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Produkt ten będzie działał zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji użytkowania oraz 
dołączonych etykietach i / lub dodatkach, kiedy będzie złożony, obsługiwany, konserwowany 
i naprawiany zgodnie z załączonymi instrukcjami.  
 
Produkt musi być okresowo sprawdzany. Nie należy używać wadliwego produktu. Należy 
natychmiast wymienić części uszkodzone, brakujące, wyraźnie zużyte, zniekształcone lub 
zanieczyszczone.  
 
W razie konieczności naprawy lub wymiany należy skontaktowac się z punktem serwisowym 
i zwrócić uszkodzone urządzenie do firmy TIM, w celu naprawy.  
 
Tego produktu lub jego części nie należy naprawiać w inny sposób, niż zgodnie z pisemnymi 
instrukcjami dostarczonymi przez TIM. 
 
Produkt nie może być modyfikowany bez uprzedniej pisemniej zgody TIM.  
 
Użytkownik tego produktu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie usterki wynikające 
z niewłaściwego użytkowania, wadliwej konserwacji, niewłaściwej naprawy, uszkodzenia lub 
modyfikacji dokonanej przez kogokolwiek innego niż autoryzowany serwis TIM. 
 
Produkt ten ma numer seryjny urządzenia (XXXD12345) z unikalnym ciągiem znaków, który 
wskazuje kod grupy produktów (XXX), rok produkcji (K = 2017, L = 2018 itd.) oraz sekwencyjny 
numer jednostki potrzebny do identyfikacji (12345). 
 
 

MIRUS™ i   są znakami towarowymi Technologie Institut Medizin GmbH (TIM). 
 
 
Nazwy innych firm lub produktów użytych w tej instrukcji, są znakami towarawomi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. 
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1 Wstęp 
 
1.1 Przewidziane zastosowanie produktu 
 
MIRUS Controller jest częścią Systemu MIRUS. Celem jego użytkowania jest podawanie 
anestetyków wziewnych pacjentom, którzy posiadają objętość oddechową ≥ 200 ml. 
 
 
1.2 Zamierzony cel 
 
MIRUS Controller jest przeznaczony do pracy tylko w połączeniu z MIRUS Reflectorem. Ze 
względów higienicznych podłączenie pacjenta do Systemu MIRUS jest możliwe tylko za 
pomocą MIRUS Filtera.  

Uwaga: Więcej informacji na temat MIRUS Reflectora i MIRUS Filtera można znaleźć w 
instrukcji obsługi producenta. 

 
 
1.3 Przeciwwskazania 
 
Nie należy używać Systemu MIRUS gdy:  

 pacjent wymaga objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml, 
 u pacjenta występują przeciwwskazania do podawania anestetyków 

wziewnych, 
 pacjent oddycha spontanicznie, bez respiratora z funkcją zabezpieczającą 

tryb bezdechu (Apnoe back up), 
 stosowana jest wentylacja strumieniowa (jet) lub wysokoczęstotliwościowa, 
 stosowane są nieinwazyjne systemy takie jak: maski twarzowe lub hełmy, 
 stosowane są dodatkowe filtry (HME/F) lub rurki które znacznie zwiększają martwą 

przestrzeń dróg oddechowych, 
 ma miejsce aktywne nawilżanie, 
 występuje znieczulenie o niskim przepływie. 

 
 
1.4 System MIRUS 
 
System MIRUS składa się z trzech urządzeń: 

 MIRUS Controller (MC) 
Urzadzenie elektryczne, które zawiara środek znieczulający i kontroluje jego 
aplikację.  

 MIRUS Reflector (MR) 
Urządzenie podłączone do MIRUS Controllera i układu oddechowego pacjenta. 

 MIRUS Filter (MF) 
Urządzenie podłączone do MIRUS Reflectora, chroniące pacjenta i jego układ 
oddechowy, z możliwością zastosowania tylko dla jednego pacjenta.  
  



 
 1 Wstęp 

IFU, MIRUS Controller, pl, O.00  7 

 
1.4.1 MIRUS Controller 
 
 

 
 
 
1 Lampki alarmowe 

2 Klapka napełniania i wlew anestetyku  

3  Park Bay (Wnęka Controllera) 

4 Zasilanie 

5 Gniazdo Reflectora 

6 Przycisk POTWIERDŹ 

7 Ekran dotykowy 

8 Gniazdko Fire wire – wzjście dla danych PDMS 

9 Wezwanie pielęgniarki w momencie alarmu o wysokim priorytecie 
10 Gniazdko LAN, używane podczas produkcji lub serwisu. Wyłączone podczas 

użytkowania. 
 
  

5 

4 

1 2 

3 

6 

7 
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10 

9 



 
1 Wstęp 

8  IFU, MIRUS Controller, pl, O.00 

 
1.4.2 Wymiennik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3 Interfejs użytkownika 
 

 

Ekran dotykowy. 
 
Obsługuj MIRUS Controller wciskając ikony, zakładki i pola na 
graficznym interfejsie, za pomocą ekranu dotykowego. 

  

 

Przycisk POTWIERDŹ. 
 
Zatwierdzaj poszczególne czynności na ekranie dotykowym 
naciskając POTWIERDŹ - kiedy przycisk miga na kolor 
anestetyku – ale przed upływem 5-ciu sekund. 
Brak zatwierdzenia przed upływem 5-ciu sekund, spowoduje 
powrót do stanu poprzedniego. 

 
 
 
1.4.4 Kod koloru dla różnych anestetyków wziewnych (VA) 
 

 
Kolor dla Sewofluranu (Sevo) 

  

 
Kolor dla Izofluranu (Iso) 

  

 
Kolor dla Desfluranu (Des)  

 
  

MIRUS Reflector 
(Przeznaczony jest dla 

wielu pacjentów.  
Maksymalny czas użycia 

to 7 dni) 

MIRUS Filter 
(Przeznaczony jest dla 

jednego pacjenta.  
Maksymalny czas 

użycia to 48 godzin) 

Złącze Reflectora 
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1.4.5 Elementy ekranu dotykowego 
 
Omówienie na przykładzie Ekranu głównego tzw.Home 

 
1 Animowana ikona Płuca. Porusza się gdy wykryty jest oddech pacjenta. 

2 
Animowana ikona Linia życia. Porusza się kiedy aplikacja anestetyku jest w toku. 
Jest nieruchoma gdy aplikacja jest wstrzymana.  
Ikona jest niewidoczna kiedy aplikacja jest zatrzymana. 

3 Informacja o wartości stężenia et VA. 

4 Informacja o wartości et CO2  

5 Ikona Ekranu głównego tzw. Home (Ekran główny, podstawowa obsługa). 

6 Ikona Dane pacjenta (płeć, wiek, wzrost, waga). 

7 Ikona MAC Pilot (ustawianie prędkości uzyskania sedacji). 

8 Ikona Monitorowanie parametrów oddechowych (nadzorowanie danych 
dotyczących układu oddechowego pacjenta). 

9 Ikona Ustawienia alarmów: zmiana ustawień zakresów alarmów  
(et CO2 min, et CO2 max, et VA min, et VA max, czas bezdechu, głośność alarmu) 

10 Ikona Ekran konfiguracji: 

 
  

Zakładka Napełnianie (w czasie pracy systemu). 

 
 

Zakładka Ustawienia (ustawianie języka, zmiana jednostek CO2 ). 

 
 

Zakładka Data i godzina (strefa czasowa, data i godzina). 

 
 

Zakładka Ekran serwisowy (informacje dotyczące numeru sprzętu 
(HW), wersji oprogramowania (SW), wersji MIRUS Controllera, dane 
kontaktowe producenta). 

1 3 4 

5 

7 

9 

11 

12 

13 15 

17 

20 

21 

18 

2 

22 

19 

16 14 

10 
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11 Ikona Wyłącz (Wyłącz urządzenie). 

12 Ikona Stop: zatrzymuje aplikację anestetyku VA. 

13 Ikona Pilot MAC: wyświetla jednostkę i aktualnie ustawioną wartość, umożliwia 
ustawianie wartości MAC. 

14 Ikona Pauza: przerywa aplikację anestetyku VA. 

15 Ikona Start: rozpoczyna aplikację anestetyku VA. 

16 Znaczenie ikony System test – Test Systemu. 

 
 

ST. Test Systemu został wykonany poprawnie. 

 
 

No Test - Bez Testu. Test Systemu nie został wykonany. 

17 Ikona statusu baterii: Zasilanie z baterii (ze wskaźnikiem pojemności) lub bateria 
jest w trybie ładowania (ikona jest animowana). 

18 Ikona statusu zasilania sieciowego: urządzenie jest zasilane z sieci. 

19 Ikona statusu podaży środka znieczulającego VA. 

 
 

MAC pilot: Pilot MAC aktywny – anestetyk jest podawany 
(animacja zsynchronizowana z Linią życia). 

 
 

NO VA: anestetyk nie jest podawany (Stop lub Pauza). 

20 Ikona Zbiornika na anestetyk: poziom płynu (w kolorze charakterystycznym dla 
danego środka znieczulającego). 

21 Animowana ikona Fi/Fe: aktualny stosunek Fi/Fe. 

22 Animowana ikona statusu Reflectora: pozostały dozwolony czas działania (w 
kolorze charakterystycznym dla danego środka znieczulającego). 

 
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat symboli wyświetlanych na ekranie, należy 

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz dodatkowymi informacjami na 
temat MIRUS Controllera w rozdziale 1.3. 

 
 
 
1.5 Symbole na urządzeniu 

 

STK Naklejka (w Niemczech): 
Wskazuje kiedy należy przeprowadzić kolejną kontrolę 
bezpieczeństwa, zgodnie z §6 Rozporządzenie operatora 
urządzeń medycznych  (MPBetreibV). 

  

 

Plomba gwarancyjna: 
Gwarancja jest nieważna jeśli plomba jest uszkodzona. 

 
 
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat dalszych symboli użytych na urządzeniu, 

patrz Informacje dodatkowe oraz MIRUS Controller rozdz. 1.3.  



