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Numer seryjny 
Opisane wyroby posiadają jednolity numer seryjny (XXXD12345). Są w nim zakodowane: 
grupa wyrobu (XXX), rok produkcji (N = 2020, O = 2021 itd.) oraz numer porządkowy 
pozwalający na dokładną identyfikację samego urządzenia (12345). 
 
 
 
Etykieta UDI 
Jednoznaczny identyfikator wyrobu pozwalający na identyfikację urządzeń medycznych. 
Przykład: 
(01)4260665920013(21)221M00100(11)202005(91)MC-MC-ISO 
 
Identyfikator aplikacji (AI) Każdy kod UDI można podzielić na kilka części, przy czym 

do każdej z nich przypisany jest oddzielny numer AI 
(01) Global Trade Item Number (GTIN) 
(11) Data produkcji (RRRRMM) 
(21) Numer seryjny (SN) 
(91) Numer katalogowy (REF) 
GTIN Przykład: 4260665920013 

 
Kod GTIN składa się z następujących trzech części: 
a. Numer producenta GS-1: 426066592 
b. Ilość artykułów: 001 
c. Liczba kontrolna: 3 

 
 
 

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 Zastosowanie 
 
MIRUS Controller stanowi część systemu MIRUS. Urządzenie jest przeznaczone do 
podawania anestetyków wziewnych u pacjentów o objętości wdechowej ≥ 200 mL.  
 
MIRUS Controller może być stosowany wyłącznie w kombinacji z urządzeniem 
MIRUS Reflector. Ze względów higienicznych oraz ze względów bezpieczeństwa, system 
MIRUS może zostać podłączony do pacjenta wyłącznie poprzez MIRUS Filter. 
 
Uwaga: 
Dodatkowe informacje na temat urządzeń MIRUS Reflector oraz MIRUS Filter znajdują się 
w odpowiednich instrukcjach używania producenta.  
 
 
 
 
1.2 Kwalifikacje eksploatatora i użytkownika 
 
1.2.1 Specjalistyczny personel medyczny 
 
MIRUS Controller może być stosowany wyłącznie przez lekarza bądź na jego polecenie. 
MIRUS Controller może być stosowany wyłącznie przez przeszkolony specjalistyczny 
personel medyczny, aby w razie awarii urządzenia możliwe było podjęcie odpowiednich 
działań. 
 
 
 
1.2.2 Personel przeprowadzający regenerację 
 
Urządzenie może być przygotowywane do użycia pod względem higienicznym wyłącznie 
przez personel dysponujący fachową wiedzą w zakresie regeneracji wyrobów medycznych. 
 
 
 
1.2.3 Personel konserwacyjny 
 
Naprawy i czynności konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta 
lub wykwalifikowany personel posiadający autoryzację producenta w tym zakresie. 
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1.3 Przeciwwskazania 
 
Systemu MIRUS nie należy stosować 
 

 u pacjentów wymagających wentylacji z objętością wdechową mniejszą niż 
200 mL, 

 u pacjentów, u których występują przeciwwskazania do stosowania anestetyków 
wziewnych,  

 u pacjentów oddychających spontanicznie, bez respiratora z zabezpieczeniem 
w postaci trybu bezdechu (Apnoe Back-up), 

 z respiratorami dyszowymi lub wysokoczęstotliwościowymi, 
 z systemami do wentylacji nieinwazyjnej, takimi jak maska twarzowa lub hełm do 

wentylacji, 
 z dodatkowymi filtrami (HME/F), 
 z aktywnymi systemami nawilżania, 
 w ramach procedur znieczulenia ogólnego techniką małego przepływu (low-flow), 
 równolegle z pozaustrojową oksygenacją membranową (ECMO) lub 

pozaustrojową eliminacją dwutlenku węgla (ECCO2R) za pomocą systemów 
przepuszczalnych dla anestetyku wziewnego-. 

 
 
 
1.4 Warunki eksploatacji 
 
MIRUS Controller jest przeznaczony do eksploatacji w szpitalach oraz pomieszczeniach 
użytkowanych do celów medycznych. 
 
  

 OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru  
 MIRUS Controller można stosować wyłącznie w obszarach, 

w których stężenie tlenu < 25 vol%. 
 Nie należy stosować MIRUS Controllera w obszarach, 

w których mogą występować palne lub wybuchowe 
mieszaniny gazów. 

 Nie należy stosować MIRUS Controllera w obecności palnych 
anestetyków. 

 Nie należy przykrywać MIRUS Controllera podczas 
zastosowania. 

  

 OSTRZEŻENIE Zagrożenie dla pacjenta poprzez zakłócenia w pracy 
urządzenia wskutek niedostatecznego zasilania 

 Nie należy stosować MIRUS Controllera podczas transportu 
wewnątrzszpitalnego. 

 Nie należy stosować MIRUS Controllera w pojazdach 
pogotowia ratunkowego lub transportu medycznego. 

 Nie należy stosować MIRUS Controllera w śmigłowcach lub 
samolotach. 

 Nie należy stosować MIRUS Controllera w komorach 
hiperbarycznych. 
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 OSTRZEŻENIE Zagrożenie dla pacjenta poprzez zakłócenia w pracy 
urządzenia wskutek niewłaściwych warunków otoczenia 

 MIRUS Controller należy eksploatować oraz przechowywać 
wyłącznie zgodnie z podaną specyfikacją w zakresie temperatury, 
ciśnienia i wilgotności (patrz rozdział 10.1). 

 Jeżeli temperatura MIRUS Controllera jest wyższa lub niższa od 
aktualnej temperatury pomieszczenia (według specyfikacji), należy 
pozostawić MIRUS Controller na ok. 1 godzinę w celu wyrównania 
temperatury. 

  
 
 
 
 
1.5 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.  
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1.5.1 MIRUS Controller 
 

 
 
 
1 Lampki alarmowe 

2 Klapka napełniania i wlew anestetyku  

3  Park Bay (Wnęka MIRUS Controllera) 

4 Zasilanie 

5 Gniazdo wyrównania potencjałów do podłączenia przewodu wyrównawczego  

6 Gniazdo MIRUS Reflectora 

7 Przycisk POTWIERDŹ 
8 Gniazdo na karty SD (do pobierania plików dziennika zdarzeń lub aktualizacji 

oprogramowania) 
9 Ekran dotykowy 

10 Gniazdko Fire wire – wzjście dla danych PDMS 

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

użytkowania. 
 
  

6 

4 

1 2 

3 

7 
9 

10 

12 
11 

5 
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1.5.2 MIRUS Exchanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.3 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. 

 
 
 
1.5.4 Kod koloru dla różnych anestetyków wziewnych (VA) 
 

 
Kolor dla Sewofluranu  

  

 
Kolor dla Izofluranu  

  

 
Kolor dla Desfluranu  

 
  

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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1.5.5 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. Niewidoczna, kiedy nie jest 
prowadzona aplikacja anestetyku. 

3 Informacja o wartości stężenia etVA. 

4 Informacja o wartości etCO2  

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  
(etCO2 min, etCO2 max, etVA min, etVA 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). 

1 3 4 

5 

7 

9 

11 

12 

13 15 

17 

20 

21 

18 

2 

22 

19 

16 14 

10 

8 

6 
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Zakładka Ekran serwisowy (informacje dotyczące numeru sprzętu 
(HW), wersji oprogramowania (SW), wersji MIRUS Controllera, dane 
kontaktowe producenta). 

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: poziom płynu (w kolorze charakterystycznym dla danego środka 
znieczulającego). 

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

22 Animowana ikona statusu MIRUS 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 1.4. 
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1.6 Opis działania 
 
MIRUS Controller to elektroniczny parownik, pozwalający użytkownikowi na podanie 
pacjentowi określonego stężenia anestetyku wziewnego. 
MIRUS Controller korzysta z oddechowego systemu pomiarowego, zintegrowanego poprzez 
MIRUS Reflector z układem oddechowym pacjenta w celu gromadzenia informacji o jego 
czynności oddechowej oraz objętości oddechowej. W oparciu o zmierzone wartości oraz 
wymagane stężenie, MIRUS Controller wylicza ilość gazu znieczulającego, jaką należy podać 
do gazu oddechowego pacjenta.  
 
Dzięki zastosowaniu funkcji DOGA (aplikacja gazu sprzyjająca dyfuzji) systemu MIRUS, gaz 
znieczulający podawany jest wyłącznie w sprzyjającej dyfuzji fazie wdechu. Podczas fazy 
wydechu gaz znieczulający nie jest podawany. 
 
MIRUS Reflector zawiera zbiornik, w którym gromadzona jest określona objętość gazu 
znieczulającego wydalana w fazie wydechu, której część zostaje później dodana do gazu 
oddechowego podczas kolejnego wdechu (odbicie). Efekt ten można porównać 
z magazynowaniem ciepła i wilgoci w wymienniku ciepła i wilgoci (HME). 
 
Efekt odbicia jest zależny od schematu wentylacji, rodzaju anestetyku wziewnego oraz stopnia 
stężenia. Z uwagi na te parametry, zużycie gazu znieczulającego nie jest wartością stałą, lecz 
waha się w zależności od zastosowania. MIRUS Controller jest wyposażony w funkcję Pilot 
MAC wyrównującą różne wartości odbicia i zmiany w schemacie wentylacji, dzięki czemu 
stężenie anestetyku wziewnego odpowiada wartości docelowej (sterowanie w oparciu 
o wartość docelową). 
 
MIRUS Controller zawiera monitor gazu, który podłączony jest bezpośrednio do MIRUS 
Reflectora i mierzy stężenia gazów (etVA i etCO2) u pacjenta. Zmierzone wartości są 
wyświetlane na ekranie. Jeżeli wartości te wykraczają poza zakres graniczny alarmu, 
użytkownik jest o tym informowany poprzez system alarmowy. Gaz pobrany z MIRUS 
Reflectora na potrzeby monitora gazu zostaje z powrotem odprowadzony do układu 
oddechowego (pomiar bezstratny). 
 
