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Autorių teisės 

„Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment 

Co., Ltd“ 

Pareiškimas 

Įmonei priklauso visos šio vadovo autorių 

teisės, įskaitant išleistus ir neišleistus 

dokumentus, ir įmonė šį vadovą klasifikuoja 

kaip klasifikuotą dokumentą. Naudotojas šį 

dokumentą gali naudoti tik kaip pavyzdį 

suprasti įmonės produktą ir jo veikimą arba 

produktui atliekamą techninę priežiūrą. Šio 

vadovo naudojimas propagandos arba bet 

kokiais kitais nederamais tikslais yra neteisėtas. 

Siekdama užkirsti kelią pažeidimams, įmonė 

pasilieka teisę ginti savo teises ir interesus 

teisėtomis priemonėmis pagal Autorių teisių 

įstatymo nuostatas. 

Išskyrus tuos atvejus, kai įmonė raštu tai 

leidžia, partneriai negali kopijuoti, naudoti ar 

atskleisti trečiajai šaliai vadove esančios 

informacijos. Neatsakome už jokius neteisėtus 

veiksmus ar problemas, susijusias su trečiosios 

šalies interesais. 

Visa šiame vadove esanti informacija yra 

teisinga. Įmonė neatsako už bet kokią atsitiktinę 

žalą arba gyvybei gresiantį įvykį, kuriuos 

tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia netinkamas 

prietaiso naudojimas ar veikimas. Įstatymai 

saugo visą šiame vadove esančią informaciją. 

Šio vadovo turinys gali keistis be išankstinio 

įspėjimo. 
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1. Produkto apžvalga 
Ačiū, kad įsigijote „HbO–SMART“ 

pulsoksimetrą. Šis produktas daugiausia 

naudojamas matuoti pacientų deguonies sotį 

(SpO2), pulso dažnį (PD) ir perfuzijos indeksą 

(PI). PI susijęs su paciento pulso stiprumu 

matavimo vietoje. PI matuojamas procentais 

(%) ir optimali vertė yra 20 %, rodanti labai 

stiprų pulsą. Produkte įrengti aukšto / žemo 

SpO2 ir PD vaizdiniai bei garsiniai signalai. 

Taikomoji prietaiso dalis pagaminta iš silicio 

dioksido gelio. Prieš naudodami prietaisą, 

atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą. 

1.1. Išvaizda 

 
Pav. 1: Ekranas, mygtukas 

Pav. 2. 

Pav. 3: ertmė virvelei, apatinis dangtelis 

1.2. Pavadinimas ir modelis 
Pavadinimas: pulsoksimetras. Modelis: „HbO–

SMART“. 

2. Naudojimas 
„HbO–SMART“ pulsoksimetras skirtas naudoti 

buityje arba ligoninėse neinvaziniam deguonies 

soties, pulso dažnio ir perfuzijos indekso 

matavimui. Prietaisą galima naudoti vaikams ir 

suaugusiems. Prietaisas skirtas tik tikrinti 

vietoje. 

 

 

3. Matavimo principai 
Pulsoksimetro matavimo principai remiasi 

Lambert‘o ir Beer‘o dėsniu. Raudonoje šviesoje 

ir netoli infraraudonosios šviesos zonos esančio 

redukcinio hemoglobino (RHb) ir 

oksihemoglobino (Hbo2) spektro sugėrimo 

savybės skiriasi. Pulsoksimetras apskaičiuoja 

šviesos intensyvumo sugėrimo skirtumo Spo2, 

PD ir PI, išmatuodamas su kiekvienu pulsu 

sugertos raudonos ir infraraudonosios šviesos 

santykį. 

4. Įspėjimai 

4.1. Atsargumo priemonės 
1. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai 

perskaitykite naudotojo vadovą. 

2. Prietaisu negalima pastoviai matuoti 

pulsą. 

3. Elektriniai–chirurginiai prietaisai ir 

defibriliatoriai daro įtaką šio prietaiso 

veikimui. 

4. Prietaiso negalima naudoti kartu su MRT 

ar KT įranga. 

