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HEMOTHERM® 
 400MR MODELL  
 
 FELHASZNÁLÓI ÉS M ŰSZAKI KÉZIKÖNYV  
 
A berendezés működtetése előtt a kezelőnek teljes egészében el kell olvasnia és el kell 
sajátítania a Felhasználói és m űszaki kézikönyvet . 
 
 
A Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. fenntartja a jogot a berendezés módosítására és 
továbbfejlesztésére, ami nem feltétlenül jelenik meg ebben a kézikönyvben. 
 
 
Jelen dokumentum egészében vagy részben sem reprodukálható a Cincinnati Sub-Zero 
Products, Inc. engedélye nélkül. 
 

 

 

 

 

 

 

 A szövetségi törvény korlátozása szerint ezen beren dezés csak orvosi 
utasítás alapján használható.  

 
 

 

 

 

 

• A vegyszerek biztonságos kezelését és használatát a gyártó utasításai alapján 
végezze. 

 
• A HEMOTHERM berendezést mindig teljesen eressze le, mivel az egység 

vízellátó rendszerében biológiai szennyez őanyagok  lehetnek jelen. 
 
• Csak fertőtlenített vizet vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott 

vizet használjon. Ne használjon deionizált vizet.  Ne használjon alkoholt. Az 
alkohol tönkreteheti a hőcserélőt, a takarót, illetve az egységet. A víztartályok 
öblítésére, töltésére vagy vízpótlására ne használjon csapvizet. 

 
• Ne működtesse víz nélkül, mert a belső alkatrészek károsodhatnak. 
 
• Ne töltse túl. Ha túltölti, a víz túlcsordulhat, amikor a rendszer kikapcsolásakor 
 a víz visszafolyik a takaróból a rendszerbe. 

 
56234 kézikönyv, S felülv. 

ECN # M1707-5344 
 

  

VIGYÁZAT  
 

VIGYÁZAT  
 

VIGYÁZAT  
 

VIGYÁZAT  
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• Ne használja a Hemotherm rendszert gyúlékony érzéstelenítők jelenlétében.  
Ez robbanásveszélyt eredményezhet.  

 
• Ha az áramellátás kimarad, a Hemotherm egység visszaáll TÖLTÉSI 

ÜZEMMÓDBA . A működés folytatásához az utasítások alapján válassza ki a 
kívánt üzemmódot. 

 Ha a kezelés nem folytatódik, ez súlyos károsodásho z vagy halálhoz 
vezethet.  

 
 

 

 

 

 A HEMOTHERM egység javítását, kalibrálását és szervizelését csak olyan 
képesített orvosiberendezés-szervizelő technikusok, szakképzett 
orvosbiológiai elektronikai technikusok vagy szakképzett klinikai mérnökök 
végezhetik, akik ismerik az orvosi berendezések szervizelésének helyes 
gyakorlatát, és a munkát a jelen kézikönyvben található utasítások alapján 
végzik.  A helytelen javítás miatt megsérülhet a páciens és károsodhat a 
Hemotherm egység.   

 
 

 

 

 

 

 

 
Mielőtt  a Hemotherm egységet ismét páciens kezelésére használja javítás után , 
mindig  végezze el a 2.1. szakasz szerinti KEZDETI BEÁLLÍTÁST.  

  

VESZÉLY 

VESZÉLY 

VESZÉLY 

VESZÉLY 

VESZÉLY 

VESZÉLY 
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 Ha a Hemotherm egységgel melegítőtakarókat használ, a következők 
érvényesek: 

 
• A berendezés használatához és a takaró vízhőmérsékletének beállításához 

orvosi utasítás szükséges.  Legalább 20 percenként vagy az orvos 
utasításának megfelelően ellenőrizze a páciens hőmérsékletét, és hogy a bőre 
milyen állapotban van a takaróval érintkező területeken; ellenőrizze a takaró 
vizének hőmérsékletét is. A pediátriai pácienseket, hőmérsékletre érzékeny, 
érrendszeri megbetegedésben szenvedő és sebészeti betegeket gyakrabban 
kell ellenőrizni.  Bármilyen változásról sürg ősen értesítse az orvost, 
különben súlyos sérülés vagy halál következhet be.  

 
• Az összes hiper-hipotermia egységgel végzett hőmérséklet-szabályozó 

módszer azt a veszélyt rejti magában, hogy a testszöveteket, különösen a bőrt 
annyira felmelegíti vagy lehűti, hogy az károsodást, vagyis égést vagy fagyást 
okoz. Az égés kiterjedésétől és súlyosságától függően súlyos vagy akár 
halálos komplikációk adódhatnak. 

 
• Az esetlegesen bekövetkező bőrkárosodás megelőzésére akadályozza meg a 

szövetek túlságos, illetve hosszú időn át tartó nyomását és nyíródását, 
különösen a csontos kiemelkedéseknél. 

 
• A páciens és a takaró közé ne tegyen további hőforrásokat. 
 Ez a bőr károsodását okozhatja.  
 
• A páciens sérülésének elkerülésére a páciens és a takaró közötti területet 

szárazon kell tartani. 
 
• A HEMOTHERM berendezés átvételekor az egységet a VÍZRENDSZER-

FERTŐTLENÍTŐ ELJÁRÁS szerint fertőtleníteni kell.  Ezenkívül bármely, 
raktárból elővett egységet szintén fertőtleníteni kell.  Ellenkez ő esetben 
megfert őződhet a páciens, illetve az ápoló.  

 
• A szennyezett takarók vagy tömlők beszennyezhetik az egységet.  Az újra 

felhasználható tartozékokat negyedévente fertőtleníteni kell.  Ellenkez ő 
esetben megfert őződhet a páciens, illetve az ápoló.  

 
• Ha a folyadékvezetékek/körök elszíneződnek vagy opálosak lesznek, a 

berendezést azonnal helyezze üzemen kívül, majd tisztítsa meg és 
fertőtlenítse.  Ellenkez ő esetben megfert őződhet a páciens, illetve az 
ápoló.  
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MŰSZAKI SEGÍTSÉG   
 
Egyesült Államok és Kanada Telefon  ......... 1-513-772-8810 
Cincinnati Sub-Zero Products, Inc.  Díjmentesen hívható ... 1-800-989-7373 
12011 Mosteller Road  Fax  ......... 1-513-772-9119 
Cincinnati, OH 45241  

Hivatalos európai képvisel ő: 
 
CEpartner4U                                                     
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn 
Hollandia 
 
   

MIELŐTT FELHÍVNÁ A SZERVIZT... 
Hogy jobban kiszolgálhassuk, tartsa készenlétben a Hemotherm egység sorozatszámát, 
amikor alkatrész vagy javítás miatt telefonál.   

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS ÉS ALKATRÉSZEK 
A Hemotherm egység minden alkatrészére egy év garancia érvényes.  A hibás 
alkatrészek vagy egységek visszaküldéséhez először szerezze be orvosi műszaki 
szolgáltatás osztályunkról a visszaküldött anyagok engedélyezési számát (Returned 
Materials Authorization, RMA).  Szükség esetén Hemotherm szállítási kartont küldünk. 

 

ÁTVIZSGÁLÁS ÁTVÉTELKOR 
 
A Hemotherm rendszer kicsomagolása után feltétlenül vizsgálja meg a rendszert, hogy 
nincs-e rajta rejtett sérülés.  A csomagolóanyagot őrizze meg, és ha sérülést talál, 
gondosan írja le és fényképezze le.  Azonnal értesítse a szállítmányozót és (írásban) 
kérjen vizsgálatot.  Ha ezt 15 napon belül nem teszi meg, az igénye semmissé válhat.  A 
berendezést ne küldje vissza a Cincinnati Sub-Zero részére.  Hívja fel orvosi műszaki 
szolgáltatás osztályunkat, ahol további útmutatást kap. 

 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ 
 
A kézikönyvben utasításokat és az ápolóknak szóló információkat talál.  Mielőtt a 
Hemotherm egységet használja, használatát előírja vagy az egységet javítja, minden 
elővigyázatossági információt olvasson el és sajátítson el. 
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A szennyeződés, illetve fertőződés veszélyének minimalizálására az egységet első 
használat előtt és legalább negyedévente a VÍZRENDSZER-TISZTÍTÓ ÉS -
FERTŐTLENÍTŐ ELJÁRÁS szerint fertőtleníteni kell. 

1. SZAKASZ  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ  
 

1.0. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
A HEMOTHERM hűtő-/fűtőberendezés használata közben a páciens maximális 
biztonsága érdekében a rendszer, valamint helyes alkalmazásának és működtetésének 
alapos ismerete szükséges.  A rendszer használatáért, illetve használatának irányításáért 
felelős minden személynek, például orvosoknak, nővéreknek, technikusoknak és 
kezelőknek használat előtt el kell olvasniuk és meg kell érteniük ezt a felhasználói 
kézikönyvet, valamint az óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket.  A biztonságos 
üzemeltetés és működtetés érdekében ajánlatos a jelen kézikönyvet emlékeztetőül 
legalább félévente átnézni. 
 
 

1.1. A HEMOTHERM 400MR HŰTŐ-/FŰTŐBERENDEZÉS MŰKÖDÉSE 
 
A CSZ HEMOTHERM 400MR hűtő-/fűtőrendszer szükség szerint a vér hőmérsékletének 
csökkentésére/növelésére, illetve a vér hőmérsékletének fenntartására használható 
hőátadással.  A vezetéses hőátadást tetszőleges típusú vér-oxigéntelítő/hőcserélő 
egység végzi, igény szerint az újramelegítési fázishoz a páciens alá tett takaróval.  A 
teljes rendszer általában a HEMOTHERM hűtő-/fűtőberendezésből és a műtőasztalra tett 
újra felhasználható vagy eldobható takaróból áll – felnőtt, gyermek vagy újszülött 
méretben.  A használható takarók: az újra felhasználható PLASTIPAD® (poliuretán) és az 
eldobható MAXI-THERM®, MAXI-THERM® LITE és TEMP PAD® takarók. 
 
A kívánt folyadék-hőmérsékletet az egység kezelője szabályozza.  A vér pillanatnyi 
hőmérsékletét gyakran ellenőrizni kell. 

 

1.2. HŰTŐRENDSZER 
 
A HEMOTHERM 400MR hűtőrendszer a következőkből áll: 
 

1. Mechanikusan hűtött víz-hűtőközeg hőcserélő. 
2. Hideg vizes tartály. 
3. Vízkeringető szivattyú. 
4. Mikroprocesszoros vezérlőrendszer. 
5. Alacsony hőmérséklet elleni biztosítóberendezés. 
6. Kevés víznél leállító biztosítóberendezés. 
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A víz hőmérsékletének 2 °C/perc sebességgel végzett csökkentésével csökkenti a vér 
hőmérsékletét.  Ne feledje, hogy nincs közvetlen kapcsolat ez, illetve a vér hőmérséklete 
változásának sebessége között. A keringető szivattyú és a vízáramoltató kör kialakítása 
gyors áramlást tesz lehetővé, így a vér és víz közötti hőcsere a lehető leghatékonyabb 
lesz. 
 
A hűtőrendszer szabályozójával a kezelő a hőmérséklet-tartományt +3 °C és +32 °C 
között tudja beállítani. A mikroprocesszor-kártyán levő független alacsony határértéket 
figyelő biztosítóberendezés alacsony hőmérsékletet figyelő funkciót biztosít, mely gyárilag 
2 °C fokra van beállítva. 
 

1.3. FŰTŐRENDSZER 
 
A CSZ HEMOTHERM fűtőrendszer a következőkből áll: 
 

1. 300 wattos fűtőegység.* 
2. 1200 wattos fűtőegység.* 
3. Mikroprocesszoros vezérlőrendszer. 
4. Meleg vizes tartály. 
5. Vízkeringető szivattyú. 
6. Magas hőmérséklet elleni biztosítóberendezés. 
7. Kevés víznél leállító kapcsoló. 
 

Hűtés üzemmódban a 300 wattos fűtőberendezés előmelegíti a melegítőtartályt az adott 
tartályra beállított hőmérsékletre.  Fűtés üzemmódban a tartályt mindkét fűtőberendezés, 
vagyis 1500 watt hő melegíti.  A víz hőmérséklete körülbelül 2,5 °C sebességgel 
növekszik.  Ne feledje, hogy nincs közvetlen kapcsolat ez, illetve a vér hőmérséklete 
változásának sebessége között. 
 
A magas hőmérsékletet figyelő biztonsági berendezés 44 °C fokon leállítja a 
fűtőberendezéseket. Ha a vezérlő a 42 °C fokos beállított értéknél nem működik, 44 °C 
fokon egy magas hőmérsékletet jelző LED a vezérlőtáblán kigyulladva riasztást ad. Ilyen 
esetben a rendszert meg kell vizsgáltatni a kórház karbantartó vagy mérnöki osztályán. 
Ha a hőmérséklet körülbelül 1 °C fokkal csökken, a fűtőrendszer újra bekapcsol. 
 
* A 230/240 V váltóáramú egységekben egy 800 wattos és egy 1200 wattos fűtőegység 
van. 
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1.4. KERINGETŐRENDSZER 
 
A HEMOTHERM 400MR keringetőrendszer a következőkből áll: 
 

1. Két víztartály. 
  Hűtőtartály – (8 kvart – 7,6 liter) 
  Melegítőtartály – (6 kvart – 5,7 liter) 
2. Egy mágneses meghajtású keringetőszivattyú. 
3. Négy vízáramlás-szabályozó, mágnestekerccsel működtetett vezérlőszelep. 
4. Egy vízszűrő. 
5. Hat külső, gyorsan leválasztható illesztőcsatlakozó. 
6. Belső összekötő vezetékrendszer. 

 
Az üzemmód (fűtés vagy hűtés) kiválasztása határozza meg, hogy a berendezés melyik 
vízáramoltató kört használja.  
 
 FŰTÉS ÜZEMMÓD:  A szivattyú a meleg vizes tartályból szivattyúzza a vizet és 

keringteti a vízszűrőn át a használt berendezéshez (vér-oxigéntelítő/hőcserélő, 
illetve takaró) kapcsolt külső kimeneti szerelvényekhez.  A visszatérő víz 
visszafolyik ugyanabba a (meleg vizes) tartályba.  

 
 HŰTÉS ÜZEMMÓD:  A szivattyú a hideg vizes tartályból szivattyúzza a vizet és 

keringteti a vízszűrőn át a csatlakoztatott külső berendezés(ek)hez.  A visszatérő 
víz visszafolyik a hideg vizes tartályba. 

