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El present projecte ha estat realitzat per següent consorci: 

▪ LEITAT 

▪ Consorci de la Zona Franca 

▪ Hewlett-Packard 

 

 

Amb el lideratge científic de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell 

 

 

 

 

Versió 15 del manual (07/05/2020)  

Accés al contingut online: 

• Vídeo explicatiu 

• Manual d’instruccions 

• Formulari de recollida de dades 

• FAQs 

• Contactes 
 

 NOTA: Adreçar qualsevol dubte o consulta sobre aquest Manual d’ús a través del codi QR. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El sistema de ventilació mecanitzat LEITAT 1 és un dispositiu ideat per mantenir en suport vital 

al pacient en situació d'insuficiència respiratòria greu que requereix intubació i ventilació 

mecànica invasiva. No s'ha de considerar com un sistema de suport ventilatori parcial (ventilació 

mecànica no invasiva - VMNI) en pacient que ventili de forma espontània. No és una teràpia, és 

una intervenció de suport, un producte sanitari destinat a la teràpia de suport ventilatori i temporal 

que ventila al pacient mentre es corregeix el problema que va provocar la seva instauració. 

El dispositiu en la seva globalitat permet aplicar una forma de ventilació mandatòria amb un volum 

programable a un pacient mitjançant l'accionament mecànic d'un sistema de baló ressuscitador 

(AMBU) convencional. 

L'ús d'aquest equip és exclusivament per a investigacions clíniques i únicament en entorn 

hospitalari 

 

             Figura 1: Il·lustració del dispositiu 
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2. INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ 
 

2.1. VISIÓ GENERAL 
 

LEITAT 1 funciona com Ventilació Controlada per Volum i la forma de funcionament és de 

característica mandatòria. 

A cada cicle de ventilació es pot ajustar el temps inspiratori (en segons), que permet seleccionar 

la relació inspiració-espiració (I:E) desitjada. 

En el mode de funcionament normal, l'usuari pot controlar el número de cicles ventilatoris per 

minut (freqüència respiratòria), així com la quantitat d'aire insuflat mitjançant el control de les 

pales d'accionament. En el cas de detectar-se una pressió superior a 50 cmH2O, s'activa una 

alarma d'avís sonora i lluminosa i, automàticament, el mode de funcionament passa del Mode de 

"Control per Volum" a "Mode de Control per Pressió", mantenint el cicle d'1 inspiració per 2 

d'expiració però aplicant un volum d'aire que no superi la pressió de 50 cmH2O. 

 

Les especificacions tècniques de l'equip són les següents: 

 

DADES GENERALS 

Fabricant LEITAT & CZFB  

Model LT-RSP1 V.00 

 

DIMENSIONS MÒDUL 

Ample 710 mm 

Alt 460 mm 

Profunditat 500 mm 

Pes 27 kg 

 

VALORS ELÈCTRICS 

Voltatge 220-240 VAC (50Hz)  

Potència 100 VA (Max. 350VA) 
 

VALORS CLÍNICS 

Volum corrent 150 ml a 600 mL 

Caudal màxim (VMAX) 9 – 18 L/min 

Freqüència respiratòria (rpm) 12 a 30 rpm 

Pressió d’inspiració 15 a 50 cmH2O 

Pressió PEEP 0 a 20 cmH2O 

Temps inspiratori 0.6 - 1.5 segons 
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% d’O2 21% a 100% 
 

MODE RESPIRACIÓ PERMÈS 

Obligatori Sí 

Espontani No 
 

TIPUS DE VENTILACIÓ PERMESA 

No invasiva (NIV) No dissenyat per a això 

Invasiva (INV) Sí 
 

Taula 1. Especificacions tècniques LEITAT 1 

 

CONNEXIÓ ALIMENTACIÓ 

L'equip disposa d'un cable d'alimentació Schuko (CEE 7/7) de 2m amb presa a terra que es 

connecta per un extrem a la base posterior de l'aparell, dotada d'una protecció via un fusible de 

1,5A; i per l'altre costat a una presa de corrent de 220-240V de la instal·lació. 

