte
menusystemet.
Nu vises brugermenuen.

► Vælg ved hjælp af den venstre eller
▼

OK

▲

højre knap („▼“
▼“ eller „▲“)
„▲
"Funktionsknapper"
unktionsknapper" og bekræft valget
med ENTER-knappen
knappen ("OK").

Illustration 27: Brugermenu

BLOD

PLASMA

Programmering af
Funktionsknapper

Nu vises et skærmbillede, hvor begge
aktuelle hurtigvalg-programmer
programmer er at se,
f.eks. "BLOD" og "PLASMA", som ses
på billedet.
► Tryk på den øverste venstre
funktionsknap indtil det ønskede
program vises.
► På samme måde indstiller De med den
højre funktionsknap
ap et ønsket
program.

► Bekræft valget med ENTER-knappen
ENTER
OK

("OK") når begge ønskede
programmer er vist.

Illustration 28:: Indkodning af hurtigvalg-programmer
hurtigvalg
til de to øverste funktionsknapper

Denne indstilling forbliver i systemet indtil et nyt program/programmer erstatter dem.
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4.6

Meddelelse om opfyldningsniveau
Menupunktet "Opfyldningsniveau" tjener til kontrol af det aktuelle niveau i Barkey
plasmatherm. Afhængig af niveauet sendes meddelelsen "Opfyld tanken"! (dvs.
vandmængden) eller "Tanken er fuld" (tilstrækkeligt varmebærende væske).
Brugermenu
Tilbage

► Tryk på ENTER-knappen
ENTER
("Menu")

Program
Tempereringstid
Funktionsknapper
Opfyldningsniveau

på standard-skærmbilledet
skærmbilledet for at starte
menusystemet.
Nu vises brugermenuen.

► Vælg ved hjælp af den venstre eller
OK

▼

▲

højre knap („▼“
▼“ eller „▲“)
„
"Opfyldningsniveau" og bekræft
valget med ENTER-knappen
ENTER
("OK").

Illustration 29:: Brugermenu

Opfyldningsniveau
Fuldstændig udtømning af pudderne!

Opfyld tank!

Tilbage

Der vises den samme status som ses på
billedet. Afhængig af niveauet sendes
meddelelsen "Opfyld tanken"! (dvs.
vandmængden) eller "Tanken er fuld"
(tilstrækkeligt varmebærende væske).

Illustration 30:: I menuen vises opfyldningsniveu-meddelelsen ""Opfyld tank"

PAS PÅ
Dersom billedet i eksemplet "Opfyld tank" vises skal tanken opfyldes med
destilleret eller demineraliseret vand. Følg retninglinjerne beskrevet i kapitel 5.3.2
i denne brugsanvisning.
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Opfyldningsniveau
Tanken er fuld

Hvis tanken er tilstrækkeligt fuld med
vand, vises statusmeddelelsen "Tanken er
fuld". Baggrundsbelysningen i displayet
blinker samtidigt og enheden udsender et
pulserende, akkustisk signal.

► Vælg menupunktet "Tilbage" i
Tilbage

menuen for at gå tilbage til
brugermenuen.

Illustration 31: I menuen vises opfyldningsniveu-meddelelsen "Tanken er fuld""
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4.7

Stregkodelæser
Hvis en stregkodelæser er tilsluttet til Barkey plasmatherm DTM og korrekt konfigureret
i servicemenuen er det muligt, ved siden af brugerens identifikation (ID) at indlæse op til
max. 8 prøve-id´er.
25.11.09

13:51:26

PLASMA

BLOD

ID: --1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

----------------Menü

▼

Illustration 32: Bruger og prøve-id´er

Hvis der ikke er blevet indscannet bruger-id eller prøve-id´er vises teksten "ID": henviser
til indtastningssted for bruger-id. Efter at den pågældende stregkode er blevet scannet ind,
vises den under positionen "ID", hvorefter det automatisk muliggøres at indtaste den
første prøve-id ("1"). Hvis der ikke ønskes nogen angivelse af bruger-id, kan der angives
en dummy-kode eller ved bekræftelse med den venste knap („▼“) skiftes direkte til den
første prøve-id. Her kan den pågældende prøve-id nu angives. Efter hver indscanning
følger et automatisk skift til den efterfølgende position.
25.11.09