 

 
Az áramlási kapacitás a következő: 
 
 1/2 colos öntömítő Hansen szerelvényen át: körülbelül 3,5 gallon/perc  
 (13 liter/perc).* 
 
 Felnőtt takarón át: körülbelül 32 gallon/óra (100 liter/óra). 
 
* Az áramlási sebesség a hőcserélő típusától és modellszámától, valamint a hőcserélőbe 
vezető és onnan visszatérő csövezés hosszúságától függ. 
 
 

 VIGYÁZAT  
Csak fertőtlenített vizet vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott vizet 
használjon. Ne használjon deionizált vizet.  Ne használjon alkoholt. Az alkohol 
tönkreteheti a hőcserélőt, a takarót, illetve az egységet.  A víztartályok öblítésére, 
töltésére, újratöltésére vagy vízpótlására ne használjon csapvizet. 
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1.5. ÁLTALÁNOS M ŰKÖDTETÉS 
 

1. Készítsen össze minden kelléket és berendezést: 
 

A. HEMOTHERM hűtő-/fűtőberendezés: figyeljen a hőcserélőbe menő 
csatlakozótömlőkre is, és ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros-e. 

 
B. Izolációs takaró: bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek szivárgások. A 

takaró javítására vonatkozó utasításokat a 3.7. szakaszban (Takarók 
karbantartása) talál. 

 
2. Tegye a HEMOTHERM egységet a műtőben a lehető legközelebb a 

hőcserélőhöz. 
 
3. Olvassa el a membrános vezérlőtáblán a használati utasítást.  Ismerkedjen 

meg minden, a 4.4. ábrán bemutatott funkció és vezérlő nevével és helyével. 
 
4. Ellenőrizze mindkét folyadéktartályban a vízszintet, meggyőződve arról, hogy 

fel vannak annyira töltve, hogy a víz a szűrő aljánál látható.  A 
melegítőtartályba 6 kvart (5,7 liter), a hűtőtartályba pedig 8 kvart (7,6 liter) víz 
fér.  Minden használat után az eldobható hőcserélőben és az izolációs 
takaróban maradt víz kicseréléséhez vizet kell hozzáadni. Csak fertőtlenített 
vizet vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott vizet használjon. 

 
5. Gondoskodjon róla, hogy a főkapcsoló „KI” helyzetben legyen. 
 
6. Vizsgálja meg a kórházi fokozatú villásdugót, hogy nem hajlott-e, és nem 

hiányzik-e valamelyik tüske.  Dugja be a villásdugót egy megfelelően földelt, 
erősen rögzített konnektorba. A földelés megbízhatóságát csak úgy lehet 
biztosítani, ha egyenértékű kórházi fokozatú konnektorba csatlakoztatja.  Ne 
iktassa ki a harmadik vagy földelő tüskét.  Ha ezt kiiktatja, leveszi vagy más 
módon használhatatlanná teszi, ezzel elektromos kockázatot okoz.   

 
7. Terítse le a műtőasztalra az izolációs takarót úgy, hogy a csatlakozótömlő a 

HEMOTHERM egység helyéhez a lehető legközelebb hagyja el az asztalt.  A 
takarót takarja be lepedővel vagy fürdőtakaróval. 

 
8. Jelzőgombok tesztelése:  Kapcsoljon be és ki minden kijelző-szakaszt és 

minden piros LED-et.  Kapcsolja a főkapcsolót a „BE” helyzetbe.   

 FIGYELMEZTETÉS  
A HEMOTHERM átvételekor az egységet a VÍZRENDSZER-FERTŐTLENÍTŐ 
ELJÁRÁS szerint fertőtleníteni kell. Ezenkívül bármely, raktárból elővett egységet 
szintén fertőtleníteni kell. Ellenkez ő esetben megfert őződhet a páciens, illetve az 
ápoló.  
A szennyezett takarók vagy tömlők beszennyezhetik az egységet. Az újra felhasználható 
tartozékokat negyedévente fertőtleníteni kell. Ellenkez ő esetben megfert őződhet a 
páciens, illetve az ápoló.  
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MEGJEGYZÉS:  A HEMOTHERM egység két másodpercig önkalibrációs eljárást 

végez, közben mind a két kijelző üres, majd körülbelül negyven másodpercre 
töltés üzemmódba kapcsol.  A kijelző a FI karaktereket jeleníti meg a 
fűtésoldalon és az LL karaktereket a hűtésoldalon (összeolvasva: FILL 
[TÖLT]).  Ez lehetővé teszi, hogy az egység automatikusan bekalibrálja 
magát és feltöltse a szivattyút. 

 
A. A kívánt üzemmód beállításához nyomja meg a „FŰTÉS” vagy „HŰTÉS” 

gombot.  (A villogó hőmérséklet a beállított érték, a nem villogó 
hőmérséklet pedig a tartály aktuális hőmérséklete.)  Az előre beállított 
hőmérséklet a hűtéshez 3 °C, a fűtéshez pedig 42 °C. 

 
B. Válassza ki a Hűtés beállítást – ha a hőmérséklet 10 °C alatt van, a hűtés 

képernyője villog, míg a szivattyút be nem kapcsolja.  Ezután a víz 
aktuális hőmérsékletét jelzi ki, és a kompresszor beindul. 

 
C. Ha szeretné a beállítást megváltoztatni, nyomja be a „Hőm. beáll.” 

kapcsolót.   A kijelző villogva mutatja az előzőleg beállított hőmérsékletet, 
vagy ha az egységet éppen most kapcsolta be, a 3 °C értéket.              

 
 MEGJEGYZÉS:  Öt másodperc áll rendelkezésére, hogy megnyomja 

valamelyik nyilat; ha nem, a kijelzett hőmérséklet ismét a tartály aktuális 
hőmérséklete lesz.  A „fel” vagy „le” gombot megnyomva növelje vagy 
csökkentse a hőmérséklet beállított értékét a kívánt beállításra. 

        
D. Nyomja meg a „Hűtés” kapcsolót. Ha a víz keringtetése beindulhat, 

nyomja meg a szivattyú kapcsolóját. 
 

 

 

 

 
A hőmérsékletet a „Szivattyú” kapcsoló bekapcsolása nélkül nem lehet 10 °C foknál 
alacsonyabb értékre beállítani. Ha a kezelő megpróbálja ezt, a beállított hőmérséklet 
villogni fog, amíg a „Szivattyú” kapcsolót be nem kapcsolja.  Ezután az aktuális 
hőmérsékletet jelzi ki, és a kompresszor bekapcsol. 

 
E. A melegítőtartály előmelegítéséhez a víz kívánt hőmérsékletre hűtése 

közben nyomja meg a „Hőm. beáll.” kapcsolót. A kijelző villogva mutatja 
az előzőleg beállított hőmérsékletet, vagy ha az egységet éppen most 
kapcsolta be, a 42 °C értéket. 

 
 MEGJEGYZÉS:  Öt másodperc áll rendelkezésére, hogy megnyomja 

valamelyik nyilat; ha nem, a kijelzett hőmérséklet ismét a tartály aktuális 
hőmérséklete lesz.  A „fel” vagy „le” gombot megnyomva növelje vagy 
csökkentse a hőmérséklet beállított értékét a kívánt beállításra. 

FIGYELMEZ
TETÉS
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MEGJEGYZÉS:  Amikor a kompresszor kikapcsol, mindkét fűtőegység 
bekapcsolódik, amíg a melegítőtartály hőmérséklete 1 °C fokra meg nem 
közelíti a beállított értéket.  Amikor a kompresszor újra bekapcsol, a 100 
és 115 V váltóáramú egységeknél csak a 300 wattos fűtőberendezés 
marad bekapcsolva.  (A 230/240 V váltóáramú berendezéseket lásd a * 
megjegyzésnél.) 

 
F. Az egység nem hűt 10 °C alá, hacsak be nem kapcsolja a szivattyút. 
 
G. Válassza ki a „FŰTÉS” kapcsolót. Nyomja meg a „Hőm. beáll.” kapcsolót.  

A kijelző villogva mutatja az előzőleg beállított hőmérsékletet, vagy ha az 
egységet éppen most kapcsolta be, a 42 °C értéket. 

 
 MEGJEGYZÉS:  Öt másodperc áll rendelkezésére, hogy megnyomja 

valamelyik nyilat; ha nem, a kijelzett hőmérséklet ismét a tartály aktuális 
hőmérséklete lesz. A „fel” vagy „le” gombot megnyomva növelje vagy 
csökkentse a kívánt beállítást.  Nyomja meg a fűtés kapcsolót. 

 
H. Ha a víz keringtetése beindulhat, nyomja meg a „szivattyú” kapcsolót. 

 
9. Miután a berendezés előkészítette a hideg vizes tartályt, csatlakoztassa a 

hőcserélőt a 1/2 colos öntömítő Hansen szerelvényekre. 
 
 MEGJEGYZÉS: Ha eközben nem szeretne hideg vizet keringetni a 

hőcserélőben, előtte kikapcsolhatja a szivattyút vagy az áramlásmutató 
elzárószelepét. 

 
10. A kívánt hűtési, illetve fűtési hőmérséklet meghatározásához 
 ellenőrizze az orvos utasításait. 
 
11. Ezen a ponton választhat a normál testhőmérséklet fenntartása (lásd 12. 

lépés) vagy a vér hűtése (lásd 13. lépés) között. 
 
12. A normotermia fenntartásához állítsa be a kívánt hőmérsékletet, nyomja meg 

a fűtés üzemmód kapcsolóját és ellenőrizze, hogy a szivattyú be van-e 
kapcsolva.  A „FŰTÉS” megjelenített hőmérséklete a hőcserélőben és az 
izolációs takaróban keringő folyadék hőmérséklete (ha úgy döntött, hogy 
takarót használ). 

 
 MEGJEGYZÉS: A 115 V váltóáramú egységeknél mind a 300 wattos 

gyengébb, mind az 1200 wattos erősebb fűtőberendezés bekapcsol a 
beállított hőmérséklet fenntartásához.  (A 230/240 V váltóáramú 
berendezéseket lásd a * megjegyzésnél.) 

 
* A 230/240 V váltóáramú egységekben egy 800 wattos és egy 1200 wattos 

fűtőegység van. 
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13. A folyadék kívánt hőmérsékletének beállításával hűtse a vért.  A hűtés 
üzemmódban a „hőm. beáll.” kapcsolót használva kiválaszthatja a 3 °C 
értéket, hogy a hatásfok jobb legyen.  A „HŰTÉS” megjelenített hőmérséklete 
a hőcserélőben keringő folyadék hőmérséklete.   

 
 MEGJEGYZÉS: A kompresszor be- és kikapcsol a beállított 

hőmérséklet fenntartásához. 
 
14. A végső hipotermiás hőmérsékletet úgy tarthatja fenn, hogy alaphelyzetbe 

állítja a Hűtés beállított értékét 
 10 °C fokra, és amikor elérte a kívánt hipotermiás hőmérsékletet, kikapcsolja 

a szivattyút.  Ha a hőmérséklet emelkedni kezd, kapcsolja vissza a szivattyút, 
így a hideg víz keringeni kezd a hőcserélőben, és a vér hőmérséklete ismét 
lecsökken.       

 
 MEGJEGYZÉS: A meleg vizes tartály hőmérsékletét állítsa be előre a 

kívánt kezdeti újramelegítési hőmérsékletre. 
 
15. A 115 V váltóáramú egységeknél az újramelegítést a „FŰTÉS” kapcsoló 

bekapcsolásával és az előre beállított hőmérsékletet a kívánt 
vízhőmérsékletre állítva végezheti el.  A 300 wattos és az 1200 wattos 
fűtőegységek is bekapcsolnak, így összesen 1500 watt hőt biztosítanak a 
meleg vizes tartály hőmérsékletének a beállított hőmérsékletre növeléséhez.  
Ezen a ponton igény szerint az újramelegítés hatásfokának maximalizálására 
csatlakoztassa az izolációs takarót a HEMOTHERM egység 1/8 colos 
Hansen szerelvényeire.   (A 100 V és 230/240 V váltóáramú berendezéseket 
lásd a * megjegyzésnél.) 

 
16. Ha a „HIDEG” fürdő hőmérséklete véletlenül meghaladja a kívánt értéket, öt-

tíz másodpercre megnyomhatja a „FŰTÉS” kapcsolót, így a vízcsövekben és 
a hőcserélőben levő víz a „MELEG” vizet tartalmazó tartályba ürül, és 
megtelnek meleg vízzel.  Ha visszakapcsol a „HŰTÉS” üzemmódba, a 
vízcsövekben és a hőcserélőben levő meleg víz a „HIDEG” tartályba ürülhet, 
ami a tartály hőmérsékletét néhány (1–6 °C fokkal) növeli, a két tartályban 
levő víz hőmérsékletének különbségétől függően.  Ugyanezt teheti akkor is, 
ha a meleg vizes tartály kívánt hőmérsékletét haladja meg. 

 
17. A működtetés megszakításához egyszerűen kapcsolja ki a főkapcsolót, és a 

HEMOTHERM egységből a hőcserélőbe és a takaróba vezető csöveket 
válassza le. 

 
* A 100/115 V váltóáramú egységekben egy 300 wattos és egy 1200 wattos 

fűtőegység van.  A 230/240 V váltóáramú egységekben egy 800 wattos és 
egy 1200 wattos fűtőegység van. 
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1.6. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
Ha az itt leírt műveletek előtt vagy közben a HEMOTHERM egységbe irányuló vagy a 
környékén látható vízszivárgást észlel, azonnal válassza le az elektromos hálózatról, és 
további használata előtt küszöbölje ki a hibát. 
 
Bármilyen szétszerelési művelet végrehajtása előtt húzza ki a villásdugót a konnektorból. 
 
A magas és alacsony hőmérsékletet korlátozó termosztátok gyárilag be vannak állítva, és 
a HEMOTHERM egység élettartama alatt kielégítően kell működniük.  A hűtőegység 
javítását kivéve a HEMOTHERM egység javításához és szervizeléséhez nincs szükség 
különleges szerszámokra.  Ne próbálkozzon azonban a jelen kézikönyvben leírt 
javításokkal és szervizeléssel, ha nincsenek meg hozzá a megfelelő készségei és 
ismeretei. 
 
Legyen különösen óvatos, ha a berendezést elektromosan érzékeny pácienseken 
(közvetlenül a szívre kötött szonda, katéter vagy elektródák) használja.  Használat előtt 
mindig győződjön meg arról, hogy nincs-e áramelfolyás.  A kézikönyv megfelelő 
pontjainál további figyelmeztetéseket talál. 
 
