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A	Cincinnati	Sub‐Zero	Products,	LLC	fenntartja	a	jogot	arra,	hogy	a	jelen	kézikönyvben	még	nem	
tükrözött	módosításokat	hajtson	végre	az	eszközön.	

VIGYÁZAT!	
 Az	eszköz	használatához	és	a	takaró/párna	hőmérsékletének	beállításához	orvosi	utasítás	

szükséges.	20	percenként,	illetve	az	orvos	utasításai	szerinti	gyakorisággal	ellenőrizze	a	beteg	
hőmérsékletét	és	a	takaróval/párnával	érintkező	bőrfelületi	területeken	a	bőr	állapotát,	valamint	a	
takaró/párna	vízhőmérsékletét.	A	gyermekeknél,	az	érbetegségben	szenvedő	hőérzékeny	
betegeknél,	a	sebészeti	betegeknél	és	a	cukorbetegeknél	nagyobb	valószínűséggel	alakulnak	ki	
szövetsérülések,	amit	a	hőmérséklet,	a	terápia‐időtartam	és	a	bőrvizsgálat‐gyakoriság	
kiválasztásakor	figyelembe	kell	venni.		Ha	a	beteg	hőmérséklete	nem	érte	el	a	kívánt	beállított	
alapértéket	vagy	drasztikusan	különbözik	az	ajánlott	alapértéktől,	értesítse	az	orvost.	Komoly	
sérülés	vagy	halál	elkerülése	érdekében	azonnal	értesítse	az	orvost,	ha	bármi	változás	áll	
be	a	beteg	állapotában.	

1. Gyermek	betegek	–	A	csecsemők	és	gyermekek	testhőmérséklete	gyakran	fogékonyabb	
a	felületi	melegítésre	és	hűtésre,	mint	a	felnőtteké.		Méretük	miatt	valószínű,	hogy	a	
melegítés	vagy	hűtés	hatása	sokkal	kimondottabb	gyermeknél,	mivel	a	bőrérintkezési	
terület	aránya	magasabb	a	testtömegükhöz	képest.	

2. Hőmérsékletérzékeny	betegek	–	A	csökkent	perifériás	vérkeringésű	betegek	és	
cselevőképtelen	betegek	érzékenyebbek	lehetnek	a	hőmérsékletváltozásokra,	mint	a	
normál	vérkeringésű	betegek.	

3. Sebészeti	betegek	–	Szívelégtelenség,	vérveszteség	vagy	csökkent	perifériás	
vérkeringés	által	okozottan	gyenge	vérkeringésű	betegek	érzékenyebbek	lehetnek	a	
hőmérsékletváltozásokra.	

 Az	összes	hipertermia‐berendezés	által	alkalmazott	hőmérsékletszabályozással	együtt	járhat	a	
testszövetek,	különösen	a	bőr	felhevülésének	veszélye,	aminek	nyomán	a	beteg	akár	sérülést	is	
szenvedhet.	Az	időtartamfüggő	hőmérséklet‐határértékek	megállapítása	az	orvos	felelőssége.	A	
tartósan	40	°C‐nál	magasabb	vízhőmérsékleteknek	való	kitettség	szövetkárosodást	és	égési	
sérülést	okozhat.	A	páciens	kora,	klinikai	állapota	és	jelenlegi	gyógyszeres	kezelése	alapján	az	
érintkezési	időket	klinikai	döntéssel	kell	meghatározni.	Az	égési	seb	terjedelmétől	és	
súlyosságától	függően	ez	nagyon	súlyos,	vagy	akár	halálos	komplikációkat	is	okozhat.	

 Artériás	leszorításhoz	képest	disztálisan	ne	használja	a	NORM‐O‐TEMP®	rendszert!	Ez	hő	
okozta	sérülést	okozhat.	

 Az	esetleges	bőrkárosodás	elkerülése	végett	akadályozza	meg,	hogy	a	szövetek	túlzott	és/vagy	
hosszan	tartó	nyomásnak	vagy	egyszerre	ellenkező	irányba	ható	erőknek	legyenek	kitéve,	különös	
tekintettel	a	kidomborodó	csontos	képletekre.	

 Ne	tegyen	további	melegítő‐	vagy	hűtőforrást	a	beteg	és	a	takaró/párna	közé!	Ez	bőrkárosodást	
eredményezhet.	

 A	beteg	és	a	takaró/párna	közötti	területet	szárazon	kell	tartani,	hogy	a	beteg	ne	sérüljön	
meg.	A	beteg	és	a	vízkeringető	takaró/párna	között	maradt	előkészítő	gélek	a	tapasztalat	szerint	
hosszasabb	eljárások	során	károsíthatják	a	bőrt.	

 A	szennyeződések	elkerülése	érdekében	elengedhetetlen	a	megfelelő	tisztasági	protokoll	
betartása	és	a	higiénia	biztosítása.	A	szennyeződések	kihathatnak	a	beteg	egészségére,	azaz	
bőrirritációt/kiütést	eredményezhetnek.	

 Gyúlékony	érzéstelenítő	közelében	ne	használja	a	NORM‐O‐TEMP®	rendszert!	Ez	
robbanásveszélyt	eredményezhet.	

 Árammegszakítás	 hatására	 a	 NORM‐O‐TEMP®	 berendezés	 visszaállítja	 az	 előre	 beállított	
hőmérsékleti	 alapértéket,	 ami	 helytelen	 terápiát	 eredményezhet	 a	 beteg	 számára.	 Az	 üzemelés	
újraindításához	 kövesse	 a	 Kezelői/műszaki	 kézikönyvben	 található	 „Első	 beindítási/	
rendszertesztelő	 rutineljárás”	 című	 rész	 utasításait.	 A	 terápia	 újraindításának	 elmulasztása	
súlyos	sérülést	vagy	halált	okozhat.	
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 Ne	kerülje	meg	a	földelő	kábelsarut!		Ez	elektromos	veszélyeket	támaszthat.	
 Ha	bármikor	víz	szivárog	a	berendezésbe	vagy	annak	közelében,	a	csatlakozótömlőnél	és/vagy	

a	 takarónál/párnánál,	 kapcsolja	 ki	 a	 berendezést,	 húzza	 ki	 a	 tápkábelt	 az	 áramforrásból,	 és	
folytatás	 előtt	 orvosolja	 a	 meghibásodást.	 A	 vízszivárgás	 áramütéshez	 vezethet.	 A	
vízszivárgás	ezen	kívül	megcsúszásveszélyt	is	támaszthat.	

 A	 vízszivárgás	 fertőzésveszélyt	 is	 okozhat,	 és	 ennek	 megfelelően	 kell	 kezelni.	 Megfelelő	
tisztasági	protokollt	kell	betartani,	a	teljesség	igénye	nélkül	ideértve	a	jelen	Kézikönyvben	leírt	
megelőző	karbantartást	is.	Soha	ne	használjon	szivárgó	takarót/párná(ka)t	vagy	tömlőket!		

 Rendkívüli	óvatossággal	 járjon	el	a	berendezésnek	elektromosságra	érzékeny	betegnél	
való	alkalmazásakor	(pl.	szonda,	katéter	vagy	a	szívhez	csatlakozott	elektródák	miatt).	

 Ne	 helyezze	 a	 berendezést	 erős	 elektromos/mágneses	 térerőt	 sugárzó	 tárgyak	 közelébe!	Ez	
elektromágneses	interferenciát	eredményezhet.	

 Az	 áramütés	 veszélyének	 elkerülése	 érdekében	 ezeket	 az	 eszközöket	 kizárólag	
védőföldeléses	táphálózati	ellátáshoz	szabad	csatlakoztatni.	

 Javításkor	mindig	húzza	ki	a	berendezés	csatlakozódugóját,	mielőtt	a	belső	alkatrészekhez	
hozzányúlna.	Áramütéshez	vezethet,	ha	nem	húzza	ki	a	berendezés	csatlakozódugóját.	