MIRUS Controller jest wyposażony w wewnętrzne zasilanie awaryjne (baterię UPS), które 
w przypadku przerw w zasilaniu sieciowym podczas aplikacji anestetyku wziewnego 
umożliwia kontynuację pracy urządzenia przez określony czas i przy ograniczonej 
funkcjonalności (patrz rozdział 10.1). Zasilanie awaryjne włącza się automatycznie 
w przypadku awarii zasilania sieciowego. W trybie awaryjnym zostają zachowane wszystkie 
zapisane alarmy i ustawienia. Symbol baterii na ekranie informuje użytkownika o pracy 
w trybie zasilania awaryjnego. Bateria zasilania awaryjnego jest kontrolowana. MIRUS 
Controller w porę informuje użytkownika o tym, że stan naładowania baterii jest zbyt niski. 
Ładowanie baterii zasilania awaryjnego rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu MIRUS 
Controllera do zasilania sieciowego.   
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1.7 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. 1.2. 
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2 Bezpieczeństwo 
 
2.1 Ogólne informacje w zakresie bezpieczeństwa 
 
2.1.1 Bezpieczeństwo obsługi 
 
Stosowanie MIRUS Controllera w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją używania może 
stanowić zagrożenie dla pacjenta i innych osób bądź prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

  Przed pierwszym użyciem MIRUS Controllera użytkownik musi zapoznać się z niniejszą 
instrukcją używania oraz przestrzegać jej zaleceń podczas zastosowania urządzenia. 

  MIRUS Controller należy stosować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji 
używania. 

  Niniejszą instrukcję używania należy przechowywać w dostępnym miejscu. 
 
 
 
2.1.2 Symbole i tabliczki ostrzegawcze 
 
Nieprzestrzeganie symboli i tabliczek ostrzegawczych umieszczonych na urządzeniu może 
stanowić zagrożenie dla pacjenta i innych osób bądź prowadzić do uszkodzenia urządzenia.  

  Należy przestrzegać symboli i tabliczek ostrzegawczych na urządzeniu. 
  Uszkodzone tabliczki ostrzegawcze należy wymienić. 

 
 
 
2.1.3 Zasilanie elektryczne 
 
Podłączenie MIRUS Controllera do zasilania sieciowego niezgodnego ze specyfikacją może 
prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

  Należy przestrzegać parametrów zasilania sieciowego podanych w rozdziale 10.1 lub na 
tabliczce znamionowej. 

 
 
W przypadku, gdy MIRUS Controller jest podłączony do zasilania sieciowego bez przewodu 
ochronnego, występuje ryzyko porażenia prądem. 

  MIRUS Controller należy podłączać do zasilania sieciowego wyłącznie za pomocą 
przewodu ochronnego. 

 
 
W celu odłączenia MIRUS Controllera od zasilania sieciowego, należy odłączyć wtyczkę 
urządzenia. 
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2.1.4 Wewnętrzne zasilanie awaryjne (bateria UPS) 
 
MIRUS Controller jest wyposażony w wewnętrzne zasilanie awaryjne (baterię UPS). 
W przypadku awarii zasilania sieciowego, zasilanie awaryjne włącza się automatycznie 
i pozwala na utrzymanie pracy urządzenia do czasu przywrócenia zasilania sieciowego (patrz 
informacje w rozdziale 10.1). Sedacja wziewna może być kontynuowana z ograniczoną 
funkcjonalnością. Jeżeli stan naładowania baterii zasilania awaryjnego jest zbyt niski, może to 
prowadzić do przedwczesnego przerwania pracy MIRUS Controllera i podania pacjentowi 
niedostatecznej dawki środka znieczulającego. 

  Należy zadbać o dostateczny stan naładowania baterii zasilania awaryjnego. 
 
 
Przechowywanie MIRUS Controllera przez dłuższy czas, bez naładowania w międzyczasie 
baterii zasilania awaryjnego, może skutkować uszkodzeniem urządzenia.  

  MIRUS Controller należy przechowywać z całkowicie naładowaną baterią zasilania 
awaryjnego.  

 Co 4 tygodnie należy podłączać MIRUS Controller do zasilania sieciowego na co 
najmniej 24 godziny. 

 
 
 
2.1.5 Ustawienie 
 
MIRUS Controller posiada wewnętrzny zbiornik na płynny anestetyk wziewny. W przypadku 
przechylenia MIRUS Controllera, płynny anestetyk może dostać się do strumienia gazu, co 
stanowi zagrożenie dla pacjenta wskutek przedawkowania. Aby temu zapobiec, MIRUS 
Controller wyposażony jest w czujnik położenia, który wstrzymuje aplikację anestetyku 
wziewnego od określonego kąta nachylenia urządzenia. Użytkownik zostaje o tym 
powiadomiony poprzez alarm. Wstrzymanie aplikacji może prowadzić do zagrożenia pacjenta 
wskutek podania niedostatecznej dawki. 

  MIRUS Controller należy stosować wyłącznie wówczas, gdy jest on stabilnie ustawiony 
w pozycji poziomej. 

  W przypadku wywrócenia się MIRUS Controllera, należy ustawić go z powrotem 
w pozycji poziomej i odczekać co najmniej 10 sekund przez ponownym uruchomieniem 
aplikacji. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że ciecz nie dostanie się do strumienia 
gazu. 

 
 
 
2.1.6 Stosowanie anestetyków wziewnych 
 
Kontakt z anestetykami wziewnymi i ich zastosowanie może skutkować zagrożeniem pacjenta 
oraz innych osób. 

  Należy przestrzegać informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się 
z anestetykiem wziewnym udostępnionych przez jego producenta. 

  Należy przestrzegać wskazań i przeciwwskazań określonych przez producenta 
anestetyku wziewnego. 

  Należy stosować wyłącznie anestetyk wziewny przeznaczony dla urządzenia MIRUS 
Controller.  

  Pod żadnym pozorem nie należy obchodzić zabezpieczonego systemu napełniającego 
MIRUS Controllera. 
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  Spuszczonego anestetyku wziewnego nie należy używać ponownie, lecz należy go 
fachowo unieszkodliwić. 

 
MIRUS Controller wyposażony jest w monitor gazu zg. z EN ISO 80601-2-55. Monitor gazu 
jest przystosowany do konkretnego anestetyku wziewnego stosowanego z danym 
urządzeniem. Jeżeli podczas zastosowania MIRUS Controllera stosowany jest dodatkowy 
anestetyk wziewny, może to skutkować błędnymi wynikami pomiaru stężenia etVA. Może to 
stanowić zagrożenie dla pacjenta.  

  Nie należy podawać innego anestetyku wziewnego poprzez układ oddechowy pacjenta 
podłączony do MIRUS Controllera. 

  Podczas zastosowania MIRUS Controllera należy uważać, aby użyć odpowiedniego 
rodzaju anestetyku wziewnego. 

 
 
Zanieczyszczenie otoczenia anestetykiem wziewnym może stanowić zagrożenie dla osób. 

  Jeżeli konieczne jest usunięcie układu oddechowego pacjenta, należy najpierw 
zatrzymać podawanie anestetyku wziewnego. 

  Zbiornik należy napełniać zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 3.5. 
  Zbiornik należy opróżniać zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 6.3. 

 
 
 
2.1.7 Urządzenia potrzebne do zastosowania wyrobu 
 
Nieprzestrzeganie instrukcji używania podłączonych urządzeń lub kombinacji urządzeń przed 
użyciem wyrobu może stanowić zagrożenie dla pacjenta i innych osób bądź prowadzić do 
uszkodzenia urządzenia. 

  Przed pierwszym użyciem należy dokładnie stosować się do zaleceń instrukcji 
używania wszystkich podłączonych urządzeń lub kombinacji urządzeń. 

 
 
Zatwierdzone respiratory i aparaty do znieczuleń 
System MIRUS może być stosowany z respiratorami zg. z EN ISO 80601-2-12 lub aparatami 
do znieczuleń zg. z EN ISO 80601-2-13. Stosowanie urządzeń niezgodnych z powyższymi 
normami może stanowić zagrożenie dla pacjenta.  
Urządzenia wskazane w wykazie producenta jako kompatybilne odpowiadają tym normom 
i zostały przebadane przez producenta systemu MIRUS pod kątem łącznego zastosowania 
z systemem. 

 Należy stosować wyłącznie urządzenia wskazane przez producenta.  
 
Uwaga: 
Aktualny wykaz kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie internetowej producenta 
Technologie Institut Medizin GmbH (TIM): https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/. 
 
  

https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/
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Aparaty do znieczuleń 
Podczas łącznego zastosowania MIRUS Controllera oraz aparatu do znieczuleń w celu 
znieczulenia ogólnego techniką małego przepływu (low-flow), na skutek procesu absorpcji CO2 
w systemie oddychania zwrotnego może dojść do wytworzenia temperatury i wilgoci. Może to 
stanowić zagrożenie dla pacjenta w wyniku zwiększenia oporu dróg oddechowych. 

 Przepływ świeżego gazu w aparacie do znieczuleń nie może być ustawiony na wartość 
minimalną (przepływ świeżego gazu > 1,5 x MV). 

 
 
Jeżeli MIRUS Controller stosowany jest z aparatem do znieczuleń, który nie jest podłączony 
do systemu doprowadzania gazu znieczulającego zg. z EN ISO 80601-2-13, może to stanowić 
zagrożenie dla osób. 

  MIRUS Controller należy stosować łącznie z aparatem do znieczuleń podłączonym do 
systemu doprowadzania gazu znieczulającego zg. z EN ISO 80601-2-13. 

 
 
Jeżeli MIRUS Controller stosowany jest z respiratorem, który nie jest podłączony do systemu 
doprowadzania i usuwania gazu znieczulającego, może to stanowić zagrożenie dla osób. 

  MIRUS Controller należy stosować łącznie z respiratorem podłączonym do systemu 
doprowadzania i usuwania gazu znieczulającego. 

 
 
Wyzwalanie respiratora 
MIRUS Filter oraz MIRUS Reflector zostają włączone do układu oddechowego pacjenta, przez 
co zwiększają opór dróg oddechowych. Jeżeli ustawienia wyzwalacza respiratora nie zostaną 
odpowiednio dopasowane, może dojść do niezamierzonego i nieprawidłowego wyzwalania, co 
stanowi zagrożenie dla pacjenta. 

  W razie potrzeby należy dopasować ustawienia wyzwalacza respiratora, aby umożliwić 
jego adekwatne do potrzeb wyzwalanie. 