 
 

1.7. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA ÉS M ŰSZAKI JELLEMZ ŐI 
 
A HEMOTHERM hűtő-/fűtőrendszer leírását és műszaki jellemzőit az 1.10. és 1.11. 
szakaszban találja.  Ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 
 

1.8. TÁVVEZÉRLŐ KIEGÉSZÍTŐ 
 
Minden, a 891-9327M sorozatszámnál később gyártott HEMOTHERM egység fel van 
szerelve távvezérlő porttal.  A 25 tűs sub-d port csatlakozója az egység jobb oldalán 
található, az áramköri megszakító fölött.  Ha megvásárolja a távvezérlő kiegészítőt, a 
„szerelvényben” egy 25 láb (7,62 méter) hosszú kábel, a távvezérlő egység és egy 
rögzítőbilincs is lesz. 
 
A távvezérlő kiegészítő felszereléséhez először is kapcsolja ki a HEMOTHERM egység 
főkapcsolóját.  A mellékelt univerzális rögzítőbilinccsel szerelje fel a távvezérlőt egy 
megfelelő helyre.  Csatlakoztassa a kábelt a két berendezés közé és rögzítse a kábelre 
rögzített recézett csavarok meghúzásával.  A távvezérlő ugyanúgy fog működni, mint a 
HEMOTHERM berendezésen levő fő membrános vezérlőtábla. 
 
MEGJEGYZÉS: A távvezérlőn levő kijelző a negyven másodperces kezdeti feltöltési 

üzemmód közben „üres”. 
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1.9. KLINIKAI ALKALMAZÁSOK 
 
A HEMOTHERM kettős tartályos hűtő-/fűtőberendezést kifejezetten testen kívüli körös 
felhasználáshoz terveztük.  Az egység önálló hőmérséklet-szabályozó berendezés, 
melynek rendeltetése hűtött vagy melegített víz adagolása a vér-hőcserélőbe a 
kardiopulmonáris bypass körben. 
 
A HEMOTHERM hűtő/fűtőberendezés felnőttek hőmérsékletét állítja be és tartja fenn 3 
°C és 42 °C között szabályozható tartományban. 
 
A páciens testen kívüli körös melegítését vagy hűtését sok változó befolyásolja.  Ilyen 
például a páciens testsúlya, véráramlása, gázáramlása és az oxigéntelítők/hőcserélők.  A 
HEMOTHERM hűtő-/fűtőberendezés rendeltetése alacsony nyomáson nagy vízátfolyási 
sebességet biztosítani bármely jelenleg kapható hőcserélő biztonságos és hatékony 
működtetéséhez. 
 
A HEMOTHERM hűtő-/fűtőberendezés segíthet a normál testhőmérsékletet fenntartani 
(normotermia), különösen hosszadalmas sebészeti eljárások során, vagy ha a környezeti 
(szoba-) hőmérséklet alacsonyra van állítva.  Ez a páciens alá helyezett izolációs 
takaróval oldható meg.        

1.10. A HEMOTHERM RENDSZER ÉS TARTOZÉKAI 
 
Kat. sz.  HEMOTHERM berendezés 
 
400MR  HEMOTHERM kettős tartályos hűtő/fűtőberendezés 
414   Távvezérlő 
410   Porvédő fedél 
420   Áramlásjelző elzárószelep-szerelvénnyel 
UMC-1  Univerzális rögzítőbilincs 
 
 
MAXI-THERM® egy páciensnél használható takarók (vinil) 
Tartalma:  táskánként 20 takaró (4 karton, egyenként 5 darabbal) 
 
276   Felnőtt/műtőasztal-méret (24 hüvelyk x 60 hüvelyk /61 x 152 cm/) 
274   Gyermekméret (22 hüvelyk x 30 hüvelyk /56 x 76 cm/) 
273   Csecsemőméret (12 hüvelyk x 18 hüvelyk /30 x 46 cm/) 
286   9 láb (2,74 m) hosszú csatlakozótömlő 
   (hosszabb tömlőket is biztosítani tudunk) 
 
MAXI-THERM® LITE egy pácienshez használható takarók 
 
876 Felnőtt/műtőasztal-méret (25 hüvelyk x 64 hüvelyk /63 x 163 cm/) 
874 Gyermekméret (25 hüvelyk x 33 hüvelyk /63 x 84 cm/) 
873 Csecsemőméret (12,5 hüvelyk x 18 hüvelyk /32 x 46 cm/) 
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PLASTIPAD® újra felhasználható műanyag takarók (poliuretán) 
 
196   Felnőtt/műtőasztal-méret (24 hüvelyk x 60 hüvelyk /61 x 152 cm/) 
194   Gyermekméret (22 hüvelyk x 30 hüvelyk /56 x 76 cm/) 
193   Csecsemőméret (12 hüvelyk x 18 hüvelyk /30 x 46 cm/) 
186   9 láb (2,74 m) hosszú takaró-csatlakozótömlő csatlakozókkal  
   (hosszabb tömlőket is biztosítani tudunk) 
168   PLASTIPAD tapaszkészlet 
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1.11.  A HEMOTHERM RENDSZER MŰSZAKI JELLEMZ ŐI 
 

FIZIKAI  
 

• Méretek: 22 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk 
mélység x 32 hüvelyk magasság 

   (55,9 cm szélesség x 55,9 cm mélység x 
   81,3 cm magasság) 
• Szükséges alapterület: 
   484 négyzethüvelyk (3123 
négyzetcentiméter) 
• Súly:  198 font (89,8 kg) 
• Szekrény szerkezete: 1,519 mm-es acéllemez 
• Meleg levegő kiáramlása: alul (lefelé) 
  

KERINGTETŐRENDSZER 
 

Tartály kapacitása: 
   Hideg – 8 kvart  (7,6 liter) 
   Meleg – 6 kvart (5,7 liter) 
 

Tartályban levő folyadék:  Csak fertőtlenített vizet 
vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn 
átbocsátott vizet használjon. 
Tartály nyílása:  Könnyen feltölthető 
Tartály szerkezete:  Műanyag  
 

Áramlási sebesség: 
• 13 liter/perc  
      öntömítő Hansen szerelvényen át 
• 15 liter/perc 
     Hansen szerelvényen át 
 

Legnagyobb nyomás: 
   12,5 PSI – hőcserélő 
 

Csatlakozások: 
 

• 12,5 PSI – takaró csatlakozója 
 Gyorsan leválasztható szerelvények 
• 1 készlet ½ colos Hansen szerelvény a 

hőcserélőhöz 
• 1 készlet 1/8 colos Hansen szerelvény a 

takaróhoz 
• 1 készlet ¼ colos Hansen szerelvény a 

leeresztéshez (az egységen) 
• 1 további készlet ½ colos Hansen szerelvény 

mellékelve a csövezéshez 

ELEKTROMOS  
 
Elektromos tulajdonságok: 

• (norm.) 115 V, 60 Hz,    16,9 A 
• (opc.) 100 V váltóáram, 50/60 

Hz, 20 A 
• (opc.) 230 V, 50/60 Hz, 10,9 A 
• (opc.) 240 V, 50/60 Hz, 10,5 A 

 
Szükséges kimenetek: 
  
   115 V váltóáramú egységek – 20 A, 

váltóáramú               
földelt kórházi fokozatú dugasz    

 
   100 V váltóáramú egységek – 20 A, 

váltóáramú               
földelt dugasz nélkül  

 
   230 V váltóáramú egységek – 15 A, 

váltóáramú               
földelt európai dugasszal 

 
   240 V váltóáramú egységek – 15 A, 

váltóáramú   
földelt európai dugasszal 

 
Áramelfolyás: 
 300 mikroamper alatt (100/115) 
           500 mikroamper alatt (230/240) 
 
Áramköri megszakító: 
 A főkapcsolóban 
 

BIZTONSÁG  
 
Magas hőmérsékletet korlátozó 
termosztát:  44 °C ± 0,5 °C 
Alacsony hőmérsékletet korlátozó 
termosztát: 2 °C ± 0,5 °C 
Használati utasítás az egységen: Igen 
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1.11.  A HEMOTHERM RENDSZER MŰSZAKI JELLEMZ ŐI 

 
HŰTŐRENDSZER 

 
Kompresszor: ½ HP túlméretes 
 
Folyadékhűtési tartomány: 32 °C foktól 3 °C 
fokig 
 

VEZÉRLŐRENDSZER 
 
Folyadék-hőmérséklet szabályozásának 
tartománya:  3 °C foktól 42 °C fokig 
 
Folyadék-hőmérséklet szabályozásának 
pontossága: ±0,5 °C 
 
Folyadék-hőmérséklet beállítása: 1 °C 

FŰTŐRENDSZER 
 

Névleges teljesítmény: 
 
  100/115 V váltóáramú egységek:  
 300 wattos kis teljesítményű fűtőegység 
  1200 wattos nagy teljesítményű 

fűtőegység  
   
  230/240 V váltóáramú egységek:  
 800 wattos kis teljesítményű fűtőegység 
 1200 wattos nagy teljesítményű 

fűtőegység 
 
Folyadékfűtési tartomány: 25 °C foktól 42 
°C fokig  
 

SZERVIZELHETŐSÉG 
 
Könnyen karbantartható             – Igen 
 
Könnyen szervizelhető a helyszínen   – Igen 
 
Van-e szükség különleges szerszámokra       
– Nem (a hűtőegység javítását kivéve) 
 
 

GARANCIÁLIS ID ŐTARTAM   
 
1 év az alkatrészekre és labor, ha 
visszaküldik a CSZ cégnek 
 

 

1.12.  A HEMOTHERM BERENDEZÉS TANÚSÍTVÁNYAI 
 

       
(csak a 115 V-os egységek) 
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2. SZAKASZ  HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

2.1. KEZDETI BEÁLLÍTÁS 
 
Amikor a HEMOTHERM egységet első alkalommal állítja be, kövesse az 1–10. 
lépéseket.  Az ezt követő üzemeltetésről lásd az általános működtetésre vonatkozó 
utasításokat az 1.5. szakaszban. 

 

 
1. Készítse össze a megfelelő berendezéseket és kellékeket. 
 

A. A HEMOTHERM egység. 
B. Testen kívüli kör a vér-hőcserélővel. 
C. Izolációs takaró (kiegészítő). 
D. 17 kvart (16 liter) fertőtlenített víz vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű 

szűrőn átbocsátott víz. [A hűtőtartály befogadóképessége 8 kvart (7,6 
liter), a melegítőtartályé 6 kvart (5,7 liter), a takaróé (felnőtt) 2 kvart (1,9 
liter), és körülbelül 1,5 kvart (1,4 liter) szükséges a csatlakozóvezetékek 
és a hőcserélő megtöltéséhez.]  Ne használjon alkoholt. 

 
2. Gondoskodjon róla, hogy a főkapcsoló „KI/O” helyzetben legyen. 
 
3. Nyissa ki a tartályfedelet és vegye le az egyes tartályok fedelét.  Töltse meg a 

hűtőtartályt 8 kvart (7,6 liter) fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron 
méretű szűrőn átbocsátott vízzel, a melegítőtartályt pedig 6 kvart (5,7 liter) 
fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott 
vízzel. A vízszint körülbelül 1 hüvelyk (2,54 cm) legyen a z egyes 
tartályok tetejét ől, vagy éppen fedje el a sz űrő alját.  

 
4. Dugja a villásdugót megfelelően földelt, erősen rögzített konnektorba.   A 

földelés megbízhatóságát csak úgy lehet biztosítani, ha egyenértékű kórházi 
fokozatú konnektorba csatlakoztatja.  Ne iktassa ki a harmadik vagy földelő 
lábat.  Ha kiiktatja, leveszi vagy más módon használhatatlanná teszi, ezzel 
elektromos kockázatot okoz.   

 
5. Tegye a HEMOTHERM egységet a hőcserélőhöz vagy annak közelébe, vagy 

más megfelelő helyre. 
 
6. Tegye a műtőasztalra az izolációs takarót úgy, hogy a tömlő csatlakozói 

annak a helynek közelében legyenek, ahol a HEMOTHERM egységet 

 FIGYELMEZTETÉS  
A HEMOTHERM átvételekor az egységet a VÍZRENDSZER-FERTŐTLENÍTŐ ELJÁRÁS szerint 
fertőtleníteni kell.  Ezenkívül bármely, raktárból elővett egységet szintén fertőtleníteni kell.  Ellenkez ő 
esetben megfert őződhet a páciens, illetve az ápoló.  
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működtetni fogja.  A takarót fedje le egy lepedővel vagy meleg vizes 
takaróval. 

 
7. Csatlakoztassa a HEMOTHERM egységhez a hőcserélő és a takaró (igény 

szerint) csatlakoztató vezetékeit. 
 
8. Mielőtt az egységet használatba venné, olvassa el a billentyűzeten a 

használati utasítást.  Ismerkedjen meg minden bemutatott funkció és vezérlő 
nevével és helyével. 

 
9. A főkapcsoló BE/„I” helyzetbe állításával töltse meg a hőcserélőt és a takarót.  

A HEMOTHERM berendezés önkalibrációs eljárást végez, eközben mind a 
két kijelző üres, majd töltés üzemmódba kapcsol.  A kijelző a FI karaktereket 
jeleníti meg a fűtésoldalon és az LL karaktereket a hűtésoldalon 
(összeolvasva: FILL [TÖLT]). Ezután kapcsolja be a fűtés/hűtés üzemmód, 
majd a szivattyú kapcsolóját.  Töltéskor adjon további fertőtlenített vizet vagy 
legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott vizet a kiválasztott 
üzemmód tartályába. 

 
10. A fűtésről vagy hűtésről az 1.5. ÁLTALÁNOS MŰKÖDTETÉS című 

szakaszban talál információt. 
 

2.2. CSATLAKOZTATÁSI ELJÁRÁS 
 

1. Vegye elő a készlet 1/2 colos Hansen öntömítő szerelvényt és 
csatlakoztasson két (2), 1/2 colos belső átmérőjű műanyag csövet, melyek 
elérnek a HEMOTHERM egységtől a hőcserélőhöz.  Minél rövidebb a 
csövezés, annál nagyobb az áramlási sebesség.  A belső menetes 
szerelvényt a hőcserélő vízbemenetébe menő csőre, a külső menetes 
szerelvényt pedig a hőcserélő vízkimenetére kell csatlakoztatni. 

 
2. Miután a csöveket csatlakoztatta a hőcserélőre, csatlakoztassa a 1/2 colos 

Hansen öntömítő szerelvényeket a HEMOTHERM egység jobb alsó részén 
levő megfelelő szerelvényekre (lásd 4.1. ábra). 

