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1
1.1

THÔNG TIN CHUNG
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
HỆ THỐNG GIẢM ÁP CỘT SỐNG BTL được thiết kế để sử dụng trong y tế, để hỗ trợ và định vị bệnh nhân trong các hoạt
động điều trị và chẩn đoán.

1.2

HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG
Thiết bị phải được sử dụng bởi nhân viên được đào tạo về y tế. Người dùng phải quen thuộc với tất cả các biện pháp phòng
ngừa an toàn, quy trình vận hành và hướng dẫn bảo trì.

1.3

MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng chủ yếu trong bệnh viện, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong các phòng khám,
trung tâm y tế hoặc bất cứ nơi nào thực hiện các hoạt động điều trị và chẩn đoán. Thiết bị này không dành cho mục đích sử
dụng tại nhà. Không sử dụng thiết bị ở nơi có nguy cơ nổ hoặc nước xâm nhập hoặc trong môi trường giàu ôxy, bụi bẩn hoặc
ẩm ướt. Thiết bị chỉ có thể được sử dụng cùng Thiết bị kéo giãn BTL-6000 và chỉ có thể được vận hành khi Thiết bị kéo giãn
BTL-6000 được bật.

1.4

HỒ SƠ BỆNH NHÂN
Nhìn chung việc sử dụng thiết bị không bị giới hạn bởi giới tính cũng như độ tuổi của bệnh nhân. Tuy nhiên, nhà sản xuất
không khuyến nghị sử dụng thiết bị cho bệnh nhân cho đến khi đóng đầu xương, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

1.5

MÔ TẢ THIẾT BỊ
Thiết bị hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị giảm áp. Có thể điều chỉnh chiều cao của thiết bị với sự hỗ trợ của Trụ
chính. Có thể điều chỉnh góc của các phần với sự hỗ trợ của bộ truyền động tuyến tính hoặc lò xo khí.
Các chuyển động được điều khiển bằng các nút nhấn trên điều khiển từ xa.
Khuyến nghị rằng việc lắp đặt (và kết nối) được thực hiện bởi nhân viên dịch vụ BTL.
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2

BIỂU TƯỢNG VÀ KÝ HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG
Làm theo hướng dẫn sử dụng
Cảnh báo
Thận trọng
Bộ phận áp dụng loại BF
Bộ phận áp dụng loại B
Thu gom riêng thiết bị điện và điện tử