 
 
Objętość wdechowa 
MIRUS Filter i MIRUS Reflector zawierają w kombinacji jako MIRUS Exchanger całkowitą 
objętość przestrzeni martwej wynoszącą ok. 100 mL. Objętość wdechowa < 300 mL, ze 
względu na dodatkową czynnościową przestrzeń martwą, może prowadzić do wdychania CO2 
i stanowić zagrożenie dla pacjenta. 

  W miarę możliwości należy prowadzić wentylację pacjenta z objętością wdechową 
> 300 mL. 

  Nie należy stosować jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia oddechowego znacznie 
zwiększającego przestrzeń martwą. 

 
 
Jeżeli MIRUS Controller stosowany jest u pacjenta, którego wentylacja wymaga objętości 
wdechowej w zakresie od 200 do 300 mL, może dojść do wdychania CO2, co stanowi 
zagrożenie dla pacjenta. 

  Należy kontrolować wartość etCO2 u pacjenta. 
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Inhalacja ciśnieniowa 
Jeżeli MIRUS Controller stosowany jest łącznie z inhalacją ciśnieniową (MDI), zintegrowany 
monitor gazu urządzenia może nieprawidłowo rozpoznać gaz pędny aerozolu jako anestetyk 
wziewny, co powoduje obniżenie dawki podawanego anestetyku wziewnego. Może to 
prowadzić do krótkotrwałego podawania niedostatecznej dawki i stanowić zagrożenie dla 
pacjenta. 

 Należy kontrolować sedację pacjenta. 
 
 
 
2.1.8 Przed każdorazowym użyciem  
 
W wyniku procesu regeneracji, zużycia lub niewłaściwego przechowywania może dojść do 
uszkodzenia elementów urządzenia MIRUS Controller i jego nieprawidłowego działania. Może 
to stanowić zagrożenie dla pacjenta.  
Przed zastosowaniem urządzenia należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki: 

  Wszystkie elementy MIRUS Controllera są wolne od pęknięć. 
  Wszystkie kable są nieuszkodzone i prawidłowo podłączone. 
  Przeprowadzono Test Systemu. Zapewnia to prawidłowe działanie wszystkich funkcji 

i części istotnych dla bezpieczeństwa. 
  MIRUS Controller, który w sposób oczywisty działa nieprawidłowo, należy zastąpić 

innym sprawnym urządzeniem. 
 
 
 
2.1.9 Uszkodzenie urządzenia podczas zastosowania 
 
W przypadku nieprawidłowego działania ekranu dotykowego, kontrola poprzez MIRUS 
Controller jest możliwa wyłącznie w ograniczonym stopniu. Może to stanowić zagrożenie dla 
pacjenta. 

  Należy przerwać podawanie gazu znieczulającego do strumienia gazu 
doprowadzanego do pacjenta poprzez odłączenie wtyku interfejsu i kontynuować 
sedację w inny sposób. 

 
Jeżeli MIRUS Controller stwierdzi poważne nieprawidłowości w działaniu, w wyniku czego nie 
jest możliwe jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie, następuje przełączenie urządzenia do 
stanu bezpiecznego dla pacjenta (patrz rozdział 2.2). W trybie awaryjnym nie jest prowadzona 
aplikacja anestetyku wziewnego. Może to stanowić zagrożenie dla pacjenta wskutek podania 
niedostatecznej dawki środka znieczulającego. 

  Należy przygotować alternatywną metodę znieczulenia pacjenta, aby w razie potrzeby 
móc zapewnić kontynuację sedacji. 

 
 
 
2.1.10 Kontrola pacjenta 
 
Podanie zbyt dużej lub zbyt małej dawki anestetyku wziewnego może stanowić zagrożenie dla 
pacjenta. 

  Należy kontrolować dawkowanie anestetyku wziewnego poprzez pomiar końcowo-
wydechowego stężenia gazu znieczulającego (etVA), które jest zależne od podanej 
dawki. 
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Stosowanie anestetyków wziewnych może wpływać na hemodynamiczny stan pacjenta 
i stanowić dla niego zagrożenie. 

 Należy kontrolować układ sercowo-naczyniowy pacjenta. 
 
 
Zwiększony opór dróg oddechowych może stanowić zagrożenie dla pacjenta. 

  Należy kontrolować opór dróg oddechowych pacjenta. 
 Należy kontrolować MIRUS Filter pod kątem okluzji lub obecności wzmożonej wydzieliny 

u pacjenta i wymienić go w razie potrzeby. 
 
 
 
2.1.11 Alarmy  
 
Brak reakcji użytkownika na sygnały alarmowe może skutkować zagrożeniem dla pacjenta. 

  Przed każdym użyciem urządzenia należy skontrolować sprawność optycznego 
i akustycznego sygnału alarmowego w ramach Testu Systemu. 

  Użytkownik musi znajdować się w zasięgu słyszalności akustycznego sygnału 
alarmowego. 

  Należy tak ustawić głośność alarmu, aby sygnały alarmowe były dobrze słyszalne. 
 Nie należy zasłaniać wyświetlacza oraz lampek alarmowych urządzenia. 

 
 
Niedopasowanie granic alarmu do aplikacji oraz konkretnego przypadku może skutkować 
zagrożeniem dla pacjenta. 

  Granice alarmu dla etVA oraz etCO2 należy zawsze ustawiać odpowiednio do aplikacji 
i konkretnego pacjenta. 

 
 
 
2.1.12 Transport wewnątrzszpitalny 
 
Transport wewnątrzszpitalny celem podtrzymania rozpoczętej sedacji wziewnej może 
stanowić zagrożenie dla pacjenta oraz innych osób.  

  Przed wewnątrzszpitalnym transportem pacjenta należy upewnić się, że spełnione są 
następujące warunki: 
 dostępne zasilanie awaryjne, 
 podłączony system usuwania gazu, 
 MIRUS Controller ustawiony poziomo, 
 dostateczna objętość anestetyku wziewnego w zbiorniku. 
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2.1.13 Modyfikacje  
 
Modyfikacje MIRUS Controllera mogą prowadzić do jego nieprawidłowego działania. Może to 
stanowić zagrożenie dla pacjenta i innych osób bądź prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

  Modyfikacje w obrębie MIRUS Controllera mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
producenta lub wykwalifikowany personel posiadający autoryzację producenta w tym 
zakresie. 

 
 
 
2.1.14 Akcesoria 
 
MIRUS Controller został przebadany pod kątem działania z akcesoriami podanymi w wykazie 
akcesoriów. Stosowanie akcesoriów nie wymienionych w wykazie może skutkować awarią 
urządzenia.  
Takie działanie może również wpływać na zwiększenie emisji elektromagnetycznej MIRUS 
Controllera lub obniżenie jego odporność na zakłócenia.  
Może to stanowić zagrożenie dla pacjenta i innych osób bądź prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia. 

 Należy stosować wyłącznie akcesoria wskazane przez producenta. 
 
 
 
2.1.15 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  
 
Medyczne urządzenia elektryczne podlegają specjalnym środkom ostrożności w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane oraz użytkowane 
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi 
w oddzielnej instrukcji producenta „Wytyczne i deklaracje producenta w zakresie EMC“. 
 
Uwaga: 
„Wytyczne i deklaracje producenta w zakresie EMC“ są dostępne na życzenie u producenta 
urządzenia. 
 
 
Wyładowania elektrostatyczne 
Jeżeli w niżej wymienionych sytuacjach nie zostaną podjęte środki zabezpieczające przez 
wyładowaniami elektrostatycznymi, istnieje ryzyko nieprawidłowego działania, które może 
stanowić zagrożenie dla pacjenta: 

 Podczas dotykania bolców wtyczek opatrzonych symbolem ostrzegawczym ESD. 
 Podczas podłączania tych wtyczek. 

 
 
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, należy podjąć następujące środki oraz przeszkolić 
osoby narażone: 

 Należy przestrzegać środków zabezpieczających przez wyładowaniami 
elektrostatycznymi. 
Do środków takich zalicza się noszenie odzieży i obuwia antystatycznego, dotykanie 
bolca ekwipotencjalnego przed i podczas podłączania oraz stosowanie antystatycznych 
rękawiczek. 

 Należy stosować wyłącznie zatwierdzone akcesoria elektroniczne, np. kable zasilające.  
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Zakłócenia elektromagnetyczne 
Jeżeli urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe lub 
medyczne urządzenia elektryczne, takie jak defibrylatory, sprzęt elektrochirurgiczny) pracują 
w zbyt małej odległości od MIRUS Controllera, mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu 
MIRUS Controllera na skutek zakłóceń elektromagnetycznych. Może to stanowić zagrożenie 
dla pacjenta. 

 Nie należy stosować MIRUS Controllera w pobliżu aparatu MRI. 
  Należy zachować dostateczną odległość pomiędzy MIRUS Controllerem i innymi 

medycznymi urządzeniami elektrycznymi, a przed podłączeniem pacjenta upewnić się 
o prawidłowej pracy urządzenia. 

  W pobliżu MIRUS Controllera nie należy używać przenośnych lub mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych w.cz., takich jak np. telefony komórkowe (patrz “Wytyczne i deklaracje 
producenta w zakresie EMC“). 

 
 
 
2.1.16 Ryzyko zakażenia  
 
Aby wykluczyć zwiększone ryzyko zakażenia pacjenta i użytkownika w wyniku kontaktu 
z zanieczyszczonym urządzeniem, MIRUS Controller musi być poddawany czyszczeniu. 

  Należy przestrzegać przepisów higienicznych obowiązujących w miejscu zastosowania, 
w tym częstotliwości oraz procedur czyszczenia. 

  Czyszczenie należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6.1. 
  Przed czynnościami konserwacyjnymi oraz odesłaniem do naprawy należy wyczyścić 

MIRUS Controller.  
 
 
 
2.1.17 Konserwacja 
 
MIRUS Controller musi być poddawany regularnej, fachowej konserwacji. Brak regularnej 
konserwacji może skutkować nieprawidłowym działaniem, co może stanowić zagrożenie dla 
pacjenta i innych osób bądź prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

  Konserwację urządzenia należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w rozdziale 6.2. 

  Czynności konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez personel 
posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

   Czynności konserwacyjne należy przeprowadzać wyłącznie wówczas, gdy do 
urządzenia MIRUS Controller nie jest podłączony pacjent. 