 
3. Csatlakoztassa az izolációs takaróból jövő 1/8 colos Hansen öntömítő 

szerelvényeket a HEMOTHERM egység jobb alsó részén levő megfelelő 1/8 
colos Hansen öntömítő szerelvényekre. 

 
4. A csöveket a rendszer a szivattyú kapcsolójának bekapcsolása után 

légteleníti.  A csatlakoztató csövek megtöltése után ellenőrizze a tartályok 
vízszintjét. 
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2.4. BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK 
 

1. Az alacsony határértéket figyelő termosztát 2 °C ±0,5 °C hőmérsékleten 
automatikusan leállítja a kompresszort és a kompresszor jelzőlámpáját. Az 
alacsony hőmérsékletet jelző lámpa kigyullad és riasztás hallható.  
Ugyanakkor azonban a keringtetőszivattyú tovább működik.  Abban a 
valószínűtlen esetben, ha a termosztát meghibásodna, a víz megfagy, 
feltéve, hogy ennek megakadályozására nem adtak hozzá fagyálló 
folyadékot.  Ez a víz keringését is leállítja. 

 
2. A magas határértéket figyelő termosztát automatikusan leállítja a 

fűtőegységeket, ha a víz hőmérséklete eléri a 44 °C fokot. A 
keringtetőszivattyú ebben az esetben is tovább működik. Ha ez történik, a 
magas hőmérsékletre figyelmeztető lámpa szintén kigyullad az előlapon, és 
megszólal a riasztó.  Ekkor az egységet be kell  

 adni a karbantartó vagy műszaki osztályra, hogy vizsgálják meg a magas 
hőmérsékletet figyelő biztonsági rendszert. 

 
3. Áramköri megszakító – A HEMOTHERM egység (jobb oldala) túláramtól védő 

áramköri megszakító egységgel van felszerelve, mely a főkapcsolóba van 
beépítve, és megvédi az egység és a kórház vezetékrendszerét az esetleges 
túlterheléstől.   
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3. SZAKASZ ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS  
 

3.1. ÁLTALÁNOS   
 
A HEMOTHERM hűtő-/fűtőberendezés kialakítása és kivitelezése lehetővé teszi a 
helyszíni javítást. Az egység javításához, kalibrálásához és szervizeléséhez nincs 
szükség különleges szerszámokra, kivéve a hűtőegység javítását.  Ne próbálkozzon 
azonban ezekkel az eljárásokkal, ha nincsenek meg hozzá a megfelelő készségei és 
ismeretei.  Ha a HEMOTHERM berendezés javítását szakképzett kórházi személyzet 
végzi, az egység garanciája nem szűnik meg. 
 

 

 

 

 
A szétszerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel ki van 
húzva a konnektorból. 

 
A hátlap leszerelésével minden belső alkatrész könnyen hozzáférhetővé válik.  Ehhez ki 
kell venni a lap körül levő öt rögzítőcsavart. Húzza el a hátlapot az egységtől. 
 
A lecsapató hűtőrácsa úgy férhető hozzá, hogy le kell venni a levegőbeszívó 
szellőzőnyílást a HEMOTHERM egység elejéről.  Ehhez lazítsa meg a szellőzőnyílást az 
egységhez rögzítő négy csavart. 
 

3.2. KÜLSŐ TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
A HEMOTHERM egység és a távvezérlő porszórt acélból és műanyag membrános 
billentyűzetből áll.  Tisztításhoz és fertőtlenítéshez tuberkulózis-ölő törlőkendőket 
használjon. Ne használjon 100%-os alkoholt és más erős, tömény fertőtlenítőszereket. 
Ezek foltot hagyhatnak a berendezés felületén. A berendezés teljes küls ő felületét 
törölje le, különösen odafigyelve a berendezésen le vő repedésekre.   
 
MEGJEGYZÉS:   A felületeknek a törlőkendő használati utasításában szereplő 

időtartamon át nedvesnek kell maradniuk.  Az egység elszíneződésének 
megakadályozására használjon aktív összetevőként fehérítőszert (nátrium-
hipokloritot) tartalmazó törlőkendőt. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGYELMEZ
TETÉS
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3.3.  A VÍZTARTÁLYOK KARBANTARTÁSA 
A tartályokat legalább havonta le kell ereszteni, t uberkulózis-öl ő törl őkend őkkel át 
kell törölni, majd fert őtlenített víz vagy legfeljebb 0,22 mikron méret ű szűrőn 
átbocsátott vízzel fel kell tölteni.  
 

 

A tartályokat legalább havonta egyszer,  de lehetőség szerint ennél gyakrabban 
karban kell tartani . 
 
A tartályok ürítéséhez először is gondoskodjon róla, hogy a főkapcsoló KI/„O” helyzetben 
legyen.  Ezután kösse a leszívócső 1/4 colos belső menetes csatlakozóját az egység 
oldalán levő bármely „LEERESZTÉS” feliratú 1/4 colos külső menetes szerelvényre. 
Várjon, míg a gravitáció révén távozik a víz az egyik tartályból, majd ismételje meg az 
eljárást a másikkal is. Ha az egységet egy tartályba ereszti le, gondoskodjon arról, hogy a 
befogadóképessége legyen legalább öt gallon (13,3 liter).  
 
A szűrő fogantyúját megemelve vegye le a tartályok fedelét.  Újratöltés előtt tisztítsa meg 
mindkét tartályfedél alsó oldalát tuberkulózis-ölő törlőkendővel.  Az üres tartály aljáról és 
oldaláról tisztítson le minden maradványt, majd törölje át tuberkulózis-ölő törlőkendőkkel. 
Különösen figyeljen az olyan területekre, melyek nem a víz haladási útvonalán vannak, 
például az egyes tartályok fedele és a víztartály felső része.   
 

MEGJEGYZÉS:   A felületeknek a törlőkendő használati utasításában szereplő 
időtartamon át nedvesnek kell maradniuk.  Az egység 
elszíneződésének megakadályozására használjon aktív 
összetevőként fehérítőszert (nátrium-hipokloritot) tartalmazó 
törlőkendőt. 

 
A tartályok fedelét tegye vissza a megfelelő tartályra.  Töltse újra a tartályt fertőtlenített 
vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott vízzel. A tartályok 
kapacitása 6 kvart (5,7 liter) a melegítőtartály és 8 kvart (7,6 liter) a hűtőtartály esetében.  
A tartályokat minden körülmények között töltse fel a HEMOTHERM egység elindítása 
előtt.  A tartályokat nem szükséges minden használat után leereszteni. 
  

VIGYÁZAT 
A vegyszerek biztonságos kezelését és használatát a gyártó utasításai alapján 
végezze.  
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3.4. VÍZRENDSZER-TISZTÍTÓ ÉS -FERTŐTLENÍTŐ ELJÁRÁS  
 
Legalább negyedévente el kell végezni a lent leírt FOLYADÉKKÖR-TISZTÍTÓ ÉS -
FERTŐTLENÍTŐ / SZÁRAZ TÁROLÁSI ELJÁRÁST.  

 

 
FOLYADÉKKÖR-TISZTÍTÓ ÉS -FERT ŐTLENÍTŐ / SZÁRAZ TÁROLÁSI ELJÁRÁS 

A vizet keringtet ő egységekhez háztartási fehérít őszerrel 
 
 
A következő eljárás fertőtleníti a termékek folyadékkörét.  A szükséges 
szerszámok/anyagok: 

• Leszívócső (cikksz. 93807) és elkerülő tömlő (ha alkalmazható, cikksz. 93817)  
• Nyilvántartásba vett tuberkulózis-ölő törlőkendő

1 
• Tisztítószer2: Prolystica® 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 
• Fertőtlenítőszer3: 6%-os vagy 8,25%-os fehérítőszer 
• Fertőtlenített víz vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott víz  
• pH-mérő csíkok 
• Megfelelő váltóáram. 

 
Eljárás: 
1. Kapcsolja ki az egységet („O” helyzet). 
2. Vegye le az egységhez csatlakoztatott hőcserélőket, izolációs takarókat és 

tömlőket. 
3. A VÍZTARTÁLYOK KARBANTARTÁSA című részben leírtak szerint engedje le a 

vizet mindkét tartályból. 
4. A tuberkulózis-ölő törlőkendővel törölje le a tartályokat és mindkét tartályfedél alsó 

oldalát.  Különösen figyeljen az olyan területekre, melyek nem a víz haladási 
útvonalán vannak, például az egyes tartályok fedele és a víztartály felső része. 

                     
1 Az ARTG vagy EPA által nyilvántartott, a Health Canada által licencelt 
2 Terápiás áruk ausztrál regisztere (ARTG) #151419 
3 Kanadai egészségbiztosítási gyógyszer-azonosító szám (DIN) 6%-os fehérítőszer (DIN 
02459116) vagy 8,25%-os fehérítőszer (DIN 02459108 vagy 02438100) 

VIGYÁZAT 
A vegyszerek biztonságos kezelését és használatát a gyártó utasításai alapján 
végezze.  
A HEMOTHERM berendezést mindig a szennyvízelvezető rendszerbe ürítse, 
mivel az egység vízellátó rendszerében biológiai szennyez őanyagok  lehetnek 
jelen. 
Csak fertőtlenített vizet vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott 
vizet használjon. Ne használjon deionizált vizet.  Ne használjon alkoholt. Az 
alkohol tönkreteheti a takarót, illetve az egységet.  A víztartályok öblítésére, 
töltésére, újratöltésére vagy vízpótlására ne használjon csapvizet. 
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5. A VÍZTARTÁLYOK KARBANTARTÁSA című részben leírtak szerint engedje le a 
vizet mindkét tartályból. 

6. A tuberkulózis-ölő törlőkendővel törölje le a tartályokat és mindkét tartályfedél alsó 
oldalát.  Különösen figyeljen az olyan területekre, melyek nem a víz haladási 
útvonalán vannak, például az egyes tartályok fedele és a víztartály felső része. 

 

MEGJEGYZÉS:   A felületeknek a törlőkendő használati utasításában szereplő 
időtartamon át nedvesnek kell maradniuk.  Az egység elszíneződésének 
megakadályozására használjon aktív összetevőként fehérítőszert (nátrium-
hipokloritot) tartalmazó törlőkendőt. 

 
7. Szükség esetén határozza meg, mely újra felhasználható takarót, illetve tömlőket 

szeretne fertőtleníteni, és csatlakoztassa őket az egységhez. 
5a. Fertőtlenítésre egyszerre csak EGY (1) takaró csatlakoztatható a Hemotherm 

egységhez. 
5b. Ha takaró nélkül szeretne tömlőket fertőtleníteni, az elkerülő tömlőt (cikksz. 

93817) csatlakoztatni kell a tömlő két CPC szerelvényére.  
 

8. Az alábbi táblázat szerint adjon mindkét tartályba megfelelő mennyiségű Prolystica® 
2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner szert és fertőtlenített vizet vagy 
legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott vizet: 

 

TARTÁLY Prolystica 2X 
Concentrate 

FERTŐTLENÍTETT/SZŰRT 
VÍZ 

HŐMÉRSÉKLET 

HŰTÉS 
FŰTÉS 

30,4 milliliter 
22,8 milliliter 

7,6 liter 
5,7 liter 

20 °C 
42 °C 

  

9. Kapcsolja be az egységet („I” helyzet).  Ellenőrizze, hogy a fűtésoldal 42 °C fokra 
van állítva. Állítsa be a hűtésoldalt 20 °C fokra. Mielőtt továbblépne, várjon, míg 
mindkét oldal eléri a beállított hőmérsékletet. 
 

10. Nyomja meg a SZIVATTYÚ gombot és a lenti táblázatban megadott ideig 
keringtessen mind Hűtés, mind Fűtés üzemmódban. Ha nincsenek tartozékok 
csatlakoztatva, az egység egy belső söntöt használ a keringtetési útvonal 
zárásához. 

 

 
Takaró csatlakoztatása / visszatérő 

Fertőtlenítő ciklus 
ideje üzemmód 

szerint 
1. kombináció n.a. – csak Hemotherm 5 perc 
2. kombináció Hemotherm, #286 kat. tömlő és takaró 10 perc 
3. kombináció Hemotherm, #286 kat. tömlő és elkerülő tömlő 10 perc 

 

11. Az egység keringtetésének leállításához nyomja meg a SZIVATTYÚ gombot. 
 

12. A lenti táblázat szerint adjon megfelelő mennyiségű fehérítőszert a vízhez és 
Prolystica® 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner szerhez mindkét 
tartályba. 

 

MEGJEGYZÉS:   A fehérítőszer fajtája nátrium-hipoklorit-tartalmától függ.  Ezt a palackon 
találja, ahol az aktív összetevőket felsorolják. 

TARTÁLY HŐMÉRSÉKLET FEHÉRÍTŐSZER 
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6% nátrium-hipoklorit 8,25% nátrium-hipoklorit 
HŰTÉS 
FŰTÉS 

20 °C 
42 °C 

320 milliliter 
235 milliliter 

230 milliliter 
170 milliliter 

 

13. Nyomja meg a SZIVATTYÚ gombot és a lenti táblázatban megadott ideig 
keringtessen hűtés és fűtés üzemmódban is. Ha nincsenek tartozékok 
rácsatlakoztatva, az egység egy belső söntöt használ a keringtetési útvonal 
zárásához. 
 

 Takaró csatlakoztatása / visszatérő Fertőtlenítő ciklus ideje 
üzemmód szerint 

1. kombináció n.a. – csak Hemotherm 5 perc 
2. kombináció Hemotherm, #286 kat. tömlő és takaró  10 perc 
3. kombináció Hemotherm, #286 kat. tömlő és elkerülő tömlő 10 perc 

 

14. Szívja le mindkét tartályt a 3.3. szakasz utasításainak megfelelően.  
 

15. Öblítse ki az egységet 
13a. Töltse újra az egységet fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron 

méretű szűrőn átbocsátott vízzel, amíg a víz mindkét tartályban el nem éri 
a szűrőt. 

13b. A lenti táblázat szerint keringtesse a vizet hűtés és fűtés üzemmódban is. 
 

 
Takaró csatlakoztatása / visszatérő 

Fertőtlenítő ciklus 
ideje üzemmód 

szerint 
1. kombináció n.a. – csak Hemotherm 5 perc 
2. kombináció Hemotherm, #286 kat. tömlő és takaró  10 perc 
3. kombináció Hemotherm, #286 kat. tömlő és elkerülő tömlő 10 perc 

 

13c. Szívja le mindkét tartályt a 3.3. szakasz utasításainak megfelelően. 
 