5. Naudodami prietaisą, pernelyg didele jėga 

nespauskite silikoninės briaunelės. 

6. Prietaiso negalima naudoti degioje ar 

sprogioje aplinkoje. 

7. Prietaisas atlieka pagalbinį paciento 

analizės vaidmenį. Galutinė diagnozė 

priimama pagal klinikinius požymius ir 

simptomus. 

8. Naudodami prietaisą ilgą laiką, 

periodiškai keiskite bandymo vietą. Kas 

dvi valandas tikrinkite paciento odos 

integralumą ir cirkuliavimo sąlygas, kad 

priimtumėte atitinkamus pataisymus. 

9. Prietaiso apdorojimas autoklave, vinilo 

oksidu arba jutiklio panardinimas į skystą 

dezinfekcinę medžiagą pažeis prietaisą ir 

dėl to prietaisas rodys klaidingus 

rodmenis. 

10. Šiame vadove nurodytas prietaisas kartu 

su priedais ir elementais atitinka vietos 

įstatymus bei reglamentus. 
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11. Prietaisas atitinka IEC60601-2 

elektroniniams medicininiams 

produktams ar sistemoms taikomus 

elektromagnetinio suderinamumo 

reikalavimus. Radijo transliavimo įranga 

arba kitokie elektromagnetiniai trukdžiai 

gali daryti įtaką šio prietaiso veikimui. 

12. Nešiojama radijo ryšio įranga gali daryti 

įtaką šio prietaiso veikimui. 

13. Nenaudokite prietaiso šalia kitų radijo 

prietaisų ar nedėkite ant kitų prietaisų. 

14. Gabenant pacientus, pavyzdžiui, 

greitosios pagalbos automobiliu ar 

kitomis transporto priemonėmis, 

nerekomenduojama naudoti prietaiso. 

15. Neturėdami išankstinio leidimo, 

neišardykite ar nebandykite remontuoti 

prietaiso. 

16. Pacientą liečiančios prietaiso medžiagos: 

ISO 10993 reikalavimus atitinkanti 

medicininė silicio dioksido gelio 

briaunelė. 

17. Aplinkos temperatūra negali būti 

aukštesnė kaip 40 °C. Rekomenduojamas 

ilgiausias pritaikymo laikas negali viršyti 

dviejų valandų. 

18. Prietaisas neskirtas naudoti ant mažiau 

nei 20 kg sveriančių pacientų, nėščiųjų ir 

krūtimi maitinančių moterų. 

19. Šalindami elementus, laikykitės vietos 

taisyklių. Niekada nemeskite elementų į 

ugnį! 

20. Šis prietaisas neturi garsinių signalų. 

21. Prietaisas parengtas naudoti, kai aplinkos 

temperatūra yra 40 °C. Laikotarpis, per 

kurį aplinkos temperatūra nuo mažiausios 

sandėliavimo temperatūros pasiekia 

didžiausią yra 15 ± 5 min. 

4.2. Neteisingų matavimų priežastys 
1. Svarbių hemoglobino indikatorių 

sutrikimas (pavyzdžiui, anglies turintis 

hemochromas arba methemoglobinas). 

2. Pernelyg didelis intravaskulinės 

dažančios medžiagos kiekis (pavyzdžiui, 

indocianino žalia arba metileno mėlyna). 

3. Aplinkos šviesos poveikis; jeigu būtina, 

jutiklį uždenkite apsauginiu dangteliu. 

4. Pernelyg didelis paciento judėjimas gali 

būti klaidingai nustatytas kaip pulso 

signalai ir gali daryti įtaką šio prietaiso 

matavimams. 

5. Ritmiškas venų tvinksėjimas. 

6. Jutiklio ir kraujospūdžio apyrankės 

uždėjimas ant tos pačios arterijos ar 

kraujagyslės. 

7. Pernelyg mažas kraujospūdis, sistolinis 

kraujospūdis, ūmi anemija arba 

hipotermija. 

8. Širdies sustojimas arba šokas. 