 

CONSOLA DE COMANDAMENTS 

L'equip disposa d'una pantalla tàctil per a la parametrització i control de l'equip. A la part inferior 

de la pantalla es troben els botons de funció que serviran per posar en marxa l'equip, navegar 

per les diferents pantalles i gestionar les alarmes. 

Els paràmetres configurables pel personal mèdic autoritzat per al funcionament de l'equip són: el 

volum d'inspiració, el temps d'inspiració i la freqüència respiratòria. 

A més, a la consola de comandaments també es troben: l'interruptor de seguretat en cas d’error 

elèctric, un botó de comprovació del correcte funcionament de l'alarma i el brunzidor que emet 

l'alarma sonora. 

Finalment, a la part superior, hi trobem els testimonis lluminosos que ens indiquen l'estat de 

l'equip. 

 

PARÀMETRES CONFIGURABLES 

 
 

▪ Volum d’inspiració:     150 – 600 cm³ 

▪ Temps d’inspiració:                                                           0,6 – 1,5 s 

▪ Freqüència respiratòria:                                                    12 – 30 rpm 

▪ Pressió positiva al final de l’espiració (PEEP):                  0 - 20 cmH2O 

 

MONITORITZACIÓ I ALARMA 

L'equip disposa de diversos sensors que monitoritzen el seu funcionament supervisant 

paràmetres com el volum, la pressió, temps i altres algoritmes que permeten detectar alguna 

anomalia. 

A mode resum, les alarmes monitoritzades són les següents: 

• Desviació consigna volumètrica 

• Pressió màxima, superior a 50 cmH2O 
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• Pressió inferior a 15 cmH2O 

• Desviació en consigna de la freqüència respiratòria 

• Error mecànic 

• Error subministrament elèctric 

Totes les alarmes es manifesten de manera visual i mitjançant el brunzidor piezoelèctric. 

 

2.2. INDICACIONS D’ÚS 
 

Pacient que requereix ventilació mecànica i que les prestacions són suficients per ventilar-ho 

adequadament.  

Els pacients han de complir tots els criteris esmentats a continuació:  

• Pacients que a criteri clínic requereixin ventilació mecànica  

• No accés a un ventilador mecànic homologat * per falta de disponibilitat a causa d'una 
situació de crisi sanitària 

• Haver atorgat el consentiment informat per participar en l'estudi  

 
* Per tant s'accepta com no disponibilitat la no disponibilitat física en una unitat concreta de 

l'hospital i temporal en un moment donat. 

 

 

El més important a l'hora de prendre qualsevol decisió és l'observació contínua del malalt i la 

seva tendència evolutiva. Per tant, la indicació d’intubar o ventilar a un pacient és generalment 

una decisió clínica basada més en els signes de dificultat respiratòria que en paràmetres 

d'intercanvi gasós o de mecànica pulmonar, que només tenen caràcter orientatiu. 

 

2.3. MUNTATGE DEL SISTEMA 
 

Equip necessari per a la ventilació mecànica: 

 
 

Accessoris de la ventilació 
 

▪ Filtre HEPA 
▪ Intercanviador de calor i humitat (HME) 

 

Per a la intubació 
 

▪ Tub endotraqueal (TET): la mida depèn de l’edat i de la via d’entrada (boca, nas). Té 
baló en adults i en alguns pediàtrics.  

▪ Fiadors de diferent calibre.  
▪ Laringoscopi amb pales de diverses mides i curvatures.  
▪ Pinça de Maguill.  
▪ Xeringa per a insuflar el baló.  
▪ Sistema de fixació del tub (per exemple: Haid).  

 

Equipament de suport 
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▪ AMBU amb reservori i connexió a cabalímetre.  
▪ Dues fonts d’O2 : Una per al ventilador i una altra per a l’ambú.  
▪ Equip d’aspiració (estèril) i aspirador.  
▪ Cànula de Guedell.  
▪ Manòmetre per mesurar la pressió del baló.  

 

Muntatge 
 

▪ Branca inspiratòria: tubuladura des de ventilador (extrem del baló ressuscitador) fins a 

pacient, amb connexió intermèdia a una vàlvula unidireccional pel seu extrem inhalatori.  