16. Még kétszer ismételje meg a 13. lépést, összesen három öblítésig. 
 

17. A harmadik öblítés után töltse újra az egységet fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 
0,22 mikron méretű szűrőn átbocsátott vízzel, amíg a víz mindkét tartályban el 
nem éri a szűrőt.  Mindkét üzemmódban keringtesse a vizet 1 percig. 
 

18. A vizet pH-mérő csíkokkal vagy más megfelelő módszerrel ellenőrizve nézze meg, 
hogy van-e benne fehérítőszer. Ha fehérítőszert talál, ismételje meg a 13–15. 
lépést. 
 

MEGJEGYZÉS:   Az egység károsodásának megakadályozására a pH-nak körülbelül 7-nek 
kell lennie.  A leolvasott értéket a pH-mérő csíkokkal vagy más alkalmas 
ellenőrzőeszközzel kapott útmutató alapján értelmezze.  Mindkét tartályt külön csíkkal 
ellenőrizze. 

19. Ha az egységet újra üzembe helyezi , folytassa a 19. lépéssel. 
 

20. Ha az egység száraz tárolásba  kerül, folytassa a 20. lépéssel. 
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21. ISMÉTELT ÜZEMBE HELYEZÉS: Gondoskodjon róla, hogy a víztartályok 
legyenek megtöltve fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű szűrőn 
átbocsátott vízzel. Kapcsolja ki az egységet, majd folytassa a 24. lépéssel. 
 

22. SZÁRAZ TÁROLÁSHOZ:  Ha az egység száraz tárolásba  kerül, végezze el a 
következő lépéseket. 
 

23. A 3.3. szakaszban leírt módon eressze le a vizet mindkét tartályból. 
 

24. Ha minden folyadékot eltávolított az egységből, válassza le a leszívótömlő(ke)t, és 
törölje az egységet tisztára.  
 

25. Az egység kész a tárolásra.  
 

26. Válasszon le minden, az egységre csatlakoztatott tartozékot.  Dokumentálja az 
egység karbantartását a Cincinnati Sub-Zero protokollja és a kórházi protokoll 
szerint. (A karbantartási feljegyzéseket a 3.19. és 3.20. szakaszban találja.) 

Ha az egységet vissza lehet hozni a tárolásból, a fenti fertőtlenítési eljárást ismételje 
meg. Végezze el a kézikönyvben leírt ellenőrzéseket. 
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3.5. A VÍZSZŰRŐ KARBANTARTÁSA  

 
A HEMOTHERM berendezés keringtetőrendszere egy vízszűrőt tartalmaz, melynek 
rendeltetése a vezetékek megtisztítása a szemcsés anyagoktól, miközben a berendezés 
a vizet átszivattyúzza a rendszeren.  A vízszűrő szerelvény egy műanyagból készült T 
alakú szerelvény, mely megszakítja a szivattyúból a kimenő csőelosztóhoz vezető tömlőt. 
A vízszűrő szerelvény átlátszó műanyag kupakjában rozsdamentes acél dróthálóból 
készült szita van. 
 
A vízszűrőt háromhavonta egyszer vagy szükség esetén gyakrabban szét kell szerelni és 
meg kell tisztítani.  Ehhez le kell venni a hátsó fedőlapot.  Ezután le kell csavarni a 
vízszűrő szerelvény kupakját.  Ezután a dróthálót és a műanyag kupakot fertőtleníteni 
kell.  Ezt követően az alkatrészeket össze kell szerelni. 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a KI/„O” helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. A 3.3. szakaszban leírtak szerint eressze le az egységben levő mindkét 

víztartályt. 
 
4. Vegye ki a hátsó fedőlapot tartó öt csavart.  Engedje le a lapot kifelé a 

padlóra. 
 
5. Keresse meg a vízszűrő szerelvényt (lásd lent). 

 

 FIGYELMEZTETÉS  
Ha szervizelés közben belső alkatrészekhez kell hozzáférnie, előtte mindig húzza ki az 
egység tápkábelét. Ha az egységet nem húzza ki, ez áramütést okozhat. 
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6. Erősen fogja meg a kupak rovátkázott peremét és vegye le.  Ha az egységet 
tisztítás előtt használták, a kupakban és a tömlőben víz van. A dróthálót vagy 
a szerelvény tetejében vagy a műanyag kupakban találja. 
 

MEGJEGYZÉS:   A tömlőkben és a kupakban levő víz veszélyes lehet, mert megcsúszhat és 
eleshet miatta 

 
7. Vegye ki a dróthálót. 
 
8. Tuberkulózis-ölő törlőkendővel tisztítsa meg a dróthálót és a műanyag 

kupakot. Ügyeljen rá, nehogy elvesszen a műanyag kupak peremében levő 
fekete tömítőgyűrű. 

 
MEGJEGYZÉS:   A felületeknek a törlőkendő használati utasításában szereplő időtartamon 

át nedvesnek kell maradniuk.  Az egység elszíneződésének megakadályozására 
használjon aktív összetevőként fehérítőszert (nátrium-hipokloritot) tartalmazó 
törlőkendőt. 

 
9. Tegye vissza a dróthálót a műanyag kupakba, majd helyezze el a dróthálót, 

tömítőgyűrűt és műanyag kupakot a szerelvény alatt. 
 

MEGJEGYZÉS:  Ha a fekete tömítőgyűrű nincs benne a műanyag kupakban, víz szivároghat 
a berendezésből, amikor a kupakot visszateszi az egységbe.  

 
10. Tekerje rá a kupakot az óramutató járásával megegyező irányban a 

szerelvényre, amíg meg nem szorul. 
 
MEGJEGYZÉS:   Ha a műanyag kupakot nem a megfelelő szögben tekeri vissza, vagy nem 

szorítja meg eléggé, víz szivároghat a berendezésből. 
 

 
11. Tegye vissza a hátlapot.  Tegye vissza az öt csavart. 

 
12. Dokumentálja az egység karbantartását. (A karbantartási feljegyzéseket a 

3.19. és 3.20. szakaszban találja.) 

 

3.6. A LECSAPATÓ H ŰTŐRÁCS KARBANTARTÁSA 
 
A hideg levegő a hűtőrácson át jut be a HEMOTHERM egység elején.  A meleg levegőt 
az egység alul bocsátja ki.  Ha a gép működik, mind a bemenetet, mind a kimenetet 
szabadon kell hagyni. 
 
Ha a lecsapató hűtőrácsát por és szösz lepi el, az egység hűtőképessége csökken.  A 
LECSAPATÓT LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER MEG KELL TISZTÍTANI.  Ehhez 
először is lazítsa meg a lecsapató hűtőrácsát a lecsapató bemenetéhez rögzítő négy 
csavart.  Ezután egy kefével vagy vákuummal távolítsa el az összegyűlt port vagy 
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szöszöket.  A lecsapató hűtőrácsának mindkét oldalát törölje át tuberkulózis-ölő 
törlőkendővel.  Végül tegye vissza a lecsapató hűtőrácsát, és húzza meg mind a négy 
csavart. 
 
MEGJEGYZÉS:   A felületeknek a törlőkendő használati utasításában szereplő időtartamon át 

nedvesnek kell maradniuk.  Az egység elszíneződésének megakadályozására 
használjon aktív összetevőként fehérítőszert (nátrium-hipokloritot) tartalmazó 
törlőkendőt. 

 

3.7. AZ IZOLÁCIÓS TAKARÓK KARBANTARTÁSA 
 
Ez a szakasz az újra felhasználható és eldobható takarók általános karbantartását írja le.  
Az általános karbantartási feladatok közé tartozik a takarók megtisztítása, leeresztése és 
tárolása. A Cincinnati Sub-Zero takaróinak karbantartásáról további információt az adott 
takaró használati utasításában talál.  
 
PLASTIPAD® vagy GELLI-ROLL® újra felhasználható tak aró 
 
MEGJEGYZÉS:  Az újra felhasználható takarók esetleg újraszennyezhetik a hozzájuk 

csatlakoztatott berendezést. 
 
A Cincinnati Sub-Zero újra felhasználható takarói biológiailag összeférhető 
poliuretánból/uretánból készülnek.  Tisztításhoz és fertőtlenítéshez tuberkulózis-ölő 
törlőkendőket használjon. Ne használjon 100%-os alkoholt és más erős, tömény 
fertőtlenítőszereket. Ezek foltot hagyhatnak a berendezés felületén.  
 
MEGJEGYZÉS:   A felületeknek a törlőkendő használati utasításában szereplő időtartamon át 

nedvesnek kell maradniuk.  Az egység elszíneződésének megakadályozására 
használjon aktív összetevőként fehérítőszert (nátrium-hipokloritot) tartalmazó 
törlőkendőt. 

 
A tisztítószerek maradványainak eltávolítására a terméket alaposan öblítse le tiszta 
vízzel.  A takarók tisztításához és fertőtlenítéséhez NE HASZNÁLJON gázos 
fertőtlenítést vagy autoklávot. A víz leeresztéséhez az újra felhasználható takarókból 
kapcsolja ki az egység tápellátását. A gravitáció hatására a takaróban levő víz 
visszafolyik az egységbe. Várjon, hogy a víz lehető legjobban kiürüljön, mielőtt a takarót 
leválasztja az egységről vagy leveszi az ágyról, hordágyról vagy asztalról. 
 
Az újra felhasználható takarók és tömlők fertőtlenítését lásd a 3.4. szakaszban. 
 
Ha a PlastiPad takarókat állandóan csatlakoztatott tömlővel tárolja, a tömlőt lazán tekerje 
fel hosszanti irányban a takaró közepébe.  A takarót hosszában hajtsa össze a közepén, 
1/3 részre a bal és 1/3 részre a jobb oldaltól.  Keresztben ne hajtsa össze a takarókat, 
mivel ez tönkreteszi a csövezést. 
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Ha a PlastiPad takarókat nem állandóan csatlakoztatott tömlővel tárolja, óvatosan 
hajtogassa be a csövezést tartalmazó sarkot a takaró közepe felé. A takarót lazán tekerje 
fel vagy hajtogassa össze úgy, hogy ne legyenek rajta éles gyűrődések. 
 
A Gelli-Roll párnákat száraz helyen, kiterítve vagy feltekerve tárolja (ne hajtogassa össze 
őket). A párnákat ne érje közvetlen napsütés. Mindig ügyeljen arra, hogy szekrényajtók 
és más éles tárgyak ne érjenek hozzá a párna felületéhez. 
 
Az újra felhasználható takarókat a kórház/intézmény házirendje/protokollja szerint 
szállíttassa el. 
 
Eldobható, egy pácienshez használható takarók 
Az újra felhasználható takarók karbantartási eljárása nem alkalmazható az eldobható, 
egy pácienshez használható takaróknál. Az egy pácienshez használható takarókat a 
kórház/intézmény házirendje/protokollja szerint ártalmatlanítsa. 
 

3.8. A FŰTŐEGYSÉGEK CSERÉJÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 

1. Eressze le a vizet a tartályból.  Lásd a 3.3. szakaszt. 
 
2. Kapcsolja a főkapcsolót a „KI” helyzetbe. 
 
3. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
4. A lapot az egységhez rögzítő csavarokat kitekerve vegye le a hátsó borítólapot. 
 
5. Keresse meg az egységet hátulról nézve a tartály alsó részén található 

fűtőegységeket.  A 300 wattos fűtőegység a bal, az 1200 wattos fűtőegység 
pedig a jobb oldalon van.* 

 
6. Vágja el a vezetékeket a fűtőegységhez a lehető legközelebb. 
 
7. Egy csavarkulccsal csavarozza le a fűtőegységet a tartályról. 
 
8. Szerelje fel az új hűtőegységet, és tömítse teflonszalaggal vagy azzal 

egyenértékű megoldással. 
 
9. A régi vezetékeket csatlakoztassa az új fűtőegység vezetékeire. 
 
10. Töltse fel újra a tartályt fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron méretű 

szűrőn átbocsátott vízzel, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e. 
 
11. Tegye vissza a hátlapot.  Húzza meg a csavarokat. 

 
* A 100 VAC V váltóáramú egységekben egy 300 wattos és egy 1200 wattos fűtőegység van.  
   A 230/240 V váltóáramú egységekben egy 800 wattos és egy 1200 wattos fűtőegység van. 
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3.9. A SZIVATTYÚHÁZ VAGY A SZIVATTYÚ CSERÉJÉRE VONA TKOZÓ 
UTASÍTÁSOK 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a KI helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. Keresse meg a szivattyúházat a HEMOTHERM egységben a hátsó rész 

alján. 
 
4. Válassza le a gumitömlőket a ház bemenő és kimenő csonkjáról. 
 
5. Vegye le a szivattyút az alapra rögzítő három anyacsavart. 
 
6. Vegye le a szivattyúházat a szivattyú motorjához rögzítő hét csavart. 
 
7. Vegye ki a szerelvényt a házból. 
 
8. Tegye be a hibás szivattyúházból a fenti 7. lépésben kivett szerelvényt az új 

szivattyúház azonos nyílásába.  Tömítse a szerelvényt teflonszalaggal vagy 
azzal egyenértékű megoldással. 

 
9. A fenti 6. lépésben kivett hét csavart visszatéve rögzítse az új szivattyúházat.  

A csavarokat ne sorban, jobbra vagy balra haladva húzza meg.  Először 
húzzon meg egy csavart, aztán egy szemben levőt stb. 

 
10. Szerelje vissza a szivattyút az alapra rögzítő három anyacsavarral. 
 
11. Csatlakoztassa vissza a tömlőket a bemenetre és a kimenetre. 
 
12. Csatlakoztassa az egységet egy megfelelően földelt aljzatra. 

 
MEGJEGYZÉS:  Ha csak a szivattyút kell kicserélni, hagyja ki az 5–8. lépést. 
 

3.10. AZ ÉRZÉKEL Ő CSERÉJE 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a „KI” helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. Eressze le a megfelelő tartályt (lásd a 3.3. szakaszt), attól függően, hogy 

melyik érzékelőt cseréli ki.  Mindkét víztartályban egy kettős termisztoros 
hőmérséklet-érzékelő szonda található. 
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4. A lapot az egységhez rögzítő csavarokat kitekerve vegye le a hátsó 
borítólapot. 

 
5. Húzza ki az érzékelő szerelvényétől körülbelül 6 hüvelykre (15 cm-re) levő 

dugaszt.  Vegye ki az érzékelőt a megfelelő tartályból.  Ennek helyét a 4.7. 
ábrán láthatja. 