 A	 NORM‐O‐TEMP®	 berendezés	 javítását,	 kalibrálását	 és	 szervizelését	 csakis	 orvostechnikai	
eszközök	 javítására	 képzett	 szervizszakember,	 szakképesítéssel	 rendelkező	 orvosbiológiai	
műszerész,	vagy	pedig	szakképesítéssel	rendelkező	klinikai	műszermérnök	végezheti,	aki	jártas	az	
orvostechnikai	 eszközök	 szervizelésének	 gyakorlatában	 és	 követi	 a	 jelen	 Kezelői/műszaki	
kézikönyvben	 foglalt	 utasításokat.	 A	 helytelen	 javítás	 kárt	 okozhat	 a	 NORM‐O‐TEMP®	
rendszerben,	és	a	beteg	sérülését	eredményezheti.	

 Mielőtt	 a	 beteg	 számára	 újra	 üzembe	 helyezné	 a	 NORM‐O‐TEMP®	 berendezést	 javítás	 után,	
minden	 alkalommal	 el	 kell	 végezni	 a	 Kezelői/műszaki	 kézikönyvben	 található	 ELSŐ	
BEINDÍTÁSI/RENDSZERTESZTELŐ	 RUTINELJÁRÁST.	 A	 helytelen	 javítás	 és	 az	 elégtelen	
karbantartás	 kárt	 okozhat	 a	 NORM‐O‐TEMP®	 rendszerben,	 és	 a	 beteg	 sérülését	
eredményezheti.	

 Helyezze	 üzemen	 kívül	 a	 NORM‐O‐TEMP®	 berendezést,	 ha	megrepedt	 a	 külső	 burkolat	 vagy	 a	
vezérlőpanel	membránja,	vagy	ha	a	belső	alkatrészek	szabadon	vannak.	A	belső	alkatrészekkel	
való	 érintkezés	 áramütést	 vagy	 hő	 okozta	 sérülést	 okozhat	 a	 betegnek	 vagy	 kezelőnek,	
valamint	éles	peremekkel	hozhatja	őket	kapcsolatba.	

 Tartsa	a	szellőzőnyílásokat	 tisztán,	 szennyeződésektől	és	akadályoktól	szabadon.	A	berendezés	
túlhevülését	 okozhatja,	ha	 a	 szellőzőnyílások	 eltorlaszolódnak,	 aminek	 következtében	 a	
berendezés	 nem	 tud	megfelelő	 terápiát	 nyújtani;	 a	 túlzott	 felületi	 hőmérséklet	 pedig	 a	
beteg	 vagy	 a	 felhasználó	 sérülését	 okozhatja.	 	Tartsa	 távol	 a	berendezést,	 és	különösen	
annak	szellőzőnyílásait	függönyöktől	vagy	egyéb	akadályoktól.	

 A	 hő	 hatására	növekedhet	 a	 bőrön	 át	 adagolt	 gyógyszerek	 (tapaszok)	 gyógyszeradagolási	
mennyisége,	ami	sérülést	okozhat	a	betegnek.	

 Hő	 okozta	 sérülés	 keletkezhet,	 ha	 melegítő/hűtő	 terápiát	 alkalmaznak	 ischaemiás	
végtagokra.	

 Ha	 a	 kezelés	 közben	valamely	 eszközre	 van	 szükség	 a	 beteg	 és	 a	 takaró	közötti	 érintkezés	
fenntartására,	 ügyelni	 kell,	 hogy	 a	 takaró	 vagy	 csatlakozótömlő	 folyadékútját	 semmi	 se	
akadályozza.	Ennek	elmulasztása	elégtelen	kezelést	eredményezhet.	

 Növelheti	 a	 fertőzés	 vagy	 az	 áramütés	 veszélyét,	 ha	 kilyukad	 a	 takaró.	 Használat	 előtt	
vizsgálja	meg	az	összes	takarót,	hogy	látható‐e	rajtuk	mechanikai	kár.	Ne	használja	éles	tárgyak	
közelében!	

 A	hőt	jól	vezető	anyagok,	mint	pl.	a	víz,	a	gél	és	hasonló	anyagok	alkalmazása	csökkentheti	a	
beteg	hőmérsékletét,	 amíg	 a	NORM‐O‐TEMP®	 rendszer	nincs	 bekapcsolva	 („BE”	 álláson).	A	
beteg	és	a	takaró	közötti	területet	szárazon	kell	tartani,	hogy	a	beteg	ne	sérüljön	meg.	

 Csak	kórházi	minőségű	csatlakozódugót	használjon,	különben	áramütés	következhet	be.	
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FIGYELEM!	
 Az	USA	szövetségi	törvényei	értelmében	ez	az	eszköz	kizárólag		szakképesítéssel	rendelkező	

egészségügyi	szakember	által	vagy	utasítására	értékesíthető.	
 Csak	desztillált	vizet	használjon.		Ne	használjon	ionmentesített	vizet!	
 Ne	használjon	alkoholt!	Az	alkohol	kárt		tehet	a	takaróban/párnában	és	a	berendezésben.	
 Ne	töltse	túl!	Túlfolyást	eredményezhet	a	túltöltés,	ilyenkor	túl	sok	víz	folyik	vissza	a	

takaróból/párnából	a	kikapcsolt	berendezésbe.	
 Mindig	szennyvízcsatornába	vezesse	le	a	NORM‐O‐TEMP®	rendszerből	a	vizet,	mivel	a	

berendezés	vízkészletében	baktériumok	lehetnek.	
 A	nyomtatott	áramkörökkel,	csatlakozódugókkal	és	kábelekkel	való	munka	óvatos	kezelést	

igényel.	A	megfelelő,	elektrosztatikus	kisüléseket	levédő	gyakorlat	szerint	kell	eljárni	
bármely	nyomtatott	áramköri	lap	kicserélésénél.		

 A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	feszültségének	levezetésénél	ügyeljen	arra,	hogy	a	berendezést	
lecsatlakoztassa	az	áramforrásról,	és	a	tápkábel	két	tűjét	szigetelt	fogantyús	fémeszközzel,	pl.	
csavarhúzóval	érintse	meg	egyidejűleg.	

 A	hipertermia‐	vagy	normotermia‐terápiánál	a	kezelőnek	rendszeresen	kell	ellenőriznie	a	beteget.	
 A	vegyi	anyagok	biztonságos	kezelése	és	alkalmazása	érdekében	kövesse	a	gyártó	útmutatását.	
 A	berendezés	a	teljesítménykapcsoló	kikapcsolt	állapotában	is	feszültség	alatt	áll.		A	berendezés	

áramforrásról	való	teljes	mértékű	leválasztásához	húzza	ki	a	tápkábel	csatlakozódugóját	az	
áramforrásból.	

 Soha	ne	használjon	jóvá	nem	hagyott	takarót/párná(ka)t	vagy	tömlőket!		Mindig	a	CSZ	
által	javasolt	takarókat/párnákat	használjon.	

 Ennek	a	berendezésnek	a	módosítása	tilos	a	CSZ	előzetes	írásbeli	beleegyezése	nélkül!	
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A	NORM‐O‐TEMP®	rendszerüzemeltetési	utasításai	és	„͈gyorsindítási”	útmutatója	
Az	eszköz	használata	előtt	olvassa	el	a	Kezelői	kézikönyvet.	

	

Tisztítás	első	alkalommal:	
	
A	tisztítási	utasításokat	a	4‐2.	részben	találja.	
	
Első	üzemeltetéskor:	
	
1.	Töltse	fel	a	tartályt	desztillált	vízzel.	
2.	Helyezze	be	a	tápkábel	csatlakozóját	a	kórházi	minőségű	konnektorba.	
3.	Kapcsolja	rá	a	hipertermia‐takarót	vagy	‐párnát.	
4.	Kapcsolja	be	(„ON	(BE)”	helyzetbe)	a	teljesítménykapcsolót.	
	