 
 
 
2.1.18 Naprawa 
 
W przypadku konieczności naprawy, MIRUS Controller musi zostać odesłany do dystrybutora 
/ producenta. 

  Należy zapakować MIRUS Controller w sposób opisany w rozdziale 6.4 i odesłać 
urządzenie do naprawy. 
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2.2 Pozostałe ryzyka – Tryb awaryjny 
 
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. 
MIRUS 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: 
 

 zaczekaj 5 sekund, 
 podłącz ponownie zasilanie sieciowe, 
 zrestartuj System naciskając przycisk POTWIERDŹ (zwykłe uruchomienie). 

 
 
 
 
2.3 Zgłaszanie poważnych incydentów 
 
Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem MIRUS Controller należy zgłaszać 
producentowi lub odpowiedniemu organowi państwa, w którym użytkowane jest urządzenie. 
Do poważnych incydentów zaliczają się: zgon, poważne obrażenia lub choroby spowodowane 
użyciem urządzenia. 
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2.4 Funkcje bezpieczeństwa 
 
MIRUS Controller wyposażony jest w funkcje monitorujące, które pozwalają kontrolować 
działanie urządzenia, a tym samym zaobserwować zmiany poszczególnych parametrów. 
Zmiany parametrów mogą być spowodowane przez: 

 zmiany stanu pacjenta 
 zmiany ustawień 
 błędy w zakresie konfiguracji lub obsługi 
 funkcje urządzenia 
 zmiany zasilania elektrycznego 
 zmiany w podawaniu gazu znieczulającego 

 
MIRUS Controller wyposażony jest w następujące funkcje bezpieczeństwa, ostrzegające 
personel obsługowy przed zdarzeniami stanowiącymi zagrożenie dla pacjenta: 
 
 
Alarmy dotyczące urządzenia 
 
Kontrola Przyczyna 

Anestetyk Pusty zbiornik wewnętrzny  
Błąd dawkowania 

Zasilanie elektryczne Awaria zasilania sieciowego 
Awaria baterii zasilania awaryjnego 

Urządzenie Alarm watchdoga  
Błąd ustawienia MIRUS Controllera (kąt nachylenia > 25°) 

Interfejs Okluzja lub odłączenie interfejsu 

MIRUS Reflector Czas użytkowania MIRUS Reflectora 
 
Uwaga: 
Kontrola Reflectora jest aktywna wyłącznie w przypadku ciągłego połączenia wtyku interfejsu 
oraz MIRUS Controllera (podłączone zasilanie sieciowe). W przypadku odłączenia wtyku 
interfejsu lub wyłączenia MIRUS Controllera (brak zasilania sieciowego), licznik kontroli 
MIRUS Reflectora zostaje wyzerowany. 
 
 
Alarmy dotyczące pacjenta 
 
Kontrola Przyczyna 

Stężenie anestetyku Niski lub wysoki poziom etSevo / etIso / etDes 

Stężenie CO2 Niski lub wysoki poziom etCO2 

Bezdech Alarm bezdechu 
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2.5 Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji używania 
 
Wskazówki ostrzegawcze oznaczają informację istotną ze względów bezpieczeństwa. 
W tej instrukcji używania wskazówki ostrzegawcze umieszczone są przy opisie działania 
mogącego prowadzić do zagrożenia dla osób lub uszkodzenia urządzenia. 
 
Wskazówka ostrzegawcza zawiera informacje na temat możliwego zagrożenia oraz instrukcje 
pozwalające na uniknięcie tego zagrożenia. 
Są one podzielone na różne stopnie zagrożenia w zależności od stopnia ryzyka. 
 

 OSTRZEŻENIE 
Wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka. 
Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do 
nieodwracalnych ciężkich lub śmiertelnych obrażeń. 

 PRZESTROGA 
Wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka. 
Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do lekkich lub 
umiarkowanych obrażeń.  

 WSKAZÓWKA 
Wskazuje na sytuację potencjalnie szkodliwą. 
Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
  



3 Przygotowanie 

MIRUS Controller, SW 2.03.02, Instrukcje użytkowania (pl) 29 

3 Przygotowanie 
 
3.1 Czyszczenie przed pierwszym użyciem 
 
MIRUS Controller nie jest sterylizowany przed dostawą, więc urządzenie musi być całkowicie 
wyczyszczone przez użytkownika przed pierwszym użyciem klinicznym.  
 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 6.1. 
 
 
 
 
3.2 Podłączenie do zasilania sieciowego 
 

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

 

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

 
 MIRUS Controller nagrzewa się. 
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3.3 Podłączenie do MIRUS Reflectora 
 
Wyjmij MIRUS Reflector ze złączem z 
opakowania. 
 
Uwaga: 
W celu uzyskania dalszych informacji, 
zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta. 
 

 

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. 
 
 MIRUS Controller jest gotowe do 

uruchomienia. 
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3.4 Włączenie 
 

Naciśnij przycisk Potwiedź. 

 

 Dżwięk uruchomienia 
 
 Lampki alarmowe migają kolejno:  

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

 

 Test trybu awaryjnego. 
Przycisk Potwiedź 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. 
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 Uwaga bezpieczeństwa  
 
Naciśnij OK, aby potwierdzić. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź. 

 

 Tryb W gotowości 
 
 MIRUS Controller jest gotowy do użytku. 

 
 
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: 
Wykaz dostępnych adapterów do butelki znajduje się w rozdziale 9 lub pod adresem 
https://tim-gmbh.de/en/bottle-adapter/. 
 
Uwaga: 
Więcej informacji na temat adaptera do butelki można znaleźć w instrukcji producenta. 
 
  

 PRZESTROGA Zagrożenie dla osób wskutek zanieczyszczenia otoczenia 
anestetykiem wziewnym. 

 Należy przestrzegać instrukcji używania adaptera do butelki. 
 Należy unikać rozlewania płynnego anestetyku wziewnego. 
 Pod żadnym pozorem nie należy wciskać ręcznie zaworu 

napełniającego pod klapką otworu do napełniania. 
  
 WSKAZÓWKA Ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek stosowania 

adapterów do butelki nie pasujących do systemu 
napełniającego MIRUS Controllera. 

 Należy stosować wyłącznie pasujące adaptery do butelki. 
W tym celu należy upewnić się, że oznaczenia kolorystyczne 
na adapterze do butelki, kołnierzu otworu do napełniania oraz 
butelce z wlewanym anestetykiem wziewnym są zgodne. 

  
 
 
 
Naciśnij ikonę Otwórz klapkę napełniania 
(Fill port Flap) w celu otwarcia klapki 
napełniania - zatwierdź przyciskiem 
Potwiedź. 
Lub ikonę Wyłącz (Turn off) aby wyłączyć 
MIRUS Controller. 
 
WSKAZÓWKA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia 
urządzenia 
Nie należy otwierać klapki ręcznie, aby nie 
spowodować jej uszkodzenia.  
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 Ikona otwarcia klapki otworu napełniania 
jest koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź. 

 

  Klapka otworu napełniania otworzy się 
automatycznie. 

 

  Prośba o napełnienie. 

 
 
Napełnianie: 
 

 Pionowo umieść butelkę z dołączonym 
adapterem do butelki, 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: 
Zbiornik 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. 
 
WSKAZÓWKA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia 
urządzenia 
Aby zapobiec dostaniu się cząstek 
zanieczyszczeń lub innych substancji do 
urządzenia, po napełnieniu należy 
natychmiast zamknąć klapkę. 
 

 

 
 
 
 
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 

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

Naciśnij ikonę Ekranu głównego, tzw. 
Home.  

 

 Ekran główny 
(Home screen) 
Ustawiono wartość MAC, np. dla SEVO: 
MAC40 = 0.5 = 0.9 Vol% 
 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 8.1. 

 
 
 
 
 
3.8 Zmiana danych pacjenta. 
 

Naciśnij ikonę Dane pacjenta.  
 
Uwaga: 
Zmiana danych pacjenta jest możliwa 
również podczas podawania środka 
znieczulającego. 

 

 Ekran 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 Potwiedź, 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 Potwiedź, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 
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3.9 Zmiana prędkości uzyskania sedacji 
 

Naciśnij ikonę Pilot MAC. 
 
Uwaga: 
Zmiana prędkości uzyskania sedacji jest 
możliwa również podczas podawania środka 
znieczulającego. 

 
 
 Ekran Pilot MAC 

Prędkość uzyskania sedacji: 
 królik = średnia 

 
Inne opcje: 
 żółw = powoli 
 gepard = szybko 

 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 8.2. 
 

 

Naciśnij ikonę wybranej prędkości. 
 

 Ikona odpowiadająca wybranej prędkości 
jest koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 
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3.10 Zmiana ustawień alarmów 
 
Ustawienia alarmów są ustawione fabrycznie na wartość standardową (patrz rozdział 8.1). 
Zmienione ustawienia alarmu zostają podczas autotestu automatycznie przywrócone do 
wartości standardowych. 
 
 

Naciśnij ikonę Ustawienia alarmów. 
 
Uwaga: 
Zmiana parametrów alarmów jest możliwa 
również podczas podawania środka 
znieczulającego. 

 
 
 Ekran Ustawienia alarmów 

Ustawienia fabryczne np. dla SEVO: 
 
 etCO2 min = 20 mmHg 
 etCO2 max = 50 mmHg 
 etSEVO min = 0.5 Vol% 
 etSEVO max = 2.5 Vol% 
 Czas bezdechu = 60 sec 
 Głośność alarmu = 100 % 

 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
rozdział 10.2.2 dla ISO i DES. 

 

 

Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, 
np. etCO2 max. 

 

 Pole odpowiadające danemu parametrowi 
jest koloru jasnoszarego. 

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 
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Użyj strzałek, żeby zmienić parametr. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, 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. 

 
 
 Ekran Konfiguracji - 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 
 
  

  PRZESTROGA Zagrożenie dla osób wskutek zanieczyszczenia otoczenia 
anestetykiem wziewnym. 

 Należy przestrzegać instrukcji używania adaptera do butelki. 
 Należy unikać rozlewania płynnego anestetyku wziewnego. 
 Pod żadnym pozorem nie należy wciskać ręcznie zaworu 

napełniającego pod klapką otworu do napełniania. 
  