 
6. Tegye be az új érzékelőt a tartályba és rögzítse. 
 
7. Csatlakoztassa a dugaszt. 
 
8. Tegye vissza a hátlapot, és húzzon meg minden csavart. 
 
9. Töltse meg újra a víztartályt (lásd a 2.1. szakaszt), és ellenőrizze, hogy nincs-

e szivárgás. 
 

3.11. A MIKROPROCESSZOR-KÁRTYA CSERÉJE 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a KI helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról.  
 
3. Vegye ki a membrános vezérlőtáblát a HEMOTHERM egységhez rögzítő 

négy csavart, és vegye le a membrános vezérlőtáblát. 
 
4. Húzza le a vezérlőtábláról és az elektromos rekeszről jövő 12 tűs, 9 tűs, 10 

tűs, 25 tűs sub D és földelőcsatlakozót. 
 

5. Vegye le a mikroprocesszor-kártyát a membrános vezérlőtáblára rögzítő hat 
anyacsavart és alátétet, majd vegye le a mikroprocesszor kártyáját.  Vegye le 
a földelővezetéket. 

 
6. Vegye elő az új mikroprocesszor-kártyát, és csatlakoztassa a 12 tűs, 9 tűs, 10 

tűs, 25 tűs sub D és földelővezeték-csatlakozót. 
 

7. A földelővezeték csatlakoztatásával, valamint a hat anyacsavar és alátét 
visszarakásával és meghúzásával szerelje be a helyére az új 
mikroprocesszor-kártyát. 

 
8. A négy csavart visszatéve és meghúzva rögzítse az első panelt a helyére. 
 
9. Csatlakoztassa a HEMOTHERM egységet egy megfelelően földelt 

konnektorba. 
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3.12. A MEMBRÁNOS VEZÉRL ŐTÁBLA CSERÉJE   
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a „KI” helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. Vegye ki a membrános vezérlőtáblát az egységhez rögzítő négy csavart, és 

vegye le a membrános vezérlőtáblát. 
 
4. Vegye le a mikroprocesszor-kártyát a membrános vezérlőtáblára rögzítő hat 

anyacsavart és alátétet, majd vegye le a mikroprocesszor kártyáját.  Vegye le 
a földelővezetéket. 

 
5. A mikroprocesszor-kártya és a földelővezeték felerősítésével szerelje fel az új 

membrános vezérlőtáblát.  Tegye vissza és húzza meg a hat anyacsavart és 
alátétet. 

 
6. A négy csavart visszatéve és meghúzva rögzítse a helyére a membrános 

vezérlőtáblát. 
 
7. Csatlakoztassa az egységet egy megfelelően földelt aljzatra. 

3.13. A CSŐELOSZTÓ CSERÉJE 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a „KI” helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. Eressze le a vizet mindkét tartályból.  Lásd a 3.3. szakaszt. 
 
4. A lapot az egységhez rögzítő öt csavart kitekerve vegye le a hátsó 

borítólapot. 
 
5. Keresse meg a csőelosztókat az egységet hátulról nézve alul a bal oldalon. 
 
6. Válassza le a csőelosztó végein levő gumitömlőket. 
 
7. Tekerje le mindkét kimenetet / külső menetes szerelvényt és mindkét 

bemenetet / belső menetes szerelvény (lásd a 4.1. ábrát) az egység külső 
részéről. 

 
8. Vegye le az egész csőelosztót.  Cserélje ki egy új csőelosztóra.  Tegyen 

vissza minden szerelvényt úgy, hogy a külső menetes szerelvények 
kerüljenek felülre és a belső menetes szerelvények alulra; tömítse őket 
teflonszalaggal vagy azzal egyenértékű megoldással. 
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9. Csatlakoztassa vissza a gumitömlőket az új csőelosztóra. 
 
10. Töltse újra a tartályokat fertőtlenített vízzel vagy legfeljebb 0,22 mikron 

méretű szűrőn átbocsátott vízzel. 
 

11. Ellenőrizze, nem szivárog-e a csőelosztó. 

3.14. A KOMPRESSZOR HIBÁINAK ELHÁRÍTÁSA (115, 230 é s 240 V váltóáramú 
egységek) 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a KI helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. A lapot rögzítő öt csavart kitekerve vegye le a hátsó borítólapot. 
 
4. Keresse meg a kompresszort (lásd a 4.7. ábrát) közvetlenül a tartály alatt.  

Vegye le a túlterhelésgátlót és a közvetlenül az indítókondenzátor alatt levő 
kompresszorrelét védő fedél körül levő csavarokat. 

 
5. Az indítókondenzátor cseréje  

 
A. Egy csavarhúzóval pattintsa le az indítókondenzátort a tartókonzoljáról. 
B. Vegye le a két (2) csavart a kompresszor elektromos dobozának fedeléről, 

és a fedelet tegye félre. 
C. Vegye le a kondenzátor egy (1) vezetőhuzalját az indítórelé S 

sorkapcsáról, és a másik vezetőhuzalt az elektromos kapcsolótábla S 
sorkapcsáról. 

D. Szerelje be az új kondenzátort.  
E. Csatlakoztassa az új kondenzátor huzaljait mindkét S sorkapocsra. 
F. Pattintsa a helyére az új kondenzátort. 
G. Szerelje vissza az elektromos doboz fedelét. 

 
6. Az indítórelé cseréje 

 
A. Vegye le a két (2) csavart a kompresszor elektromos dobozának fedeléről, 

majd a fedelet tegye félre. 
B. Vegye le a három (3) huzalt az indítórelé „csúszó” sorkapcsairól. 
C. Vegye le az indítórelét a kompresszor elektromos dobozának fedelére 

rögzítő két (2) csavart. 
D. A c lépésben levett csavarokkal szerelje fel az új indítórelét. 
E. Csatlakoztassa vissza a három (3) huzalt az új indítórelé „csúszó” 

sorkapcsaira. 
F. Szerelje vissza az elektromos doboz fedelét. 

 
7. A túlterhelésgátló cseréje 
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A. Vegye le a két (2) csavart a kompresszor elektromos dobozának fedeléről, 
majd a fedelet tegye félre. 

B. Vegye le a túlterhelésgátló egyik vezetőhuzalját az elektromos 
kapcsolótábla C sorkapcsáról, a másik vezetőhuzalt pedig a 
kompresszormotor-vezetékek C „csúszó” sorkapcsáról. 

C. Egy csavarhúzóval válassza le a túlterhelésgátló rögzítőbilincsét, és 
vegye le a túlterhelésgátlót. 

D. Szerelje be az új túlterhelésgátlót, és erősítse a helyére a 
rögzítőbilinccsel. 

E. Csatlakoztassa vissza a két vezetőhuzalt a C sorkapocsra, ahonnan a B 
lépésben levette őket. 

F. Szerelje vissza az elektromos doboz fedelét. 
 
3.15. A KOMPRESSZOR HIBÁINAK ELHÁRÍTÁSA (csak a 100  V váltóáramú 
egység) 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a „KI” helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. A lapot rögzítő öt csavart kitekerve vegye le a hátsó borítólapot. 
 
4. Keresse meg a kompresszort (lásd a 4.7. ábrát) közvetlenül a tartály alatt.  

Vegye le a túlterhelésgátlót és a közvetlenül az indítókondenzátor alatt levő 
kompresszorrelét védő fedél körül levő csavarokat. 

 
5. Az indítókondenzátor cseréje 

 
A. Pattintsa le (egy csavarhúzóval) mindkét végénél. 
B. Vegye le a kondenzátor végéről a kupakot. 
C. Keresse meg a kompresszor reléjén a 2. és 3. sorkapcsot.  Csavarozza le 

és vegye le az indítókondenzátorból jövő vezetékeket. 
D. Szerelje be az új kondenzátort. 
E. Csatlakoztassa az új kondenzátor vezetékeit a 2. és 3. sorkapocsra. 
F. Pattintsa a helyére az új kondenzátort. 

 
6. Az indítórelé cseréje 

 
A. Egy csavarhúzóval válassza le a kompresszor elektromos doboza 

fedelének mindkét végéről a bilincset, majd a fedelet tegye félre. 
B. Vegye le a kondenzátor két vezetőhuzalját a sorkapcsokról az indítórelé 

bal oldalán. 
C. Két oldalra mozgatva és maga felé húzva vegye ki az indítórelét. 
D. Szerelje be az új indítórelét. 
E. Csatlakoztassa vissza a kondenzátor vezetőhuzaljait és a kompresszor 

vezetékeit a megfelelő sorkapcsokra. 
F. Szerelje vissza az elektromos doboz fedelét és a rugós szorítót. 
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7. A túlterhelésgátló cseréje 
A. Vegye le a piros vezetéket. 
B. Egyenesen kihúzva vegye ki a kompresszor reléjét a helyéről. 
C. Húzza ki a dugaszt a „C” sorkapocsból. 
D. Vegye le a rugós szorítót. 
E. Cserélje ki egy új túlterhelésgátlóra. 
F. Pattintsa vissza a rugós szorítót. 

 

3.16. A KÓBORÁRAMRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
Elektromos biztonsági ellenőrző-készülékkel mérje meg a HEMOTHERM egység 
elektromos kóboráramát a következő körülmények között:  Áram BE és KI, polaritás 
normál és fordított, egység földelve és földeletlenül.  A kóboráramnak a 100/115 V-os 
egységnél 300 mikroamper alatt, a 230/240 V-os egységnél 500 mikroamper alatt kell 
lennie minden körülmények között.  Ha a HEMOTHERM egységben ezen értékeket 
meghaladó kóboráram van vagy a kóboráram jelentősen megnő, vizsgálja meg ennek 
okát. 
 
A túlzott mértékű kóboráramot leggyakrabban rossz fűtőegység okozza, de más 
alkatrészek is meghibásodhatnak úgy, hogy az a kóboráram növekedéséhez vezet.  A 
túlzott mértékű kóboráram forrásának megkereséséhez egymás után csatlakoztassa le a 
gyanús alkatrészeket, míg nem sikerül körülhatárolni a nagymértékű kóboráram okát.  
 

3.17. A FELSŐ HATÁRÉRTÉK ELLEN ŐRZÉSE 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a „KI” helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. Vegye ki a négy önmetsző csavart a membrános vezérlőtáblából. 
 
4. Rendezze el úgy a vezérlőtáblát, hogy az elektromos rekesz könnyen 

hozzáférhető legyen. 
 
5. Keresse meg az 1200 wattos fűtőberendezés két (2) félvezetős reléjét (a 11. és 

12. sz. relé a 4.5. ábrán). 
 
6. Krokodilcsipeszes tesztvezetékekkel vagy hasonló eszközzel zárja rövidre a 

11. és 12. relé elsődleges oldalát.  A 11. relén az 1. és 9. sorkapcsot zárja 
rövidre.  A 12. relén a 10. és 2. sorkapcsot zárja rövidre. 

 
7. Tegye vissza a membrános vezérlőtáblát az eredeti helyére. 
 
8. Dugja be az egységet a hálózatba és kapcsolja be. 
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9. Miután az egység végzett a TÖLTÉS üzemmóddal, nyomja meg a fűtés és 
szivattyú gombot.  Ekkor az egység a beállított érték fölé fűt, amíg el nem éri a 
44 °C ± 0,5 °C hőmérsékletet. Ezen a ponton az egység MAGAS HŐM. jelzést 
ad (mind látható jelzés, mind hangjelzés). 

 

3.18. AZ ALSÓ HATÁRÉRTÉK ELLEN ŐRZÉSE 
 

1. Kapcsolja a főkapcsolót a KI helyzetbe. 
 
2. Válassza le az egységet az áramforrásról. 
 
3. Vegye ki a négy önmetsző csavart a membrános vezérlőtáblából. 
 
4. Rendezze el úgy a vezérlőtáblát, hogy az elektromos rekesz könnyen 

hozzáférhető legyen. 
 
5. Keresse meg a kompresszor két (2) félvezetős reléjét (a 4. és 5. sz. relé a 

4.6. ábrán). 
 
6. Krokodilcsipeszes tesztvezetékkel vagy hasonló eszközzel zárja rövidre a 4. 

és 5. relé elsődleges oldalát.  A 4. relén a 4. és 2. sorkapcsot zárja rövidre.  A 
5. relén a 1. és 3. sorkapcsot zárja rövidre. 

 
7. Tegye vissza a membrános vezérlőtáblát az eredeti helyére.  
 
8. Dugja be az egységet a hálózatba és kapcsolja be. 
 
9. Miután az egység végzett a TÖLTÉS üzemmóddal, nyomja meg a HŰTÉS és 

SZIVATTYÚ gombot. Ekkor az egység a beállított érték alá hűt, amíg el nem 
éri a 2 °C ± 0,5 °C hőmérsékletet. Ezen a ponton az egység ALACSONY 
HŐM. jelzést ad (mind látható jelzést, mind hangjelzés). 
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3.19. A SZÜKSÉGES NEGYEDÉVES MEGEL ŐZŐ KARBANTARTÁS 
ELLENŐRZŐLISTÁJA 
 
HEMOTHERM 400MR modell sorozatsz. _________________________  
    Ellenőrzés, amikor
  
Kórház azonosító sz. kész 

   

1. A külső szekrény és a vezérlők jó állapotban vannak (pl. nem horpadt, nem hiányoznak 
alkatrészek).                     

2. Minden figyelmeztető címke megfelelően rögzítve van.  

3. A gyorscsatlakozó szerelvények szorosak, egyenesek, nem szivárognak.   

4. Jó állapotban van a tápkábel (pl. nincsenek vágások vagy kilátszó huzal) és a villásdugó 
(pl. nincsenek meghajlott vagy hiányzó tűk).   

5. Minden jelzőlámpa működik (pl. hűtés és fűtés üzemmód, fűtőberendezések, szivattyú, 
tápellátás).  

6. Tisztítsa meg a vízszűrőt (lásd a 3.5. szakaszt).  

7. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a vizes rendszert (lásd a 3.4. szakaszt).  

8. Kóboráram ellenőrzése (minden leolvasott értéknek 300 mikroampernél kevesebbnek kell 
lennie a 115 V-os egységeknél és 500 mikroampernél kevesebbnek a 230 V-os 
egységeknél).  