 
 2 Bezpieczeństwo 

IFU, MIRUS Controller, pl, O.00  11 

 

2 Bezpieczeństwo 
 
2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 
 
2.1.1 Bezpieczne użytkowanie 
 
Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z MIRUS Controllera, należy używać systemu zgodnie 
z przeznaczeniem. Osoba obsługująca urządzenie musi zapoznać się z niniejszą instrukcją 
użytkowania przed rozpoczęciem pracy z systemem. Tylko przeszkolony personel może 
korzystać z systemu. Zawsze należy upewnić się co do zgodności wymogów instrukcji z 
wymaganiami władz lokalnych lub innych władz. 
 
 
 
2.1.2 Kwalifikacje użytkownika 
 
MIRUS Controller powinien być obsługiwany przez, lub z polecenia lekarza. MIRUS Controller 
może być obsługiwany tylko przez wykwalifikowany personel medyczny, tak aby możliwa była 
odpowiednia interwencja, w przypadku niepoprawnie działającego systemu. 
 
 
 
2.1.3 Monitorowanie 
 
MIRUS Controller jest wyposażony w funkcje monitorujące, które pomagają obserwować 
działanie urządzenia a co za tym idzie, wskazuje zmiany wszelkich parametrów.  
Zmiany parametrów mogą być spowodowane przez: 

 Zmiany w stanie pacjenta  
 Zmiany w ustawieniach  
 Zmiany i/lub awarie urządzenia 
 Usterki i/lub nieprawidłowe działanie urządzenia 
 Zmiany w źródle zasilania  
 Zmiany w podawaniu leku 

 
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, powinna być zapewniona alternatywna 
metoda sedacji pacjenta, tak aby znieczulenie było kontynuowane.  
 
 
 
2.1.4 Zasilanie 
 
Kontoler MIRUS powinien być zasilany prądem zmiennym o napięciu od 100 do 230 Vac ± 
10%, oraz częstotliwości od 50 do 60 Hz ± 5%. Przed podłączeniem do zasilania sieciowego, 
sprawdź, czy napięcie lokalnej linii odpowiada napięciu zasilania urządzenia na tabliczce 
znamionowej. 
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MIRUS Controller jest wyposażony w wewnętrzną baterię, która zapewnia zdefiniowany czas 
pracy przy zmniejszonej funkcjonalności po utracie zasilania, podczas stosowania (patrz 
rozdział 10.1 Ogólna specyfikacja). Bateria zapasowa włącza się automatycznie po każdej 
utracie zasilania sieciowego. Na wyświetlaczu pojawi się symbol informujący o tym fakcie 
użytkownika. 
 
Uwaga: Urządzenie powinno być przechowywane tylko z w pełni naładowaną baterią. 
 
 
 
2.1.5 Odpowiedzialność producenta 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany funkcjonalne urządzenia, 
uszkodzenia lub obrażenia ciała pacjenta lub operatora spowodowane niewłaściwym użyciem 
lub lekceważeniem wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji użytkowania. 
 
Użytkownik lub właściciel są odpowiedzialni za prawidłowe działanie systemu, jeśli urządzenie 
jest serwisowane, konserwowane lub naprawiane przez nieautoryzowany personel. 
Użytkownik lub właściciel jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu, jeżeli 
urządzenie jest niewłaściwie używane lub nie jest używane zgodnie z instrukcjami podanymi 
w niniejszej instrukcji użytkowania. 
 
 
2.1.6 Funkcje bezpieczeństwa 
 
MIRUS Controller posiada następujące funkcje ostrzegające osobę obsługującą przed 
ryzykiem dla pacjenta: 
 
Alarmy dotyczące urządzenia: 
 
Kontrola Przyczyna 

Anestetyk Pusty zbiornik wewnętrzny, dawkowanie nie jest możliwe 

Zasilanie Brak zasilania, awaria zasilania z baterii 

Sytem MIRUS Alarm nadzorujący urządzenie, urządzenie jest pochylone 

Złącze Reflectora Niedrożność Reflectora lub rozłączenie złącza Reflectora 

Reflector MIRUS Długość stosowania Reflectora MIRUS przekroczona 
 

 PRZESTROGA Kontrola MIRUS Reflectora, działa tylko w przypadku 
nieprzerwanego połączenia między złączem MIRUS Reflectora a 
zasilanym MIRUS Controllerem (podłączenie do prądu). Odłączenie 
złącza lub wyłączenie MIRUS Controllera spowoduje wyzerowanie 
licznika czasu. 
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Alarmy dotyczące pacjenta: 
 
Kontrola Przyczyna 

Stężenie anestetyku Zbyt niskie lub zbyt wysokie: et Sevo / et Iso / et Des 

Stężenie CO2  Zbyt niskie lub zbyt wysokie: et CO2 

Bezdech Alarm dotyczący bezdechu 
 
 
 
2.2 Symbole bezpieczeństwa użyte w instrukcji obsługi 
 

 

PRZESTROGA 
Nieprzestrzeganie następującego punktu spowoduje uszkodzenie 
urządzenia lub systemu. 

  

 

OSTRZEŻENIE 
Nieprzestrzeganie tego punktu spowoduje szkody dla pacjenta 
i/lub użytkownika. 

 
 
 
2.3 Bezpieczeństwo pacjenta 
 
2.3.1 Monitorowanie 
 

 OSTRZEŻENIE Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, używając Systemu 
MIRUS należy zawsze monitorować układ sercowo – naczyniowy. 

 
 Nie należy używać Systemu MIRUS dla pacjentów oddychających 

spontanicznie, bez funkcji trybu awaryjnego respiratora. 
 
 W celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa, należy zawsze 

przeprowadzić Test Systemu.  
 
 W razie awarii ekranu dotykowego, zawsze należy przerwać 

podawanie anestetyku przez odlączenie MIRUS Reflectora. 
 
 Zawsze ustawiaj poziomy alarmów dla et VA i et CO2 w zależności 

od dawki i pacjenta. 
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2.3.2 Anestetyki wziewne (VA) 
 

 OSTRZEŻENIE Używanie każdego innego lotnego środka znieczulającego, niż ten 
na który Twój MIRUS Controller jest zaprojektowany, może  
doprowadzić do przedawkowania anestetyku i poważnych obrażeń u 
pacjenta. 

 
Nigdy nie używaj żadnego obejścia do zamkniętego systemu 
oddechowego. Może to doprowadzić do przedawkowania anestetyku 
i poważnych obrażeń u pacjenta 

 
 Nie należy zmieniać środka znieczulającego w trakcie sedacji 

pacjenta. 
 
 
 
2.3.3 Kontrola odpowiedniej dawki dla pacjenta 
 

 OSTRZEŻENIE Należy zawsze kontrolować dawkę środka znieczulającego przez 
mierzenie stężenia końcowo-wydechowego anestetyku (et VA). 

 
 Nie należy podawać żadnych dodatkowych środków znieczulających 

do układu oddechowego, który jest podłączony do Systemu MIRUS. 
 
 
 
2.3.4 Podłączenie respiratora z Systemem MIRUS 
 

 OSTRZEŻENIE Należy korzystać z Systemu MIRUS, tylko w połączeniu z 
respiratorami przetestowanymi przez TIM (zobacz listę 
kompatybilnych respiratorów). 

 
 Używanie Systemu  MIRUS z respiratorami niezgodnymi z 

ISO 80601-2-12 lub ISO 80601-2-13, może narazić pacjenta na 
ryzyko. 

 
 Nie należy korzystać z Systemu MIRUS z  respiratorami 

strumieniowymi lub wysokoczęstotliwościowymi. 
 

 Nie należy korzystać z Systemu MIRUS z nieinwazyjną wentylacją 
mechaniczną (NIV).  

 
 
 
2.3.5 Ustawienia respiratora 
 

 OSTRZEŻENIE  Podlączając pacjenta do Systemu MIRUS należy upewnić się, że w 
razie potrzeby respirator uruchomi się, oraz dostosować parametry 
jego uruchomienia. 
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2.3.6 Minimalna objętość oddechowa 
 

 OSTRZEŻENIE Nie należy używać Systemu MIRUS w przypadku, gdy respirator jest 
ustawiony na mniej niż 300 ml objętości oddechowej. 

 
 Nie wolno używać Sysytemu MIRUS z dodatkowymi filtrami 

oddechowymi (HMEF) na złączkach lub łącznikach rurek. 
 
 Nie należy używac rurek, które znacznie zwiększają martwą 

przestrzeń.  
 
 
 
2.3.7 Użycie inhalatorów ciśnieniowych (MDI) 
 

 OSTRZEŻENIE Używanie inhalatorów ciśnieniowych w połączeniu z Systemem 
MIRUS, może prowadzić do podania pacjentowi zbyt niskiej dawki, w 
krótkim okresie czasu. 

 
 
 
2.3.8 Opory w obwodzie oddechowym 
 

 OSTRZEŻENIE Nigdy nie używaj aktywnego systemu nawilżania podczas 
korzystania z Systemu MIRUS. Może to spowodować poważne 
zwiększenie oporu dróg oddechowych. 

 
 W przypadku korzystania z Systemu MIRUS ze stanowiskiem do 

znieczulania, nigdy nie należy dostosowywać ustawienia świeżego 
gazu do wartości niskiego przepływu (<1,5 x MV). Proces absorpcji 
CO2 w obwodzie oddechowym może generować ciepło i wilgoć. Może 
to spowodować poważne zwiększenie oporu dróg oddechowych. 

 
 Zawsze monitoruj  pacjenta pod kątem możliwego zwiększenia oporu 

dróg oddechowych. 
 
 
 
2.4 Bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta 
 

 OSTRZEŻENIE Będziesz pracował z anestetykami wziewnymi. Aby zabezpieczyć 
siebie i innych, przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa producenta 
anestetyków wziewnych, dotyczących posługiwania się tą grupą 
medykamentów. 

 
Zatrzymaj podawanie środka znieczulającego podczas odłączania 
pacjenta od układu oddechowego, aby uniknąć zanieczyszczenia 
otoczenia. 
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 OSTRZEŻENIE Nie należy używać Systemu MIRUS równolegle do terapi 
pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) lub 
pozaustrojowa eliminacja dwutlenku węgla (ECCOR). 

 
 
 
2.5 Urządzenie 
 
2.5.1 Dodatkowe wyposażenie 
 

  OSTRZEŻENIE Należy używać tylko dodatkowego wyposażenia zatwierdzonego 
przez producenta Systemu MIRUS. 