13:51:26

PLASMA

BLOD

ID: 8370337188382
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

4006144104518
--------------▼

Menu

Illustration 33: indscannet bruger- og prøve-id

Det er ikke tvingende nødvendigt at indscanne alle 8 prøve-id´er. Det er til enhver tid
muligt parallelt at starte et program.
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Dersom der også indtastes et 8. prøve-id skifter indtastningsmarkøren efterfølgende til
symbolet „▼“, som også vises inverteret. Denne situation gør det ikke muligt at tilføje
yderligere stregkoder.
Hvis et bruger-id skal rettes eller slettes, udvælges positionen "ID" med den venstre knap
(„▼“). Bruger-id´et bliver herefter overskrevet med den nye indscannede stregkode og
position "1" er det sted, hvor indtastningsmarkøren springer til.
Dersom der ved position "ID": trykkes på den højre knap („ “), slettes bruger-id´et.
Også i dette tilfælde skifter indtastningsmarkøren efterfølgende til position "1".
Dersom et prøve-id skal rettes eller slettes, sker det på samme måde.
Efter korrekt afslutning på et program, bliver stregkoderne for bruger-id´erne (ID) samt
de 8 prøve-id´er slettet automatisk. Dersom et program afsluttes manuelt eller grundet en
indtrådt fejl, forbliver informationerne i systemet. Disse kan efter behov, som allerede
beskrevet, slettes manuelt. Dersom enheden slukkes, slettes samtlige indscannede
stregkoder.
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5
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Rengøring
Barkey plasmatherm er takket være de glatte overflader og runde kanter let at rengøre.
Rengøring og aftørring med desinficeringsmiddel skal ske jævnligt. Det anbefales at
rengøre alle overflader hver gang enheden har været i brug.
ADVARSEL
Inden De gennemfører rengøring eller aftørring med desinficeringsmiddel
•

Sluk for Barkey plasmatherm på tænd-/slukknappen
tænd /slukknappen og træk stikket ud af
stikkontakten.

•

Hæld ikke rengøringsmiddel og deinficeringsmiddel direkte ud på enheden.
Fugt i stedet en klud og tør enheden over med kluden.

•

Hæld aldrig rengøringsmiddel ned i enhedens ventileringssystem.

•

Desinficer aldrig enheden med damp (f.eks. autoklaver), varm luft eller
thermokemisk rengøringsmiddel.

Alkoholbaserede midler som ikke er skadelige
skadelige at indånde fra detailhandlen skal bruges
som desinficeringsmiddel (med natriumhypochlorit med 1,4% blegemiddelopløsning eller
aldehyd<0,2%).

►

Rengør enheden med en vand-/sæbeopløsning.
vand

►

Sørg for at overfladen er tør og anvend et desinficeringsmiddel til overflader.

►

Husk at tage trækketiden defineret af producenten af desinficeringsmidlet i
betragtning!

►

Efter trækketiden aftørres enheden med en engangsklud.

ADVARSEL
Ejeren af enheden bør ikke anvende andre rengøringsrengørings eller
dekontamineringsmetoder end dem som producenten anbefaler.
Dersom andre rengøringsrengørings eller dekontamineringsmidler anvendes, skal der forud
herfor tages kontakt til producenten for at sikre, at disse midler ikke er skadelige
for enheden.
Vi henviser desuden til hygiejneforanstaltninger
hygiejneforanstaltn
og -instruksioner
instruksioner i Deres klinik.
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Tørt papir
Ved levering af enheden er et filterpapir (tørt papir) placeret på bunden af
tempereringsbeholderen til hygiejne-kontrol.
hygiejne kontrol. Enventuelle utætheder i beholderne
indeholdende materiale samt urenheder i enheden bliver dermed lette at genkende.
Hvis filterpapiret
et bliver fugtigt, forbindes begge følere (Metalkontakter) på bunden af
tempereringsbeholderen. Der afgives et akkustisk signal og vises en advarselsbesked på
displayet.