  PRZESTROGA Zagrożenie pacjenta wskutek podania niedostatecznej dawki 
podczas napełniania. 
Jeżeli podczas napełniania wewnętrzne ciśnienie parownika 
MIRUS Controllera zbyt silnie spada, podawanie gazu 
znieczulającego zostaje przerwane. 

 Podczas napełniania MIRUS Controllera należy kontrolować 
stężenie etVA u pacjenta. 

  
 WSKAZÓWKA  Ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek stosowania 

adapterów do butelki nie pasujących do systemu 
napełniającego MIRUS Controllera. 

 Należy stosować wyłącznie pasujące adaptery do butelki.  
W tym celu należy upewnić się, że oznaczenia kolorystyczne 
na adapterze do butelki, kołnierzu otworu do napełniania oraz 
butelce z wlewanym anestetykiem wziewnym są zgodne. 

  
 
 
 

Zakładka Napełnianie 
 
Napełnianie zbiornika na anestetyk wziewny. 
 
Uwaga: 
Napełnianie zbiornika na anestetyk jest 
możliwe również podczas podawania środka 
znieczulającego.  
 
Naciśnij ikonę Otwórz klapkę napełniania. 
 
WSKAZÓWKA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia 
urządzenia 
Nie należy otwierać klapki ręcznie, aby nie 
spowodować jej uszkodzenia. 
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 Ikona Otwórz klapkę napełniania jest 
koloru jasnoszarego.  

 
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Klapka otworu napełniania otworzy się 
automatycznie. 

 
 

 Klapka otworu napełniania jest otwarta. 

 

 
Napełnianie: 
 

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

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

 
Uwaga: 
Zbiornik nie powinno być przepełniane. 
 

 

 W zbiorniku jest maksymalna ilość 
anestetyku. 

 
Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie. 
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Zamknij klapkę otworu napełnienia. 
 
WSKAZÓWKA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia 
urządzenia 
Aby zapobiec dostaniu się cząstek 
zanieczyszczeń lub innych substancji do 
urządzenia, po napełnieniu należy 
natychmiast zamknąć klapkę. 
 

 

 Klapka otworu napełnienia jest 
zamknięta. 

 
 Zbiornik na anestetyk jest pełny. 

 
 
 
 
3.11.2 Zmiana jezyka i jednostki CO2 
 

Naciśnij zakładkę Ustawienia. 

 

 Zakładkę Ustawienia 
 
Ustawienia fabryczne języka i jednostki  
CO2 : 
 

 język = angielski 
 CO2 = mmHg 

 

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

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić parametr.  

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 

 
 
 
 
3.11.3 Ustawianie daty i godziny 
 

Naciśnij zakładkę Ustawianie daty i 
godziny. 
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 Zakładkę 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.  

 

 Pole odpowiadające danemu parametrowi 
jest koloru jasnoszarego. 

 
 Aktywne są ikony obrazujące strzałki. 

 

Użyj strzałek, żeby zmienić parametr.  

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 
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3.11.4 Ekran serwisowy 
 

Naciśnij zakładkę Serwisowy. 

 
 
 Zakładkę Serwisowy 
 
Informacje dotyczące numeru sprzętu (HW), 
wersji oprogramowania (SW), wersji MIRUS 
Controllera oraz kod QR. 
 
Dodatkowe wskaźniki: 

 Łączny czas pracy 

 Czas trwania aplikacji 
  

 

 
 
 
 
3.12 Ustawienia wartości MAC (Vol%) 
 

Ekran główny 
 
Naciśnij pole MAC. 

 

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

 

 

SW 2.03.02 
 
 
HW 2.n    
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Użyj strzałek, żeby zmienić wartość MAC. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, żeby 
zatwierdzić zmiany. 

 

 Zmiana została przeprowadzona. 

 

 
 
 
 
3.13 Podłączenie pacjenta 
 
Aby podłączyć pacjenta do urządzenia MIRUS Controller, pomiędzy rozgałęźnikiem układu 
oddechowego i rurką należy zainstalować MIRUS Exchanger (MIRUS Reflector i MIRUS 
Filter, patrz rozdział 1.5.2). MIRUS Reflector jest podłączany do MIRUS Controllera poprzez 
wtyk interfejsu. 
 
 
Uwaga: 
Aby uzyskać informacje dotyczące MIRUS Reflectora i MIRUS Filtera oraz sposobu 
podłączenia tych akcesoriów do pacjenta i MIRUS Controllera, należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi producenta. 
 

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

Ekran główny 
(Home screen) 

 
 
 
 
 
4.1 Rozpoczęcie aplikacji 
 

Naciśnij ikonę Start. 
 

Naciśnij przycisk Potwiedź, 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, MIRUS Controller 
natychmiast powraca do ekranu głównego. 
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4.2 Nadzorowanie danych oddechowych pacjenta 
 

Naciśnij ikonę Monitorowanie parametrów 
oddechowych. 

 

 Ekran 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 Potwiedź, 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. 

Naciśnij ikonę Wyłącz. 

  

 Ekran Wyłączenie 

 

Naciśnij ikonę Wyłącz. 

 

 Ikona Wyłącz jest koloru jasnoszarego. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź, żeby 
zatwierdzić. 
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 Ikona Wyłącz jest podświetlona. 
 
 MIRUS 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 Czyszczenie 
 
6.1.1 Informacje ogólne 
 
MIRUS Controller zalicza się do grupy wyrobów medycznych niekrytycznych pod względem 
higienicznym, z powierzchniami dostępnymi dla użytkownika, takimi jak powierzchnia 
urządzenia i kable. 
 
Środki do dezynfekcji powierzchni wymienione w poniższej tabeli mogą być stosowane do 
dezynfekcji przez przetarcie zewnętrznych powierzchni urządzenia. Środki te zostały 
przebadane przez producenta MIRUS Controllera i w momencie przeprowadzania testu 
wykazywały kompatybilność materiałową z urządzeniem. Za skład środków czyszczących 
i dezynfekcyjnych odpowiadają ich producenci, toteż może on się z biegiem czasu zmienić. 
 
 
Substancja Nazwa handlowa Producent 
Alkohol Bacillol® wipes Bode Chemie GmbH 

Czwartorzędowe związki 
amoniowe 

Dr. Schumacher® Cleanisept 
Wipes Dr. Schumacher GmbH 

Czwartorzędowe związki 
amoniowe Terralin®Protect Schülke & Mayr GmbH 

 
 
Stosowanie innych powierzchniowych środków dezynfekcyjnych odbywa się na 
odpowiedzialność użytkownika.  
Niektóre rozpuszczalniki organiczne stosowane sporadycznie w środkach czyszczących 
i dezynfekcyjnych (np. fenole, związki halogenopochodne, silne kwasy organiczne itp.) 
powodują uszkodzenia wielu materiałów. Środki czyszczące i dezynfekcyjne często zawierają 
oprócz składników podstawowych także substancje dodatkowe mogące prowadzić do 
uszkodzenia materiałów. 
 
Informacje na temat materiałów wykorzystanych w elementach zewnętrznych MIRUS 
Controllera zamieszczono w rozdziale 10.6.  
 
 
  

  PRZESTROGA Zagrożenie dla osób i ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek 
nieprawidłowego stosowania środków czyszczących 
i dezynfekcyjnych  

  Należy przestrzegać informacji dotyczących środków 
czyszczących i dezynfekcyjnych udostępnionych przez ich 
producentów. 
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 WSKAZÓWKA  Ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek wnikania cieczy 

 Nie należy dopuszczać do dostania się cieczy do wnętrza 
MIRUS Controllera. 

 MIRUS Controller należy czyścić wyłącznie w drodze 
dezynfekcji przez wytarcie. 

 MIRUS Controller nie jest przeznaczony do sterylizacji 
w autoklawie. 

 Klapka otworu do napełniania powinna być zamknięta. 
  
 
 
 
6.1.2 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. Przeprowadź dezynfekcję przez przetarcie. 
g. Zaczekaj, aż powierzchnia urządzenia całkowicie wyschnie. 

 
 
Otwór napełniania MIRUS Controllera 
Jeżeli otwór do napełniania jest zanieczyszczony, należy oczyścić go za pomocą suchej, 
czystej i niepylącej ściereczki. 
 
WSKAZÓWKA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia 
Nie należy używać do czyszczenia patyczków higienicznych, ponieważ mogą one pozostawić 
cząstki i pyłki.  
 
 
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. 
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6.2 Konserwacja 
 
6.2.1 Informacja ogólna 
 
  

  OSTRZEŻENIE Zagrożenie dla osób wskutek obecności anestetyku 
wziewnego w urządzeniu MIRUS Controller  
Anestetyk wziewny może wydostać się z urządzenia i zanieczyścić 
otoczenie. 

 Przed czynnościami konserwacyjnymi należy opróżnić 
MIRUS Controller zgodnie z opisem w rozdziale 6.3. 

  

  OSTRZEŻENIE Zagrożenie dla osób wskutek ryzyka infekcji  
MIRUS Controller może być zanieczyszczony mikrobiologicznie 
patogenami. 

 Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyczyścić 
MIRUS Controller zgodnie z opisem w rozdziale 6.1. 

  

 OSTRZEŻENIE Zagrożenie dla osób i ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek 
nieprawidłowej konserwacji  

 Czynności konserwacyjne mogą być przeprowadzane 
wyłącznie przez personel konserwacyjny zgodnie z opisem 
w rozdziale 1.2. 

  
 
 
 
6.2.2 Harmonogram 
 
Komponent Czas Wykonawca 

MIRUS Controller 

Kontrola bezpieczeństwa co 12 
miesięcy 
 Oględziny 
 Test bezpieczeństwa elektryczengo 
 Test Funkcji bezpieczeństwa 

Producent lub 
wykwalifikowany personel  

MIRUS Controller 

Kontrola bezpieczeństwa co 24 
miesięcy 
 Oględziny 
 Test bezpieczeństwa elektryczengo 
 Sprawdzenie analizatora gazu 
 Sprawdzenie pompy 
 Test Funkcji bezpieczeństwa 

Producent lub 
wykwalifikowany personel  

Bateria zasilania 
awaryjnego 
(Bateria 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.  

Przeszkolony użytkownik 

Bateria zasilania 
awaryjnego 
(Bateria UPS) 

Należy wymienić co 2 lata  Producent lub 
wykwalifikowany personel 
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Komponent Czas Wykonawca 

Filtr wentylatora Należy wymienić przynajmniejco 12 
miesięcy.  Przeszkolony użytkownik 

Oprogramowanie 
(SW) 

Producent podaje informacje, gdy tylko 
dostępna jest aktualizacja 
oprogramowania. 