A	berendezés	átfuttat	egy	8‐10	másodperces	kalibrálási	ciklust,	melynek	során	minden	kijelzőt	
kitesztel,	és	a	37	°C	fokos	hőmérsékleti	alapbeállításnál	villogni	kezd.	Figyelje	meg	a	berendezés	
oldalán	a	vízáramlás‐kijelzőt,	hogy	meggyőződjön	róla,	vajon	cirkulálja‐e	a	szivattyú	a	vizet,	amikor	a	
takaró/párna	rá	van	kapcsolva.	A	berendezés	elkezd	felfűteni	a	beállított	37	°C	fokos	alapértékre.	Ha	
más	alapértéket	szeretne	beállítani,	olvassa	el	a	következő	(5.)	lépést.	
	
5.	Nyomja	be	a	„TEMP	SET”	(„HŐM.	BEÁLLÍTÁSA”)	gombot.	A	kijelző	vagy	az	előzőleg	beállított	
értéknél	villog,	vagy	az	alapértelmezett	37	°C	foknál,	amennyiben	a	berendezést	kikapcsolták	
(„OFF”),	majd	visszakapcsolták	(„ON”).	MEGJEGYZÉS:	Öt	másodperce	van,	hogy	az	egyik	nyilat	
megnyomja,	különben	a	hőmérsékletkijelző	visszatér	a	tartályban	levő	víz	tényleges	
hőmérsékletéhez.	

6.	Nyomja	be	az	„UP”	(„FEL”)	▲	vagy	„DOWN”	(„LE”)	▼	nyilat	a	hőmérséklet	emeléséhez,	illetve	
csökkentéséhez,	a	kívánt	hőmérséklet	beállítására.	

 
Útmutató	a	víz	leeresztéséhez:	
1.	Kapcsolja	ki	(„OFF”	(„KI”)	helyzetbe)	a	teljesítménykapcsolót.	
2.	Hagyja,	hogy	a	nehézségi	erő	hatására	visszafolyjon	a	víz	a	takaróból/párnából	a	berendezésbe.	
	
Riasztási	állapotok:	

 Ha	riasztást	hall,	ellenőrizze	a	jelzőlámpákat	és	a	kijelzőket	a	probléma	azonosítására,	hogy	
azt	kiküszöbölhesse.	

 A	riasztást	ideiglenesen	öt	percre	el	lehet	hallgattatni,	ha	lenyomja	a	„Silence	Alarm”	
(„Riasztás	elnémítása”)	gombot.		

 A	„Silence	Alarm”	(„Riasztás	elnémítása”)	gomb	akkor	nem	némítja	el	a	riasztót,	amikor	a	
kijelző	az	„ERR”	(„HIBA”)	üzenetet	jelzi,	vagy	ha	villogás	nélkül	ég	a	„HIGH	TEMP”	(„MAGAS	
HŐMÉRSÉKLET”)	jelzőfény.	Ilyenkor	ki	kell	húzni	a	tápkábelt	a	konnektorból,	és	a	
berendezést	javításra	továbbítani	kell	az	Orvosbiológiai	Műszaki	Osztálynak.	

	
VIGYÁZAT:	

 E	berendezést	csak	kiképzett	személyek	kezelhetik,	az	orvos	utasításai	szerint.	
 A	betegek	érzékenysége	változó	a	hidegre,	a	melegre	és	a	nyomásra.	
 A	melegítő	takaróval	kezelt	beteg	hőmérsékletét	és	bőrének	állapotát	minimum	20	

percenként	vagy	az	orvos	utasításai	szerinti	gyakorisággal	kell	ellenőrizni. 
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1.	rész		 Bevezetés	
	

1‐0. 		Általános	biztonsági	óvintelmek	
A	berendezés,	valamint	rendeltetésszerű	használatának	és	kezelésének	alapos	ismerete	és	
megértése	szükséges,	hogy	a	beteg	maximális	biztonságát	megőrizzük	a	NORM‐O‐
TEMP®hipertermia‐rendszer	használata	során.		Minden	személynek,	aki	a	rendszert	
használja	vagy	arra	utasítást	ad,	mint	pl.	orvos,	nővér,	technikus	és	kezelőszemélyzet,	
előzetesen	el	kell	olvasnia	és	meg	kell	értenie	a	jelen	Kezelői	kézikönyvet,	ideértve	minden	
óvintelmet	és	figyelmeztetést	is.	Ajánljuk,	hogy	legalább	félévente	nézzék	át	a	jelen	
Kézikönyvet,	hogy	felfrissítsék	tudásukat	a	biztonságos	üzemeltetés	és	alkalmazás	
érdekében.	A	megfelelő	tudás	és	megértés	érdekében	külön	kérésre	helyszíni	tréninget	is	
biztosítunk.	Súlyos	sérüléshez	vagy	halálhoz	vezethet,	ha	nem	olvassa	el,	nem	érti	meg	
vagy	nem	követi	a	Kezelői	kézikönyvben	foglaltakat.	

	

1‐1. 		A	jelen	Kézikönyv	általános	ismertetése	
A	jelen	Kézikönyv	a	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszerének	kezelését	ismerteti.			
	
A	jelen	Kézikönyv	olyan	egészségügyi	szakemberek	számára	készült,	akik	betegellátás	során	
használják	a	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszert.	E	Kézikönyv	minden	részének	ismerete	
megkövetelt	mindenkitől,	aki	használja	vagy	szervizeli	a	berendezést.		
	
A	berendezés	fizikai	jellemzőit	az	1‐3.	rész	ismerteti.	

 

1‐2.   A	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszer	ismertetése	
	

Alkalmazási	terület	
A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszert	arra	tervezték,	hogy	
segítségével	elkerülhető	legyen	a	hipotermia	sebészeti	beavatkozások	alatt,	és	hogy	a	
beavatkozás	előtt,	alatt	vagy	után	csökkenteni	lehessen	a	kényelmetlen	fázást.	A	hőszabályzó	
rendszer,	amely	a	meleget	konvekciós	(hőáramlással	működő)	módon	juttatja	a	vezérléstől	a	
levegőmelegítéses	takaróba,	a	beteg	hőmérsékletének	emelésére	és/vagy	a	beteg	kívánt	
hőmérsékletének	fenntartására	szolgál.	A	vízmelegítésű	takarók	a	hőenergiát	átadják	a	
felnőtt,	gyermek	vagy	csecsemő	betegnek	(ideértve	az	újszülötteket	is),	hogy	számukra	
kényelmes	hőmérsékletet	biztosítsanak.	A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	egy	fűtőegységből,	a	
keringető	szivattyúból	és	a	takarókból/párnákból	áll.	Megfelelően	szakképzett	egészségügyi	
szakemberek	által	klinikai	környezetben	való	használatra	tervezték.	
	

Rendeltetésszerű	környezet	
A	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszert	használják	műtőben,	altatás	utáni	
(posztanesztéziás)	kórtermekben,	lábadozó	kórtermekben,	intenzív	osztályokon	és	
ambulancián	is.	
	

A	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszert	15	°C	–	30	°C‐os	környezeti	hőmérsékleten	való	
használatra	tervezték.	A	maximális	érintkező	felületi	hőmérséklete	41	°C.	

 

A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	
A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszer	arra	szolgál,	hogy	a	beteget	a	
takaróba/párnába	vezetett	víz	konduktív	hőmérsékletének	fenntartásával	kényelmes	
állapotban	lehessen	tartani.		A	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszer	egy	fűtőegységből,	egy	
keringető	szivattyúból,	egy	biztonsági	felsőhatárérték‐mechanizmusból	és	egy	
mikroprocesszor	nyomtatott	áramköri	lapjából	áll.	
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A	berendezés	melegített	desztillált	vizet	szivattyúz	a	takaróba/párnába.		A	takaró/párna	a	
beteg	alatt,	körül	és/vagy	a	beteg	felett	van	elhelyezve.	A	víz	a	takaróban/párnában	kering,	
majd	visszatér	a	berendezésbe.		Amikor	a	takaróban/párnában	kering	a	felmelegített	víz,	
felmelegíti	a	beteget.	A	berendezést	a	cirkuláló	víz	hőmérséklete	alapján	szabályozott	
működésre	tervezték.	