▪ Branca espiratòria: des de vàlvula unidireccional (extrem exhalatori) amb opció a aire 

ambient (PEEP 0) o amb connexió a tubuladura fins al recipient amb columna d’aigua 

per generar PEEP de 0 a 20 cm. 

o Atenció, utilitzar només amb aigua destil·lada per a evitar el creixement de 

bactèries. 

▪ Sensor de fluxe, col·locat entre la vàlvula bidireccional i el filtre. 

▪ Filtre d’alta eficiència, col·locat entre sensor de fluxe i pacient. 

▪ Humidificador entre el filtre i el pacient. 

▪ Línia de connexió d’oxigen de baló ressuscitador al cabalímetre de paret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema muntatge LEITAT 1 

 

Posada en marxa de l’equip 
 

Un cop finalitzat el muntatge, connectar l'equip a l'endoll. Als 5 segons el sistema carrega i 

s'activen els mecanismes de seguretat. Sonarà una alarma que ens indica que hem d'activar la 

supervisió d’error elèctric, i alhora el bon funcionament de l'avisador acústic de les alarmes. En 

aquest moment, s'ha de canviar la posició de l'interruptor "Power check" a ON, i l'alarma deixarà 

de sonar. 

A continuació, es pot procedir a la configuració dels paràmetres funcionals de ventilació i posar 

l’equip en marxa. 

SENSOR DE PRESSIÓ 

SENSOR DE FLUXE 
FILTRE 
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Per a la desconnexió, s'aplica el mateix procediment. 

En desconnectar l’equip de la paret, l'alarma d’error elèctric avisarà que no hi ha corrent. En 

aquest moment canviem la posició de "Power check" a OFF i l'alarma deixarà de sonar. 

Per a l'emmagatzematge de l'equip, l'interruptor ha d'estar en OFF. En cas contrari sonarà 

l'alarma fins a esgotar la bateria. 

Sempre que es consideri, es pot verificar el funcionament de l'alarma acústica prement el botó 

"Alarm Test". 

 

2.4. FUNCIONAMENT DE LA CONSOLA DE COMANDAMENTS 
 

El HMI (sigles de Human-Machine Interface) és el panell de control gràfic mitjançant el qual 

l'operador del dispositiu pot controlar el procés de ventilació, mitjançant les següents pantalles: 

▪ 4 botons físics (F1 a F4) per a les funcions: 
 

▪ F1: Start/Stop 
▪ F2: Canvi entre pantalles d’usuari 
▪ F3: Accés a la pantalla “Más” 
▪ F4: Reset d’alarmes 

 
▪ 9 pantalles d’usuari: 

 

▪ Principal 
▪ Calibratge 
▪ Configuració mèdica 
▪ Alarmes 
▪ Més 

 
 

Les principals zones de les que consta el HMI són les següents: 

 

Figura 3: Zones de pantalla 

 

A continuació, es descriuen les diferents pantalles disponibles: 

 

1 |  ZONA D’ALARMES 
 

A la Zona d’Alarmes es representen les alarmes de Pressió Excessiva i Pressió Insuficient. 

ZONA D’ALARMES 

ZONA DE CONTROLS 

ZONA DE TECLES DE FUNCIÓ 

▪ Versió 
▪ Rellotge 
▪ Monitorització 1 
▪ Monitorització 2 
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Quan les alarmes estan NO ACTIVES, les etiquetes “Presión Excesiva” i “Presión Insuficiente” 

apareixen en gris. 

Quan les alarmes estan ACTIVES, les etiquetes “Presión Excesiva” i “Presión Insuficiente” 

apareixeran intermitents en vermell.  

 

 

Figura 4: Zona d’alarmes amb les alarmes NO actives 

 

 

       Figura 5: Zona d’alarmes amb l’alarma de Pressió Insuficient activa 

 

2 |  PANTALLA PRINCIPAL 

En aquesta pantalla l’operador controla el procés principal del ventilador: 

 

 

      Figura 6: Pantalla Principal 

En aquesta pantalla l'operador pot introduir valors en els paràmetres de control, així com 

controlar els valors de pressió i volum que el sistema està registrant. 