Przeszkolony użytkownik 

 
 
Uwaga: 
Aby uzyskać więcej informacji na temat regularnych czynności konserwacyjnych, patrz 
Additional Information (AI) (dodatkowe informacje) dla MIRUS Controllera rozdział 6. 
 
 
 
6.2.3 Eksport danych dziennika zdarzeń 
 
Dane dziennika zdarzeń można wyeksportować na specjalną kartę SD i w razie potrzeby 
przekazać producentowi MIRUS Controllera (TIM). W tylnej części MIRUS Controllera 
znajduje się mocowanie do przechowywania karty SD.  
 
Dodatkowe informacje dotyczące karty SD, przeprowadzania eksportu danych oraz 
przekazania danych dziennika zdarzeń producentowi (TIM) znajdują się w instrukcji używania 
karty SD. Instrukcję można zamówić w wersji drukowanej lub pobrać ze strony internetowej 
producenta:  
https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/ 
 
 
 
6.2.4 5-letni cykl serwisowy 
 
Po pięciu (5) latach eksploatacji, licząc od daty zakupu, należy przesłać MIRUS Controller do 
producenta celem dokonania przeglądu oraz – jeżeli to konieczne – regeneracji istotnych 
elementów urządzenia. 
 
 
 
 
6.3 Opróżnianie zbiornika na anestetyk 
 
Do opróżnienia zbiornika wymagany jest zestaw do opróżniania (MIRUS Draining Kit) 
producenta, firmy TIM (więcej informacji w rozdziale 9). Zbiornik należy opróżnić zgodnie 
z zaleceniami dołączonej instrukcji używania producenta.  
 
  

https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/
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6.4 Wysyłka MIRUS Controllera 
 
Jeżeli MIRUS Controller ma zostać wysłany, należy go wyczyścić i zdezynfekować (patrz 
rozdział 6.1), a także całkowicie opróżnić (patrz rozdział 6.3). 
Całkowite opróżnienie zbiornika MIRUS Controllera przed transportem nie jest bezwzględnie 
konieczne, jeżeli 

 nie występują objawy wycieku, 
 MIRUS Controller transportowany jest w oryginalnym opakowaniu wysyłkowym, 
 transport odbywa się wyłącznie drogą lądową, 
 na opakowaniu znajduje się informacja „Anestetyk wziewny“. 

 
Do zapakowania MIRUS Controllera należy używać wyłącznie oryginalnych materiałów 
opakowaniowych, takich jak: 

 Worek ochronny 
 Transportowe kształtki zabezpieczające 
 Karton wysyłkowy, biały 
 Karton wysyłkowy, brązowy 

 
Jeżeli oryginalne materiały opakowaniowe nie są dostępne, można je zamówić u producenta: 
service@tim-gmbh.de 
 
Wyrób należy zapakować zgodnie z zaleceniami dokumentacji towarzyszącej producenta. 
 
Jeżeli wysyłany MIRUS Controller nie został umieszczony w worku ochronnym, wszystkie 
materiały opakowaniowe zostaną ze względów higienicznych unieszkodliwione. W celu 
odesłania wyrobu do klienta zostaje wówczas zastosowane nowe opakowanie. 
 
 
 
 
6.5 Unieszkodliwienie urządzenia  
 
Po upływie maksymalnego okresu użytkowania (10 lat), należy poddać MIRUS Controller 
unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami. 
 
Dotyczy państw podlegających dyrektywie UE 2012/19/EU:  
MIRUS Controller podlega dyrektywie UE 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W celu fachowego unieszkodliwienia MIRUS 
Controllera należy wdrożyć procedurę odbioru zużytego sprzętu. Aby to zrobić, należy 
skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub producentem wyrobu (TIM). 
 
 
Wyroby MIRUS Filter oraz MIRUS Reflector należy unieszkodliwić zgodnie z ustawowymi 
przepisami. 
 
 
  

mailto:service@tim-gmbh.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 MIRUS Controller pracuje i są wyświetlane w następujący sposób:  
 

 Lampki alarmowe: kiedy są aktywne, świecą na czerwono lub żółto 
 Na wyświetlaczu: czerwony lub żółty pasek alarmowy z informacją, pole lub ikona 

podświetlone na czerwono lub żółto 
 Alarm dźwiękowy: słyszalny dżwięk alarmowy 

 
Uwaga: 
Głośność alarmów zwiększa się stopniowo od 50% intensywności dźwięku aż do ustawionej 
wartości (maks. 100%) do momentu wyciszenia alarmu. 

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

 
  

 
Aktywność Ekran  Lampki 

alarmowe 
Alarm 
dźwiękowy 

Ikona 
wyciszenia 

Alarm jest aktywny.  Komunikat 
alarmowy 

Żółte,  
ciągłe świało Włączony 

 
Potwierdzenie 
alarmu przez 
naciśnięcie ikony 
„wyciszenia alarmu“ 

 Komunikat 
alarmowy 

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 o wysokim priorytecie 
 
 
 
 

 
 
 Podświetlone pole 
  

 

Aktywność Ekran  Lampki 
alarmowe 

Alarm 
dźwiękowy 

Ikona 
wyciszenia 

Alarm jest aktywny. 

 Komunikat 
alarmowy 

 Uruchomienie 
odliczania czasu 

Czerwone,  
migające Włączony 

 

Potwierdzenie 
alarmu przez 
naciśnięcie ikony 
„wycisz alarm“. 

 Komunikat 
alarmowy 

 Odliczania 
czasu 

 Uruchomienie 
wyciszenia 
(2 min). 

Czerwone,  
ciągłe świało Pauza 

 

Alarm jest aktywny 
pomimo upływu 
dwóch minut. 

 Komunikat 
alarmowy 

 Odliczanie 
czasu 

Czerwone, 
migające Włączony 

 
  

 
Pasek alarmu Ikona wyciszenia 
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7.1.4 Alarmy dotyczące pacjenta 
 

Alarmy ID Prio-
rytet 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie  

Bezdech [01] Niski Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Brak oddechu albo 
obstrukcja. 

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

Wysokie etCO2 [12] Wysoki -- Górna granica 
alarmu dla stężenia 
etCO2 została 
przekroczona. 

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

Wysokie etVA [10] Wysoki -- Górna granica 
alarmu dla stężenia 
etVA została 
przekroczona 
podczas aktywnej 
aplikacji anestetyku 
(przycisk Start 
aktywny). 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
alarmów. 
 
Sprawdź ustawienie MAC. 

Niskie etCO2 [11] Niski -- Dolna granica 
alarmu dla stężenia 
etCO2 została 
przekroczona. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
alarmów. 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora. 
 
W przypadku 
prowadzenia terapii 
ECMO lub ECCO2R: 
Sprawdź ustawienie. 

Niskie etCO2 [13] Wysoki Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Stężenie etCO2 
spadło poniżej 
wartości progowej 
12 mmHg. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora. 
 
W przypadku 
prowadzenia terapii 
ECMO lub ECCO2R: 
Sprawdź ustawienie. 
 
Sprawdź MIRUS Reflector 
pod kątem wycieku. 
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Alarmy ID Prio-
rytet 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie  

Niskie etVA [09] Wysoki -- Dolna granica 
alarmu dla stężenia 
etVA została 
przekroczona 
podczas aktywnej 
aplikacji anestetyku 
(przycisk Start 
aktywny). 

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

Niskie Vti [04] Niski -- Zmierzone Vti jest 
mniejsze niż  
200 mL. 

Sprawdź stan pacjenta. 
 
Sprawdź ustawienia 
respiratora (Vti musi 
wynosić min. 200 mL). 

 
 
 
7.1.5 Alarmy techniczne 
 

Alarmy ID Prio-
rytet 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie  

Urządzenie 
pochylone  

[21] Niski Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

MIRUS Controller 
jest przechylony. 

Ustaw MIRUS Controller 
na równej powierzchni. 

Urządzenie 
pochylone! 

[22] Wysoki Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

MIRUS Controller 
jest przechylony. 

Ustaw MIRUS Controller 
na równej powierzchni. 

Błąd 
dozowania. 
Uruchomić 
VA? 

[16] 
[17] 
[18] 
[19] 
[50] 

Wysoki Zatrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Wykryto problem 
obliczeniowy. 

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

Awaria! Wyłącz 
urządzenie. 

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

Wysoki Zatrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Wykryto awarię 
techniczną. 

Wyłącz MIRUS Controller 
i uruchom ponownie.  
 
Jeśli alarm utrzymuje się, 
skontaktuj się z serwisem. 

Klapka wlewu 
otwarta 

[37] Niski -- Klapka otworu do 
napełniania jest 
otwarta dłużej niż 5 
minut. 

Zamknij klapkę otworu do 
napełniania. 

Klapka wlewu 
otwarta! 

[38] Wysoki -- Klapka otworu do 
napełniania jest 
otwarta dłużej niż 7 
minut. 

Zamknij klapkę otworu do 
napełniania. 

System 
ogrzewania nie 
działa 

[48] Wysoki -- System ogrzewania 
nie działa. 

Wyłącz MIRUS Controller. 
 
Skontaktuj się z 
serwisem. 

Interfejs 
odłączony 

[39] Wysoki Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Wtyk interfejscu 
został odłączony. 

Podłącz ponownie wtyk 
MIRUS Reflectora. 
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Alarmy ID Prio-
rytet 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie  

Zanik zasilania 
sieciowego 

[33] Niski -- Przerwano 
zasilanie. 

Podłącz MIRUS Controller 
do sieci. 

Okluzja 
interfejsu 

[14] 
[15] 

Wysoki Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Linie pomiarowe 
lub linie dozujące 
anestetyk są 
zablokowane. 

Sprawdź interfejs pod 
kątem zagięcia. 
 
Sprawdź czy w interfejsie 
nie doszło do 
kondensacji. 
 
Sprawdź MIRUS Filter. 
 
Upewnij się, że przepływ 
świeżego gazu wynosi co 
najmniej 1.5 * MV. 

Przegrzanie [42] Niski -- Wewnętrzna 
temperatura jest 
wyższa niż 55°C. 