 
1‐3.   A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	fizikai	leírása	

A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	műszaki	előírásai	és	tanúsítványai	megtekintéséhez	nézze	meg	
a	0	

	
1‐3.1. Külső	jellemzők	és	ismertetők	–	elölnézet	

Az	1.	ábrán	látható	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	külső	jellemzői	a	következők:	
	
A. A	vezérlőpanel	nyomásérzékeny	érintőkapcsolókból	és	egy	fénykibocsátó	diódából	

(LED)	áll.	A	Kezelői/műszaki	kézikönyvben	található	a	vezérlőpanel‐membrán	bővebb	
leírása.	
	

B. A	vezérlőpanel	alá	nyomtatott	kezelési	útmutató	írja	le	a	berendezés	üzemeléséhez	
szükséges	lépéseket.	
	

C. A	sarokcsiszolt	billenőkapcsoló	az	áramellátás	teljesítménykapcsolója,	tetején	„I”	(„Be”),	
alján	„O”	(„Ki”)	jelölés	található.		
	

D. A	négy	gumitalp	arra	szolgál,	hogy	a	berendezés	könnyebben	rögzíthető	legyen	infúziós	
állványra	(katalógusszám:	118.),	alacsony	profilú	csöves	állványra	(katalógusszám:	
119.),	vagy	hogy	megálljon	egy	lapos	felületen.	
	

E. A	vízfeltöltő	nyílásnál	öntheti	be	a	desztillált	vizet	a	tartály	feltöltésére.	
	

F. A	vörös,	áramkimaradást	mutató	LED	jelzi	láthatóan,	ha	a	kapcsoló	még	bekapcsolt	
állásban	van,	de	nincs	áram,	vagy	amikor	aktiválódik	a	független	mechanikus	biztonsági	
(felső)	határérték‐mechanizmus. 
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2.	ábra	A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés,	bal	oldali	nézet 
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1‐3.3. Külső	jellemzők	ismertetők	–	hátulnézet	
A	3.	ábrán	látható	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	külső	jellemzői	a	következők:	

	
A. A	műszaki	előírások	címkén	láthatók	a	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	villamossági	

követelményei.	
	

B. Szellőzőnyílások	sorozata	keringeti	a	levegőt	a	belső	alkatrészek	számára.			
	
C. A	nejlonszíjak	az	összetekert	tápkábel	és/vagy	összekötő	tömlő	helyben	tartásához	és	

tárolásához	valók,	amikor	a	berendezés	nincs	használatban.	
	
D. Közvetlenül	a	tápkábel	fölött	található	a	gyártási	szám	a	Műszaki	előírások	címkéjére	

nyomtatva.	
	
E. A	berendezéshez	tartozó	tápkábel	kihúzható,	és	csak	megfelelően	földelt,	a	helyi	szabályzat	

és	gyakorlat	által	megjelölt,	kórházi	minőségű	fogadócsatlakozóba	szabad	beilleszteni.	A	
berendezés	elektromos	jellemzőit	a	2‐0.	rész	ismerteti.	

	
F. Földelő	kábelsaru	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.	ábra	A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés,	hátulnézet 
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1‐3.4. Külső	jellemzők	és	ismertetők	–	jobb	oldali	nézet	
Az	4.	ábrán	látható	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	külső	jellemzőinek	a	leírása	a	
következők:	

	
A. A	három	oldalú,	nyolc	csavarral	rögzített	burkolópanel	mögött	férhetünk	hozzá	a	

berendezés	belsejéhez.	
	
B. A	süllyesztett	fogantyú	egyike	a	kettőnek,	melyek	segítségével	a	berendezést	fel	lehet	

emelni.	
	

C. A	tetején	két	csavar	rögzíti	a	berendezést	az	aljzathoz	–	jobb	oldalon	és	bal	oldalon.	
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

	
	
	
	

4.	ábra	A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés,	jobb	oldali	nézet	 
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1‐3.5. Külső	jellemzők	és	ismertetők	–	felülnézet	

Az	5.	ábrán	látható	vezérlőpanel‐	membrán	nyomásérzékeny	érintőkapcsolókból	és	
LED	kijelzőkből	áll.	
	

A	vezérlőpanel‐	membrán	a	következő	részekből	áll:	
	

A. A	négy	számjegyű	LED	kijelzőn	látható	a	tényleges	vízhőmérséklet,	valamint	a	beállított	
alapérték.	

	
B. Amikor	a	víz	melegedik,	kigyullad	a	„HEAT”	(„FŰTÉS”)	LED.	

	
C. Ha	a	„HI	TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	LED	kigyullad,	és	az	áramkimaradást	mutató	LED	is,	

valamint	hangjelzéssel	is	riaszt,	a	víz	hőmérséklete	elérte	a	46	°C	±	0,6	°C	fokot.	A	„HI	
TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	LED	villogni	kezd,	amikor	a	hőmérséklet	eléri	a	fenti	alapérték	
fölötti	1	°C	±	0,6	°C	fokot.	

	
D. Amikor	a	„LO	WATER”	(„ALACS.	VÍZ”)	LED	gyullad	ki,	azt	jelzi	a	berendezés,	hogy	

működéséhez	több	desztillált	vízre	van	szükség.	A	LED	hangjelzéssel	is	riaszt.	
	
E. A	„SILENCE	ALARM”	(„RIASZTÁS	ELNÉMÍTÁSA”)	gomb	öt	percre	elnémítja	az	elsődleges	

„HI	TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	riasztást	és	a	„LO	WATER”	(„ALACS.	VÍZ”)	hangjelzés‐
riasztást;	amennyiben	a	kezelő	nem	oldotta	meg	a	problémát,	a	riasztás	ismét	megszólal,	
amíg	ismét	be	nem	nyomja	a	gombot,	vagy	amíg	a	probléma	meg	nem	oldódik.	

	 	
F. A	„TEMP	SET”	(„HŐM.	BEÁLLÍTÁSA”)	gomb	mutatja	a	hőmérsékleti	alapértéket,	annak	

kívánt	értékét	is	ezzel	lehet	beállítani.	Amikor	ezt	a	gombot	megnyomják,	a	kijelző	
villogva	jelzi	a	beállított	alapértéket.	

	
G. Az	„INCREMENT”	(„FOKOZATOS	NÖVELÉS”)	és	a	„DECREMENT”	(„FOKOZATOS	

CSÖKKENTÉS”)	gombokkal	lehet	növelni,	illetve	csökkenteni	a	hőmérséklet	beállított	
alapértékét.		A	kezelőnek	kevesebb	mint	tíz	(10)	másodperce	van	a	„TEMP	SET”	(„HŐM.	
BEÁLLÍTÁS”)	gomb	lenyomását	követően	a	hőmérséklet	emelésére	vagy	csökkentésére.	

	
H. A	tartály	töltőfedele	balra	csúszik	kinyitáskor,	és	jobbra,	amikor	zár.	

	
I. Kezelési	utasítások	címkéje	

	
J. Töltőgarat	
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5.	ábra	A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezés,	felülnézet 

OPERATING INSTRUCTIONS

HI TEMP

LO WATER

HEAT
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1‐4. 		Kötelező	tartozékok	
A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	működtetéséhez	kötelező	a	meleg	vizet	keringető	
takarót/párnát	használni,	külső	és	belső	menetes	gyorscsatlakozós	tömlők	segítségével.	A	
NORM‐O‐TEMP®	rendszerhez	tartozó	felszerelést	és	tartozékokat	a	Kezelési/műszaki	
kézikönyv	sorolja	fel.	

	
Megjegyzés:	Vannak	többször	is	használható,	gyárilag	csatlakoztatott	tömlővel	ellátott	
takarók/párnák.	

	
2.	rész		 	Műszaki	előírások	és	tanúsítványok	

	
A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	műszaki	jellemzői	6	láthatók,	és	külön	értesítés	nélkül	is	
megváltozhatnak.	