 
 
 
2.5.2 Ustawienie urządzenia 
 

 OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy używać MIRUS Controllera, kiedy nie jest on w 
pozycji poziomej.  

 
 Jeśli MIRUS Controller przewrócił się, należy odczekać minimum 

10 sekund przed podaniem anestetyku, aby mieć pewność, że żaden 
płyn nie przedostał się do układu oddechowego. 

 
 Należy upewnić się, że MIRUS Controller zawsze jest w stabilnej 

pozycji. 
 
 
 
2.5.3 Ryzyko porażenia prądem 
 

 PRZESTROGA Należy używać tylko oryginalnego kabla zasilającego. 
 
 Należy upewnić się, że w trakcie pracy,  urządzenie nie jest przykryte 

żanym materiałem (np. zasłoną). Może to zakłócać system chłodzący 
urządzenie. 

 
Należy obsługiwać system tylko zgodnie z podaną specyfikacją 
dotyczącą temperatury i wilgotności (patrz rozdzial 10.1 Ogólna 
specyfikacja). W przypadku, gdy temperatura systemu jest wyższa 
lub niższa od podanej, należy pozwolić systemowi ustabilizować się 
w określonej temperaturze roboczej, na jedną godzinę przed 
uruchomieniem. 

 
Nie należy używać Systemu MIRUS do wewnętrznego lub 
zewnętrznego transportu klinicznego. 
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 PRZESTROGA Nie należy używać Systemu MIRUS w karetce. 
 

Nie należy używać Systemu MIRUS w helikopterze lub samolocie. 
 
 

 
2.5.4 Ryzyko pożaru 
 

 PRZESTROGA Nie należy używać środków takich jak amoniak, fenol czy aceton, w 
celu czyszczenia urządzenia. 

 
 Nie należy używać MIRUS Controllera, w przypadku wątpliwości co 

do prawidłowego działania uzieminia w instalacji elektrycznej. 
 
 Nie należy używać MIRUS Controllera, w obecności łatwopalnych 

anestetyków. 
 
 
 
2.5.5 Kompatybilność elektromagnetyczna 
 

 PRZESTROGA Nie należy używać Systemu MIRUS w obecności urządzenia do 
rezonansu magnetycznego. 

 

 OSTRZEŻENIE  Zastosowanie innego wyposażenia np. przewodu zasilającego, 
może powodować wyższą emisję elektromagnetyczną, lub może 
zmniejszyć odporność urządzenia tą emisję.  
Może to spowodować zagrożenie dla pacjenta. 

 
 Używanie innego wyposażenia w Systemie MIRUS lub w jego 

pobliżu, może powodować zakłócenia.  
Sprawdź poprawność działania przed podłączeniem pacjenta. 
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2.6 Pozostałe ryzyka – Tryb awaryjny 
 
MIRUS Controller podczas pracy jest monitorowany przez oddzielny system bezpieczeństwa. 
W przypadku awarii, system bezpieczeństwa przełącza urządzenie w tryb awaryjny, który jest 
bezpieczny dla pacjenta. W trybie awaryjnym środek znieczulający nie jest podawany 
pacjentowi. 
 
 
Tryb awaryjny oznacza, że: 
 

 ekran jest czarny, 
 nie jest podawany środek 

znieczulający, 
 lampki alarmowe migają na 

czerwono, 
 przycisk POTWIERDŹ miga na 

czerwono, 
 alarm dźwiękowy jest włączony. 

 
 

 
 
Aby wyciszyć alarm dźwiękowy, przytrzymaj przycisk POTWIERDŹ przez co najmniej 
4 sekundy. 
Controller wyłączy migające czerwone diody LED i wyłączy alarm dźwiękowy. Aby wyłączyć 
tryb awaryjny, należy odłączyć zasilanie sieciowe i ponownie nacisnąć przycisk Potwierdź 
przez co najmniej 4 sekundy. Lampki alarmowe zgasną. 
 
Aby zrestartować MIRUS Controller po uruchomieniu się trybu awaryjnego należy: 
 

 odłącz zasilanie, 
 zaczekaj 5 sekund, 
 podłącz ponownie zasilanie sieciowe, 
 zrestartuj System naciskając przycisk POTWIERDŹ (zwykłe uruchomienie). 
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3 Przygotowanie 
 
3.1 Czyszczenie przed pierwszym użyciem 
 
Kontoler MIRUS nie jest sterylizowany przed dostawą, więc urządzenie musi być całkowicie 
wyczyszczone przez użytkownika przed pierwszym użyciem klinicznym.  
 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 6.2 Czyszczenie 
 
 
 
3.2 Podłączenie do zasilania sieciowego 
 

Podłącz przewód zasilający do gniazda po 
prawej stronie Controllera.  
 
Podłącz do zasilania. 
 
100 do 230 VAC ± 10%, 50 do 60 Hz ± 5%. 

 

 Lampki alarmowe zaświecą się na 
zielono.  
(lampki pulsują  = ładowanie 
akumulatora) 

 
 Controller nagrzewa się. 
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3.3 Podłączenie do MIRUS Reflectora 
 
Wyjmij Reflector MIRUS ze złączem z 
opakowania. 
 
Uwaga: W celu uzyskania dalszych 

informacji, zapoznaj się z 
instrukcją obsługi MIRUS 
Reflectora. 

 

 

Wyjmij wtyczkę ochronną z gniazda 
umieszczonego na przodzie MIRUS 
Controllera. 
 
Unieś chwytak służący do 
przytrzymywania MIRUS Reflectora we 
wnęce. 

 

Umieść MIRUS Reflector we wnęce. 
 
Wprowadź złącze Reflectora do gniazda 
umieszczonego na przodzie MIRUS 
Controllera. 
 
 Urządzenie jest gotowe do 

uruchomienia. 
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3.4 Włączenie 
 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ. 

 

 Dżwięk uruchomienia 
 
 Lampki alarmowe migają kolejno:  

na czerwono, żółto i zielono - w celu 
kontroli wizualnej. 

 

 Test trybu awaryjnego. 
Przycisk POTWIERDŹ i lampki 
alarmowe migają na czerwono przez ok 
3 sekundy. Słychać dźwięk alarmu. 

 

 Ekran powitalny 

 

 Test zasilania i test systemu 
 
Jeśli wystąpił problem lub błąd, postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 7.2 Komunikaty i informacje o 
błędach  
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 Uwaga bezpieczeństwa  
 
Naciśnij OK, aby potwierdzić. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ. 

 

 Tryb W gotowości 
 
 Controller jest gotowy do użytku. 

 
MIRUS Controller jest gotowy do użycia. 
 
Aby kontynuować, naciśnij jedną z ikon (po prawej stronie ekranu): 
 

 Ekran startowy, tzw. HOME (tryb standardowy) 
(patrz rozdział 3.7) 

 Dane pacjenta: płeć , wiek, wzrost, waga 
(patrz rozdział 3.8) 

 Pilot MAC: Ustawianie prędkości uzyskania sedacji 
(patrz rozdział 3.9) 

 Monitorowanie parametrów oddechowych 
(patrz rozdział 4.2)  

 Ustawienia alarmów: Zmiana ustawień zakresów alarmów 
(patrz rozdział 3.10) 

 Konfiguracja i napełnianie: ustawianie języka, zmiana jednostek CO2, strefa 
czasowa, data i godzina. Napełnianie podczas pracy urządenia. 
(patrz rozdział 3.11) 

 Wyłączenie(patrz rozdział 5) 
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3.5 Napełnianie w czasie uruchamiania urządzenia 
 
Jeśli poziom objętości anestetyku w zbiorniku jest mniejszy niż 75 ml, MIRUS Controller będzie 
wymagał napełnienia przed Testem Systemu. 
Poczekaj na Polecenie napełnienia (wiadomość na ekranie) i postępuj zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. 
 
Uwaga: Więcej informacji na temat adaptera do butelki można znaleźć w instrukcji 

producenta. 
 

 PRZESTROGA Tylko odpowiedni adapter do butelek będzie pasował do 
MIRUS Controllera.  

 

 PRZESTROGA Nie wciskaj nieodpowiedniego adaptera do portu napełniania. 
 

 PRZESTROGA Przed napełnieniem upewnij się, że kolor adaptera i butelki jest 
prawidłowy. 

 

 OSTRZEŻENIE W żadnym momencie nie naciskaj zaworu napełniania ręcznie. 
Spowoduje to uwolnienie oparów! 

 

 OSTRZEŻENIE Powoli wyjmuj butelkę z otworu napełniania, by zmniejszyć ciśnienie 
oraz w celu uniknięcia uwolnienia oparów do otoczenia. 

 

 OSTRZEŻENIE Unikaj rozlania lotnego środka znieczulającego podczas napełniania, 
aby uniknąć zanieczyszczenia otoczenia. 

 
Wskazówka 
 

 PRZESTROGA  
Nigdy nie otwieraj klapki ręcznie, 
może ona ulec poważnemu 
uszkodzeniu. Ta usterka nie podlega 
naprawie gwarancyjnej!  

 
Naciśnij ikonę Otwórz klapkę 
napełniania (Fill port Flap) w celu 
otwarcia klapki napełniania - zatwierdź 
przyciskiem POTWIERDŹ. 
lub ikonę Wyłącz (Turn off) aby wyłączyć 
urządzenie. 
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 Ikona otwarcia klapki otworu napełniania 
jest koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ. 

 

  Klapka otworu napełniania otworzy się 
automatycznie. 

 

  Prośba o napełnienie. 

 
 
Napełnianie: 
 

 Pionowo umieść butelkę z 
dołączonym adapterem, w otworze 
do napełniania, dnem do góry. 

 Wciśnij delikatnie butelkę do otworu 
do napełniania, aż poczujesz opór 
(zawory zwrotne zostaną otwarte). 

 
 Zbiornik jest napełniony. 
 
Uwaga: Urządzenie nie powinno być 

przepełniane. 
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  W zbiorniku jest maksymalna ilość 

anestetyku. 
 
Wyciągnij butelkę wraz z adapterem. 

 

Zamknij klapkę otworu napełnienia. 
 