 

Paràmetres de control 
 

▪ Freqüència respiratòria: número de cicles respiratoris per minut. 
▪ Valor mín: 12 cicles/min 
▪ Valor màx: 30 cicles/min 

  

▪ Temps respiratori: interval de temps que dura el moviment d’inspiració. 
▪ Valor mín: 0.6 segons 
▪ Valor màx: 1.5 segons 

  

▪ Volum a entregar: 
▪ Valor mín: 150 ml 
▪ Valor màx: 600 ml 

 

Valors de monitorització 
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▪ Relació Temps d’inspiració – Temps d’expiració 
▪ Lectura de pressió màxima entregada a l’última cicle, en centímetres d’aigua 

(cmH2O) 
▪ Lectura de volum entregat en l’últim cicle, en mil·lilitres (ml) 

 

Un cop introduïts els paràmetres de control, l'usuari haurà de prémer la tecla F1 (On / Off) 

per iniciar el procés. 

 

Botons flotants a la pantalla 

 

A la pantalla principal hi ha 2 botons flotants que serveixen per accedir a les 2 pantalles de 

monitorització que té el sistema respiratori. Aquestes pantalles serveixen per augmentar la 

mida dels valors més importants per al personal sanitari. 

 

3 |  PANTALLA CALIBRATGE 

 

En la pantalla de calibratge, l’usuari pot calibrar el sistema. La mateixa és accessible des 

de la pantalla “Principal” mitjançant el botó F2.  

 

El dispositiu està calibrat en el procés de fabricació i per tant l'usuari no ha de utilitzar-la, 

llevat que detecti desviacions o hi hagi trencament / substitució de l’AMBU. En aquest cas, 

es recomana contactar immediatament amb el servei tècnic. 

 

El calibratge del sistema relacionarà posicions d'obertura i tancament de l'actuador amb 

mesuraments de volum entregat que l'usuari pot observar durant el procés de calibratge. 

Aquest procediment ha de ser realitzat com a mínim un cop abans d'iniciar el funcionament 

normal de l'aparell. 

Nota: en aquesta pantalla, el valor de posició 0 (zero) correspon a la posició màxima 

d'obertura de l'actuador; és a dir, la posició en la qual l'actuador es troba més allunyat del 

baló. 

 

 
           Figura 7: Pantalla de calibratge 

 

Procés de calibratge del mecanisme d’accionament  
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Com a mesura preventiva, cada vegada que s'iniciï un procés de calibratge, prémer el botó 

"Borrar Todo". 

 

1 | La posició inicial serà la mateixa durant tot el procés de calibratge. Per determinar-la, 

portar l'actuador mitjançant els botons "Abrir" i "Cerrar" a la posició en què toca el baló 

sense pressionar-lo, i anotar el valor que aparegui en el camp "Pos. Actual ". 

 

2 | Mitjançant el botó "On / Off", iniciar els cicles del dispositiu 

 

3 | Amb el dispositiu en marxa, introduir el valor anotat al camp "Pos. Inicial ". Aquest 

valor no variarà durant tot el procés de calibratge 

 

4 | La selecció de valors consigna de posició final i introduir-lo al camp "Pos. Final ". 

 

5 | Els cicles que realitzarà l'actuador en aquest moment estaran compresos entre els 

valors "Pos. Inicial "i" Pos. Final ". 

 

6 | El camp "Lectura vol." s'actualitzarà al finalitzar cada cicle amb el valor de cabal lliurat. 

Aquesta lectura ha de ser introduïda al camp "Consigna volumen" 

 

7 | Pressionar el botó "Guardar" per introduir el punt de calibratge 

 

8 | Si s'han introduït entre 3 i 50 punts de calibratge, passem al següent pas. En cas 

contrari, tornem al pas 5, tenint en compte que la posició final de l'actuador no ha de 

repetir-se. 

 

9 | Si s'han introduït entre 3 i 50 punts de calibratge, passem al següent pas. En cas 

contrari, tornem al pas 5, tenint en compte que la posició final de l'actuador no ha de 

repetir-se. Cal tenir en compte que l'últim punt introduït ha de ser el més proper 

possible a la posició de màxim tancament de l'actuador. 

 

10 | Pressionem el botó 'Aplicar' i confirmem que el calibratge ha estat realitzat 

correctament. 