9. Pernelyg lygūs arba netikri nagai. 

10. Silpnas pulsas arba perfuzija. 

11. Nedidelis hemoglobino kiekis. 

12. Pernelyg ilgi nagai arba nagų lakas ir 

kitos ant nagų esančios kosmetinės 

priemonės. 

13. Kraujo deguonies bangų formos 

nesusinormalizavusios; kai signalas per 

silpnas, bangos formos amplitudė 

sumažėja; dėl pernelyg mažos bangos 

formos amplitudės gali susidaryti 

netikslūs matavimo rezultatai. 

5. Simbolių aprašymas 
 

Simbolis Aprašymas 

 

BF tipo taikomoji 

dalis 

%SpO2 
Deguonies pulso 

sotis 

PI% Perfuzijos indeksas 

PD Pulso dažnis 

 
Elemento galingumo 

indikacija 

 
Dėmesio 

 
Elemento orientacija 

 
CE žymuo 

 

Naudojimo 

instrukcijų nuoroda 

IP22 
Drėgmės 

klasifikacija 

 
Serijos numeris 
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Simbolis Aprašymas 

 

Gamintojo 

informacija 

 
Pagaminimo data 

 
Įgaliotas atstovas 

Europoje 

 

Šalindami prietaisą, 

laikykitės vietos 

taisyklių 

 

Sandėliavimo 

temperatūra 

 

Sandėliavimo 

drėgmė 

 

Sandėliavimo 

atmosferos slėgis 

 

Neskirtas 

nuolatiniam 

stebėjimui (nėra 

Spo2 signalo) 

 

Pulso intensyvumo 

telegrafas 

 

6. Elemento montavimas 
1. Atidarykite elemento dangtelį pagal 4 

pav. pavaizduotą rodyklių kryptį. 

2. Įstatykite du *AAA tipo elementus į 

elementų skyrelį ir įsitikinkite, kad jie 

įstatyti teisingai pagal 4 pav. 

3. Uždarykite elementų dangtelį. 

 
4 pav. Pirštu nustumkite dangtelį į apačią. 

Pastaba:  

Jeigu elementus sumontuojate neteisingai, 

rizikuojate pažeisti prietaisą. Jei prietaiso 

nenaudosite ilgą laiką, išimkite elementus. 

7. Naudojimo instrukcijos 
1. Elementus sumontuokite pagal šešto 

skyrelio instrukcijas. 

2. Kaip pavaizduota 5 pav., atidarykite 

oksimetrą. 

3. Kaip pavaizduota 6 pav., įkiškite pirštą. 

4. Spustelėkite įjungimo mygtuką. 

5. Užtikrinkite, kad matuojami pirštas ir 

kūnas juda minimaliai. 

6. Pasižiūrėkite į prietaiso ekrano rodmenis. 

7. „Hbo–SMART“ turi keturias skirtingas 

naudotojo ekrano opcijas. Kai ekrane 

rodomi matavimai pasidarys stabilūs, 

spustelėjus įjungimo mygtuką, pasikeis 

ekrane rodoma informacija (pav. 7). 

 
5 pav. 6 pav. 

 
7 pav. 

8. Ištraukus paciento pirštą iš oksimetro, 

prietaiso ekranas rodys „Pirštas 

ištrauktas“ (angl. „Finger Out“) (8 pav.). 

Po aštuonių sekundžių prietaisas išsijungs 

savaime. 

9. Kai elementas turi ne daug energijos, 

ekrane bus rodomas išsikrovusio 

elemento simbolis (9 pav.). Po aštuonių 

sekundžių prietaisas išsijungs savaime. 

 
8 pav. 9 pav. 

8. Nustatymai 
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Meniu 
Nustatymų 

diapazonas 

Nustatymai 

pagal 

nutylėjimą 

Nedidėlė 

SpO2 riba 
85 – 99 proc. 90 proc. 

Nedidelė PD 

riba 

30 – 100 

tvinksnių per 

minutę 

50 tvinksnių 

per minutę 

Didelė PD 

riba 

100 – 200 

tvinksnių per 

minutę 

120 tvinksnių 

per minutę 

Garsas Galima pasirinkti 1–5 garso 

lygius ir garso išjungimą 

Išeiti Ilgai spauskite mygtuką 

Esant įjungtai nematavimo būklei „Pirštas 

ištrauktas“, nuspausdamas įjungimo mygtuką, 

naudotojas gali įeiti į žemiau nurodytus meniu 

nustatymus. 