 MIRUS Controller kontynuuje 

uruchamianie. 
 

 
 
 
3.6 Nieprawidłowości w trybie uruchamiania 
 
W niektórych przypadkach zdarza się, że występują nieprawidłowości podczas trybu 
uruchamiania. 

 
Żeby zrestartować MIRUS Controller: 
 

 odłacz zasilanie, 
 odczekaj 5 sekund (zielone lampki 

zgasną), 
 podłącz zasilanie, 
 włącz system naciskając przycisk 

POTWIERDŹ (zwykłe 
uruchomienie).  
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3.7 Przejście do trybu pracy Systemu MIRUS 
 

Naciśnij ikonę Ekranu głównego, tzw. 
Home.  

 

 Ekran główny 
Ustawiono wartość MAC, np. dla SEVO 
MAC40 = 0.5 = 0.9 Vol% 
 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 8.1 Standardowe ustawienia 
alarmów i domyślne ustawienia sedacji 

 
 
 
 
3.8 Zmiana danych pacjenta. 
 

Naciśnij ikonę Dane pacjenta.  
 
Uwaga: Zmiana danych pacjenta jest 

możliwa również podczas 
podawania środka 
znieczulającego. 

 

 Dane pacjenta 
Ustawienia fabryczne: 
 
 płeć: mężczyzna 
 wiek: 40 lat 
 wzrost: 180 cm 
 waga: 80 kg 
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3.8.1 Zmiana ustawienia płci pacjenta 
 

Naciśnij ikonę odpowiadającą płci pacjenta.  

 

  Ikona odpowiadająca wybranej płci jest 
koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 
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3.8.2 Zmiana wieku, wzrostu i wagi 
 

Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, 
który chcesz zmienić, np. wiek. 

 

 Pole odpowiadające wiekowi pacjenta 
jest koloru jasnoszarego. 

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić parametr. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 

 
  



 
 3 Przygotowanie 

IFU, MIRUS Controller, pl, O.00  29 

 
3.9 Zmiana prędkości uzyskania sedacji 
 

Naciśnij ikonę Pilot MAC. 
 
Uwaga: Zmiana prędkości uzyskania 

sedacji jest możliwa również 
podczas podawania środka 
znieczulającego. 

 
 
 Pilot MAC 

Prędkość uzyskania sedacji: 
 królik = średnia 

 
Inne opcje: 
 żółw = powoli 
 gepard = szybko 

 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 8.2 Ustawienia prędkości 
uzyskania sedacji 
 

 

Naciśnij ikonę wybranej prędkości. 
 

 Ikona odpowiadająca wybranej 
prędkości jest koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 
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3.10 Zmiana ustawień alarmów 

Naciśnij ikonę Ustawienia alarmów. 
 
Uwaga: Zmiana parametrów alarmów 

jest możliwa również podczas 
podawania środka 
znieczulającego. 

 
 Ustawienia alarmów 

Ustawienia fabryczne dla SEVO: 
 
 et CO2 min = 20 mmHg 
 et CO2 max = 50 mmHg 
 et SEVO min = 0.5 Vol% 
 et SEVO max = 2.5 Vol% 
 Czas bezdechu = 60 sec 
 Głośność alarmu = 100 % 

 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 10.2.2 Ustawienia alarmów (dla 
ISO i DES). 

 

 

Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, 
np. et CO2 max. 

 

 Pole odpowiadające danemu 
parametrowi jest koloru jasnoszarego. 

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić parametr. 
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Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 

 
 
 
 
3.11 Napełnianie i dodatkowe ustawienia 
 

Naciśnij ikonę Ekran konfiguracji. 
 
Uwaga: Zmiana ustawień i funkcji Ekranu 

konfiguracji, jest możliwa również 
podczas podawania środka 
znieczulającego. 

 
 Zakładki 

Pierwsza zakładka: 
Napełnianie 

Druga zakładka: 
Ustawienia zmiana języka i 
jednostki CO2  

Trzecia zakładka: 
Data i godzina zmiana strefu 
czasowej i ustawianie daty i 
godziny 

Czwarta zakładka: 
Ekran serwisowy 
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3.11.1 Napełnianie podczas pracy 
 
Zakładka Napełnianie 
 
Napełnianie zbiornika na anestetyk 
wziewny. 
 
Napełnianie zbiornika na anestetyk jest 
możliwe również podczas podawania 
środka znieczulającego (patrz rozdział 
4 Aplikacja anestetyku wziewnego VA.  
 
Uwaga: Podczas aplikowania anestetyku wziewnego, podawanie jego jest kontynuowane 

w czasie procesu napełniaia, o ile ciśnienie wewnętrzne jest wystarczające. 
 
 OSTRZEŻENIE W czasie napełniania pojemnika, zawsze należy kontrolować 

stężenie środka znieczulającego u pacjenta, ponieważ może się 
ono zmniejszyć. 

 
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 3.5 Napełnianie w czasie 

uruchamiania urządzenia 
 

 PRZESTROGA  
Nigdy nie otwieraj klapki ręcznie, 
może ona ulec poważnemu 
uszkodzeniu. Ta usterka nie 
podlega naprawie gwarancyjnej! 

 
Naciśnij ikonę Otwórz klapkę napełniania.  

 Ikona Otwórz klapkę napełniania jest 
koloru jasnoszarego.  

 
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 
 Klapka otworu napełniania otworzy się 

automatycznie. 
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 Klapka otworu napełniania jest 
otwarta. 

 

 
Napełnianie: 
 

 Pionowo umieść butelkę z 
dołączonym adapterem, w otworze 
do napełniania, dnem do góry. 

 Wciśnij delikatnie butelkę do otworu 
do napełniania, aż poczujesz opór 
(zawory zwrotne zostaną otwarte). 

 
Uwaga: Urządzenie nie powinno być 

przepełniane. 
 

 

 W zbiorniku jest maksymalna ilość 
anestetyku. 

 
Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie. 

 

Zamknij klapkę otworu napełnienia. 

 

 Klapka otworu napełnienia jest 
zamknięta. 

 
 Zbiornik na anestetyk jest pełny. 
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3.11.2 Zmiana jezyka i jednostki CO2 
 

Naciśnij zakładkę Ustawienia. 

 

 Ustawienia 
 
Ustawienia fabryczne języka i jednostki 
CO2 : 

 język = angielski 
 CO2 = mmHg 

 

Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, 
np. język. 

 

 Pole odpowiadające danemu 
parametrowi jest koloru jasnoszarego. 

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić parametr.  
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Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 

 

 
 
 
3.11.3 Ustawianie daty i godziny 
 

Naciśnij zakładkę Ustawianie daty i 
godziny. 

 

 Ustawianie daty i godziny 
 
Ustawienia fabryczne: 
 

 Strefa czasowa = UTC +1h 

 

Uwaga: Sprawdź strefę czasową i 
skoryguj, jeśli to konieczne. 

 
Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, 
np. godzina.  
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 Pole odpowiadające danemu 
parametrowi jest koloru jasnoszarego. 

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić parametr.  

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 
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3.11.4 Ekran serwisowy 
 

Naciśnij zakładkę Ekran serwisowy. 

 

 Ekran serwisowy 
 
Informacje dotyczące numeru sprzętu 
(HW), wersji oprogramowania (SW), wersji 
MIRUS Controllera oraz kod QR. 

 
 
 
 
3.12 Ustawienia wartości MAC (Vol%) 
 

Ekran główny 
 
Naciśnij pole MAC. 

 

 Pole MAC jest koloru jasnoszarego. 
 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić wartość MAC. 
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Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 

 

 
 
 
3.13 Podłączenie pacjenta 
 
Aby podłączyć pacjenta do urządzenia, poza MIRUS Reflectorem potrzebny jest MIRUS Filter 
podłączony do MIRUS Controllera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 
1.4.2 Wymiennik 
 
Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące MIRUS Reflectora i MIRUS Filtera oraz sposobu 

podłączenia tych akcesoriów do pacjenta i Controllera, należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi producenta. 

 

Gdy pacjent podłączony jest do Controllera, 
ikona Płuca jest animowana, a Controller 
mierzy wartość etCO2. 
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4 Aplikacja anestetyku wziewnego VA 
 
Poniższe czynności są wykonywane na Ekranie głównym (tryb pracy). 
 

Ekran główny 
(Tryb pracy) 

 
 
 
 
4.1 Rozpoczęcie aplikacji 
 

Naciśnij ikonę Start. 
 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić. 

 

 Aplikacja anestetyku jest aktywna. 
 
 Linia Życia na górze ekranu porusza się 

(widoczna na następnym zdjęciu). Ikona 
Pilot MAC jest aktywna. 

 
 Ikony Pauza i Stop są aktywne. 

 

 Jeżeli przez 10 minut ekran dotykowy 
nie zarejestruje aktywności, to 
przełącza się w tryb: Ekran czuwania. 

 
Uwaga: Po dotknięciu ekranu (w trybie 

Ekranu czuwania), urządzenie 
wraca do Ekranu głównego. 
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4.2 Nadzorowanie danych oddechowych pacjenta 
 

Naciśnij ikonę Monitorowanie 
parametrów oddechowych. 

 

 Monitorowanie parametrów 
oddechowych 

 
 
 
 
4.3 Przerwanie i wznowienie aplikacji 
 

Naciśnij ikonę Pauza.  

 Aplikacja anestetyku jest wstrzymana. 
 
 Ikona Pauza miga.  

Naciśnij ikonę Pauza.  

 Aplikacja anestetyku jest znowu 
aktywna.  
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4.4 Zatrzymanie aplikacji 
 

Naciśnij ikonę Stop.  

 Ikona Stop jest koloru jasnoszarego. 
 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić zmianę. 

 

 Aplikacja anestetyku jest zakończona. 
 
 Ikona Pauza i Stop są nieaktywne.  
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5 Wyłączenie MIRUS Controllera 
 
Uwaga: Ikona Wyłącz jest możliwa do naciśnięcia, tylko jeśli aplikacja anestetyku nie 

jest aktywna. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 4.4 Nadzorowanie danych oddechowych 
pacjenta 

Naciśnij ikonę Wyłącz. 

  

 Wyłączenie 

 

Naciśnij ikonę Wyłącz. 