	
 

Fizikai	jellemzők	
Méret:	 	
22,86	cm	széles		 	
38,14	cm	mély		
46,99	cm	magas		
	
Súly:						15,2	kg	üresen	

20,6	kg	feltöltve	
	
Környezeti	hőmérséklet	(használat	közben):	
15	°C‐tól	30	°C‐ig	
	 	 	
Ház	kialakítása:	 		
Porbevonatos	acél	műanyag	tetővel.	Dupla	tartály.	
Beépített	fogantyúk.	
	

Riasztások	
	

Magas	hőmérséklet:			
Hangjelzés	és	fényjelzés	
	
Alacsony	vízszint:	
Hangjelzés	és	fényjelzés	
	
Hibás	vízhőmérséklet‐érzékelő:	
Hangjelzés	és	fényjelzés	
	
Vízáramlás‐kijelző:	
Fényjelzés	
	 	
Áramkimaradás:	
Hangjelzés	és	fényjelzés	
	
1°‐kal	magasabb,	mint	a	beállított	alapérték:	
Hangjelzés	és	fényjelzés 

 

Vezérlőrendszer	
Mikroprocesszor	alapú	hőmérsékletvezérlő	
rendszer,	riasztók	kijelzői.	
	
Vezérlési	tartomány:	
Vízhőmérséklet	 	
Csak	melegítés:	 	 	
20	°C	‐	42	°C		

	
Vezérlés	pontossága:	 Vízhőmérséklet:	±0,6	°C		
	
Kijelzési	tartomány:		
	 Hőmérséklet‐kijelző:		
	 0	°C	–	52	°C		
	
Kijelzés	típusa:			
LED	(fénykibocsátó	dióda)	kijelző.	
	 	 	 	 	 	 	
Hőmérséklet‐beállítás:	
Vízhőmérséklet	növelése:	
1	°C      
 

Hasznos	élettartam	
A	NORM‐O‐TEMP®	111W	modellű	berendezés	
várható	hasznos	élettartama	tíz	(10)	év	a	gyártási	
dátumtól	számítva,	feltéve,	hogy	a	terméket	nem	
használják	helytelenül	vagy	hanyag	módon,	nem	
éri	baleset	és	nem	rongálják	meg,	hanem	
rendeltetésszerű	módon	használják,	megfelelő	
körülmények	között,	és	rendszeresen	szervizelik	
és	karbantartják	a	készülékhez	mellékelt	
Kezelői/műszaki	kézikönyvben	foglaltak	alapján. 
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2.0.   A	berendezéssel	és	a	beteggel	kapcsolatos	óvintelmek			
	 	 A	berendezés	üzemeltetéséhez	mind	desztillált	víz,	mind	elektromosság	szükséges.	
	

MEGJEGYZÉS:	Legyen	szíves	megtekinteni	a	Kézikönyv	elején	található,	a	NORM‐O‐TEMP®	
rendszerrel	kapcsolatos	figyelmeztetések	teljes	listáját.	

	
2.1.			 A	beteg	előkészítése	és	betegágyi	gondozása	
A	NORM‐O‐TEMP®	hipertermia‐rendszer	hatékony	használata	szükségszerűen	magában	foglalja	a	
megfelelő	betegellátást	a	hiper‐	és	hipotermia‐takaró/párna	alkalmazása	előtt	és	annak	során.	
	

A. Rögzíteni	kell	az	életfunkciók	kiindulási	értékeit	és	a	beteg	tudatszintjére	és	
reagálóképességére	vonatkozó	kiindulási	adatokat.	

	
B. Ajánljuk,	hogy	terítsen	száraz	anyagot	a	beteg	és	a	hiper‐	és	hipotermia‐takaró/párna	

közé,	ha	PLASTI‐PAD,	GELLI‐ROLL	vagy	MAXI‐THERM		takarót/párná(ka)t	használ.			
	

A	hiper‐	és	hipotermia‐takaró	alkalmazásához	követendő	standard	gondozási	eljárások	a	
következő	feladatokat	foglalják	magukban:	
	
A. Húsz	percenként	ellenőrizni	kell	a	beteg	belső	hőmérsékletét	és	a	takaróval/párnával	

érintkező	bőrfelület	állapotát,	valamint	a	takaró/párna	hőmérsékletét.	Gyakrabban	kell	
ellenőrizni	a	sebészeti	betegeket,	a	hőérzékeny	betegeket	és	a	gyermekeket.	Értesítse	az	
orvost,	ha	a	beteg	belső	hőmérséklete	nem	érte	el	az	előírt	hőmérsékletet	az	előírt	
időtartamon	belül,	vagy	ha	eltér	az	előírt	hőmérséklettartománytól.	

	
B. Vegye	figyelembe,	és	utasítás	szerint	kezelje,	ha	bőrszín‐elváltozást,	vizenyősödést,	

gyulladást,	vagy	nyomás	jeleit	észleli	–	különös	tekintettel	a	csontos	kidomborodásokra.		
Kerülje,	hogy	a	csontos	kidomborodó	képletekre	túl	hosszú	ideig	nyomás	nehezedjen	vagy	
ellentétes	irányba	ható	erők	hassanak.	

	
C. A	beteget	gyakran	meg	kell	fordítani	és	megfelelően	elhelyezni.	

 

2.2.	 Riasztások	és	hibakijelzések	
	

A. Áramkimaradás‐riasztás	
1. Ha	megszűnik	az	áram,	de	a	berendezés	teljesítménykapcsolója	nincs	

kikapcsolva	(I/O	kapcsoló),	aktiválódik	az	áramkimaradás‐riasztás,	és	villogni	
kezd	a	LED	a	berendezés	elülső	paneljén.		

2. Ha	az	áramkimaradás‐riasztás	bekapcsol,	kapcsolja	ki	a	berendezést,	és	húzza	
ki	a	tápkábelt,	ha	még	nincsen	kihúzva.	Ezt	követően	dugja	vissza	az	
áramforrásba	a	tápkábelt,	és	a	teljesítménykapcsolót	kapcsolja	az	„ON”	(„BE”)	
állásra.	Ha	folytatódik	az	áramkimaradás	LED	villogása	és	a	hangjelzés,	
helyezze	üzemen	kívül	a	berendezést,	és	továbbítsa	javításra	az	
Orvosbiológiai	Műszaki	Osztályhoz.	

	
B. Alacsonyvízszint‐riasztás	

1. Az	alacsonyvízszint‐riasztás	azonnal	bekapcsol,	ha	a	tartály	vízszintje	1,4	liter	
alá	esik,	és	a	„LO	WATER”	(„ALACS.	VÍZ”)	LED	villogni	kezd	a	vezérlőpanel‐
membránon,	a	berendezés	pedig	kikapcsol.			

2. Az	alacsonyvízszint‐riasztás	megszüntetéséhez	töltse	újra	a	tartályt	desztillált	
vízzel	a	0.	részben	található	utasítások	szerint.	
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C. Elsődleges	magas	hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	

1. Ha	a	keringő	víz	eléri	a	43,5	°C	±	0,6	°C‐ot,	az	elsődleges	magas	hőmérsékleti	
biztonsági	riasztás	aktiválódik,	és	leállítja	a	szivattyút	és	a	fűtőberendezést.	
Ezen	kívül	a	„HI	TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	LED	kigyullad,	valamint	megszólal	a	
hibariasztás.	

2. Ha	az	elsődleges	magas	hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	bekapcsol,	ki	kell	
kapcsolni	a	berendezést,	és	a	tápkábelt	ki	kell	húzni	a	konnektorból.		Azonnal	
helyezze	üzemen	kívül	a	berendezést,	és	javításra	továbbítsa	az	Orvosbiológiai	
Műszaki	Osztályhoz.	

	
D. Másodlagos	magas	hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	

1. Ha	a	keringő	víz	eléri	a	44,5	°C	±	0,6	°C‐ot,	a	másodlagos	magas	hőmérsékleti	
biztonsági	riasztás	aktiválódik,	és	leállítja	a	szivattyút	és	a	fűtőberendezést.	
Ezen	kívül	a	„HI	TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	LED	kigyullad,	valamint	megszólal	a	
hibariasztás.	