 
10 pav. 11 pav. 

Įėjus į 10 pav. pavaizduotus meniu nustatymus, 

trumpais įjungimo mygtuko spustelėjimais 

keliausite per meniu parinktis. Ilgais 

spustelėjimais naudotojas galės reguliuoti to 

nustatymo parametrus. 

Norėdami išeiti iš meniu nustatymo, pasirinkite 

„Išeiti“ (angl. „Exit“) ir laikykite nuspaudę 

įjungimo mygtuką. 

Naudotojui nieko nespaudžiant, prietaisas po 30 

sekundžių savaime išeis iš meniu nustatymų. 

Jeigu matuojant SpO2 ar PD vertės viršija jų 

nustatytą ribą, prietaisas periodiškai pypsės ir 

mirksės skaitinė vertė. 

Nuspaudę įjungimo mygtuką išjungsite 

pranešimą apie šimtui sekundžių; po to 

pranešimas įsijungia iš naujo. 

9. Virvelės montavimas 
1. Perveskite plonesnį virvelės galą per 

prietaiso ertmę kaip pavaizduota 12 pav. 

2. Tada storesnį virvelės galą perveskite per 

plonesnę virvelės kilpą ir užtraukite kaip 

pavaizduota 13 pav. 

 
12 pav. 13 pav. 

Įspėjimas!  

1. Dėl smulkių dalių, prietaisą laikykite 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

2. Niekada prietaiso nepalikite kabančio ant 

virvutės vaikams pasiekiamoje vietoje. 

10. Produkto priedai 
 

Nr. Pavadinimas Daiktas Kiekis 

1 Virvelė Dalis 1 

2 AAA elementai Dalis 2 

3 Naudotojo vadovas Dalis 1 

 

11. Techninė priežiūra, sandėliavimas ir 
gabenimas 

Šio prietaiso naudingo tarnavimo laikotarpis 

yra penkeri metai, kai jis naudojamas kiekvieną 

dieną dešimties minučių laikotarpiu atliekant 

kiekvieną matavimą. Siekdami užtikrinti šį 

naudingo tarnavimo laikotarpį, vadovaukitės 

žemiau pateikta informacija: 

1. Užsidegus išsikrovusio elemento 

simboliui, nedelsiant pakeiskite 

elementus. 

2. Prieš ir po naudojimo nuvalykite prietaiso 

paviršių. 

3. Jei prietaiso nenaudojate ilgą laiką, 

išimkite elementus. 

4. Tikėtinas naudingo tarnavimo laikotarpis 

yra penkeri metai. 

5. Prietaisas prieš pristatymą jau buvo 

sukalibruotas, todėl jo iš naujo kalibruoti 

nereikia. 

6. Supakuotą prietaisą sandėliuokite švarioje 

ir gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje 

aplinkos temperatūra yra nuo -20 °C iki ~ 

55 °C, santykinė drėgmė ≤ 93 % bei, 



/Vertimas iš anglų kalbos/ 

kurioje nėra ėsdinančių dujų, stiprios 

mechaninės vibracijos ar 

elektromagnetinių laukų. 

7. Gabenimo reikalavimai – prietaisus 

pakraukite teisingai pagal išorinėje 

pakuotėje esančius simbolius ir 

apsaugokite nuo smūgių, susidūrimų, 

didelės vibracijos ir nepalankių oro 

sąlygų keliamo pavojaus. 

8. Visada prietaisą laikykite sausai. Labai 

drėgnos aplinkos daro įtaką prietaiso 

naudingo tarnavimo laikotarpiui ir gali jį 

pažeisti. 

9. Nebandykite patys vieni išardyti, 

remontuoti prietaiso ar jam atlikti 

techninę priežiūrą. 

10. Perdirbdami arba šalindami prietaisą ir 

elementus, laikykitės vietos taisyklių. 