 

 Ikona Wyłącz jest koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić. 
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 Ikona Wyłącz jest podświetlona. 
 
 Controller wyłączy się automatycznie. 
 
Umieść MIRUS Reflector we wnęce. 

 

 MIRUS Controller jest wyłączony (tryb 
Wył.). 
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6 Konserwacja i czyszczenie 
 
6.1 Konserwacja 
 
6.1.1 Ogólne informacje 
 
Konserwacja, kontrole bezpieczeństwa i czynności konserwacyjne, mogą być wykonywane 
wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowany personel, autoryzowany przez producenta. 
 
 
6.1.2 Harmonogram 
 
Komponent Czas Wykonawca 

MIRUS Controller 

Kontrola bezpieczeństwa co 12 
miesięcy 
 Oględziny 
 Test bezpieczeństwa elektryczengo 
 Sprawdzenie analizatora gazu 
 Sprawdzenie pompy 
 Test Funkcji bezpieczeństwa 

Producent lub 
wykwalifikowany personel 
specjalnie upoważniony 
przez producenta. 

Akumulator UPS 

Jeśli urządzenie nie jest używane, 
pozostaw je podłączone do źródła 
zasilania lub podłącz do źródła 
zasilania, przynajmniej raz w miesiącu, 
na co najmniej 24h.  
Należy wymienić co 2 lata  

Przeszkolony użytkownik 

Filtr wentylatora Należy wymienić co 12 miesięcy.  

Producent lub 
wykwalifikowany personel 
specjalnie upoważniony 
przez producenta. 

Zbiornik na 
anestetyk 

Należy opróżnić co 4 miesiące.  
Odzyskanego anestetyku nie należy 
używać ponownie. 

Przeszkolony użytkownik 

Oprogramowanie 
(SW) 

Producent podaje informacje, gdy tylko 
dostępna jest aktualizacja 
oprogramowania. 

Producent lub 
wykwalifikowany personel 
specjalnie upoważniony 
przez producenta. 
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6.2 Czyszczenie 
 
6.2.1 Porady ogólne 
 
 
 OSTRZEŻENIE Należy przestrzegać następujących środków ostrożności: 

 Przeczytaj uważnie informacje dotyczące każdego środka 
czyszczącego. 

 Noś rękawice i okulary ochronne. 
 Nie wdychaj oparów. 

 
 
 PRZESTROGA Aby zapobiec uszkodzeniu: 

 Jeśli masz pytanie dotyczące środka czyszczącego, zapoznaj się 
z danymi producenta. 

 Nie używaj rozpuszczalników organicznych: na bazie ropy 
naftowej, chloru, środków znieczulających, środków do 
czyszczenia szkła, acetonu oraz żrących środków czyszczących. 

 Nie używaj materiałów ściernych, takich jak: wata stalowa, pasta 
do polerowania srebra czy środków do czyszczenia srebra. 

 Wszystkie płyny należy przechowywać z dala od części mogących 
być pod napięciem elektrycznym. 

 Nie pozwól, aby ciecz wlała się do wnętrza urządzenia. 
 Nie sterylizuj żadnej części MIRUS Controllera.  
 Żadna część MIRUS Controllera nie nadaje się do sterylizacji.  

 
 
 OSTRZEŻENIE Aby nie dopuścić do zakażenia pacjenta: 

 Przestrzegaj ogólnych wymagań higienicznych swojego szpitala. 
 Nie używaj ponownie produktów jednorazowego użytku. 

 
 
 
6.2.2 Czyszczenie poszczególnych elementów 
 
Powierzchnia MIRUS Controllera 

a. Wyłącz MIRUS Controller i upewnij się, że przewód sieciowy jest odłączony. 
b. Upewnij się, że klapka otworu napełniania jest zamknięta. 
c. Wyjmij MIRUS Reflector z wnęki i wyciągnij złącze z gniazda. 
d. Upewnij się, że wtyczka ochronna jest w gnieździe Reflectora i jest szczelnie 

włożona.  
e. Upewnij się, że trzy zaślepki portów komunikacyjnych znajdują się w portach i są 

szczelnie włożone. 
f. Użyj miękkiego ręcznika do czyszczenia obudowy, wyświetlacza i interfejsu. W 

przypadku zastosowania płynu do czyszczenia, upewnij się że jest on łagodny i nie 
pozwól by płyn dostał się do wnętrza obudowy. 
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W celu dezynfekcji urządzenia, należy przetrzeć je środkiem o następującym składzie: 
 

Środek Opis 

Na bazie alkoholu 

Środek zawierający: 
 Alkohol izopropylowy (roztwór 70%) 
 Alkohol etylowy (roztwór 70%) 
 Mieszanka alkoholu etylowego (70%) i alkoholu 

izopropylowego (70%) 

Bezalkoholowy 

Zawierający czwartorzędowe związki amoniowe: 
 Chlorek didecylodimetyloamoniowy 

maks. 0,25 g / 100 g roztworu gotowego do użycia 
 Alkil (C12-16) chlorek dimetylobenzyloamoniowy 

maks. 0,5 g / 100 g roztworu gotowego do użycia 

 
Do tego typu dezynfekcji TIM rekomenduje: 
 

 Bacillol® Wipes 
 Dr. Schumacher® Cleanisept Wipes 
 Terralin® protect 

 
Oprócz głównych składników, środki czyszczące i dezynfekujące często zawierają dodatki, 
które mogą uszkodzić tworzywo. W razie wątpliwości należy skontaktować się z 
dostawcą/producentem środka dezynfekującego / detergentu. 
 
Lista użytych materiałów: 
 
Element Użyty materiał 
Obudowa Polistyren (PS) 

Lampki alarmowe Poliwęglan (PC) 

Ekran dotykowy  Poliester (PES) 

Chwytak Reflectora Stop AlMgSi - anodowany, AlCuMg - anodowany 
Klapka otworu 
napełniania Stop AlMgSi - anodowany 

Zaślepki / Pokrywy Silikon, polietylen (PE), guma syntetyczna (EPDM) 

Klapka baterii Aluminium - anodowane 

Śruby Stal nierdzewna 

Zaślepki Polietylen (PE) 

Nożki obudowy Polichlorek winylu (PVC) 

Filtr wentylatora Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) 

Przewód zasilający Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), Polichlorek winylu (PVC) 

Wtyczka Tereftalan polibutylenu (PBT) 

Bolec ekwipotencjalny Niklowany mosiądz 
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 OSTRZEŻENIE Przed ponownym podłączeniem MIRUS Controllera do źródła 
zasilania, upewnij się, że obudowa i ekran całkowicie wyschły. 

 
 
 
Otwór napełniania MIRUS Controllera 
Aby uniknąć wnikania pyłu lub innych substancji, klapka otworu napełniania musi być zawsze 
zamknięta. W przypadku konieczności wyczyszczenia otworu należy użyć czystej 
niestrzępiącej się szmatki. Należy unikać używania bawełnianych wacików, ponieważ 
pozostawiają one również cząsteczki i kłaczki, w otworze do napełniania. 
 
 
MIRUS Reflector 
Aby wyczyścić zewnętrzne powierzchnie MIRUS Reflectora, postępuj zgodnie z instrukcjami 
dołączonymi do produktu. 
 
 
MIRUS Filter 
MIRUS Filter jest produktem jednorazowego użytku i nie powinien być moczony, płukany, 
myty, sterylizowany lub przemywany płynnymi środkami dezynfekującymi. 
 
 
 
6.3 Opróżnianie zbiornika na anestetyk 
 
Aby opróżnić zbiornik, potrzebny jest zestaw do opróżniania od producenta TIM (Aby uzyskać 
więcej informacji, patrz rozdział 9 Lista części, żeby zamówić dany zestaw). Opróżnij zbiornik 
zgodnie z instrukcją producenta, dołączoną do zestawu do opróżniania. 
 
 
 
6.4 Wysyłka MIRUS Controllera 
 
Jeśli MIRUS Controller ma zostać wysłany, należy go wyczyścić i zdezynfekować (Aby 
uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 6.2 Czyszczenie), a także całkowicie opróżnić (Aby 
uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 6.3 Opróżnianie zbiornika na anestetyk). 
 
Do spakowania MIRUS Controllera należy używać wyłącznie oryginalnego opakowania: 
 

 Torba foliowa 
 Wytłoczki (górna i dolna) 
 Białe pudło na MIRUS Controllera 
 Dwuczęściowe pudło do transportu MIRUS Controllera 

 
Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, można je zamówić za pośrednictwem: 
service@tim-products.de 
 
Spakuj MIRUS Controller zgodnie z opisem w instrukcji producenta. 
 
  

mailto:service@tim-products.de
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7 Alarmy i komunikaty 
 
7.1 Alarmy 
 
7.1.1 Typy alarmów 
 
MIRUS Controller rozróżnia alarmy o wysokim i niskim poziomie. Alarmy pojawiają się tylko 
kiedy Controller pracuje i są wyświetlane w następujący sposób:  
 

 Lampki alarmowe: czerwone lub żółte lampki, świecą się kiedy są aktywne 
 Na wyświetlaczu: czerwony lub żółty pasek alarmowy z informacją, podświetlona 

czerwona lub żółta ikona lub pole 
 Alarm dźwiękowy: słyszalny dżwięk alarmowy 

 
Uwaga: Głośność alarmu zwiększy się z 50% intensywnośći dźwięku, do ustawionej 

głośności (max 100%), dopóki alarm nie zostanie wyciszony. 
 

Jeśli po pierwszym alarmie wystąpi kolejny, drugi pasek alarmowy nakłada się na pierwszy. 
Wyjątek: jeśli kolejny alarm jest alarmem o niskim poziomie, pasek alarmu o wysokim poziomie 
pozostaje widoczny, obydwie podświetlone ikony (jeśli są obecne w alarmach) są widoczne. 
 