► Udskift papiret efter endt rengøring af enheden.
HENVISNING
Det tørre papir indkøbes hos Barkey GmbH & Co. KG:
Artikel nr. 212.10005, æske med 60 styk
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5.3

Udskiftning af vand
Årligt bruges der to micropur-tabletter
micropur
efter udskiftning af vandet.
Når vandet udskiftes efter et år, er der med brug af micropur og destilleret
dest
eller
demineraliseret vand ikke nogen kimdannelse.
HENVISNING
Efter behov kan micropur-tabletterne
micropur
indkøbet hos Barkey GmbH & Co. KG.
KG
Udskiftning af vandet skal ske på følgende måde.

5.3.1

Lad vandet løbe ud

► Sluk for enheden på tænd-/slukknappen.
tænd
ADVARSEL
Træk ikke enheden længere ud end her angivet!

► Træk enheden ud over kanten på det
sted den er placeret, så den med
forenden står cirka 15 cm ud over
denne.

► To ekstra ben under enheden
forhindrer,
indrer, at den vipper forover.
Illustration 34:: Træk enheden fremad
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► Træk afløbsslangen ud fra bunden på
enheden og hold enden på slangen
over en beholder og lad den
varmebærende væske løbe ud.
Illustration 35: Afløbsslange

► Skru propperne fra beholderen ud
(bagerst til højre på oversiden af
enheden) ved at dreje til venstre på
dem. Der anvendes en mønt til at
dreje med.
Illustration 36: Beholder med propper
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► Åbn hanen nedefra ved at dreje mod
venstre (90º). Lad den varmebærende
væske løbe ud.
Illustration 37:: Åbn for hanen

► Løft tempereringspudderne en smule og sørg for at beholderen tømmes komplet.
► Hold godt fast i enheden og løft den en smule bagtil indtil den er fuldstændig tømt.
► Luk for hanen, tryk slangen fast igen på enhedens bund, så den igen ved hjælp af
knopperne på siden sidder fast, og skub enheden tilbage på dens plads.
5.3.2

Påfyld vand
► Hvis De ikke genopfylder enheden, men kun lader vandet løbe ud:
skru propperne ud, som beskrevet i kapitel 5.3.1.

► Hvis enheden påfyldes med vand, tændes enheden først på tænd-/slukknappen.
tænd
Enheden
en afgiver en meddelelse om, at vandet kan påfyldes.

► Ved påfyldning af vand, vælg de i kapitel 4.6 beskrevne opfyldningsniveau i menuen.
► Tilfør to micropur
icropur-tabletter gennem opfyldningsåbningen.

PAS PÅ
Det er nødvendigt at tilføje to micropur-tabletter
micropur tabletter til det destillerede eller
demineraliserede vand.
I tilfælde af en ny levering og udskiftning af enheder samt efter vedligeholdelse og
reperatur ligger
ligg der allerede to micropur-tabletter
tabletter i tanken til den varmebærende
væske.
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► Placer en passende tragt i åbningen til
tanken og påfyld den påkrævede
mængde demineraliseret eller
destilleret vand:
•

ca. 9 liter, hvis ny
opfyldning

•

ca. 1 liter ved
påfyldning efter en
advarsels- eller
fejlmelding, som har
ført til en opfordring til
påfyldning

Illustration 38: Påfyldning

► Stop påfyldningen så snart det akkustiske signal afgives og følgende besked vises:
"Tanken er fuld".