 Jeigu ant oksimetro paviršiaus yra dulkių 

ar nešvarumų, nuvalykite jį 70 % 

alkoholiu. Prieš valydami, pamirkykite 

šluostę nedideliame alkoholio kiekyje. 

Neleiskite alkoholiui užlašėti arba patekti 

į prietaisą. Nuvalę, leiskite prietaisui 

išdžiūti. Venkite bet kokio skysčio 

prasiskverbimo į prietaisą. 

 Prietaisui nereikia atlikti numatytos 

techninės priežiūros ar kalibravimo 

veiksmų, išskyrus elementų keitimą. 

 Atsiradus bet kurioms iš žemiau pateiktų 

sąlygų, nebenaudokite prietaiso ir 

susisiekite su savo vietos aptarnavimo 

centru: 

1. Ekrane pasirodo neįprastos raidės ar 

skaičiai. 

2. Pakeitus elementus, prietaisas neįsijungia. 

3. Prietaisas negali atlikti matavimo 

veiksmų dėl per didelio suspaudimo, 

atlaisvėjusios spyruoklės, mygtuko 

gedimo ir kt. 

 Klinikinis bandymas yra dažnai 

naudojamas metodas tiksliai nustatyti 

deguonies sotį. Prietaisu išmatuotą venose 

esančio hemoglobino sotį palyginkite su 

CO-oksimetru ištirto arterinio kraujo 

rezultatu. 

 Naudojamo simuliatoriaus pavadinimas: 

„Index2 FLUKE“ simuliatorius, versija: 

3.0.0. 

 Simuliatorius naudojamas tik bandymo ir 

nuoseklumo tikslais; prietaiso matavimo 

tikslumas išbandomas klinikiniais 

palyginimais. 

 Galimos 

priežastys 
Sprendimai 

Neįsijungia Išsikrovęs 

elementas, 

neteisingai įdėtas 

elementas, 

prietaiso gedimas 

Pakeiskite 

elementą, iš 

naujo 

įdėkite 

elementą 

arba 

susisiekite 

su savo 

vietos 

klientų 

aptarnavimo 

centru 

Neįprastas 

SpO2 arba 

PD 

rodymas 

Pirštas įkištas 

negiliai, ryški 

aplinkos šviesa, 

silpna perfuzija 

arba labai žemas 

oksihemoglobinas, 

kad būtų galima 

teisingai išmatuoti 

Įkiškite 

pirštą 

teisingai ir 

bandykite iš 

naujo; 

venkite 

prietaisą 

naudoti 

esant ryškiai 

aplinkos 

šviesai; 

kreipkitės į 

ligoninę dėl 

tikslios 

diagnozės 

Nestabilus 

SpO2 arba 

PD 

rodymas 

Pirštas įkištas 

negiliai, pirštas 

kratomas arba 

pacientas juda 

Įkiškite 

pirštą 

teisingai ir 

bandykite iš 

naujo; 

venkite 

judėti 
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12. Techninės specifikacijos 
 

Rodymo režimas OLED 

Deguonies 

sotis 

Matavimo 

diapazonas 

70–99% 

Tikslumas 80–99% ± 

2%; 

70–79% ± 

3%; 

Jokio 

reikalavimo 

žemiau 70%  

Rezoliucija 1% 

Pulso dažnis Matavimo 

diapazonas 

30–240 

tvinksnių per 

minutę 

Tikslumas 30–240 

tvinksnių per 

minutę, ± 2 

tvinksnių per 

minutę arba ± 

2% 

(priklausomai 

nuo to, kuris 

didesnis) 