Sprawdź otwory wlotowe 
i wylotowe wentylatora. 
 
Sprawdź, czy MIRUS 
Controller nie jest 
zasłonięty/przykryty. Usuń 
przedmiot zasłaniający 
otwory wlotowe 
i wylotowe. 

Pauza aktywna [40] Niski Wstrzymuje 
podawanie 
anestetyku. 

Przycisk pauzy 
aktywny dłużej niż 
2 minuty. 

Usuń wstrzymanie 
poprzez ponowne 
naciśnięcie przycisku 
Pauza. 

Reflector 
zużyty 

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

Wymień MIRUS Reflector. 

Reflector 
wkrótce się 
zużyje 

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

Wymień MIRUS Reflector. 

Wymień 
Reflector! 

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

Niski -- Brak prawidłowych 
wartości MIRUS 
Reflectora. 

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

Napełnić 
zbiornik na 
anestetyk 

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

Napełnij zbiornik. 

Zbiornik na 
anestetyk jest 
pusty 

[24] Wysoki -- 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). 

Skoryguj datę i czas. 

Bateria UPS 
prawie 
rozładowana 

[20] Wysoki -- Poziom 
naładowania baterii 
UPS poniżej 25% 
pojemności 
(pozostały 2 minuty 
działania). 

Podłącz MIRUS Controller 
do sieci. 
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Alarmy ID Prio-
rytet 

Działanie 
urządzenia 

Przyczyna Rozwiązanie  

Aplikacja VA 
jest nieaktywna 

[43] Niski -- Wykryto oddech 
pacjenta, ale 
podawanie 
anestetyku nie 
zostało 
uruchomione przez 
użytkownika. 

Uruchom podawanie 
anestetyku poprzez 
naciśnięcie ikony Start 
i potwierdzenie lub wyłącz 
MIRUS Controller. 

 
 
 
 
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 baterii zasilania awaryjnego (bateria UPS), 
 ustawienie MIRUS Controllera, 
 podłączenie do zasilania, 
 komponenty elektroniczne. 

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

Ikon Klapka otworu do napełniania 
 

Ikon OK 
 

Ikon Wyłącz 
 

Naciśnij przycisk Potwiedź. 

 

 
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: 
 

 pozycja i stan MIRUS Reflectora,  
 podłączenie wtyku interfejsu, 
 komponenty pneumatyczne, 
 ustawienie MIRUS Controllera, 
 podłączenie do zasilania. 

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

Ikon Powtórz 
 

Ikon OK 
 

Ikon Wyłącz 
 

Naciśnij przycisk Potwiedź. 

 

 
 
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 wskazówką bezpieczeństwa 
 

Potwierdź wskazówkę bezpieczeństwa 
naciskając OK lub wyłącz MIRUS 
Controller za pomocą przycisku Wyłącz. 

 

Naciśnij przycisk Potwiedź. 

 

 
 
 
7.2.4 W trybie gotowości 
 

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

 

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

 przy napełnianiu zbiornika anestetyku, 
 przy wyłączaniu MIRUS Controllera. 

 
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 3.11.1 oraz rozdział 5.  
 
Uwaga: 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Additional Information (AI) (dodatkowe informacje) dla 
MIRUS Controllera rozdział 7.4.5.  

HW 2.n   SW 2.03.02 

HW 2.n   SW 2.03.02 
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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 

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

Dane pacjenta 

Płeć mężczyzna 
Wiek 40 lat 
Waga 80 kg 
Wzrost 180 cm 

Pilot MAC Prędkość uzyskania 
sedacji średnia 

Ustawienia alarmów 

etCO2 min 20 mmHg 
etCO2 max 50 mmHg 

etVA min 
ISO 0.3 Vol% 
SEVO 0.5 Vol% 
DES 1.7 Vol% 

etVA max 
ISO 1.2 Vol% 
SEVO  1.8 Vol% 
DES 6.8 Vol% 

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 
1 razy ustawiona wartość MAC 
maksymalne stężenie: 5.0 Vol% 

Sewofluran (SEVO) 

gepard = szybko 
2 razy ustawiona wartość MAC 

królik = średnia prędkość 
1.5 razy ustawiona wartość MAC 

żółw = powoli 
1 razy ustawiona wartość MAC 
maksymalne stężenie: 8.0 Vol% 

Desfluran (DES) 

gepard = szybko 
1.5 razy ustawiona wartość MAC 

królik = średnia prędkość 
1.25 razy ustawiona wartość MAC 

żółw = powoli 
1 razy ustawiona wartość MAC 
maksymalne stężenie: 12.0 Vol% 
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9 Lista części 
 
9.1 MIRUS Controller 
 
Opis Kod do zamówień 
MIRUS Controller do Desfluranu MC-MC-DES 
MIRUS Controller do Izofluranu  MC-MC-ISO 
MIRUS Controller do Sewofluranu MC-MC-SEV 

 
 
 
 
9.2 Adaptera do butelki  
 
Opis Kod do zamówień 
Desfluran SAF-T-FIL BA-DES-S 
 Odpowiednie dla: 

 Baxter - Suprane 

Isofluran K BA-ISO-K 
 Odpowiednie dla: 

 AbbVie – Forane 
 Piramal Critical Care – Isoflurane 
 Baxter – Forane, Aerrane 

Sevofluran K BA-SEV-K 
 Odpowiednie dla: 

 AbbVie – Ultane 
 Piramal Critical care – Sevoflurane, USP 
 Baxter – Sevoflurane, USP 

Sevofluran PCC BA-SEV-PCC 
 Odpowiednie dla: 

 Piramal Critical Care – Sevoflurane 100% (Safety valve) 

Sevofluran QUIK-FIL BA-SEV-Q 
 Odpowiednie dla: 

 AbbVie – Sevorane 

Sevofluran SV BA-SEV-SV 
 Odpowiednie dla: 

 Baxter – Sevoflurane, USP (Safe-T-Seal) 
 
 
 
 
9.3 ARKON Data Bridge 
 
Opis Kod do zamówień 
ARKON Data bridge 

Opcja Philips AR-PH-001 
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9.4 Akcesoria 
 
Opis Kod do zamówień 
MIRUS Draining kit MC-01-013 
MIRUS Draining kit – Zapasowa butelka MC-01-013-1 
 
MIRUS Event Log µSD (Scientific purpose)  
 Do celów badawczych MC-01-019 
MIRUS Event Log µSD (Service purpose) 
 Do celów serwisowych MC-01-016 
 
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 
Kabel zasilający US MC-01-007 
 

Karton wysyłkowy, brązowy MC-09-902 
Karton wysyłkowy, biały MC-09-903 
Transportowe kształtki ochronne MC-09-908 
 
TIM Mounting Bracket Base TIM-01-014 
TIM Mounting Bracket VESA arm TIM-01-014-1 
TIM Mounting Bracket Rail mount TIM-01-014-2 

 
 
 
 
9.5 Części zamienne 
 
Opis Kod do zamówień 
Filtr zamienny MC-09-905 
Kabel danych  MC-SC-DC-01 
Bateria zasilania awaryjnego (bateria UPS) MC-01-011 
 
MIRUS Service test plug (Wtyczka testowa) MC-SC-TP-01 
MIRUS Reference MR kit (Referencyjny zestaw MR) MC-SC-RMK 
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9.6 Dokumenty 
 
Opis Kod do zamówień 
Gebrauchsanweisung (de)  MC-IFU-0107-R 
Instructions for use (en-GB)  MC-IFU-0108-R 
Manuel utilisateur (fr)  MC-IFU-0109-R 
Istruzioni d’uso (it)  MC-IFU-0110-R 
Instrucciones de uso (es)  MC-IFU-0111-R 
Instrukcje użytkowania (pl)  MC-IFU-0101-R 
Additional information (en-GB)  MC-AI-0126-F 

 
Dokumenty można zamówić w wersji papierowej lub online na stronie producenta:  
https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/ 
 
 
  

https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/
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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 do +40°C (50 do 104°F) 
+10 do +30°C (50 do 86°F) 
700 do 1,060 hPa (10.2 do 15.4 psi) 
3,000 do 0 m (9,840 to 0 ft) 
10 do 90% względna, brak kondensacji 

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

 
 
 
-20 do +50°C (-4 do 122°F) 
500 do 1,060 hPa (7.3 do 15.4 psi) 
5,500 do 0 m (18,050 to 0 ft) 
10 do 90% względna, brak kondensacji 

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

 
 
-20 do +70°C (-4 do 158°F) 
500 do 1,060 hPa (7.3 do 15.4 psi) 
5,500 do 0 m (18,050 to 0 ft) 
10 do 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 

UDI-DI GTIN-Codes 
MC-MC-ISO 
MC-MC-SEV 
MC-MC-DES 

 
4260665920013 
4260665920020 
4260665920037 
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Specyfikacja Urządzenie 
Parametry elektryczne zasilania  
Zakres napięcia zasilania 
Częstotliwość 
Pobór mocy 
Uziemienie 
Wewnętrzna bateria zasilania 
awaryjnego 

 
100 do 230 VAC ± 10% 
50 do 60 Hz ± 5% 
< 75 VA 
Standardowy bolec 
Wbudowany akumulator UPS Czas buforowania: 
maks. 15 min. 

Tryb pracy  Do pracy ciągłej 

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 
Maksymalnie do wskazania „Pełna“ = 190 mL 
Maksymalnie do zabezpieczenia 
przeciwprzelewowego = 250 mL 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna  

Przebadany zg. z EN 60601-1-2 
Parametry testowe i wartości graniczne można 
uzyskać od producenta, jeśli jest to wymagane. 