► Tryk på ENTER-knappen ("OK").
► Skru igen propperne i påfyldningsåbningen. Brug en mønt til at skrue dem til.
Enheden er nu opfyldt i følge alle regler med varmebærende væske.
Følg følgende procedure for at lufte tempereringspudderne:

► Træk den øverste venstre slange ud, så vandet kan stige opad i vandkanalerne.
► Vent i cirka 5 sekunder. Tilslut herefter igen slangen i indstikket.
► Start herefter et program uden materiale i beholderen.
► Hvis pumpen ikke med det samme pumper varmebærende væske ud i pudderne, så
stop programmet og start det igen efter en kort pause. Hvis nødvendigt kan dette
gentages flere gange indtil pumpen pumper væsken som ønsket.

► Når tempereringspudderne er fulde åbnes låget til tempereringsbeholderen.
► Ved at trykke på pudderne med hånden i retning af den højre slangetilslutning kan
luftbobler fjernes. Der opstår en klukkende lyd når boblerne fjernes.

► Luk herefter låget til tempereringsbeholderen så at tempereringspudderne igen fyldes.
► Hvis større mængder luft findes i tempereringspudderne, skal processen gentages.
► Små luftbobler forsvinder når varmebærende væske er i bevægelse.
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Vedligeholdelse
Ud over rengøring af enheden og den i følge BGV A3* foreskrevne kontrolgennemgang
af den elektriske sikkerhed, indebærer vedligeholdelsen af enheden en regelmæssig
sikkerhedsteknisk kontrol og en regelmæssig udskiftning af batteriet.
Begge disse handlinger må kun udføres af kvaliciferet servicepersonale eller
medarbejdere hos Barkey GmbH & Co. KG. Kurser for medicinteknikere om
kontrolgennemgang og istandsættelse af Barkey plasmatherm tilbydes af Barkey GmbH
& Co. KG. Aktuelle kursusdatoer og priser kan indhentes direkte under telefonnummer
+49 (5202) 9801-30.
På den sidste side i denne brugsanvisninger finder De et udkast til et stamblad for
enheden. Det kan anvendes som det første blad i en stambog for enheden, hvor alle
vedligeholdelsesaktiviteter dokumenteres.
*

6.1

BGV A3
Fagforbundets forskrift A3
(Elektriske anlæg og systemenheder)

Sikkerhedsteknisk kontrol
Temperaturindstilling på Barkey plasmatherm er som ved alle elektroniske enheder
afhængig af den normale aldring og tolerence for elektroniske enheder.
For at sikre, at temperaturindstillingerne på Barkey plasmatherm konstant er indenfor den
angivne tolerenceramme, er en årlig sikkerhedsteknisk kontrol påkrævet og skal
gennemføres af kvalificeret servicepersonale eller medarbejdere hos Barkey GmbH & Co.
KG (se § 6 MPBetreibV*).
Indenfor rammerne af den sikkerhedstekniske kontrol, skal der ligeledes årligt
gennemføres en kontrol af den elektriske sikkerhed på Barkey plasmatherm.
Barkey plasmatherm gennemfører når den tændes altid selv en egenkontrol.
Sikkerhedskontrollens væsentligste bestanddel består i en kontrol af enhedens
målefunktion. Indenfor rammerne af den sikkerhedstekniske kontrol, skal risten ved
luftningindgang- og udgang kontrolleres og hvis påkrævet rengøres.
Alle detaljer omkring service og sikkerhedsteknisk kontrol er at finde i en
servicevejledning, som kan indhentes hos Barkey GmbH & Co. KG.
*

MPBetreibV

Forordning for medicinsk udstyr
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Udskiftning af batteri
Batteriet i enheden (litiumbatteri CR 1225,3 V) skal udskiftes hvert 3. år.
år

PAS PÅ
Kun kvalificeret servicepersonale og medarbejdere hos Barkey GmbH & Co. KG
må udskifte batteriet. De gældende regler for bortskaffelse af batteriet skal
overholdes. Efter udskiftning af batteriet skal enhedens ur indstilles påny.
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Fejlmeldinger
Fejl, som påkræver genstart eller service af en teknikker, tilkendegives med en tekst i
displayet og et fejlnummer, som gemmes af enheden til brug for en senere fejldiagnose.
Desuden aktiveres den gule lampe (LED) på kontrolpanelet og der udsendes et
vedvarende akkustisk signal.
Ved fejlmelding som kræver at enheden slukkes, følges denne fremgangsmåde:

► Notér Dem fejlmeldingen.
► Skriv fejlnummer og serienummer op
► Afbryd brugen af enheden.
► Giv besked til medicinteknik eller service hos
Barkey GmbH & Co. KG

HENVISNING
Enhedens serienummer kan ved fejlmelding i nogle tilfælde ikke længere vises.
HENVISNING
Mærkepladen er placeret på den venste side af huset.
I servicemenuen kan de seneste 6 fejl fremkaldes. Alle detaljer findes i en seperat
servicemanual, som kan indhentes hos Barkey GmbH & Co. KG.
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Fejlmeldinger

Fugtfølere
Dersom en væske løber ud i tempereringsbeholderen, afgives der via fugtfølerne i
beholderens bund, et akkustisk impulssignal og der vises en blinkende
advarselsmeddelelse på enhedens display.

Tempereringspudder
eller
beholderindhold
er løbet ud!

► Tryk på ENTER-knappen ("OK") for
at bekræfte.

► Sluk for enheden.
► Rengør, desinficer og tør
tempereringspudderne og
tempereringsbeholderen.
OK

► Udskift filterpapiret (tørt papir).

Illustration 39: Fugtfølernes meddelelse

7.2

Overtemperatur
Denne fejlmelding udløses, hvis der opstår en overtemperatur i enheden.

! Fejl!
Overtemperatur!

Fejlnummer: xxx
SN: 1234567

► Notér Dem fejlmeldingen.
► Skriv fejlnummer (xxx) og
serienummer op (SN).

Sluk enheden

► Afbryd brugen af enheden og lad den
afkøle.

Illustration 40: Fejlmelding "Overtemperatur!"

En overtemperatur kan forekomme af forskellige grunde. På baggrund af fejlmeldingen er
det muligt at stille en fejldiagnose (se også kapitel 7.6). For at slå fast om der er tale om
en fejl, er det nødvendigt efter en kort afkølningsfase at tænde for enheden igen.
Dersom fejlmeldingen igen vises, så tag kontakt til medicinteknik eller service hos
Barkey GmbH & Co. KG med angivelse af fejlmelding og serienummer.
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7.3

Omrører blokkeret
Hvis omrøren til funktionen "Bølgebevægelse" er blokkeret, vises følgende fejlmelding:

! Fejl!
Omrørerer
blokkeret!
Fejlnummer: 098
SN: 1234567

► Notér Dem fejlmeldingen.
► Skriv fejlnummer (098) og

Sluk enheden

serienummer op (SN).

► Afbryd brugen af enheden.

Illustration 41: Fejlmelding "Omrørerer blokkeret!"

7.4

Tanken er tom
Hvis tanken er tom eller niveauet i tanken har nået et kritisk punkt for opvarmning, vises
følgende feljmelding:

! Fejl!
Tanken er tom!

Fejlnummer: 100
SN: 1234567

► Notér Dem fejlmeldingen.
► Sluk for enheden.

Sluk enheden

► Påfyld vand som beskrevet i kapitel
5.3.2.

Illustration 42: Fejlmelding "Tanken er tom!"
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Fejl i enheden
En fejl i enheden kan have forskellige grunde. På baggrund af fejlmeldingen er det muligt
at stille en fejldiagnose (se også kapitel 7.6)

! Fejl!
Fejl i enheden!

Fejlnummer: xxx
SN: 1234567

► Notér Dem fejlmeldingen.
► Skriv fejlnummer (xxx) og

Sluk enheden

serienummer op (SN).

► Afbryd brugen af enheden.
Illustration 43: Fejlmelding "Fejl i enheden!"

7.6

Fejlnumre
Fejlnumrene, som påkræver, at enheden slukkes, er opstillet i følgende tabel. Fejl, som
påkræver genstart af systemet gennem brugeren, er markeret med gråt.
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Fejlnum
mer
10, 11

Fejlbeskrivelse
Fejl i displayet

Bemærkninger
Eventuelt er der ingen tekst i displayet at
se.
Visningen i displayet er muligvis
ikke korrekt.