Rezoliucija 1 tvinksnis 

per minutę 

Kraujo perfuzijos indekso 

matavimo diapazonas 

0,3–20 % 

LED zondo bangų ilgis RAUDONAS 

660 ± 3 nm 

IR 905 ± 10 

nm 

Radiacija RAUDONAS 

2 mW 

IR 2 mW 

Elemento modelis Du AAA 

elementai 

Energijos suvartojimas < 30 mA 

Elemento naudingo 

tarnavimo laikotarpis 

Nuolat 

naudojant, 25 

val. su 

dvejais AAA 

1,5 V 

šarmingais 

elementais 

Darbinė temperatūra 5–40 °C 

Rodymo režimas OLED 

Sandėliavimo temperatūra -20-+55 ℃ 

Santykinė drėgmė ≤ 80%: jokio 

kondensato 

dirbant 

≤ 93%: jokio 

kondensato 

sandėliuojant 

Darbinis atmosferos slėgis 86–106 kPa 

Sandėliavimo atmosferos 

slėgis 

70–106 kPa 

Reagavimo laikas < 20 s 

Apsaugos nuo smūgių 

kategorija 

Vidinis 

energijos 

tiekimas 

Apsaugos nuo smūgių 

priemonė 

BF tipo 

taikomoji 

dalis 

Hermetiškumo priemonė IP22 

Grynasis svoris ~ 60 g (su 

elementais) 

Išmatavimai 69 x 35 x 29 

mm 

Veikimo režimas Netęstinis 

veikimas 

Duomenų 

vidurkis 

Spo2 Penkių iš 

eilės 

užfiksuotų 

pulsų 

vidurkis su 

po to 

einančiu 

eksponentiniu 

išlyginimu 

Pulso dažnis Vidutiniškai 

per 8 

sekundes 

Atnaujinimo 

laikas 

Spo2 Atnaujinimas 

per sekundę, 

atnaujinimo 

laikotarpis 

mažiau nei 20 

sekundžių 

Pulso dažnis Atnaujinimas 

per sekundę, 

atnaujinimo 

laikotarpis 

mažiau nei 12 
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Rodymo režimas OLED 

sekundžių 

 

13. Elektromagnetinio suderinamumo 
vadovas 

Pastaba:  

 Nenaudokite šio prietaiso arti kitų 

prietaisų arba neuždėkite ant jų. Jeigu jį 

būtina taip naudoti, įsitikinkite, kad jis 

veikia tinkamai. 

 Išskyrus gamintoja kaip vidinių 

sudedamųjų dalių atsargines dalis 

parduodamus kabelius, kitokių nei 

nurodyta kabelių naudojimas gali nulemti 

emisijos padidėjimą arba sumažėjusį šio 

produkto atsparumą išorės poveikiams. 

 Kadangi nešiojama radijo dažnio įranga 

gali daryti įtaką šio produkto veikimui, 

naudodami produktą venkite stiprios 

elektromagnetinės interferencijos, 

pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, 

mikrobangų krosnelių ir kt. 

 Naudotojas montuoja ir naudoja prietaisą 

pagal prie bylos pridėtą 

elektromagnetinio suderinamumo 

informaciją. 

(1) 

Vadovas ir gamintojo pareiškimai – 

elektromagnetinės emisijos 

Šis produktas skirtas naudoti toliau 

nurodomoje elektromagnetinėje aplinkoje. 

Produkto pirkėjas arba naudotojas užtikrina 

tai. 

Emisijos 

bandymas 
Atitiktis 

Elektromagnetinė 

aplinka – 

vadovas 

RD 

emisijos 

1 grupė Šis produktas 

naudoja RD 

energiją tik 

vidaus 

funkcijoms. Dėl 

to, jo RF emisijos 

yra nedidelės ir 

egzistuoja labai 

maža trukdymo 

arti esantiems 

elektroniniams 

įrenginiams 

galimybė. 

RD 

emisijos 

B 

kategorija 

Šis produktas 

skirtas naudoti 

visose patalpose, 

įskaitant buitį, ir 

tiesiogiai prie 

viešo nedidelės 

gyvenamųjų 

namų įtampos 

elektros tiekimo 

tinklo prijungtose 

patalpose. 

Darniosios 

emisijos 

Netaikoma 

Įtampos 

svyravimas 

/ 

mirksėjimo 

emisijos 

Netaikoma 

(2) 

Vadovas ir gamintojo pareiškimai – 

elektromagnetinis atsparumas 

Šis produktas skirtas naudoti toliau nurodomoje 

elektromagnetinėje aplinkoje. Produkto pirkėjas 

arba naudotojas užtikrina tai. 