 

11 | Cal desconnectar el dispositiu de la xarxa elèctrica després d'haver finalitzat el 

present calibratge 

 

4 |  PANTALLA CONFIGURACIÓ MÈDICA 
 

En aquesta pantalla el personal mèdic pot configurar paràmetres interns del sistema, com 

ara toleràncies o llindars. La mateixa és accessible des de la pantalla "Calibración" botó F2. 

 

 

  IMPORTANT:  
 

Els valors mostrats i editables en aquesta pantalla no haurien de modificar-se durant el 

funcionament normal del dispositiu, sinó en operacions d'ajust, posada en marxa o 

manteniment que siguin necessàries. 
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Figura 8: Pantalla de Configuració Mèdica 

 

▪ “Tolerancia error Volumen”: Diferència percentual acceptable entre el volum lliurat 

desitjat i el mesurat. Si el valor mesurat en un cicle està dins de la franja, es manté la 

consigna en el següent. 

 

▪ “Corrección Volumen”: Si la diferència entre el volum lliurat desitjat i el mesurat supera 

la tolerància descrita en el punt anterior, el proper cicle se li afegirà o reduirà al valor 

consigna aquest percentatge de la diferència resultant, sense que això afecti el camp 

“Volumen” de la pantalla "Principal". 
 

 
▪ “Presión máxima”: Valor màxim de pressió acceptat. En el moment en què aquesta 

pressió és superada, el dispositiu ha de donar per finalitzada la inspiració (tancament de 

l'actuador) i procedir a realitzar l'expiració (obertura de l'actuador). Passa a mode control 

per pressió. 

 

▪ “Umbral alerta error de Volumen”: Tolerància del volum mesurat respecte al desitjat per 

disparar l'alarma corresponent (%). 

 

▪ “Tolerancia error Tiempo de ciclo”: Tolerància del temps de cicle mesurat respecte al 

desitjat per disparar l'alarma corresponent (%). 

 
 

 

5 |  PANTALLA CONTROL D’ALARMES 
 

En aquesta pantalla l'usuari pot consultar tant les alarmes actives com els warnings actius. 

Totes les alarmes i warnings romanen en aquesta pantalla fins i tot quan ja no estan actius 

fins que són eliminats mitjançant el botó F4, Reset Alarmas, pressionat des de qualsevol 

pantalla.  
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Figura 9: Pantalla d’Alarmes 

 

A continuació, es descriuen les diferents alarmes i warnings generats pel dispositiu. En 

el cas de les alarmes, sona un senyal acústic. En el cas dels warnings, no sona cap 

senyal acústic. 

 

 
Figura 10: Alarmes i warnings del dispositiu LEITAT 1 

 

6 |  PANTALLA VERSIÓ 
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En aquesta pantalla és possible consultar la versió de firmware carregada en cada un dels 

components de l'aparell. La mateixa és accessible prement el botó "Versión" a la pantalla 

"Más". Aquesta última és accessible des de qualsevol pantalla prement F3. 

 

  Figura 11: Pantalla Versió 

 

7 |  PANTALLA RELLOTGE 
 

En aquesta pantalla és possible configurar la data i l'hora del dispositiu. La mateixa és 

accessible prement el botó "Reloj" a la pantalla "Más". Aquesta última és accessible des de 

qualsevol pantalla prement F3. 

Per modificar l'hora i / o la data, prémer sobre el camp on es mostren aquests valors i utilitzar 

el teclat mostrat per pantalla per a aquesta finalitat. En acabar, és possible finalitzar la 

introducció de dades mitjançant el botó "intro", i només caldrà prémer el botó "Aplicar" per 

fer efectiu el canvi. 

 

Figura 12: Pantalla Rellotge 

8 |  PANTALLA MONITORITZACIÓ 1 
 

Aquesta pantalla és accessible des de qualsevol pantalla prement F3 i activant la opció 

“Monitorización 1”. 

La pantalla de monitorització 1 és una pantalla que serveix per a monitoritzar els següents 3 

valors: 

• Volum subministrat 

• Pressió subministrada 

• Freqüència respiratòria  
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El propòsit d'aquesta pantalla és que es puguin veure els valors de lluny, al voltant d'uns 2,5 

metres. 