 
7.1.2 Alarmy niskiego poziomu 

 
  

 
 
Aktywność Ekran  Lampki alarmowe Alarm 

dźwiękowy 

Alarm jest aktywny.  Powiadomienie o alarmie Żółte, ciągłe świało Włączony 

Potwierdzenie 
odczytania alarmu 
przez naciśnięcie 
ikony „wycisz 
alarm“ 

 Powiadomienie o alarmie Żółte, ciągłe świało Wyłączony 

  

 
Pasek alarmu Ikona wyciszenia 

Na tym 
przykładzie, 
żadna ikona ani 
pole nie jest 
podświetlone. 
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7.1.3 Alarmy wysokiego poziomu 

 

 
  

 

Aktywność Ekran  Lampki alarmowe Alarm 
dźwiękowy 

Alarm jest aktywny. 

 Powiadomienie o 
alarmie 

 Uruchomienie 
odliczania czasu 

Czerwone, 
migające Włączony 

Potwierdzenie odczytania 
alarmu przez naciśnięcie 
ikony „wycisz alarm“ 

 Powiadomienie o 
alarmie  

 Odliczania czasu 
 Uruchomienie 

wyciszenia 
(2 min). 

Czerwone, ciągłe 
świało Wyłączony 

Alarm jest aktywny mimo 
upływu dwóch minut 

 Powiadomienie o 
alarmie 

 Odliczanie czasu 

Czerwone, 
migające Włączony 

  

 
Pasek alarmu Ikona wyciszenia 

Podświetlone 
pole 
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7.1.4 Alarmy dotyczące pacjenta 
 

Alarmy ID Po-
ziom 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie  

Bezdech [01] Niski Zatrzymanie 
sedacji 

Brak oddechu albo 
obstrukcja. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź rury pod kątem 
zagięć. 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora. 

Wysokie et CO2 [12] Wy-
soki 

-- Górna granica 
alarmu dla stężenia 
et CO2 została 
przekroczona. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
alarmów 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora. 

Wysokie  
et VA 
VA = Sevo, Iso 
or Des 

[10] Wy-
soki 

-- Górna granica 
alarmu dla stężenia 
et VA została 
przekroczona. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
alarmów 
 
Sprawdź ustawienie MAC. 

Niski et CO2 [11] 
[13] 

Wy-
soki 

-- Dolna granica 
alarmu dla stężenia 
et CO2 została 
przekroczona. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
alarmów. 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora. 

Niskie et VA 
VA = Sevo, Iso 
or Des 

[09] Wy-
soki 

-- Dolna granica 
alarmu dla stężenia 
et VA została 
przekroczona. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
alarmów. 
 
Sprawdź, czy aplikacja VA 
jest aktywna. 
 
Sprawdź Reflector i 
interfejs. 
 
Sprawdź ustawienie MAC. 

Niskie Vt [04] Wy-
soki 

-- Zmierzone Vti jest 
mniejsze niż  
200 ml. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora (Vt musi 
wynosić min. 200 ml). 
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7.1.5 Alarmy techniczne 
 

Alarmy ID Po-
ziom 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie 

Natychmiast 
wymień 
Reflector! 

[44] 
[45] 
[46] 
[47] 

Niski -- Brak prawidłowych 
wartości Reflectora. 

Wymień Reflector. (Test 
systemu należy powtórzyć 
jak najszybciej). 

Urządzenie 
pochylone  

[21] Niski Zatrzymanie 
sedacji 

Urządzenie jest 
przechylone. 

Postaw urządzenie na 
płaskiej i równej 
powierzchni. 

Urządzenie 
pochylone! 

[22] Wy-
soki 

Zatrzymanie 
sedacji 

Urządzenie jest 
przechylone. 

Postaw urządzenie na 
płaskiej i równej 
powierzchni. 

Błąd 
dozowania. 
Uruchomić 
VA? 

[16] 
[17] 
[18] 
[19] 

Wy-
soki 

Zatrzymanie 
sedacji 

Wykryto problem 
obliczeniowy. 

Zrestartuj podawanie VA, 
naciskając przycisk START 
i potwierdzając, lub wyłącz 
urządzenie. 

Awaria! Wyłącz 
urządzenie. 

[25] 
[26] 
[27] 
[28] 
[29] 
[30] 
[31] 

Wy-
soki 

Zatrzymanie 
sedacji 

Wykryto awarię 
techniczną. 

Wyłącz urządzenie i 
uruchom ponownie.  
 
Jeśli alarm utrzymuje się, 
wezwij serwis. 

Klapka wlewu 
otwarta 

[37] Niski -- Klapka napełnienia 
jest otwarta dłużej 
niż 5 minut. 

Zamknij klapkę napełnienia. 

Klapka wlewu 
otwarta! 

[38] Wy-
soki 

-- Klapka napełnienia 
jest otwarta dłużej 
niż 7 minut. 

Zamknij klapkę napełnienia. 

System 
ogrzewania nie 
działa 

[48] Wy-
soki 

-- System ogrzewania 
nie działa. 

Wyłącz urządzenie. 
 
Wezwij serwis. 

Wtyczka 
Reflectora 
odłączona 

[39] Wy-
soki 

Zatrzymanie 
sedacji 

Wtyczka Reflectora 
została wyjęta z 
gniazda. 

Podłącz ponownie wtyczke 
do gniazda. 

Zanik zasilania 
sieciowego 

[33] Niski -- Urządzenie straciło 
zasilanie sieciowe. 

Podłączyć urządzenie do 
sieci. 

Okluzja wtyczki 
Reflectora 

[14] 
[15] 

Wy-
soki 

Zatrzymanie 
sedacji 

Linie pomiarowe 
lub linie dozujące 
anestetyk są 
zablokowane. 

Sprawdź interfejs pod 
kątem zaginięcia. 
 
Sprawdź interfejs pod 
kątem kondensacji. 
 
Sprawdź MIRUS Filter. 
 
Sprawdź przepływ 
świeżego gazu w  ukadzie 
oddechowym tak, aby 
wynosił min. 1.5 x MV. 

Przegrzanie  Niski -- Wewnętrzna 
temperatura jest 
wyższa niż 55°C. 

Sprawdź otwór wejściowy i 
wyjściowy wentylatora. 

Pauza aktywna [40] Niski Wstrzymanie 
sedacji 
(Pauza). 

Przycisk pauzy 
aktywny dłużej niż 
2 minuty. 

Usuń wstrzymanie poprzez 
naciśnięcie przycisku 
Pauza. 
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Alarmy ID Po-

ziom 
Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie 

Reflector 
zużyty 

[36] Niski -- Reflector jest 
używany dłużej niż 
6 dni. 

Wymień Reflector. 

Reflector 
wkrótce się 
zużyje 

[35] Niski -- Reflector jest 
używany przez 6 
dni. 

Przygotuj się do wymiany 
lub wymień Reflector 

Napełnić 
zbiornik na 
anestetyk 

[23] Niski -- Poziom napełnienia 
jest poniżej 60 ml. 

Napełnij zbiornik. 

Zbiornik na 
anestetyk jest 
pusty 

[24] Wy-
soki 

-- Poziom napełnienia 
jest poniżej 45 ml. 

Napełnij zbiornik. 

Ustaw datę i 
czas! 

[49] Niski -- Przy porównywaniu 
zegara 
wewnętrznego z 
wartością zadaną 
wykryto odchylenie 
(np. po długim 
czasie bez 
zasilania). 

Sprawdź i ewentualnie 
ustaw, poprawną datę oraz 
czas. 

Bateria UPS 
prawie 
rozładowana 

[20] Wy-
soki 

-- Bateria UPS spadła 
do 25% pojemności 
(pozostały 2 minuty 
działania). 

Podłącz urządzenie do 
sieci. 

Podaż 
anestetyku VA 
jest nieaktywna 

[43] Niski -- Wykryto oddech 
pacjenta, ale podaż 
VA nie została 
uruchomiona przez 
użytkownika przez 
Start. 

Uruchom podaż anestetyku 
poprzez naciśnięcie ikony 
Starti potwierdzenie. 
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7.2 Komunikaty i informacje o błędach 
 
7.2.1 Komunikaty podczas Testu Zasilania 
 
Podczas Testu Zasilania są sprawdzane: 
 

 poziom anestetyku w zbiorniku, 
 stan naładowania akumulatora, 
 kąt pochylenia Controllera, 
 podłączenia do zasilania, 
 komponenty elektroniczne. 

 
W przypadku  wykrycia problemu lub błędu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. W zależności od instrukcji, jedna lub więcej z poniższych ikon jest dostępna (po 
naciśnieciu przycisku POTWIERDŹ): 
 

Klapka otworu napełnienia 
 

OK 
 

Wyłącz 
 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ. 

 

 
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, patrz Additional Information (AI) (dodatkowe 

informacje) dla MIRUS Controllera rozdział 7.4.1. 
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7.2.2 Podczas Testu Systemu (ST) 
 
Podczas Testu Systemu (ST) są sprawdzane: 
 

 położenie Reflectora, 
 podłączenie wtyku Reflectora do gniazda, 
 komponenty pneumatyczne, 
 kąt pochylenia Controllera, 
 podłączenia do zasilania. 

 
W przypadku  wykrycia problemu lub błędu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. W zależności od instrukcji, jedna lub więcej z poniższych ikon jest dostępna (po 
naciśnieciu przycisku POTWIERDŹ): 
 

Powtórz 
 

OK 
 

Wyłącz 
 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ. 

 

 
 
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, patrz Additional Information (AI) (dodatkowe 

informacje) dla MIRUS Controllera rozdział 7.4.2. 
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7.2.3 Ekran z uwagą bezpieczeństwa  

Potwierdź uwagę bezpieczeństwa 
naciskając OK lub wyłącz urządzenie za 
pomocą przycisku Wyłącz. 

 

Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby 
zatwierdzić. 

 

 
 
 
7.2.4 Komunikaty w trybie gotowości 

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

 

 
 
 
7.2.5 Komunikaty w trybie pracy 
 
Podczas pracy MIRUS Controllera, konieczna jest dodatkowa obsługa: 
 

 kiedy napełniamy zbiornik anestetyku, 
 kiedy wyłączamy urządzenie. 