Atsparum

o 

bandymas 

IEC60601 

bandymo 

lygis 

Atitikti

es lygis 

Elektromag

netinė 

aplinka – 

vadovas 

Elektrosta

tinis 

išlydis 

± 8 kV 

kontaktini

s išlydis 

± 15 kV 

oro 

išlydis 

± 8 kV 

kontakt

inis 

išlydis 

± 15 

kV oro 

išlydis 

Grindys turi 

būti 

pagamintos 

iš medienos, 

betono ar 

keramikinių 

plytelių; 

jeigu 

grindys 

padengtos 

sintetine 

medžiaga, 

mažiausia 

santykinė 

drėgmė 

30%. 

Elektrinis 

greitas 

trumpalai

kis 

pliūpsnis 

± 2 kV 

elektros 

tiekimo 

laidui 

± 1 kV 

įvesties / 

išvesties 

linijoms 

Netaiko

ma 

Netaikoma 
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Viršįtamp

is 

± 1 kV 

diferencia

linio 

režimo 

įtampa 

± 2 kV 

įprasto 

režimo 

įtampa 

Netaiko

ma 

Netaikoma 

Įtampos 

smukimai

, trumpi 

pertrūkiai 

ir įtampos 

pasikeiti

mai 

energijos 

tiekimo 

linijoje 

<5% UT 

0,5 

ciklui (> 

95% 

smukimas 

UT) 

40% UT 5 

ciklams 

(60% 

smukimas 

UT) 

70% UT 

25 

ciklams 

(30% 

smukimas 

UT) 

<5% UT 

5s (> 

95% 

smukimas 

UT) 

Netaiko

ma 

Netaikoma 

Elektros 

dažnio 

magnetini

s laukas 

(50 / 60 

Hz) 

3 A / m 3 A/m, 

50/60 

Hz 

Elektros 

dažnio 

magnetinis 

laukas turi 

tipinės 

komercinės 

aplinkos ar 

ligoninės 

horizontalia

s elektros 

dažnio 

magnetinio 

lauko 

savybes 

Pastaba: UT minima AC įtampa prieš taikant 

bandomąją įtampą. 

(3) 

Vadovas ir gamintojo pareiškimai – 

elektromagnetinis atsparumas 

Šis produktas skirtas naudoti toliau nurodomoje 

elektromagnetinėje aplinkoje. Produkto pirkėjas 

arba naudotojas užtikrina tai. 

Atsparu

mo 

bandym

as 

IEC6060

1 

bandymo 

lygis 

Atitiktie

s lygis 

Elektromagnet

inė aplinka – 

vadovas 

RD 

laiduma

s 

3 V 

(veiksmi

nga 

vertė) 

150 kHz 

~ 80 

MHz 

Netaiko

ma 

Negalima 

naudoti 

nešiojamos 

RD ryšio 

įrangos šalia 

bet kokios 

produkto 

dalies, 

įskaitant, 

kabelius per 

trumpesnį nei 

rekomenduoja

mą izoliacinį 

atstumą. Šis 

atstumas 

apskaičiuojam

as pagal 

siųstuvo 

dažnio 

formulę.  

RD 

radiacij

a 

3 V/m 80 

MHz 

~ 2.5 

GHz 

3 V/m Rekomenduoj

amas 

izoliacijos 

atstumas: 

d=1,2 √𝑃 

80–800 Mhz 

d=2,3 √𝑃 

800 Mhz – 2,5 

Ghz 

Kur: 

P – siųstuvo gamintojo didžiausia siųstuvo 

nominali galios išeiga vatais (W); 

d – rekomenduojamas izoliacijos atstumas 

metrais (m) b. 

Fiksuoto RD siųstuvo lauko stiprumas 

nustatomas elektromagnetinių vietų apžvalga c, 

kuris yra mažesnis nei kiekvieno dažnio 

diapazono atitikties lygmuo d. 

Trukdžiai gali atsirasti šalia šiuo simboliu 
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pažymėtų įrenginių: 

 
1 pastaba: 80 ir 800 Mhz dažnyje naudojama 

aukštesnės dažnio juostos formulė. 