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

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

 
mmHg, Vol%, 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 do 1.5 @ MVi 3.0 do 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 do 1.5 @ MVi 3.0 do 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 do 1.5 @ MVi 2.0 do 10.0 L/min 

MAC 0.1 do 1.0 @ MVi 10.0 do 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 
etCO2 min. / etCO2 max. Zakres: 15 do 150 mmHg / 2.0 do 19.7 Vol% /  

2.0 do 20.0 kPa 
Zmiana o: 1 mmHg / 0.5 Vol% / 0.1 kPa @ pojedyncze 

naciśnięcie ikony 
5 mmHg / 1.0 Vol% / 0.5 kPa @ naciśnięcie 
ikony > 1 sec 

etISO min. /  Zakres: 0.0 do 5.0 Vol% 
Zmiana o: 0.1 Vol% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

0.5 Vol% @ naciśnięcie ikony > 1 sec 
etISO max. Zakres: 0.5 do 5.0 Vol% 

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

etSEVO min. Zakres: 0.0 do 8.0 Vol%. 
Zmiana o: 0.1 Vol% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

0.5 Vol% @ naciśnięcie ikony > 1 sec 
etSEVO max. Zakres: 0.5 do 8.0 Vol%. 

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

etDES min. Zakres: 0.0 do 12.0 Vol% 
Zmiana o: 0.1 Vol% @ pojedyncze naciśnięcie ikony 

0.5 Vol% @ naciśnięcie ikony > 1 sec 
etDES max. Zakres: 0.5 do 12.0 Vol% 

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

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

Głośność alarmu Zakres: 50 do 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) 
@ Vti = 500 mL, AF = 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 ± 20% @ Vti 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 Vol%  ± 0.1 Vol%  

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

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

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

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

 
 
 
 
10.4 System monitorujący 
 
Opis Urządzenie 
Monitorowanie bezpieczeństwa  
Pacjent Aktywność oddechowa 
Alarmy Bezdech 
Objętość wdechowa Niskie Vti 
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 etVA 
Alarmy Niskie etVA, Wysokie etVA 

Gazy metaboliczne CO2 
Dane liczbowe etCO2 
Alarmy Niskie etCO2, Wysokie etCO2 
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10.5 Połączenie z sieciami IT 
 
10.5.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Sieć IT to system, który przewodowo lub bezprzewodowo przesyła dane za pośrednictwem 
złączy do przesyłu danych (np. RS232, LAN, USB, port drukarki, WLAN, bluetooth). 
 
Połączenie MIRUS Controllera z siecią IT, w której znajdują się inne urządzenia, może 
prowadzić do powstania nieznanego dotąd ryzyka dla pacjentów, personelu obsługowego lub 
osób trzecich. Przed nawiązaniem połączenia z siecią IT osoby odpowiedzialne za IT muszą 
ustalić, przeanalizować i ocenić ryzyko. W oparciu o wyniki należy podjąć odpowiednie środki. 
Późniejsze zmiany w sieci IT mogą doprowadzić do powstania nowego ryzyka i wymagają 
dalszej analizy i oceny. 
 
Do późniejszych zmian w sieci IT zalicza się przykładowo: 
 

 Zmiana konfiguracji sieci IT. 
 Usunięcie urządzeń z sieci IT. 
 Dodanie kolejnych urządzeń do sieci IT. 
 Aktualizacja urządzeń (update) w sieci IT. 
 Wprowadzanie nowych wersji (upgrade) w przypadku urządzeń w sieci IT. 

 
W celu połączenia z siecią IT należy przestrzegać następujących dokumentów: 
 

 Dokumenty dołączone do urządzenia 
 Opisy sieci IT 
 Opis systemów alarmowych bazujących na sieci IT 

 
Gdy MIRUS Controller jest włączony do sieci IT, to nie mogą być podłączone żadne 
urządzenia, które mogłyby stanowić potencjalne źródło złośliwych ataków. 
 
 
10.5.2 Porty szeregowe 
 
MIRUS Controller może przesyłać dane do monitora pacjenta za pośrednictwem 
podłączonego do portu szeregowego rozwiązania ARKON Data Bridge.  
 
Podczas pracy dane przesyłane są bez kodowania do monitora pacjenta i obsługują 
następujące funkcje: 
 

 Wyświetlanie danych parametrów  
 Sygnalizowanie alarmów  
 Przesyłanie wartości nastawczych 

 
Dane nie są przesyłane z monitora pacjenta do MIRUS Controllera. 
Za pomocą monitora pacjenta nie steruje się MIRUS Controllerem (np. przerwa audio). 
 
Uwaga: 
Więcej informacje zawiera instrukcja obsługi ARKON Data Bridge. 
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Niebezpieczeństwo w wyniku niekompletnie przesłanych danych 
Dane przesłane do monitora pacjenta, jak np. wartości pomiarowe, alarmy, zostaną tam być 
może wyświetlone niekompletnie lub nieprawidłowo. Dane te mają charakter uzupełniający w 
stosunku do MIRUS Controllera jako pierwotnego źródła alarmu, aby utworzyć rozdzielony 
system alarmowy z niepotwierdzonym przesyłem alarmu zgodnie z IEC 60601-1-8. Wyłącznie 
MIRUS Controller należy wykorzystywać jako pierwotne źródło alarmów i wgląd do wartości 
pomiarowych. 
 
Niebezpieczeństwo w wyniku opóźnionego przesyłu danych 
Sygnały wartości pomiarowych i alarmów MIRUS Controllera mogą ulec opóźnieniu przed 
przesyłem do monitora pacjenta. Czasy opóźnienia mogą być różne, w zależności od 
warunków, w których pracuje produkt. Z tego powodu nie są dostępne wyspecyfikowane czasy 
opóźnienia. 
 
 
10.5.3 Złącze RJ22/RJ10 
 
Za pośrednictwem złącza RJ22/RJ10 występujący sygnał alarmowy o wysokim priorytecie jest 
przesyłany do podłączonego urządzenia razem z wezwaniem pielęgniarki. Przesłanie odbywa 
się za pośrednictwem bezpotencjałowego styku przełączającego. Przesłanie danych do 
MIRUS Controllera jest niemożliwe. 
 
 
Okablowanie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5.4 Złącze LAN (RJ45) 
 
Złącze LAN używa TCP-IP i jest wykorzystywany wyłącznie do serwisu realizowanego przez 
autoryzowanych specjalistów. Ze względów bezpieczeństwa złącze to jest dezaktywowane 
podczas aplikowania anestetyków wziewnych. 
 
 
 
10.5.5 Złącze kart SD 
 
Za pomocą złącza karty SD (micro SD) można aktualizować (update) oprogramowanie MIRUS 
Controllera. Ze względów bezpieczeństwa wymagana jest do tego dedykowana i kodowana 
karta SD (SW update), którą w razie potrzeby udostępnia producent (TIM). 
 
Uwaga: 
Więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania zawiera rozdział 6.2.10 w 
dodatkowych informacjach (Additional Information (AI)) dotyczących MIRUS Controllera. 
 
 
Za pomocą złącza karty SD (micro SD) można pobrać dane dziennika zdarzeń MIRUS 
Controllera np. do celów naukowych. Ze względów bezpieczeństwa wymagana jest do tego 
dedykowana i kodowana karta SD (Data download), którą można nabyć u producenta (TIM). 
  

Pin 2 
Pin 4 
Pin 1 
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10.6 Materiały elementów zewnętrznych MIRUS Controllera 
 
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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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 
etCO2 Końcowo-wydechowa koncentracja CO2 
etDes Końcowo-wydechowa koncentracja Desfluranu 
etIso Końcowo-wydechowa koncentracja Izofluranu 
etSevo Końcowo-wydechowa koncentracja Sewofluranu 
etVA 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 
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 
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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 
Vti/kg Objętość wdechowa jednego oddechu na kilogram masy ciała 
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12 Alarmy o wysokim priorytecie 
 

Alarm Co robi MIRUS Controller? Co należy sprawdzić lub zrobić? 
Urządzenie 
pochylone! 

Wstrzymuje podawanie 
anestetyku i zamyka wszystkie 
zaworu do czasu, aż MIRUS 
Controller zostanie z powrotem 
ustawiony na równej powierzchni. 

1. Ustaw MIRUS Controller na równej 
powierzchni. 

Błąd dozowania. 
Uruchomić VA? 

Zatrzymuje podawanie 
anestetyku. 

1. Zrestartuj podawanie anestetyku VA 
przez wciśnięcie przycisku Start i 
potwierdzenie lub wyłącz MIRUS 
Controller. 

Awaria! 
Wyłącz urządzenie. 

Zatrzymuje podawanie 
anestetyku. 
Przycisk Wyłącz staje się 
aktywny. 
Urządzenie prawdopodobnie 
wykryło poważną usterkę 
techniczną. 

1. Wyłącz MIRUS Controller. 
2. Poczekaj 5 sekund i włącz urządzenie 

ponownie. 
3. Jeżeli podczas autotestu pojawia się 

komunikat "Przepraszamy…", oznacza 
to, że MIRUS Controller jest poważnie 
uszkodzony. Niezwłocznie skontaktuj 
się z serwisem. 

Klapka wlewu 
otwarta! 

Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Zamknij klapkę otworu do napełniania. 

System ogrzewania 
nie działa 

Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Wyłącz MIRUS Controller. 

Wysokie etVA Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Czy stan pacjenta jest dobry (CO2, 
SpO2)? 

2. Czy ustawiony jest poprawny MAC ? 
3. Czy ustawienia alarmów są poprawne? 

Wysokie etCO2 Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Czy ustawienia respiratora są 
poprawne? 

2. Czy ustawienia alarmów są poprawne? 
3. Czy stan pacjenta jest dobry (CO2, 

SpO2)? 
Interfejs odłączony Wstrzymuje podawanie 

anestetyku. 
1. Podłącz ponownie wtyk interfejsu 

MIRUS Reflectora. 
Niskie etCO2 Wstrzymuje podawanie 

anestetyku. 
1. Czy ustawienia respiratora są 

poprawne? 
2. Czy ustawienia alarmów są poprawne? 
3. Czy stan pacjenta jest dobry? 
4. Czy w MIRUS Reflector występują 

wycieki? 
5. Czy ustawienia ECMO / ECCO2R są 

poprawne? 
Niskie etVA Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Czy podawanie jest aktywne (Przycisk 

Start!)? 
2. Czy ustawienia alarmów są poprawne? 
3. Czy interfejs MIRUS Reflectora jest 

poprawnie podłączony? 
Okluzja interfejsu Wstrzymuje podawanie 

anestetyku. 
 

1. Sprawdź czy interfejs MIRUS 
Reflectora nie jest zagięty albo 
poskręcany? 

2. Czy przepływ świeżego gazu 
w aparacie do znieczulenia wynosi min. 
1.5 * MV? 

Zbiornik na 
anestetyk jest pusty 

Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Napełnij zbiornik. 

Bateria UPS prawie 
rozładowana 

Urządzenie kontynuuje pracę. 1. Naładuj akumulator. 
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