2. Ha	a	másodlagos	magas	hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	bekapcsol,	ki	kell	
kapcsolni	a	berendezést,	és	a	tápkábelt	ki	kell	húzni	a	konnektorból.		Azonnal	
helyezze	üzemen	kívül	a	berendezést,	és	javításra	továbbítsa	az	Orvosbiológiai	
Műszaki	Osztályhoz.	

	
E. Független	mechanikus	magas	hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	

1. Ha	a	keringő	víz	eléri	a	46	°C	±	0,6	°C‐ot,	a	független	mechanikus	magas	
hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	aktiválódik,	és	leállítja	a	szivattyúnak	és	a	
fűtőberendezésnek	táplált	áramellátást,	ekkor	a	„HI	TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	
LED	és	az	áramkimaradás	LED	kigyulladnak,	valamint	megszólal	a	
hibariasztás.	

2. Ha	a	független	mechanikus	magas	hőmérsékleti	biztonsági	riasztás	bekapcsol,	
ki	kell	kapcsolni	a	berendezést,	és	a	tápkábelt	ki	kell	húzni	a	konnektorból.		
Azonnal	helyezze	üzemen	kívül	a	berendezést,	és	javításra	továbbítsa	az	
Orvosbiológiai	Műszaki	Osztályhoz.	

	
F. A	hőmérséklet	beállított	alapértékének	1	°C‐os	meghaladási	riasztása	

1. Ha	a	beállított	alapérték	legalább	1	°C‐kal	alacsonyabb,	mint	a	keringő	víz	
tényleges	hőmérséklete,	aktiválódik	a	hőmérséklet	beállított	alapértékének	
1°	C‐os	meghaladási	riasztása,	és	kikapcsolja	a	fűtőberendezést.	Ekkor	villogni	
kezd	a	„HI	TEMP”	(„MAGAS	HŐM.”)	LED,	és	a	kijelzőn	a	„WATER”	(„VÍZ)”	felirat	
villog	a	tényleges	vízhőmérséklet	értékével,	valamint	megszólal	a	hibariasztás.	

2. Addig	marad	kikapcsolva	a	fűtőberendezés,	és	addig	villog	a	„HI	TEMP”	
(„MAGAS	HŐM.”)	LED	és	a	„WATER”	(„VÍZ)”	kijelző,	amíg	a	keringő	víz	nincsen	
1	°C‐on	belül	a	beállított	alapértékhez	képest.	További	lépések	nem	
szükségesek.	

	
G. Hibás	vízhőmérséklet‐érzékelő	

1. Ha	a	„WATER”	(„VÍZ)”	kijelzőn	az	„ERR”	(„HIB”)	vagy	„PF”	(„ÁRAMKIM.”)	felirat	
olvasható,	a	berendezés	vízhőmérsékleti	érzékelője	meghibásodhatott.		

2. Ha	a	„WATER”	(„VÍZ”)	kijelzőn	az	„ERR”	(„HIB”)	vagy	„PF”	(„ÁRAMKIM.)”	felirat	
olvasható,	ki	kell	kapcsolni	a	berendezést,	és	a	tápkábelt	ki	kell	húzni	a	
konnektorból.		Azonnal	helyezze	üzemen	kívülre	a	berendezést,	és	javításra	
továbbítsa	az	Orvosbiológiai	Műszaki	Osztályhoz.	
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3.	rész				A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	üzemeltetése	
	
3‐0.		Bevezetés	
Ez	a	rész	a	takaró/párna	vízhőmérsékletének	a	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	üzemeltetésével	
való	irányítását	ismerteti.		

	

A	berendezéssel	kapcsolatos	megfelelő	tudás	és	megértés	érdekében	külön	kérésre	helyszíni	
tréninget	is	biztosítunk.	

 
3‐1.  A	rendszer	összetevőinek	elrendezése	

A. Gyűjtse	össze	az	összes	készletet	és	eszközöket.	
a. NORM‐O‐TEMP®	berendezés	
b. Hiper	és	hipotermia‐takaró/párn(ák)	
c. Száraz	textília,	ha	szükséges	
d. Összekötő	tömlő,	ha	szükséges	
e. Desztillált	víz		

	

B. Helyezze	el	a	NORM‐O‐TEMP®	berendezést	a	betegellátás	helyszínén,	ahol	a	megfelelő	
áramforráshoz	hozzáférhet.	Ügyeljen	arra,	hogy	a	NORM‐O‐TEMP®	berendezést	úgy	
helyezze	el,	hogy	az	ne	tudjon	eldőlni	vagy	szándékolatlanul	elmozdulni.	

	

C. A	berendezés	és	a	vezérlőpanel‐membrán	jellemzőit	a	1‐3.	részben	találja.	
	

D. Ellenőrizze,	hogy	a	teljesítménykapcsoló	az	„O”	pozícióban	áll‐e	(a	berendezés	ki	legyen	
kapcsolva).	

	

E. Ellenőrizze	a	desztillált	víz	szintjét	a	tartályban.	Ezt	a	víz	feltöltő	nyílása	fedelének	
elhúzásával	teheti	meg,	valamint	ellenőrizze,	hogy	a	víz	láthatóan	eléri‐e	a	szűrőt.	Ha	
szükséges,	óvatosan	öntsön	desztillált	vizet	hozzá.	Ne	használjon	ionmentesített	vizet!	Ne	
töltse	túl!	Ha	a	vízszint	az	alapérték	alá	esik,	a	riasztás	megszólal,	és	a	„LO	WATER”	
(„ALACS.	VÍZ”)	LED	kigyullad.	Leáll	a	szivattyú	és	a	fűtőberendezés,	és	a	felhasználó	nem	
haladhat	tovább,	amíg	nem	tölti	fel	a	berendezést	és	le	nem	állítja	le	a	riasztást.	

	

F. Vizsgálja	meg	a	csatlakozódugót,	nincs‐e	ferdült	vagy	hiányzó	villája.	Ne	kerülje	meg	a	
földelő	kábelsarut!	Ez	elektromossági	veszélyt	támaszthat.	

	

G. Helyezze	be	a	csatlakozódugót	a	megfelelően	földelt	kórházi	minőségű	aljzatba.	
	

H. Úgy	fektesse	a	hiper‐	hipotermia‐takarót/párnát,	hogy	a	tömlő	megtörés	nélkül	vezessen	a	
berendezés	felé.	

	

I. Ha	a	takaró/párna	már	fel	van	töltve,	ellenőrizze,	hogy	nincs‐e	vízszivárgás.	A	
vízszivárgás	fertőzésveszélyt	okozhat.	Szivárgó	takarókat/párnákat	tilos	használni!	

	

J. Takarja	be	a	takarót/párnát	száraz	lepedővel	(ha	szükséges).		
	

K. Csatlakoztassa	a	takarót/párnát	a	NORM‐O‐TEMP®	készülékhez	az	összekötő	tömlő	belső	
menetes	Hansen‐gyorscsatlakozójának	a	készülék	alsó	sorában	egy	külső	menetes	Hansen‐
gyorscsatlakozóba	való	illesztésével.	Csatlakoztassa	az	összekötő	tömlő	külső	menetes	
Hansen‐gyorscsatlakozóját	egy	a	készülék	felső	során	található	belső	menetes	befolyó	
Hansen‐gyorscsatlakozóba.	Minden	egyes	takarót/párnát	csatlakoztatni	kell	egy	kimeneti	
csatlakozóhoz	és	egy	befolyó	csatlakozóhoz	is.	
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L. Ha	csak	egy	betegre	használható	hiper‐	és	hipotermia‐takarót/párnát	használ,	a	
takarót/párnát	kapcsolja	össze	az	összekötő	tömlő	gyorscsatlakozóival	a	
takaróhoz/párnához	mellékelt	utasítások	szerint.	

	 	

M. A	beteg	elhelyezése	előtt	elő	kell	melegíteni	a	hiper‐	és	hipotermia‐takarót/párnát.	Ezt	úgy	
teheti	meg,	hogy	körülbelül	25	percig	üzemelteti	a	berendezést	a	kívánt	hőmérsékleten.	