• KI normál polaritás   

• KI fordított polaritás    

• BE normál polaritás (fűtés)   

• BE fordított polaritás (fűtés)   

• BE normál polaritás (hűtés)    

• BE fordított polaritás (hűtés)  

9. Végezze el az alsó határérték biztosítóberendezéseinek ellenőrzését. (Lásd a 3.18. 
szakaszt)   

10. Végezze el a felső határérték biztosítóberendezéseinek ellenőrzését. (Lásd a 3.17. 
szakaszt.)   

11. Ellenőrizze a takarók, tömlők, csatlakozások (szivárgás ellenőrzése) állapotát. (Lásd a 
3.7. szakaszt.)   

        
 
 
 
Felülvizsgáló személy aláírása                                   Felülvizsgálat dátuma 
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3.20. A SZÜKSÉGES HAVI MEGEL ŐZŐ KARBANTARTÁS ELLEN ŐRZŐLISTÁJA 
 
 
HEMOTHERM sorozatsz. _________________________  
    
    Ellenőrzés, amikor 
Kórház azonosító sz. _________________________ kész 

   

1. Engedje le és tisztítsa ki a tartályokat (lásd a 3.3. szakaszt).  

2. Töltse fel ismét a tartályokat vízzel (lásd a 3.3. szakaszt).  

3. Tisztítsa meg a lecsapatót és a hűtőrácsot (lásd a 3.6. szakaszt).  

 
 
_________________________________   __________________ 
Felülvizsgáló személy aláírása                                  Felülvizsgálat dátuma 
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3.21. HIBAKERESÉS 
 
 

TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
1. A HEMOTHERM 

egység nem kapcsol 
be. 

Nincs bedugva Csatlakoztassa egy 
megfelelően földelt 
konnektorba. 

  Nincs áram a konnektorban. Ellenőrizze a műtő elektromos 
energiaforrásának áramköri 
megszakítóit. 

 A főkapcsoló áramköri 
megszakítója kioldott. 

KI és BE kapcsolva állítsa 
alaphelyzetbe a főkapcsoló 
áramköri megszakítóját (felső 
jobb oldali panel).  Ha az 
áramköri megszakító azonnal 
kiold, ellenőrizze, nincs-e 
rövidzárlat.  Ha az egység 
legalább 5 percig üzemel, 
majd újra kiold, vizsgálja meg, 
nem alacsony-e a feszültség 
a konnektornál. 

 Hibás a főkapcsoló az 
egység jobb oldalán. 

Cserélje ki a kapcsolót. 

 Belső vezetékezés 
folyamatossága. 

Ellenőrizze, nem szakadt-e 
meg egy áramkör. 

2. Nincs vízkeringés a 
vér-oxigéntelítőben/ 
hőcserélőben. 

Ki van kapcsolva a szivattyú 
kapcsolója. 

Kapcsolja be a nyomógombot 
a vezérlőtáblán. 
MEGJEGYZÉS:  Előfordulhat, 
hogy a LED nem működik, de 
a kapcsoló igen. 

 Szétcsúszott gyorscsatlakozó 
szerelvények. 

Ellenőrizze, hogy minden 
szerelvény teljesen 
csatlakoztatva van-e. 

   
Ha csak részben vannak 
csatlakoztatva, a 
szerelvények belül nem 
nyílnak ki.  A karimák csak 
teljes csatlakoztatás esetén 
kerülnek nyugalmi helyzetbe. 

 Eltömődött gyorscsatlakozó 
szerelvények. 

Vegye le a szerelvényeket, és 
sűrített levegővel fúvasson ki 
belőlük minden idegen 
anyagot. 
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TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
2.  (folyt.) Eltömődött vízszűrő. Tisztítsa meg a vízszűrőt. 

 Gőzdugó az egység 
folyadékcsöveiben. 

Kapcsolja ki a szivattyút és 
várjon tizenöt másodpercig.  
Kapcsolja vissza a szivattyút. 

 Alacsony folyadékszint a 
tartályban. 

Kapcsolja ki a szivattyút. 
Mindkét tartályt töltse meg a 
műanyag szűrő aljáig. 
Kapcsolja vissza a szivattyút. 

 A hideg vizes tartály 
részben vagy teljesen 
befagyott 

Kapcsolja be tíz 
másodpercre a FŰTÉS 
üzemmódot. 

 Kioldott áramköri 
megszakító. 

Lásd az 1. tünetet. 

 Nem működő szivattyú. Ellenőrizze, kap-e áramot a 
motor, nem romlott-e el, vagy 
nem hibásodott-e meg a 
szivattyú-szerelvény. 

 Nem működnek az 
áramlásvezérlő 
mágnesszelepek. 

Vizsgálja meg, kap-e áramot 
az érintett szelep, nem égett-
e le a szelep tekercse, vagy 
nem ragadt-e be a szelep. 

3. Nincs keringés a 
csatlakoztatott 
páciens-takaróban. 

A lehetséges problémákat 
lásd a 2. tünetnél. 

A megoldásokat lásd a 2. 
tünet megoldásainál. 

4. A vér-oxigéntelítő/ 
hőcserélő nem hűt. 

Nem megfelelő üzemmód. A LED jelzése szerint állítsa 
az üzemmódválasztót 
HŰTÉS üzemmódra. 

 Nem áramlik víz az 
oxigéntelítőbe. 

Lásd a 2. tünetet. 

 Elégtelen áramlás. Lásd a 2. tünetet. 
  Távolítsa el a részleges 

dugulást a külső 
folyadékkörből. 

   
A mágnesszelep részben 
beragadt. Erősen koppintson 
rá a szeleptestre. A 
következő használat előtt 
tisztítsa meg vagy cserélje ki. 
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TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
4. folyt.  Elhasználódott szivattyú: 

ellenőrizze a kimenetet. (13 
liter/perc 9 PSI nyomáson). 

 A HŰTÉS beállított értéke 
túl magas hőmérsékletre 
van állítva. 

A HŰTÉS HŐMBEÁLL. 
kapcsoló megnyomásával 
ellenőrizze a beállított 
értéket. 

 A HŰTÉS üzemmód 
megszakításokkal működik 

Ellenőrizze, hogy a 
hűtőtartály vízhőmérséklete 
érzékelőjének ellenállás-
értékei megfelelők-e. 

   
Ellenőrizze vagy cserélje ki 
a mikroprocesszor-kártyát. 

 A hűtőrendszer nem 
működik – a hideg vizes 
tartályban levő víz nem hűl. 

Ha a kompresszor nem kap 
áramot, ellenőrizze az 
áramköröket (lásd a 4.9. és 
4.12. kapcsolási rajzot). 
 
Ha a kompresszor kap 
áramot, ellenőrizze a 
kompresszort a 3.13. 
szakasz alapján. 
 
A hűtőközegtöltet 
megszökött a rendszerből.  
Ellenőrizze, nincs-e 
szivárgás. Cserélje ki a 
szűrő szárítóegységét. 
Ezután engedje le és töltse 
újra.  ÚJ TÖLTET – 27 uncia 
(765 gramm) R-134A. 
 
MEGJEGYZÉS:  NE 
TÖLTSE TÚL. 
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TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
5. A vér-

oxigéntelítő/hőcser
élő szaggatottan 
hűt 

Kihagyó vagy hibás 
hűtőrendszer 

Ellenőrizze a lecsapatón 
áthaladó hűtő légáramlást. A 
korlátozott légáramlás vagy 
hibás ventilátormotor miatt a 
kompresszor hőterhelése túl 
nagy lehet és időnként leáll. 
 
Hibás kompresszorvezérlő 
relék (2SSR). 

6. A vér-
oxigéntelítő/hőcser
élő hűtőkapacitása 
kicsi 

A vízáramlás részben 
blokkolva van 

Ellenőrizze, nincs-e részben 
eldugulva a külső 
folyadékkör, vagy nincsenek-
e csak részben 
csatlakoztatott gyorsan 
leválasztható szerelvények. 

 A hideg vizes tartály részben 
vagy teljesen befagyott 

Kapcsolja be tíz 
másodpercre a FŰTÉS 
üzemmódot. 

 A vízáramlást vezérlő 
mágnesszelep beragadt 

Erősen koppintson rá. A 
lehető leghamarabb tisztítsa 
meg vagy cserélje ki. 

 Részben akadályozott hűtő 
légáramlás 

A külső berendezéseket 
tegye távolabb a szekrény 
elején levő levegő-
hűtőrácstól. 
 
Ellenőrizze, nem gyűlt-e 
össze por vagy szösz a 
lecsapatón; vegye le a 
hűtőrácsot, és porszívóval 
tisztítsa meg. Ha nagyon 
nehéz, vegye le a hátlapot, 
és sűrített levegővel fújja ki a 
port. 

 
 
 

  
Ellenőrizze a lecsapató 
hűtőventilátorának motorját. 
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TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
6.  (folyt.) A hűtőközegtöltet kevés A hűtőközegtöltet megszökött 

a rendszerből. Ellenőrizze, 
nincs-e szivárgás. Cserélje ki 
a szűrő szárítóegységét. 
Ezután engedje le és töltse 
újra. ÚJ TÖLTET – 27 uncia 
(765 gramm) 
(a 100 V-os berendezésnél 
25 uncia /709 gramm/)   
R-134A. MEGJEGYZÉS:  NE 
TÖLTSE TÚL.  
MEGJEGYZÉS: HŰTÉS 
üzemmódban, járó 
kompresszorral a 
kémlelőablaknak (csak a 100 
V-os egységnél) tele kell 
lennie, és csak néha 
látszódhat buborék. 

 Nem megfelelően 
működő termosztátos 
szabályozószelep 

Ezen alkatrész 
kiértékeléséhez a hűtés 
elveinek előzetes ismerete 
szükséges. Cserélje ki és 
ürítse le – ha a hűtés minden 
más összetevőjét kiértékelte, 
töltse fel újra. 

7. A vér-oxigéntelítő/ 
hőcserélő nagyon 
lassan melegít 

A fűtőberendezés nem 
működik 

Ellenőrizze a nagy 
teljesítményt: 
115 V váltóáramú egységek 
– egy 
1200 wattos fűtőegység 

  100 V váltóáramú egységek 
– egy 
1200 wattos fűtőegység 
230/240 V váltóáramú 
egységek – 
egy 1200 wattos fűtőegység 

   
Ellenőrizze a fűtőegységekbe 
menő tápkábeleket és az 
3SSR és 4SSR tekercsek 
vezérlőfeszültségét. 
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TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
7. (folyt.) A fűtés beállított értéke 

a kívánt hőmérséklet 
alatt van 

Ellenőrizze a beállított értéket, 
és szükség esetén állítsa be 
újra. 

8. A vér-oxigéntelítő/ 
hőcserélő lassan 
melegít 

Nagy teljesítményű 
fűtőberendezés 

Ellenőrizze a fűtőberendezést 
(1 fűtőberendezés) és a 3SSR 
vezérlőrelét. 

 A mikroprocesszor 
beállított értéke 
túlságosan alacsony 

Ellenőrizze a beállított értéket, 
és szükség esetén állítsa be 
újra. 

 A víz keringési 
sebessége alacsony 

Ellenőrizze, nincs-e eltömődve 
a keringési kör. 

9. A takaró nem hűt Lásd a 4. tünetet. Vegye végig a megadott 
sorrendben a 4. tünetnél közölt 
LEHETSÉGES 
PROBLÉMÁKAT ÉS 
MEGOLDÁSUKAT. 

10. A takaró nem hűt 
– a vér-
oxigéntelítő hűt 

Korlátozott a vízáramlás 
a takarón át 

Ellenőrizze 
1. A gyorsan leválasztható 

szerelvények teljesen 
össze vannak-e 
kapcsolva. 

2. Az összekötő csövezés 
eltömődését. 

3. A takaró eltömődését – 
javítás a 3.7. szakasz 
szerint. 

11. A takaró nem fűt Lásd a 7. tünetet. Vegye végig a megadott 
sorrendben a 7. tünetnél közölt 
LEHETSÉGES 
PROBLÉMÁKAT és 
megoldásukat. 

12. A takaró nem fűt – 
a vér-oxigéntelítő 
fűt  

Korlátozott a vízáramlás 
a takarón át 

Lásd a 10. tünetnél megadott 
MEGOLDÁSOKAT. 

13. Az egység nem 
működik, amikor a 
főkapcsoló „BE” 
állásban van 

Vezérlő áramkör 
feszültsége 

Ellenőrizze a vezetékezést 
vagy a vezérlő feszültség 
transzformátorát (115 V 
váltóáram elsődleges, 12 V 
váltóáram, 13 V váltóáram, 16 
V váltóáram másodlagos) 
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TÜNET LEHETSÉGES PROBLÉMA  MEGOLDÁS 
13.  (folyt.) Áramköri megszakító Ellenőrizze, nem 

szükséges-e az áramköri 
megszakítót alapállapotba 
hozni. 

14. Nem működnek a 
LED-lámpák 

Kiégett a LED Küldje vissza cserére a 
mikroprocesszor-kártyát.  
 

15. A víz az egyik 
tartályból a 
másikba kerül 

Idegen anyag a 
mágnesszelep(ek)ben – 
összesen 4 

Vegye le a mágnesszelep 
házát. Tisztítsa meg, 
szerelje össze és tegye 
vissza. 
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3.22. A MIKROPROCESSZOR-KÁRTYA HIBAKÓDJAINAK ELHÁRÍ TÁSA 
 

1. Ha a mikroprocesszor-kártya héttagú kijelzője az EE01 kódot mutatja, a 
kártya hibatűrő rendszere meghibásodott.  Ebben az esetben üzemen kívül 
kell helyezni az egységet, és ki kell cserélni a mikroprocesszor-kártyát. 

 
2. Ha EE02 kód látható, hibás a kártya Nov Ram alkatrésze.  Ebben az esetben 

cserélje ki a mikroprocesszor-kártyát. 
 
3. Ha EE04 kód látható, hibás a kártya analóg-digitális átalakítója.  Ebben az 

esetben cserélje ki a mikroprocesszor-kártyát.  
 
4. Ha EE05 kód látható, ez a következőket jelentheti: 1) rossz hőcsatorna a 

mikroprocesszor-kártyán; 2) a fűtésoldali termisztor hibás vagy nincs 
csatlakoztatva; 3) vagy a termisztor dróthurkának laza a csatlakozása. 

 
Annak ellenőrzésére, hogy a dróthurok csatlakozása rossz vagy a termisztor, 
egyszerűen végezzen folyamatossági (ellenállás-) tesztet a dróthurkon és a 
termisztoron.  Ha úgy tűnik, hogy rendben vannak, cserélje ki a 
mikroprocesszor-kártyát. 