20 til 23 intern fejl i enheden
30, 31 Kontrolsummen i enhedens
interne data er fejlagtig
32
Kontrolsummen i
programlagringen er
fejlagtig
33
Kontrolsummen i
hukommelsen er fejlagtig
40
Uret går forkert
41
Fejl ved indstilling af uret
42
Fejl ved indstilling af
datoen
43
Fejl ved indlæsning af
tidspunkt
44
Fejl ved indlæsning af
datoen
45
Uret går ikke
Udskift batteriet
(kun gennem autoriseret fagpersonale).
Herefter indstilles tid og dato.
60
"Watchdog timer" har
fundet en fejl.
70 til 73 Fejl ved måling af
Mulig grund: Føler defekt, føler i stykker
temperatur/
temperaturfølere
80 til 81 Overtemperatur (software) Genstartning af systemet/lad enheden afkøle
ved temperaturmåling
90
Forsyningsspænding,
Mulig grund: Overtemperatur
pumpe og varme mangler
91
Funktion for program
fejlagtig
92
Overtemperatur
Genstartning af systemet/lad enheden afkøle
(elektronisk) ved
temperaturmåling
97
Funktion for programmet
bølgebevægelse er
fejlagtig.
98
Forsyningsspænding til
Genstart af systemet/fjern blokkering af omrører
omrørermotoren mangler.
100
Opfyldningsniveauet i
Genstart systemet/ Opfyld tank
tanken er kritisk: Varmen
blev afbrudt.
110
Kommunikation / interface
defekt.
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Garanti og ansvarsfraskrivelse
Garantien for Barkey plasmatherm løber over 24 måneder fra leveringsdato.
Barky GmbH & Co. KG udsteder denne garanti i stedet for kontrakter af anden art eller
lovgivningsmæssige garantier på produktet eller andre markedstypiske garantier eller
krav og hæfter ikke for andre forpligtelser end de nedenfor anførte.
Grundet kendsgerningen af, at Barkey GmbH & CO. KG ikke har kontrol over kvaliteten
af vedligeholdelsesarbejde, som ikke gennemføres af Barkey-personale
Barkey personale og eftersom
Barkey GmbH & Co. KG ikke kan vurdere, hvilken påvirkning sådant vedligholdelsesvedligholdelses
og garantiarbejde kan have af enheden
enheden og dens funktionsdygtighed, fraskriver Barkey
GmbH & Co. KG sig ethvert ansvar for materiel skade, beskadigelser eller skader som
følge af sådant arbejde, som opstår som et resultat af brugen af enheden i de tilfælde, hvor
det ikke er Barkey-personale
personale som
som foretager reparationen eller vedligeholdelsen.
Barky GmbH & Co. KG afviser ethvert ansvar for inddirekte beskadigelser eller
følgeskader af enhver art og indskrænker sig til at en forpligtelse til at reparere og erstatte
enheden.
Barkey GmbH & Co. KG påtager
påtager sig intet ansvar eller erstatningsanvar for andre dele end
de i denne brugsanvisning anførte tilbehørsdele, for brugen af ikke-orginale
ikke orginale dele samt for
brug/montage af enkeltdele, som ikke stemmer overens med det anførte i denne
brugsanvisning. Brugen af andre enkeltdele og tilbehør end det i denne brugsanvisning
anførte fører til reducering af producentens garanti for enheden.
Barkey GmbH & Co. KG ser ene og alene sig selv ansvarlige for påvirkning af sikkerhed
og enhedens stabilitet
abilitet og ydeevne, hvis
• Udvidelser, nye indstilinger, ændringer eller reperatur
udføres af bemyndiget personale
• de sikkerhedstekniske kontrolgennemgange og vedligeholdelsesarbejde beviseligt
udføres af fagpersonale indenfor de definerede intervaller og under
under vejledning af
producenten
• de elektriske installationer på anvendelsesstedet følger lokale regler og de givne
informationer om enheden og, i det fald de gør sig gældende, er i overensstemmelse
med IEC-krav
• at enheden anvendes i overensstemmelse med det som er beskrevet i denne
brugsanvisning
• kontrollen af den elektriske sikkerhed beviseligt gennemføres i overensstemmelse
med gældende regler og indenfor de angivne intervaller.