Aquesta pantalla també consta d'un botó flotant que navega cap a la pantalla principal. Des 

d'aquesta pantalla no es permeten canvis en els objectius desitjats. Aquests s'han de fer des de 

la pantalla principal. 

 

 

Figura 13: Pantalla Monitorització 1 

 

9 |  PANTALLA MONITORITZACIÓ 2 
 

Aquesta pantalla és accessible des de qualsevol pantalla prement F3 i activant la opció 

“Monitorización 2”. 

La pantalla de monitorització 2 és una pantalla que serveix per a monitoritzar els següents 2 

valors: 

• Volum subministrat 

• Pressió subministrada 
 

El propòsit d'aquesta pantalla és que es puguin veure els valors de lluny, al voltant d'uns 2,5 

metres. 
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Aquesta pantalla també consta d'un botó flotant que navega cap a la pantalla principal. Des 

d'aquesta pantalla no permet canvis en els objectius desitjats, aquests s'han de fer des de la 

pantalla principal. 

 

 

Figura 14: Pantalla monitorització 2 
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3. ADVERTÈNCIES O PRECAUCIONS D’ÚS 

 
L'objectiu d'aquesta secció és recollir informació referent als riscos resultants de l'ús incorrecte 
del ressuscitador automatitzat. 
 
S'estableixen tres nivells d'informació segons el seu grau de criticitat. 
 

- Advertències: Indiquen condicions que poden resultar en riscos per al pacient o per a 
l’operador. 

 
- Precaucions: Indiquen condicions que poden afectar o damnificar l’equip o els seus 

accessoris. 
 

- Informacions Addicionals: Recullen informacions complementàries, que ajuden a 
entendre el funcionament de l’equip. 

 
 

3.1. ADVERTÈNCIES 
 

La següent informació mostra les condicions que poden ocasionar un risc per a la seguretat del 
pacient i / o operador. 
 
El sistema de ventilació mecanitzat LEITAT 1 és un ajut temporal a la funció ventilatòria dels 
músculs inspiratoris. No és una teràpia, és una intervenció de suport, un equip destinat a donar 
suport ventilatori i temporal que ventila al pacient mentre es corregeix el problema que va 
provocar la seva instauració. 

3.1.1 | Responsabilitats de l’operador 

Abans d'utilitzar el ressuscitador automatitzat, haurà de llegir-se i comprendre completament 
aquest manual. L'ús de l'equip abans de la comprensió completa de les seves característiques 
i funcions pot resultar en condicions de risc per al pacient, l'operador i el mateix equip. 
 
Un cop llegit i entès aquest manual, s'ha de mantenir en un lloc accessible per a la seva ràpida 
consulta en cas de necessitat. 
 
Aquest ressuscitador automatitzat SEMPRE s'ha d'utilitzar d’acord amb les especificacions 
contingudes en aquest manual. 
 
Aquest equip ha de ser manipulat i operat només per professionals degudament capacitats. 
  
Les alarmes del ressuscitador automatitzat indiquen una situació de perill, de manera que 
requereix l'atenció de l'operador i MAI han de ser ignorades. 
 

3.1.2 | Manteniment 

Aquest ressuscitador automatitzat és un equip de suport vital. En el cas de detectar-se algun 
problema o mal funcionament amb l'ús o funcionament de l'equip, HAURÀ de substituir-se per 
un altre mentre se’n supervisa el funcionament en tot moment. 
 
Per a la neteja de l'equip s'aplicaran els mateixos protocols de neteja establerts a l'hospital per 
a la neteja d'equips mèdics en la unitat de cures intensives. 
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L'ampolla del regulador de pressió (PEEP) ha d'omplir-se únicament amb aigua destil·lada per 
evitar problemes de generació de bacteris. 
 

3.1.3 | Accessoris 

Utilitzeu sempre accessoris, parts i peces originals de l'equip. La modificació o substitució per 
peces no originals podria ocasionar un funcionament incorrecte d'aquest equip. A més, el no 
compliment d'aquest punt podria posar en risc la seguretat del pacient i de l'operador. 
 