 
5. Ha EE06 kód látható, ez a következőket jelentheti: 1) rossz hűtőcsatorna-

áramkör a mikroprocesszor-kártyán; 2) a hűtésoldali termisztor hibás vagy 
nincs csatlakoztatva; 3) vagy a termisztor dróthurkának laza a csatlakozása. 

 
Annak ellenőrzésére, hogy a dróthurok csatlakozása rossz vagy a termisztor, 
egyszerűen végezzen folyamatossági (ellenállás-) tesztet a dróthurkon és a 
termisztoron.  Ha úgy tűnik, hogy rendben vannak, cserélje ki a 
mikroprocesszor-kártyát. 

 
MEGJEGYZÉS: Hasznos javaslatok annak meghatározására, melyik 
mágnesszelep(ek) hibás(ak): 
 

ÜZEM- 
MÓD 

HŰTŐ 
TARTÁLY 

FŰTŐ 
TARTÁLY 

 
PROBLÉMA 

Fűtés Ürítés Töltés A 
Fűtés Töltés Ürítés B 
Hűtés Töltés Ürítés C 
Hűtés Ürítés Töltés D 
     
A) Hűtés kimenetének mágnesszelepe C) Fűtés kimenetének mágnesszelepe 
B) Hűtés visszatérő mágnesszelepe  D) Fűtés visszatérő mágnesszelepe 
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4. SZAKASZ ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ  
 

4.1. RENDELÉSI INFORMÁCIÓ PÓTALKATRÉSZEKHEZ 
 

Pótalkatrészek beszerezhetők közvetlenül a CSZ cégtől,  
 

CSZ International GmbH 
Zehntfeldstrasse 240A 
81825, München 
Németország    Tel.:  49-89-43-77-7814 
 

Európában, vagy a hivatalos Hemotherm viszonteladótól.  Hogy jobban kiszolgálhassuk, 
tartsa kéznél a Hemotherm egység sorozatszámát, amikor alkatrész vagy javítás miatt 
telefonál. A sorozatszám a cikkszámmal együtt az egység hátlapján található.  A 
cserealkatrészekre nincs minimális megrendelési követelmény.   
        

Határozottan javasoljuk, hogy minden Hemotherm alkatrészt az eredeti gyártó 
alkatrészeivel cseréljen ki.  Más alkatrészek használata semmissé teheti az egységre 
vonatkozó garanciát, és megrongálhatja az egységet. 
 

A gyári cserealkatrészeket Költségmentesen a hajón (F.O.B.) szállítással küldjük 
Cincinnatiből (Ohio).  A cserealkatrészeket általában az átvétel után 24 órán belül 
szállítjuk.  Ezért nem kell nagy mennyiségeket raktároznia.  Ugyanakkor azonban ha 
legalább három Hemotherm egységgel rendelkezik, kívánatos lehet, hogy a karbantartó 
osztály az ajánlott alkatrészekből egy minimális mennyiséget raktáron tartson 
vészhelyzetek esetére.  Ezen alkatrészek ajánlott listáját a 4.2. szakaszban találhatja 
meg. 

4.2. AJÁNLOTT CSEREALKATRÉSZEK LELTÁRA 
 

CIKKSZ.     MENNYISÉG   LEÍRÁS 
 

07000    1   Hansen aljzat (belső menetes) 1/8 hüvelykes 
06002    1   Hansen dugasz (külső menetes) 1/8 hüvelykes 
07015    1   Hansen aljzat (belső menetes) 1/2 hüvelykes 
06016    1   Hansen dugasz (külső menetes) 1/2 hüvelykes 
93500    1   Fűtőegység 300 W, 115 V 
93501    1   Fűtőegység 1200 W, 115 V 
40005    1   Relé, félvezető 25 A:  
        115/100 V váltóáram és 230/240 V váltóáram 
40006    1   Relé, félvezető 40 A: 
        115/100 V váltóáram és 230/240 V váltóáram 
93502    1   Fűtőegység 300 W, 100 V váltóáram 
93509    1   Fűtőegység 1200 W, 100 V váltóáram 
93505    1   Fűtőegység 800 W, 230/240 V váltóáram 
93506    1   Fűtőegység 1200 W, 230/240 V váltóáram 
05009    1   Mágnesszelep, 115/100 V váltóáram 
05016    1   Mágnesszelep, 230/240 V váltóáram 
91066   1   5C szivattyúház-szerelvény    
93001   1   5C szivattyúkészlet, 230/240 V váltóáram  
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4.3. ALKATRÉSZEK GARANCIÁLIS VISSZAKÜLDÉSE 
 
Minden alkatrészre egy év garancia vonatkozik. Az alkatrészek cseréjére a garanciális 
időtartam alatt* az alkatrészt előre fizetve küldje a következő címre: 
 

CINCINNATI SUB-ZERO PRODUCTS, INC. 
12011 Mosteller Road 
Cincinnati, Ohio 45241 

Telefon:  (513) 772-8810 
Fax:  (513) 772-9119 

 
A garancia érvényesítéséhez a garanciális alkatrészeket jelölje meg a következő 
információval: 
 
1. Azon számla száma, melyen az egységet/alkatrészt vásárolták. 
2. A hiba oka. 
3. Az egység sorozatszáma. 
4. A felszerelés vagy vásárlás dátuma. 
5. RMA-szám* 
 
* RMA szám beszerzéséhez a tétel visszaküldése előtt hívja fel a gyárat. 
. 

4.4. ALKATRÉSZEK SZÁLLÍTÁSA 
 
A gyárba visszaküldendő alkatrészeket, különösen a mikroprocesszor-kártyát és a 
vezérlőtáblát, gondosan csomagolja be.  Minden ilyen lapot elektrosztatikusan 
biztonságos csomagolóanyaggal kell kipárnázni, hogy ne károsítsa elektrosztatikus 
kisülés. 
 
MEGJEGYZÉS: a szállítás során történő károkért a szállíttató felel.  Szükség esetén 

kössön rá biztosítást. 
 

4.5. A BERENDEZÉS ÉS TARTOZÉKOK RENDELÉSÉRE VONATKO ZÓ 
INFORMÁCIÓ 
 
A berendezések és tartozékok közvetlenül megrendelhetők régiója hivatalos 
kereskedőjétől.  Ha információt szeretne kapni a kereskedőről, hívja a gyár 
ügyfélszolgálati osztályát az (513) 772-8810 vagy 800-989-7373 számon. 
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4.1 ábra: A HEMOTHERM berendezés elölnézete és olda lnézete 
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 4.2 Alkatrészlista a HEMOTHERM berendezéshez – el őnézet és oldalnézet 
 
   MUTATÓSZ. CIKKSZ.  LEÍRÁS   
  
 0  400M  HEMOTHERM hűtő/fűtőberendezés   
  
 1  55076  Félkerek fogantyú   
 2  56151  Hosszanti fekete zsanér   
 3  52229  Műanyag tető (adja meg a sorozatszámot)   
 4       --   Fogantyú a fedélhez (furat)   
  
 5 06016 Dugasz Hansen szerelvény 1/2 hüvelyk 

(külső menetes) 
      Kimeneti szerelvény a hőcserélőhöz   
  
 6 06002 Dugasz Hansen szerelvény 1/8 hüvelyk 

(külső menetes) 
           Kimeneti szerelvény a takaróhoz   
  
 7 07015 Dugasz Hansen szerelvény 1/2 hüvelyk 

(belső menetes) 
         Bemeneti szerelvény a hőcserélőhöz   
  
 8 07000 Dugasz Hansen szerelvény 1/8 hüvelyk 

(belső menetes) 
           Bemeneti szerelvény a takaróhoz 
  
 9  30318  Bevezetőkábel – 100 V   
   30309  Bevezetőkábel – 115 V   
   30320  Bevezetőkábel – 230/240 V   
  
 10 06005 Dugasz Hansen szerelvény 1/4 hüvelyk (külső 

menetes) hűtőtartály és melegítőtartály 
leeresztő szerelvény   

 
 11  35031  Főkapcsoló – zöld   
 12  06429  8-as önmetsző csavarok  
       
 13  47014  Lecsapató hűtőrács   
 14  56818  Membrános vezérlőtábla 
 15  09959  Mikroprocesszoros vezérlőkártya   
 16  93812  Távvezérlő kábel portja    
 17 32018 Földelőtüske (csak 230/240 V) 
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100/115 V 

  
230/240 V 

 
4.3 ábra: HEMOTHERM – Membrános vezérl ő  
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4.4 ábra: Alkatrészlista a HEMOTHERM membrános vezé rlőtáblához 100/115 V 
 
     MUTATÓSZ. LEÍRÁS 
  
 1  Hűtés és fűtés LED-es hőmérséklet-kijelzők 
 2  Kis és nagy teljesítményű fűtés jelzőlámpái 
 3  Jelzőgombok tesztelőkapcsolója 
 4  Riasztás némítása kapcsoló 
 5  Kompresszor jelzőlámpái 
 6  Alacsony hőm. jelzőlámpa 
 7  Kevés víz jelzőlámpa 
 8  Takaró csatlakozója 
 9  Hűtés üzemmód kapcsolója 
 10  Beállítási érték le kapcsolója (hűtés üzemmód) 
 11  Hőm. beáll. kapcsoló (hűtés üzemmód) 
 12  Beállítási érték fel kapcsolója (hűtés üzemmód) 
  13  Hűtési utasítások 
  14  Szivattyú kapcsolója 
  15  Fűtési utasítások 
 16  Beállítási érték le kapcsolója (fűtés üzemmód) 
 17  Hőm. beáll. kapcsoló (fűtés üzemmód) 
 18  Beállítási érték fel kapcsolója (fűtés üzemmód) 
 19  Leengedési utasítások 
 20  Fűtés üzemmód kapcsolója 
 21   Kevés víz jelzőlámpája 
 22  Felső határérték jelzőlámpája 
 23 Használati utasítás 
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4. ábra5: HEMOTHERM – elektromos alpanel 
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4. ábra: 6 Alkatrészlista a HEMOTHERM elektromos al panelhez 
 
   MUTATÓSZ.  CIKKSZ.  LEÍRÁS 
 
 1  29730   Konnektor-aljzat 10 poz. 
 2  29905   Konnektor 9 poz. 
 3  29720   Konnektor-csatoló-/rögzítőtű 15 poz. 
 4  40006   Relé félvezető (kompresszor) 40 A 
 5  40006   Relé félvezető (kompresszor) 40 A 
 6  40005   Relé félvezető (hűtés mágnestekercs) 25 A 
 7  40005   Relé félvezető (fűtés mágnestekercs) 25 A 
 8  40005   Relé félvezető (szivattyú) 25 A 
 9  40005   Relé félvezető (kis telj. fűtés) 25 A 
 10  40005   Relé félvezető (kis telj. fűtés) 25 A 
 11  40005   Relé félvezető (nagy telj. fűtés) 25 A 
 12  40005   Relé félvezető (nagy telj. fűtés) 25 A 
 13  40235   240 V váltóáramú relé 
 14  93620   Transzformátor-szerelvény – 12 V 
 15  28100   Kapocsléc – 100/115 V váltóáram 
 16  33206   Din sín – 230/240 V váltóáram 
 17  28420   Kapocsléc-lezáró 
 18  28324   Kapocsléc, biztosított   
   37480   1/2 A biztosíték (a biztosított kapocsléchez) 
 19  28322   Kapocsléc 600 V 
 20  35031   Áramköri megszakító – főkapcsoló, 20 A – 

100/115 V váltóáram 
    35030   Áramköri megszakító – főkapcsoló, 15 A – 

230/240 V váltóáram 
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4.7. 7 HEMOTHERM – hátulnézet 
 
 
 
 

4.8. 8 Alkatrészlista a HEMOTHERM berendezéshez – h átulnézet 
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   MUTATÓSZ. CIKKSZ. LEÍRÁS MENNYISÉG 
 
 1  56532  Specifikációs címke, 115 V 1 
   56619  Specifikációs címke, 230 V 1 
   56647  Specifikációs címke, 240 V 1 
   56531  Specifikációs címke, 100 V 1 
 2  93510  Úszókapcsoló, hűtőtartály 1 
 3  06102  Sorozatszám táblája 1 
 4  04602  Termosztátos szabályozószelep 1 
 5  93510  Úszókapcsoló, melegítőtartály 1 
 6  93500  Fűtőegység, 300 W – 115 V (8 hüvelyk hosszú) 1 
   93505  Fűtőegység, 800 W – 230/240 V (8 hüvelyk hosszú) 1 
   93502  Fűtőegység, 300 W – 100 V (8 hüvelyk hosszú) 1 
 7  41002  Úszókapcsoló, melegítőtartály 1 
 8  93501  Fűtőegység, 1200 W – 115 V (8 hüvelyk hosszú) 1 
   93506   Fűtőegység, 1200 W – 230/240 V (8 hüvelyk hosszú) 1 
   93509   Fűtőegység, 1200 W, 100 V (8 hüvelyk hosszú) 1 
 9  93800  Melegítőtartály  1 
 10  03021  Folyadék kémlelőablaka 1 
 11  02001  Szűrő szárítója 1 
 12  05009*  Mágnesszelep 1 
 13  05009*  Mágnesszelep 1 
 15  93518  Kompresszor, 1/2 HP – 115 V 1 
   93517  Kompresszor, 1/2 HP – 230/240 V 1 
   93513  Kompresszor, 1/2 HP – 100 V 1 
 16  47615  Lecsapató ventilátormotor, 115/100 V váltóáram 1 
   47616  Lecsapató ventilátormotor, 230/240 V váltóáram 1 
 17  46505  3/4 colos vízszűrő 1 
 18  93520  Szivattyú, 5C – 115/100 V 1 
   93519  Szivattyú, 5C – 230/240 V 1
 19  93512  Bemenő/kimenő csőelosztó 1 
 20  05009*  Mágnesszelep 1 
 21  05009*  Mágnesszelep 1 
 22  41002  Érzékelő, hűtőtartály 1 
 23  51014  3/8 Tartály-szerelvény 2 
 24 93801 Hűtőtartály1  
 
* 05016 Mágnesszelep a 230/240 V váltóáramú egységekhez 
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4.9 HEMOTHERM – kapcsolási rajz 115 V  
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4.10 HEMOTHERM – kapcsolási rajz 230 V  
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4.11 ábra: HEMOTHERM – HEMOTHERM – kapcsolási rajz 240 V  
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4.12 ábra: HEMOTHERM – kapcsolási rajz 100 V  
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4.13 ábra: HEMOTHERM – vízkeringési diagram 
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4.14 ábra: HEMOTHERM – H űtőközeg-keringési diagram   

CSAK 100 V 
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