 
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 3.11.1 Napełnianie podczas pracy oraz rozdział 
5 Wyłączenie MIRUS Controller.Wyłączenie MIRUS  
 
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, patrz Additional Information (AI) (dodatkowe 

informacje) dla MIRUS Controllera rozdział 7.4.5. 
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8 Ustawienia standardowe 
 
8.1 Standardowe ustawienia alarmów i domyślne ustawienia 

sedacji 
 
 
Ekran Parametr Wartość domyślna 

Ekran główny MAC 0.5 

Dane pacjenta 

Płeć mężczyzna 
Wiek 40 lat 
Waga 80 kg 
Wzrost 180 cm 

Stężenie 
SEVO 0.9 Vol%  
ISO  0.6 Vol%  
DES 3.4 Vol%  

Pilot MAC Prędkość uzyskania 
sedacji średnia 

Ustawienia alarmów 

et CO2 min 20 mmHg 
et CO2 max 50 mmHg 

et VA min 
ISO 0.3 Vol % 
SEVO 0.5 Vol % 
DES 1.7 Vol% 

et VA max MAC * 2.0  
(dla danego VA) 

Czas bezdechu 60 sekund 
Głośność alarmu 100% 
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8.2 Ustawienia prędkości uzyskania sedacji 
 
Anestetyk wziewny Specification  

Izofluran (ISO) 

gepard = szybko 
2 razy ustawiona wartość MAC 

królik = średnia prędkość 
1,5 razy ustawiona wartość MAC 

żółw = powoli 
ustawiona wartość MAC 
maksymalne stężenie: 6 % 

Sewofluran (SEVO) 

gepard = szybko 
2 razy ustawiona wartość MAC 

królik = średnia prędkość 
1,5 razy ustawiona wartość MAC 

żółw = powoli 
ustawiona wartość MAC 
maksymalne stężenie: 8 % 

Desfluran (DES) 

gepard = szybko 
1,5 razy ustawiona wartość MAC 

królik = średnia prędkość 
1,25 razy ustawiona wartość MAC 

żółw = powoli 
ustawiona wartość MAC 
maksymalne stężenie: 18 % 
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9 Lista części 
 
9.1 Akcesoria 
 
Opis Kod do zamówień 
Adapter do Sewofluran QUIK-FIL BA-SEV-Q 
Adapter do Sewofluran BA-SEV-K 
Adapter do Izofluran BA-ISO-K 
Adapter do Desfluran SAF-T-FIL BA-DES-S 
 
MIRUS Uchwyt montażowy - Baza MC-01-014 
MIRUS Uchwyt montażowy - VESA Ramię MC-01-014-1 
MIRUS Uchwyt montażowy - Wieszak (2sztuki) MC-01-014-2 

 
 
 
9.2 Części zapasowe 
 
Opis Kod do zamówień 
Kabel zasilający DE, ES, PL MC-01-001 
Kabel zasilający UK MC-01-002 
Kabel zasilający FR MC-01-003 
Kabel zasilający IT  MC-01-004 
Kabel zasilający CH  MC-01-005 
Kabel zasilający AU MC-01-006 
 
Akumulator UPS MC-01-011 

 
 
 
9.3 Części zamienne 
 
Opis Kod do zamówień 
MIRUS Zestaw do opróżniania zbiornika na anestetyk MC-01-013 
MIRUS Zestaw do opróżniania zbiornika na anestetyk  
– Zapasowa butelka MC-01-013-1 
MIRUS Karta SD MC-01-016 
MIRUS Wymienny filtr MC-09-905 
MIRUS Kabel do transmisji danych MC-SC-DC-01 
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9.4 Dokumenty 
 
Dokumenty można zamówić w wersji papierowej lub online na stronie producenta:  
http://the-mirus.com/mirus-controller-instructions-for-use.html 
 
 
 
Opis Kod do zamówień 

MIRUS Controller Instrukcja obsługi (en-GB, de, fr, it, es, pl) 
i Dodatkowe Informacje (en-GB) CD  MC-MC-IFU-ALL 

 
 
 
9.5 MIRUS Controller 
 
 
Opis Kod do zamówień 
MIRUS Controller do Izofluranu  MC-MC-ISO 
MIRUS Controller do Sewofluranu MC-MC-SEV 
MIRUS Controller do Desfluranu MC-MC-DES 

 
 
 
 
  

http://the-mirus.com/mirus-controller-instructions-for-use.html
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10 Specyfikacja techniczna 
 
10.1 Ogólna specyfikacja 
 
Specyfikacja Urządzenie 
Wymiary (szerkokość x wysokość x 
głębokość) 

325 x 195 x 210 mm (12.8 x 7.6 x 8.2 in.) 

Waga 
Z napełnionym zbiornikiem  

 
9.0 kg (15.4 lb) 

Wersje sprzętu (HW) 
MC-MC-ISO 
MC-MC-SEVO 
MC-MC-DES 

 
Do VA Izofluran 
Do VA Sewofluran 
Do VA Desfluran 

Warunki otoczenia 
Podczas pracy (zbiornik napełniony): 
Zakres temperatur dla MC ISO,SEVO 
Zakres temperatur dla MC DES 
Zakres ciśnienia atmosferycznego 
Wysokość (n.p.m.) 
Wilgotność 

 
 
+10 to +40°C 
+10 to +30°C 
700 to 1,060 hPa 
3,000 to 0 m (9,840 to 0 ft) 
10 to 90% względna, brak kondensacji 

Warunki otoczenia 
Przechowywanie z napełnionym lub 
pustym zbiornikiem: 
Zakres temperatur 
Zakres ciśnienia atmosferycznego 
Wysokość (n.p.m.) 
Wilgotność 

 
 
 
-20 to +50°C 
500 to 1,060 hPa 
5,500 to 0 m (18,050 to 0 ft) 
10 to 90% względna, brak kondensacji 

Warunki otoczenia 
Transport (pusty zbiornik): 
Zakres temperatur 
Zakres ciśnienia atmosferycznego 
Wysokość (n.p.m.) 
Wilgotność 

 
 
-20 to +70°C 
500 to 1,060 hPa 
5,500 to 0 m (18,050 to 0 ft) 
10 to 90% względna, brak kondensacji 

Poziom hałasu 
Alarmy dot. Pacjenta/Urządzenia 
Alarmy “Panika” 
(awaria,zasilanie,błąd) 

≤ 49 dB (A) 
> 66 dB (A) (sekwencja dźwięków) przy max. gł. 
> 63 dB(A) (dźwięk stały) 

Klasyfikacja 
Klasa CE uwględniając 93/42/EEC 
Klasa ochrony uwgl. EN 60601-1 
Typ ochrony uwgl.  EN 60601-1 
Kod IP 

 
IIb 
I 
B 
IP20 

Kody GMDN  
MC-MC-ISO 
MC-MC-SEVO 
MC-MC-DES 

 
36890 
36980 
36979 

Kod UMDNS dla MIRUS Controllera 10-144 
Parametry elektryczne zasilania  
Zakres napięcia zasilania 
Częstotliwość 
Pobór mocy 
Uziemienie 
Wewnętrze zasilanie 

 
100 do 230 VAC ± 10% 
50 do 60 Hz ± 5% 
< 75 VA 
Standardowy bolec 
Akumulator, czas podtrzymania: 15 min.  
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Specyfikacja Urządzenie 
Dostarczanie anestetyku  

Wewnętrzny zbiornik Maksymalna pojemność = 270 ml 
Rezerwa = 20 ml 

Informacje o statusie Na wyświetlaczu 

System napełniania zbiornika Własny system napełniania, zgodny z normą 
ISO 5360 

Pojemności 
Maksymalna = 190 ml 
Maksymalna ochrona przed przepełnieniem = 
250 ml 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna  
(uwzględniając EN 60601-1-2) 

Parametry testowe i wartości graniczne można 
uzyskać od producenta, jeśli jest to wymagane. 

Struktura wyświetlacza  
Wyświetlacz Dotykowy, 5.7cala, przycisk POTWIERDŹ 
Języki dostępne w Menu angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 

polski 
Zastosowane normy EN 1041 

EN 60601-1 
EN 60601-1-2 
EN 60601-1-8 
EN ISO 5360 
EN ISO 8835-4 
EN ISO 14971 
EN ISO 15223-1 
EN ISO 21647 
EN ISO 80601-2-12 
IEC 60529 
IEC 62304 
IEC 62366-1 

Jednostki 
CO2 
Ciśnienie (Paw, PEEP) 
 
Stężenie anestetyku wziewnego VA 

 
mmHg, %, kPa  
mbar (dla Niemiec), cmH2O (dla pozostałych 
krajów) 
Vol% 
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10.2 Kontrola i zakresy 
 
10.2.1 Dawkowanie 
 
Dla Wartości 
Izofluran Zakres: MAC 0.1 to 2.0 @ MVi 3.0 to 15.0 L/min 

gdzie  
MAC 1 = 1.15 Vol% @ wiek = 40 

Zmiana o: 0.1 MAC @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
0.5 MAC @ naciśnięcie ikony > 1 sec 

Sewofluran Zakres: MAC 0.1 to 2.0 @ MVi 3.0 to 15.0 L/min 
gdzie 
MAC 1 = 1.9 Vol% @ wiek = 40 

Zmiana o : 0.1 MAC @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
0.5 MAC @ naciśnięcie ikony > 1 sec 

Desfluran Zakres:  MAC 0.1 to 2.0 @ MVi 3.0 to 15.0 L/min 
gdzie 
MAC 1 = 6.7 Vol% @ wiek = 40 

Zmiana o: 0.1 MAC @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
0.5 MAC @ naciśnięcie ikony > 1 sec 

 
 
 
10.2.2 Ustawienia alarmów 
 
Dla Wartości 
et CO2 min. / et CO2 max. Zakres: 15 to 150 mmHg / 2.0 to 19.7% / 2.0 to 20.0 kPa 

Zmiana o: 1 mmHg / 0.5% / 0.5 kPa @ pojedyncze 
naciśnięcie ikony 
5 mmHg / 1.0% / 1.0 kPa @ naciśnięcie ikony 
> 1 sec 

et ISO min. / et ISO max. Zakres: 0.0 to 6.0 Vol% 
Zmiana o: 0.1 Vol% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

0.5 Vol% @ naciśnięcie ikony > 1 sec 
et SEVO min. / et SEVO 
max. 

Zakres: 0.0 to 8.0 Vol%. 
Zmiana o: 0.1 Vol% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