3.1.4 | Bateries 

El sistema d'alarma del ressuscitador automatitzat compta amb una bateria per a que, en cas 
d’error del sistema elèctric d'alimentació, n’asseguri el funcionament durant al menys 20 minuts. 
En cas que detecteu bateria baixa del sistema d'alarma, aquesta s’haurà de substituir 
immediatament, supervisant l'equip en tot moment entre la detecció fins a la substitució de la 
bateria. 
 
En cas que sigui necessari substituir la bateria del sistema d'alarma, s’haurà de substituir per 
una d'idèntiques característiques. La substitució de la bateria per una de diferents 
característiques podria comportar un funcionament inadequat del sistema d'alarma. 
 

3.1.5 | Eliminació 

Totes les parts i peces substituïdes s'han d'eliminar segons el que determina la legislació local 
on l'equip es troba instal·lat. 
 
Cal parar especial atenció a la bateria del sistema d'alarma i als components electrònics, que 
han de ser tractats com a residu especial i eliminar-se de manera independent a la resta de 
l'equip, ja que poden presentar un risc per al medi ambient. 
 

3.1.6 | Seguretat elèctrica 

Utilitzeu SEMPRE una xarxa d'alimentació CA que ofereixi connexió per clavilla de terra. 
 
Mai desmunteu la caixa que conté el sistema elèctric del ressuscitador automatitzat. Aquesta 
operació presenta risc de xoc elèctric. 
 
El corrent de fuga mesurada en l'equip és de 0.58 mA, amb què no hi ha risc de provocar trets 
intempestius dels diferencials per l'acumulació d'equips. 
 

3.1.7 | Compatibilitat electromagnètica 

L'ús d'aquest equip és segur, però requereix precaucions especials en relació a la seva 
compatibilitat electromagnètica. 
 

▪ Només connectar aquest equip a una presa de corrent amb connexió a terra. 
▪ Mai desconnectar el cable de connexió a terra de l'equip. 

 
 

3.2. PRECAUCIONS D’ÚS 
 
A continuació, s'indiquen condicions que poden afectar o danyar l'equip o els seus accessoris. 

3.2.1 | Instal·lació 

Quan es trobi en funcionament, aquest ressuscitador automatitzat: 
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▪ MAI s’ha de cobrir o col·locar de manera que el seu accés quedi bloquejat o se’n tapin 
les entrades de ventilació. Aquestes entrades estan localitzades als laterals de l’equip. 
 

▪ MAI ha de col·locar-se aquest equip directament a fonts de calor o a aquells llocs on 
pugui mullar-se o patir esquitxades. 
 

▪ Col·loqueu aquest equip damunt una superfície ferma i horitzontal. 
 

3.2.2 | Manteniment 

Per assegurar el correcte funcionament de l'equip s'han de fer les següents accions: 
 

▪ Check List de Verificació Inicial: 
 

Realitzeu una verificació de l'estat general de l'equip, així com els aspectes de neteja, 
muntatge i connexions amb font d'energia elèctrica. 
 
Recomanem que aquesta operació es realitzi diàriament o abans de la seva utilització. 
 

▪ Prova de Verificació Funcional – PVF: 
 

Realitzeu la verificació funcional de l'equip, així com el funcionament dels recursos 
d'alarma i monitorització, per mitjà de simulacions de falles, utilitzant-se un simulador 
pulmonar. 
 
Recomanem realitzeu aquesta operació abans de l'ús de l'equip en un pacient o quan hi 
hagi dubtes sobre el funcionament de l'equip. 
 

3.2.3 | Neteja, desinfecció i esterilització 

Per a la neteja de l'equip s'aplicaran els mateixos protocols de neteja establerts a l'hospital per a 
la neteja d'equips mèdics en la unitat de cures intensives. 
 
Mai submergiu l'equip en solució líquida, ni permeteu l'entrada de líquids en la seva part interna. 
 
No utilitzeu mai abrasius sobre la superfície del ressuscitador automatitzat, especialment sobre 
la seva pantalla. 
 
Les tubuladures subministrades amb l'equip poden ser esterilitzades en autoclau. 
 
El sensor de flux pot ser esterilitzat per òxid d'etilè (ETO). 


