
Dräger Perseus® A500
Guia rápido

Válvula APL

Traqueia intermédia 
com balão

Traqueia com 
peça em Y

Linha de amostra

Copo de condensados

Botão de ON/OFF

Dräger. Tecnologia para a vida.

Canister de Cal

Ligar as mangueiras de O2, Ar, N2O e AGS e o cabo da electricidade, que se encontram na parte traseira do equipamento.

Ligar o Perseus no botão dianteiro Verde (ON / OFF)

ACESSÓRIOS

(Os sensores de fluxo encontram-se no interior da cassete do paciente)
• Circuito do paciente de dupla traqueia com peça em Y + Filtro (Ocluir para o teste)
• Traqueia intermédia com balão de respiração manual
• Linha de amostra
• Copo de condensados
• Canister de Cal
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ECRÃ

UNIDADE DE MISTURA DE GÁS (CONTROLADA ELETRONICAMENTE)
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Ecrã tátil 
Quando se prime, abre funções 
ou janelas de diálogo. 

Flush de O2 
(lavagem de O2)

Visualização da pressão 
do sistema interno do 
paciente

Botão ON/OFF
Liga e desliga o 
equipamento

Tecla Luz 
Acende e apaga a luz 

de trabalho. Aumenta a 
luminosidade em 3 passos 

(suave, média e forte) 

Válvula de O2 para alternar entre:
- Aux O2: Posição normal de trabalho e teste. O2 adicional para 

óculos nasais depois de abrir o debitómetro
- Add O2: Posição para ventilação manual de emergência mesmo 

com a máquina DESLIGADA. Fornece O2 através da saída interna 
com a possibilidade de administrar gás halogenado.

Saída de O2, 
por ex. para óculos nasais 

ou máscara facial

Informação sobre 
a alimentação da 

rede elétrica e 
estado da bateria.

Informação do fornecimento 
de gases (O2, Ar e N2O) da 
rampa e das garrafas de gás 
se aplicável.

Botão rotativo
Utilizado para selecionar, 

ajustar e confirmar ajustes. 
Em determinadas situações 

ilumina-se com cor.

Tecla para silenciar os alarmes
Silencia todos os alarmes ativos 

durante 2 minutos.

Debitómetro de O2 
(fluxo para insuflação de O2)
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LIGAR O PERSEUS A500 PREMINDO O BOTÃO VERDE FRONTAL (ON / OFF)

TESTE DO EQUIPAMENTO

NO ECRÃ DE STANDBY/EM ESPERA
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Cor	 Significado

Verde  O sistema está totalmente operacional. O teste do 
 equipamento foi realizado nas últimas 24 horas.

Amarelo  O sistema está operacional com limitações.
 Existem limitações funcionais, por exemplo, sem N2O, etc.
 Ver no ecrã e se necessário tomar medidas adicionais 
 para garantir a segurança do paciente

Vermelho  O sistema não está operacional.
 Contacte o serviço técnico se necessário.

Teclas

Seguir os passos indicados no ecrã

• Ocluir a peça em Y com filtro
• Válvula APL a 30 mbar
• Válvula do painel central para baixo (Aux O2)
• Conectar a linha de amostra ao filtro e ao copo de condensados
• Premir no ecrã 
 • O teste é automático e dura cerca de 7 minutos
 

Selecionar a Tecla INICIAR. Utilizar o botão rotativo para 
modificar e confirmar todas as alterações.

Seleciona-se o Modo Ventilatório e parâmetros 
associados
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SEDE PRINCIPAL 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

AJUSTE DOS PARÂMETROS SEGUNDO O MODO VENTILATÓRIO ESCOLHIDO E MONITORIZAÇÃO DO VOLUME MINUTO9

Mensagens de Alarme
(Vermelho/Amarelo/Azul)

Clicando em cima da 
mensagem aparece a causa 

e solução de cada alarme

Monitorização de gases,
curvas e valores medidos

Tecla Standby/Em espera:
Finalizar a terapia

Ajuste de %O2, Fluxo,
Modo Ventilatório e

parâmetros ventilatórios 

Botão ON/OFF

Silênciar AlarmesBotão rotativo

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual de 
instruções fornecido pelo fabricante.