	

N. Helyezze	a	hiper‐	és	hipotermia‐takaróra/párnára	a	beteget.	
	

O. Ha	fedő	hiper‐	és	hipotermia‐takarót/párnát	használ,	burkolja	be	egy	száraz	lepedővel.	
	

P. Csatlakoztassa	a	takarót/párnát	a	NORM‐O‐TEMP®	készülékhez	az	összekötő	tömlő	belső	
menetes	Hansen‐gyorscsatlakozójának	a	készülék	alsó	sorában	egy	külső	menetes	Hansen‐
gyorscsatlakozóba	való	illesztésével.	Csatlakoztassa	az	összekötő	tömlő	külső	menetes	
Hansen‐gyorscsatlakozóját	egy	a	készülék	felső	során	található	belső	menetes	befolyó	
Hansen‐gyorscsatlakozóba.	Minden	egyes	takarót/párnát	csatlakoztatni	kell	egy	kimeneti	
csatlakozóhoz	és	egy	befolyó	csatlakozóhoz	is.	

	

Q. Ha	nem	a	beteget	befedve	használja	a	hiper‐	és	hipotermia‐takarót/párnát,	takarja	be	a	
beteget	lepedővel	és/vagy	takaróval/párnával.	A	beteg	felkészítéséről	és	betegágyi	
gondozásáról	bővebben	a	0.	részben	olvashat.	

	
	 MEGJEGYZÉS:	Ha	bármikor	úgy	szünetel	az	áramellátás,	hogy	a	berendezés	

teljesítménykapcsolója	nincs	kikapcsolva	(I/O	kapcsoló),	aktiválódik	az	áramkimaradás‐riasztás,	
és	villogni	kezd	az	áramkimaradást	jelző	LED	a	berendezés	elülső	oldalán.	A	riasztás	leállítására	
helyezze	a	berendezést	ismét	feszültség	alá.	

 

3‐2.  A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	üzemeltetése	
	

A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	a	cirkuláló	víz	tényleges	hőmérséklete	alapján	működik	a	beállított	
alaphőmérsékleti	értékhez	képest.	A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	melegíti	és	keringeti	a	vizet.	

	
Tekintettel	a	betegek	változó	méretére,	súlyára	vagy	állapotára,	nincs	közvetlen	kapcsolat	a	
keringő	víz	hőmérséklete	és	a	beteg	hőmérséklete	között.	Mind	a	víz,	mind	a	beteg	
hőmérsékletét	közeli	megfigyelés	alatt	kell	tartani.	

	

3‐3.		A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	használatának	befejezése	
	
MEGJEGYZÉS:	Száraz	tárolás	előtt	elengedhetetlen,	hogy	leeresszük	a	vizet	a	berendezésből!	

	
Amint	eléri	a	beteg	hőmérséklete	az	előírt	hőmérsékletet	az	előírt	időtartam	alatt,	az	utasítások	
szerint	függessze	fel	a	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	használatát.	A	terápia	megszüntetése	után	
ingadozhat	a	beteg	hőmérséklete.	A	beteg	hőmérsékletét	a	kezelőnek	továbbra	is	megfigyelés	alatt	
kell	tartania.		
Amint	befejeződött	a	hipertermiás	terápia	és	a	berendezés	ki	van	kapcsolva:	

	

A. Körülbelül	tíz	percig	hagyja,	hogy	a	takaró/párna	és	tömlő	csatlakoztatva	maradjon	a	
berendezéshez.	Ez	lehetővé	teszi,	hogy	a	víz	visszafolyjon	a	berendezésbe.	

	

B. Húzza	ki	a	tápkábelt	az	áramforrásból,	majd	lazán	tekerje	össze,	és	a	nejlonszíjakkal	
rögzítse	a	berendezés	hátsó	paneljére.	

	

C. Távolítsa	el	a	takarót/párnát.	
	



Kezelői	kézikönyv                                111W	modellszámú NORM‐O‐TEMP	berendezés 
 
 

29/24.	

D. Lazán	tekerje	össze	a	csatlakozótömlőt,	és	a	nejlonszíjakkal	rögzítse	a	hátsó	panelhez,	ha	
szükséges.	

	

E. Újrahasználható	PLASTIPAD	takaró/párna	használata	esetén	a	tömlőt	lazán,	hosszában	
tekerje	össze	a	takaró/párna	közepén.	Hosszában	hajtsa	össze	középen	a	takarót/párnát,	
1/3	távolságra	mind	a	bal,	mind	a	jobb	oldaltól.	A	takaró/párna	karbantartását	a	
Kezelői/műszaki	kézikönyvben	ismertetjük.			
	
Újrahasználható	Gelli‐Roll	takaró/párna	esetén	azt	vagy	lapjában	terítse	ki,	vagy	tekerje	
össze.		A	Gelli‐Roll	takarót/párnát	ne	hajtsa	össze!	
	
Csak	egy	betegre	használható	takaró/párna	esetén	kövesse	a	takaróval/párnával	
csomagolt	utasításokat.	A	takaró/párna	kidobásánál	kövesse	a	kórház	beteggel	érintkező	
tárgyak	ártalmatlanítására	vonatkozó	protokollját.	

	
4.	rész		 A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	általános	karbantartása	
 

4‐0.		Bevezetés	
Ez	a	rész	az	általános	követelményeket	ismerteti,	amelyeket	a	karbantartási	személyzetnek	
rendszeresen	teljesítenie	kell	a	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	folytatólagos,	a	gyártó	előírásainak	
megfelelő	üzemelése	érdekében.	A	negyedévente	elvégzendő	karbantartási	eljárásokat	a	
Kezelői/műszaki	kézikönyvben	találja.	A	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	megsemmisítésénél	a	
kórház	protokollja	szerint	járjon	el.	

	

4‐1.		A	víztartály	újratöltése/	az	alacsonyvízszint‐riasztás	orvoslása	
	
A. Ellenőrizze,	hogy	ki	van‐e	húzva	a	leeresztő	tömlő.	

	
B. Csúsztassa	balra	a	víz	feltöltő	nyílásának	fedelét,	és	fokozatosan	öntsön	a	tartályba	

körülbelül	5,7	liter	desztillált	vizet	körülbelül	340	cc	propilén‐glikollal	vegyítve	(NE	
HASZNÁLJON	ALKOHOLT,	CSAPVIZET	VAGY	IONMENTESÍTETT	VIZET)!	

	
C. Hagyja	abba	a	töltést,	mihelyt	a	víz	eléri	a	vízfeltöltő	nyílás	alján	látható	szűrőt.	

	
D. Folytassa	a	normális	üzemelést.	Indítás	előtt	mindig	ellenőrizze	a	vízszintet.	

	
4‐2.		A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	külsejének	karbantartása	–	tisztítási	utasítások	

A	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	porbevonatos	acélból	készült	műanyag	tetővel,	ami	
negyedévente	igényel	tisztítást	vízzel	és	kímélő	mosószeres	oldattal.	A	tisztításhoz	és	a	
fertőtlenítéshez	használjon	mindig	a	berendezések	tisztításához	kórházi	használatra	
elfogadott	felülettisztítót,	és	alkoholt	nem	tartalmazó	fertőtlenítőszert.	Kerülje	az	alkoholt	és	
az	egyéb	erős,	hígítatlan	fertőtlenítőszereket.	Az	ilyen	anyagok	a	berendezés	külső	felületén	
foltot	hagyhatnak.	Alaposan	törölje	le	a	berendezést	nedves	ruhával,	hogy	eltávolítsa	a	
tisztítóanyagok	esetleges	maradványait.	Ügyeljen	arra,	hogy	a	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	
összes	nehezen	hozzáférhető	rését	és	nyílását	is	elérje	tisztítás	közben.	Továbbá	ügyeljen	
arra	is,	hogy	a	NORM‐O‐TEMP®	rendszer	összes	tartozéka	negyedévente	tisztításra	kerüljön.	
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Az	alábbi	táblázatokban	részletezzük	az	egyes	szabványoknak/irányelveknek	való	

megfelelést:	IEC	60601‐1‐2.	sz.	szabvány	
Útmutató	és	a	gyártó	nyilatkozata	–	elektromágneses	kibocsátás	

A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezést	az	alábbiakban	részletezett	elektromágneses	környezetben	való	használatra	tervezték.	Az	
ügyfélnek	vagy	a	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	használójának	kell	biztosítania,	hogy	ilyen	környezetben	használják.	