ADVARSEL
For ændringer og istandsættelse af enheden som egenhændigt gennemføres
gennemf
af
bestiller eller ikke autoriseret tredjemand fralægger Barkey GmbH & Co. KG sig
ethvert ansvar.
Vi anbefaler, at nødvendige reparation og regelmæssig vedligeholdelse gennmføres
af Barkey GmbH & Co. KG.
KG
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Kundeservice
Barkey plasmatherm kræver ringe vedligeholdelse og er driftssikker. Dersom der på trods
af det nøje valg af enkeltdele og den høje kvalitet, skulle være behov for reparatur, bedes
følgende tages i betragtning:
Defekte enheder bedes indsendt til genbrugs-reparatur til Barkey GmbH & Co. KG.
Barkey GmbH & Co. KG sørger for at alle enkeltdele sorteres korrekt og bortskaffelse af
materialet.
Vi anbefaler, at nødvendig reparation gennemføres af Barkey GmbH & Co. KG eventuelt
med deltagelse fra Deres fagpersonale ved specielle produktkurser omkring kontrol og
vedligeholdelse.
Producenten leverer ved bestilling af og mod et gebyr en servicemanual, der indeholder
alle nødvendige strømskemaer, lister over enkeltdele, kontrolvejledning og serviceinformation, og som understøtter korrekt uddannet teknisk personale til at kunne reparere
alle dele af enheden og som betragtes som mulige at reparere af producenten.
Hvis reparation eller vedligeholdelse ikke er muligt på det sted enheden er opstillet, skal
den indsende.
Husk før forsendelseaf enheden at tage højde for følgende regler:
•

Indsend kun den defekte enhed til genbrugs-reparatur til Barkey GmbH & Co. KG.
eller vores autoriserede handelssamarbejdspartnere.

•

Enheden skal før forsendelse rengøres og hvis nødvendigt desinficeres.

•

Der må ikke forekomme udslip af sundhedsskadelige substanser, f.eks. giftige,
krebsfremkaldende, biologiske farlige eller radioaktive substanser fra den indsendte
enhed. For skader, som opstår grundet manglende rengøring og desinficering, hæfter
afsender.

•

Til hvert enkelt indsendt enhed vedlægges et formelt bevis på, at den er rengjort.
Ved henvendelse til Barkey GmbH & Co. KG fremsendes skemaer til brug som
beviser.

•

Ikke rengjorte enheder og enheder uden formelle beviser på gennemført rengøring,
sendes af sikkerhedsmæssige årsager tilbage til afsender uden at være blevet
kontrolleret eller repareret.

•

Følg rengørings- og desinficeringsvejledningen i denne brugsanvisning.

•

Husk at medsende en kort beskrivelse af fejlen på enheden. Det sparer Dem for
omkostningerne for fejlsøgning.

•

Pak enheden til forsendelse til Barkey GmbH & Co. KG således, at der ikke opstår
skader under transport. Barkey GmbH & Co. KG hæfter ikke for skader sket under
transport, som kan føres tilbage til utilstrækkelig pakning af forsendelsen.
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Kundeservice

Kundeservise hos Barkey GmbH & Co. KG er åben
Mandag til fredag
Lørdag og søndag
og kan nås telefonisk under
der
E-mail:

07.00 - 20.00
10.00 - 18.00
+49(0)5202-9801-30
info@barkey.de

ADVARSEL
For ændringer og istandsættelse af enheden som egenhændigt gennemføres af
bestiller eller ikke autoriseret tredjemand fralægger Barkey GmbH & Co. KG sig
ethvert ansvar.
Vores reparatur- og montagebetingelser gør sig gældende samt vores garantibetingelser.
Vi leverer under de "Generelle leveringsbetingeler for produkter og ydelser i
elektronikindustrien".
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10 Fabriksindstillinger af programmerne
Program PLASMA
Indstillet temperatur