2 pastaba: vadovas gali netikti visoms 

situacijoms. Elektromagnetiniam propagavimui 

įtaką daro pastatų, daiktų ir žmogaus kūno 

sugėrimo bei atspindėjimo savybės. 

a. Teorijoje negalima tiksliai nuspėti 

fiksuoto siųstuvo lauko stiprumo, 

pavyzdžiui, bevielių (mobiliųjų / 

belaidžių) telefonų ir sausumos mobiliųjų 

radijų bazinių stočių, AM ir FM radijo 

dažnių ir televizijos dažnio transliavimo. 

Elektromagnetinių vietų apžvalga 

vertinama fiksuotų RD siųstuvų 

elektromagnetinė aplinka. Jeigu 

išmatuotas vietos, kurioje produktas yra, 

lauko stiprumas didesnis nei aukščiau 

taikomas RD atitikmens lygis, 

įsitikinkite, kad produktas tinkamai 

veikia. Jeigu pastebite neįprastą prietaiso 

veikimą, gali reikėti imtis papildomų 

priemonių, pavyzdžiui, pakreipti 

produktą arba jį perkelti į kitą vietą. 

b. Esant 150 Khz – 80 Mhz dažnio 

diapazonui, lauko stiprumas turi būti 

mažesnis nei 3 V/m.  

(4) 

Rekomenduojami izoliavimo atstumai tarp 

nešiojamos RD ryšio įrangos ir šio produkto 

Šis produktas skirtas naudoti 

elektromagnetinėse aplinkose, kuriose 

valdomas radijo dažnio radiacijos stiprumas. 

Priklausomai nuo ryšio prietaiso didžiausios 

nominalios energijos išeigos, šio produkto 

pirkėjas arba naudotojas gali užkirsti kelią 

elektromagnetinei interferencijai, 

laikydamasis toliau pateikiamų mažiausių 

atstumų tarp nešiojamos RD ryšio įrangos 

(siųstuvo) ir šio produkto: 

Didžiausia 

nominali 

siųstuvo 

išeigos 

galia / W 

Rekomenduojami izoliavimo 

atstumai tarp nešiojamos RD 

ryšio įrangos ir šio produkto 

150 kHz 

80 Mhz 

d=√𝑃 

80 MHz 

800 

Mhz 

800 

Mhz 

2,5 Ghz 

d=√𝑃 d=√𝑃 

0,01 Netaikoma 0,12 0,23 

0,1 Netaikoma 0,38 0,73 

1 Netaikoma 1,2 2,3 

10 Netaikoma 3,8 7,3 

100 Netaikoma 12 23 

Lentelėje nenurodytai didžiausiai nominaliai 

siųstuvo energijos išeigai, rekomenduojamas 

izoliavimo atstumas d metrais nustatomas 

naudojant atitinkamame siųstuvo dažnio 

stulpelyje esančią formulę, kur P yra 

didžiausia gamintojo nominali siųstuvo 

energijos išeiga vatais (W). 

1 pastaba: 80 ir 800 Mhz dažnyje naudojama 

aukštesnės dažnio juostos formulė. 

2 pastaba: vadovas gali netikti visoms 

situacijoms. Elektromagnetiniam 

propagavimui įtaką daro pastatų, daiktų ir 

žmogaus kūno sugėrimo bei atspindėjimo 

savybės. 
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14. Registracijos informacija 

Platintojas: 

„DeVilbiss Healthcare“ GmbH 

Kamenzer g. 3 

68309 Manheimas 

Vokietija 

Gamintojas: 

„Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment 

Co., Ltd“ 

Tel. 400-830-9392 

El. paštas: info@lepu-medical.com  

Svetainė: www.lepucare.com  

 

Įmonės pavadinimas: „Lepu Medical (Europe) 

Cooperatief“ U.A. 

Adresas: Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, 

Heerenveen, Nyderlandai 

Tel. +31-515 573399 

Faks. +31-515 760020 

Visos teisės saugomos. Draudžiama be įmonės 

leidimo atkurti, platinti ar spausdinti šį vadovą. 
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