Emissziós	tesztek	 Szabványmegfelelőség	 Elektromágneses	környezet	–	útmutató	

Elektromágneses	sugárzás	
	

CISPR	11.	sz.	szabvány	
1.	csoport	

A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	kizárólag	belső	
funkciókra	használ	rádiófrekvenciás	energiát.	Ennek	következtében	
rádiófrekvenciás	kibocsátása	nagyon	alacsony,	valószínűleg	nem	okoz	
semmilyen	interferenciát	a	közeli	elektronikai	eszközökben.	

Elektromágneses	sugárzás	
	

CISPR	11.	sz.	szabvány	
A.	osztály	

A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	minden	
létesítményben	használható,	kivéve	a	háztartásokat	és	az	olyan	
létesítményeket,	amelyek	a	háztartásokat	ellátó	alacsonyfeszültségű	
köztáphálózatra	csatlakoznak.	Harmonikus	kibocsátások	

	

IEC	61000‐3‐2.	sz.	szabvány	
A.	osztály	

Feszültségingadozás/	
villódzási	zaj	
	

IEC	61000‐3‐3.	sz.	szabvány	
Megfelel	

 

Útmutató	és	a	gyártó	nyilatkozata	–	elektromágneses	védettség	

A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezést	az	alábbiakban	részletezett	elektromágneses	környezetben	való	használatra	tervezték.	Az	
ügyfélnek	vagy	a	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	használójának	kell	biztosítania,	hogy	ilyen	környezetben	használják.	

Védettségi	teszt	
IEC	60601.	sz.	szabvány	
szerinti	tesztszint	

Szabványmegfelelőségi	
szint	

Elektromágneses	környezet	–	útmutató	

Elektrosztatikus	kisülés	
(ESD)	
	
IEC	61000‐4‐2.	sz.	
szabvány	

±	6	kV	érintkezés	
	
±	8	kV	levegő	

±	6	kV	érintkezés	
	
±	8	kV	levegő	

A	padlónak	fából,	betonból	vagy	kerámia	csempéből	
kell	lennie.	Amennyiben	a	padlót	szintetikus	anyag	
borítja,	a	relatív	páratartalom	legyen	legalább	30	%‐os.	

Gyors	villamos	
tranziens/zavar	
	
IEC	61000‐4‐4.	sz.	
szabvány	

±	2	kV	áramellátási	
vezetékekre	
	
±	1	kV	bemeneti/kimeneti	
vezetékekre	

±	2	kV	áramellátási	
vezetékekre	
	
±	1	kV	bemeneti/kimeneti	
vezetékekre	

A	táphálózat	minőségének	a	tipikus	kereskedelmi	vagy	
kórházi	környezetnek	kell	megfelelnie.	

Túlfeszültség	
	
IEC	61000‐4‐5.	sz.	
szabvány	

±	1	kV	differenciálmódus	
	
±	2	kV	közös	módus	

±	1	kV	differenciálmódus	
	
±	2	kV	közös	módus	

A	táphálózat	minőségének	a	tipikus	kereskedelmi	vagy	
kórházi	környezetnek	kell	megfelelnie.	

Feszültségesés,	
szétkapcsolások	és	
feszültségváltozás	a	
bemeneti	áramellátó	
vezetékeken	
	

IEC	61000‐4‐11.	sz.	
szabvány	

<5	%	UT	
(>95	%	esés	UT‐ben)	
0,5	cikluson	át	
	

40	%	UT	
(60	%	esés	UT‐ben)	
5	cikluson	át	
	

70	%	UT	
(30%	esés	UT‐ben)	
25	cikluson	át	
	

<5	%	UT	
(>95	%	esés	UT‐ben)	
5	másodpercig	

<5	%	UT	
(>95	%	esés	UT‐ben)	
0,5	cikluson	át	
	

40	%	UT	
(60%	esés	UT‐ben)	
5	cikluson	át	
	

70	%	UT	
(30	%	esés	UT‐ben)	
25	cikluson	át	
	

<5	%	UT	
(>95	%	esés	UT‐ben)	
5	másodpercig	

A	táphálózat	minőségének	a	tipikus	kereskedelmi	vagy	
kórházi	környezetnek	kell	megfelelnie.		Ha	a	111W	
modellszámú	NORM‐O‐TEMP®	berendezés	használója	
a	hálózati	áram	kimaradása	alatt	is	folyamatos	
működést	igényel,	ajánlott,	hogy	a	111W	modellszámú	
NORM‐O‐TEMP®	berendezést	megszakítás	nélküli	
áramforrásról	vagy	akkumulátorról	működtesse.	

Teljesítményfrekvencia	
(50/60	Hz)	mágneses	
térerőssége	
	

IEC	61000‐4‐8.	sz.	
szabvány	

3	A/m	 3	A/m	 A	teljesítményfrekvencia	mágneses	térerősségének	a	
tipikus	kereskedelmi	vagy	kórházi	környezetben	lévő	
területen	elfogadott	szinten	kell	lennie.	

Megjegyzés:	Az	UT	a	váltóáramú	táphálózat	feszültsége	a	tesztszintek	alkalmazása	előtt.	
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A	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®		berendezést	olyan	elektromágneses	környezetben	való	használatra	tervezték,	ahol	szabályozható	
a	sugárzott	rádiófrekvenciás	zavarás.	Az	ügyfél	vagy	a	111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®berendezés	használója		az	elektromágneses	
interferenciát	a	hordozható	és	mobil	rádiófrekvenciás	kommunikációs	eszközök	(adók)	és	a		111W	modellszámú	NORM‐O‐TEMP®		
berendezés	közötti	minimális	elkülönítési	távolság	betartásával	akadályozhatja	meg,	az	alábbi,	a	kommunikációs	eszközök	maximális	
kimeneti	teljesítménye	alapján	kiszámított,	javasolt	távolságok	szerint.	

Az	adó	névleges	maximális	
kimeneti	teljesítménye	

	
W	

Elkülönítési	távolság	az	adófrekvencia	alapján	
m	

150	kHz‐től	80	MHz‐ig	
	

d	=	1,2√P	

80	MHz‐től	800	MHz‐ig	
	

d	=	1,2√P	

800	MHz‐től	2,5GHz‐ig	
	

d	=	2,3√P	

0,01	 0,12	 0,12	 0,23	

0,1	 0,38	 0,38	 0,73	

1	 1,2	 1,2	 2,3	

10	 3,8	 3,8	 7,3	

100	 12	 12	 23	

A	d	méterben	(m)	megadott	javasolt	elkülönítési	távolság	kiszámolható	olyan	adó	tekintetében	is,	amelynek	névleges	maximális	kimeneti	
teljesítménye	nem	szerepel	a	fenti	listán,	mégpedig	az	adófrekvenciára	alkalmazott	egyenlettel,	ahol	a	P	az	adó	gyártója	szerinti	névleges	
maximális	kimeneti	teljesítmény	wattban	(W).		
	
1.	megjegyzés:	80	MHz‐nél	és	800	MHz‐nél	a	magasabb	frekvenciatartomány	elkülönítési	távolsága	érvényes.	
	
2.	megjegyzés:	A	jelen	útmutató	nem	feltétlenül	alkalmazható	minden	lehetséges	helyzetre.	Az	építményekről,	tárgyakról	és	emberekről	
történő	visszaverődés,	valamint	elektromágnesesség‐elnyelésük	is	befolyásolja	az	elektromágneses	terjedést.	



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez az oldal szándékosan lett üresen hagyva. 
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