0.5 Vol% @ naciśnięcie ikony > 1 sec 
et DES min. / et DES max. Zakres: 0.0 to 18.0 Vol% 

Zmiana o: 0.1 Vol% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
0.5 Vol% @ naciśnięcie ikony > 1 sec 

Czas bezdechu Zakres: 15 to 60 sec 
Zmiana o: 5 sekund @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

Głośność alarmu Zakres: 50 to 100% 
Zmiana o: 10% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
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10.2.3 Ustawienia danych pacjenta 
 
Opis Wartości 
Wiek Zakres: Od 10 do 115 lat 

Zmiana o: 1 rok @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
5 lat @ naciśnięcie ikony > 1 sec 

Wzrost Zakres: Od 100 do 250 cm 
Zmiana o: 5 cm @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

10 cm @ naciśnięcie ikony > 1 sec 
Waga Zakres: Od 15 do 125 kg (IBW) 

Zmiana o: 1 kg @ pojedyncze naciśnięcie ikony 
5 kg @ naciśnięcie ikony > 1 sec 

 
 
 
10.3 Dokładność 
 
10.3.1 Dokładność dozowania anestetyku wziewnego 
 
Dla Wartości 
Izofluranu i 
Sewofluranu i 
Desfluranu 
 

+ 15% ustawionego MAC (mierzone jako średnia MV) 
@ dla wszystkich ustawień 
 
- 15% ustawionego MAC (mierzone jako średnia MV) 
@ Vt = 500 mL, liczba oddechów = 15 /min, I:E = 1:2, MAC = 1.0 
 
Prędkość uzyskania sedacji = żółw 
 
Maksymalna ilość oddechów = 40/min 

 
 
 
10.3.2 Dokładność monitorowania oddechu 
 
Opis Wartości 
Objętość ± 15% @ Vt 200 mL td 2000 mL  

(z korekcją BTPS, ilość oddechów < 40/min) 
Ciśnienie ± 4.0% lub 2 cmH2O którakolwiek wartość jest 

większa 
@ -10 do 100 cmH2O (ilość oddechów < 40/min) 

Ilość oddechów ± 1 oddech na minutę (@ oddechów < 40/min) 
I:E ± 25% (ilość oddechów > 40/min) 
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10.3.3 Dokładność monitorowania gazu 
 
Opis Wartości 
CO2 0 – 1 %  ± 0.1%  

1 – 5 % ± 0.2%  
5 – 7 % ± 0.3%  
7 – 10 % ± 0.5%  
> 10 % nieokreślona 

Isofluranum 0 – 1 %  ± 0.15%  
1 – 5 % ± 0.2%  
> 5 % nieokreślona 

Sevofluranum 0 – 1 %  ± 0.15%  
1 – 5 % ± 0.2%  
5 – 8 % ± 0.4%  
> 8 % nieokreślona 

Desfluranum 0 – 1 %  ± 0.15%  
1 – 5 % ± 0.2%  
5 – 10 % ± 0.4%  
10 – 15 % ± 0.6%  
15 – 18 % ± 1.0%  
> 18 % nieokreślona 

 
 
 
10.4 System monitorujący 
 
Opis Urządzenie 
Monitorowanie bezpieczeństwa  
Pacjent Aktywność oddechowa 
Alarmy Bezdech 
Objętość oddechowa Niskie Vt 
Monitorowanie dawki anestetyku  
Początek dawki Początek wdechu 
Koniec dawki Koniec wdechu lub koniec dawki anestetyku 
Kontrola Monitorowanie podanej dawki środka 

znieczulającego. Porównianie wyliczonej dawki ze 
zmierzoną 

Alarmy Dawkowanie nie powiodło się!  
Sedacja zatrzymana. 

Monitorowanie gazu  
Anestetyk Izofluran, Sewofluran, Desfluran 

Dane liczbowe et VA 
Alarmy Niskie et VA, Wysokie et VA 

Gazy metaboliczne CO2 
Dane liczbowe et CO2 
Alarmy Niskie et CO2, Wysokie et CO2 
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11 Terminy i skróty 
 
W porzadku alfabetycznym: 
 
      AC Prąd zmienny 
      DC Prąd stały 
  
bpm Oddechy na minutę 
BTPS Temperatura i ciśnienie ciała, nasycone 
DES Desfluran 
DOGA Metoda podaży anestetyków wziewnych 
et CO2 Końcowo-wydechowa koncentracja CO2 
et Des Końcowo-wydechowa koncentracja Desfluranu 
et Iso Końcowo-wydechowa koncentracja Izofluranu 
et Sevo Końcowo-wydechowa koncentracja Sewofluranu 
et VA Końcowo-wydechowa koncentracja anestetyku wziewnego 
Exp Wydech 
Fe Frakcja wydechowa VA, opisuje wydechowe stężenie anestetyku 
Fi Frakcja wdechowa VA, opisuje wdechowe stężenie anestetyku 
FiDes Wdechowa koncentracja Desfluranu 
FiIso Wdechowa koncentracja Izofluranu 
FiSevo Wdechowa koncentracja Sewofluranu 
FiVA set Ustawiona koncentracja lotnych środków znieczulających wdechowych 
Flow Przepływ w układzie oddechowym 
HME Wymiennik ciepła i wilgoci 
HMEF Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci 
HW x.n Numer wersji urządzenia 
I:E Stosunek czasu wdechu do wydechu 
IBW Idealna masa ciała 
IFU Instrukcja obsługi 
Insp Wdech 
ISO Izofluran 
MAC Minimalne Stężenie Pęcherzykowe 
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MACset Ustawiony MAC 

MAC Pilot 

Funkcja obliczania niezbędnej ilości anestetyku wziewnego dodawanego 
do gazu oddechowego pacjenta, w oparciu o zmierzone objętości 
oddechowe, końcowe stężenie VA i pożądane stężenie lotnego gazu 
znieczulającego. 

MC MIRUS Controller 
MDI Inhalator ciśnieniowy 
MF MIRUS Filter 
MR MIRUS Reflector 
MV Objętość minutowa 
MVe Objętość minutowa wydechowa; jednostka: L/min 
MVi Objętość minutowa wdechowa; jednostka: L/min 

NIV Wentylacja nieinwazyjna 

Ppeak Ciśnienie szczytowe w drogach oddechowych 
Paw Ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta 
PEEP Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe 
PUT Test zasilania 
RR Częstość oddechów 
Ref. Numer referencyjny 
SEVO Sewofluran 
SN Numer Seryjny 
ST Test Systemu 
SW x.nn.nn Numer wersji oprogramowania 
UPS System podtrzymania napięcia 
UTC Czas uniwersalny 
VA Anestetyk wziewny 
Vt Objętość minutowa 
Vte Objętość wydechowa jednego oddechu 
Vti Objętość wdechowa jednego oddechu 
Vt/kg Objętość minutowa / kilogram 
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12 Alarmy wysokiego poziomu 
 
Alarm Co robi System MIRUS? Co należy sprawdzić lub zrobić? 
Urządzenie 
pochylone! 

Urządzenie wstrzymuje 
podawanie anestetyku i 
zamyka wszystkie zawory do 
momentu, aż będzie 
ustawione na równej 
powierzchni. 

1. Ustaw urządzenie na równej 
powierzchni. 

Dawkowanie nie 
powiodło się!  
Uruchomić 
sedację? 

Urzadzenie zatrzymuje podaż 
anestetyku. 

1. Zrestartuj podawanie anestetyku 
VA przez naciśnięcie START i 
potwierdzenie lub wyłącz 
urządzenie. 

Awaria! 
Wyłącz 
urządzenie. 

Urządzenie zatrzymuje podaż 
anestetyku. 
Przycisk Wyłącz staje się 
aktywny. 
Urządzenie prawdopodobnie 
wykryło poważną usterkę 
techniczną. 

1. Wyłącz urządzenie do trybu 
czuwania (Standby). 

2. Poczekaj 5 sekund i włącz je 
ponownie. 

3. Jeśli podczas testu widzisz 
komunikat "Przepraszam…", 
skontaktuj się z serwisem. 

Klapka otworu 
napełniania jest 
wciąż otwarta! 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Zamknij klapkę otworu do 
napełniania. 

Awaria systemu 
nagrzewania. 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Wyłącz urządzenie do trybu 
czuwania (Standby). 

Wysokie stężenie 
et VA 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Czy stan pacjenta jest dobry 
(CO2, SpO2)? 

2. Czy ustawiony jest poprawny 
MAC ? 

3. Czy ustawienia alarmów są 
poprawne? 

Wysokie stężenie 
et CO2 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Czy ustawienia respiratora są 
poprawne? 

2. Czy ustawienia alarmów są 
poprawne? 

3. Czy stan pacjenta jest dobry 
(CO2, SpO2)? 

Odłączone złącze 
Reflectora 

Urzadzenie zatrzymuje podaż 
anestetyku. 

1. Podłącz ponownie złącze do 
gniazda. 

Niski et CO2 Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Czy wtyk Reflectora jest 
poprawnie włożony do gniazda? 

2. Czy ustawienia respiratora są 
poprawne? 

3. Czy ustawienia alarmów są 
poprawne? 

Niski poziom 
et VA 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Podaż aktywna (Przycisk 
START!)? 

2. Czy ustawienia alarmów są 
poprawne? 

3. Czy wtyk Reflectora jest 
poprawnie włożony do gniazda? 
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Alarm Co robi System MIRUS? Co należy sprawdzić lub zrobić? 
Niska minutowa 
objętość 
oddechowa Vt 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Czy stan pacjenta jest dobry 
(CO2, SpO2)? 

2. Czy ustawienia respiratora są 
poprawne?  
Vt powinno być ≥ 200mL! 

Niedrożność 
przewodu 
Reflectora 

Urzadzenie zatrzymuje podaż 
anestetyku. 

1. Sprawdź czy przewód Reflectora 
nie jest zagięty albo poskręcany? 

2. Sprawdź przepływ świerzego 
gazu w układzie oddechowym, 
minimum 1.5 * MV? 

Zbiornik na 
anestetyk jest 
pusty 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Napełnij zbiornik. 

Niski poziom 
naładowania 
akumulatora UPS 

Urzadzenie kontynuuje 
pracę. 

1. Podłącz urządzenie do sieci. 
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