45

°C

Tempereringstid

20

min

Omrørerens bevægelsesinterval
Omrøringstid

2
18

min
min

Omrører i bevægelse
Omrører ikke i bevægelse

18
0

min
min

Program BLOD
Indstillet temperatur

37

°C

Tempereringstid

15

min

Omrørerens bevægelsesinterval
Omrøringstid

0
0

min
min

Omrører i bevægelse
Omrører ikke i bevægelse

0
0

min
min

37

°C

Tempereringstid
Omrørerens bevægelsesinterval
Omrøringstid

5
0,5
4,5

min
min
min

Omrører i bevægelse
Omrører ikke i bevægelse

4,5
0

min
min

37

°C

20
2
18
18
0

min
min
min
min
min

Program HPC
Indstillet temperatur

Programmet BRUGER
Indstillet temperatur
Tempereringstid
Omrørerens bevægelsesinterval
Omrøringstid
Omrører i bevægelse
Omrører ikke i bevægelse

Programmet KONTINUERLIG ANVENDELSE
Indstillet temperatur
37
°C
Tempereringstid
permanent
Omrørerens bevægelsesinterval
Omrøringstid
Omrører i bevægelse
Omrører ikke i bevægelse

0
0
0
0

min
min
min
min
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11 Tekniske informationer
Producent

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 8
33818 Leopoldshoehe
Tel.: +49 (5202) 9801-0
Fax: +49 (5202) 9801-99

Produkt

Barkey plasmatherm

Kapacitet

4 poser / 500 ml eller
2 poser / 800 ml
Nødstilfælde: 8 poser / 250 ml

Strømtilførsel

220-240 VAC 50/60 Hz eller
100-120 VAC 50/60 Hz

Max. energiforbrug

< 0,25 W
< 35 W
< 75 W
< 1600 W
1350 W

Standby
Programmpause
Program "PLASMA" 45°C
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz

Støjniveau

< 45 dB(A)

Strømforbrug

7 A ved 230 VAC
12 A ved 115 VAC

Stromsicherung

8 A drevet med230 VAC
15 A drevet med 115 VAC

Batteritype

Litiumbatteri CR 1225, 3 V

Interface / enheder

optional:
Stregkodelæser
Protokolprinter

Sikring, overtemperatur

softwarestyret:
elektronisk:

Indstillet værdi + 1,0°C
48 ± 1,0°C

Temperaturindstilling

valgbar fra
Standardindstilling

+37 ± +45°C
+37°C

max.
max.

Præcished af målt temperatur ± 0,1°C
Omgivelsestemperatur
relativ luftfugtighed
(ikke kondenserende)
lufttryk
Brug

64

Anvendelse
+10 bis +40°C
30 til 75 %

Opbevaring/transport
-20 til +70°C
30 til 90 %

700 til 1060 hPa

700 til 1060 hPa

Kontinuerlig anvendelse
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Tekniske informationer

Mål

(B x D x H mm)
340 x 600 x 320 mm
340 x 600 x 720 mm

med lukket låg
med åbent låg
Vægt uden indhold

18 kg

Volumen

ca. 9 liter

Volumen ved efterfølgende påfyldning

ca. 1 liter (ved meddelelse fra enheden)

Beskyttelsesklasse

I

MDD-Klassificering

II a

Fugtbeskyttelse

IP21

Mærkning

CE 0123
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Stamblad for enheden, Barkey plasmatherm

Betegnelse:

__________________________________________

Serienumre:

__________________________________________

Inventarnummer:

__________________________________________

Sted:

__________________________________________

Ibrugtagning:

__________________________________________

Mærkning:

0123

Producent

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 8
33818 Leopoldshoehe

Telefon:

+49 (5202) 98010

Fax:

+49 (5202) 980199

E-mail:

info@barkey.de
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