Tên và địa chỉ của nhà sản xuất
Ngày sản xuất
Số sê ri
Thiết bị cấp II
Tránh xa ánh sáng mặt trời
Mã số lô
Mã số catalog
Khu vực bẫy - kết hợp rủi ro có thể xảy ra (chấn thương tay và/hoặc dập nát cơ thể)
Dấu hiệu cảnh báo - chấn thương tay (nguy cơ dập nát hoặc cắt ngón tay hoặc bàn tay)
Dấu hiệu cảnh báo - dập nát cơ thể (nguy cơ dập nát cơ thể)
Thiết bị y tế
Đại diện ủy quyền tại Liên minh Châu Âu
Ký hiệu CE
Không ngồi
Không chất tải nặng
Không giẫm lên bề mặt
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THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN
Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng và làm quen với tất cả các yêu cầu an toàn, quy trình vận hành và hướng dẫn bảo
trì trước khi sử dụng thiết bị. Không được phép sử dụng thiết bị và các phụ kiện của thiết bị theo bất kỳ cách
nào khác với Hướng dẫn sử dụng. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị theo cách không phù hợp với mục đích sử
dụng.
Kiểm tra hộp xem có bị hư hỏng gì không và báo cáo bất kỳ thiệt hại nào cho hãng vận tải và nhà phân phối.
Không tiến hành lắp ráp và thiết lập nếu hộp bị hỏng.
Nguồn điện mà thiết bị sẽ được kết nối phải được lắp đặt và sửa đổi theo các tiêu chuẩn hiện hành về lắp đặt
điện tại các địa điểm y tế.
Đảm bảo rằng các tham số lưới điện tương ứng với các yêu cầu của thiết bị như được nêu trong chương
Thông số kỹ thuật.
Để tránh rủi ro điện giật, thiết bị này chỉ được kết nối với nguồn điện lưới có nối đất bảo vệ.
Trong các tình huống khẩn cấp, khi muốn dừng thiết bị, hãy thực hiện một trong các hành động sau:
Nhấn nút Công tắc bệnh nhân.
Nhấn nút Dừng vận hành trên BTL-6000 Traction.
Kích hoạt Công tắc BẬT/TẮT (Công tắc nguồn điện).
Ngắt kết nối Công tắc bệnh nhân.
Ngắt kết nối dây nguồn khỏi ổ cắm chính.
Đảm bảo rằng luôn luôn có thể tiếp cận ổ cắm chính.
Không bật ngay thiết bị sau khi bảo quản lâu trong điều kiện nhiệt độ thấp/cao và/hoặc độ ẩm thấp/cao. Sau
khi đưa thiết bị từ môi trường lạnh sang môi trường ấm, hãy đợi cho đến khi nhiệt độ cân bằng trước khi kết
nối với nguồn điện (ít nhất 2 giờ). Phạm vi điều kiện bảo quản/vận hành được phép được định nghĩa trong
chương Thông số kỹ thuật.
Để biết Mục đích sử dụng, Chống chỉ định và tác dụng phụ của liệu pháp giảm áp, tham khảo hướng dẫn sử
dụng BTL-6000 Traction.
Thiết bị phải được vận chuyển, bảo quản và vận hành trong môi trường được xác định trong chương Bảo trì.
Nghiêm cấm vận hành thiết bị nếu có thể xảy ra bất kỳ nguy cơ cháy nổ hoặc các chất dạng hạt (ví dụ: nước)
xâm nhập vào thiết bị. Thiết bị không được tiếp xúc với thuốc mê dễ cháy hoặc khí oxy hóa (O2, N2O, v.v.).
Thiết bị không thích hợp để sử dụng trong môi trường giàu oxy. Thiết bị này không dành cho mục đích sử
dụng bên ngoài!
Không kết nối các phụ kiện khác với những phụ kiện được nêu trong Hướng dẫn sử dụng này.
Không được đặt bất kỳ vật nào sinh nhiệt hoặc vật có chứa nước hoặc chất lỏng khác trên hoặc gần thiết bị.

Giữ cho không gian bên dưới thiết bị thông thoáng. Không cho phép người hoặc vật ở mặt dưới khu vực
giường bệnh.
Các bộ phận hoặc bề mặt có thể tiếp cận có thể bị nóng trong quá trình vận hành thiết bị. Đảm bảo tuân theo
hướng dẫn về chu kỳ làm việc và phạm vi nhiệt độ môi trường.
Không đặt nam châm mạnh hoặc các thiết bị điện khác gần thiết bị vì có thể gây nhiễu.
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Không được phép sửa đổi của thiết bị và các phụ kiện. Không cố mở hoặc tháo vỏ bảo vệ hoặc tháo rời thiết bị vì
bất kỳ lý do nào. Có nguy cơ bị điện giật. Có những phần nóng và di chuyển bên trong. Tất cả công tác bảo trì phải
được thực hiện bởi một dịch vụ BTL được ủy quyền; mặt khác, BTL không chịu trách nhiệm cho hoạt động tiếp
theo của thiết bị.

Trước khi thay cầu chì, hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được ngắt kết nối với nguồn điện lưới. Đảm bảo rằng
loại và thông số của cầu chì mới và cầu chì đã thay thế khớp nhau (xem chương Thông số kỹ thuật).

Khi xử lý thiết bị trên bánh xe, hãy cẩn thận tránh để chân dưới phần dưới cùng của thiết bị bị kẹt.

Các bánh xe được thiết kế chỉ để di chuyển thiết bị. Không di dời thiết bị khi có thêm tải.
Khi khóa/mở khóa bánh xe, hãy cẩn thận tránh để tay dưới nắp dưới bị kẹt.

Khi thiết bị được lắp đặt trong phòng, phải khóa tất cả các bánh xe.

Để cố định chính xác bệnh nhân vào thiết bị, hãy xem hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng BTL-6000
Traction. Thường xuyên kiểm tra đai và thay mới khi chúng bị mòn.
Trong trường hợp cần giải phóng bệnh nhân khỏi đai (ví dụ như tình trạng khẩn cấp), hãy mở khóa và mở
đai khóa dán. Có thể xem Hướng dẫn sử dụng của BTL-6000 Traction để biết thêm chi tiết.
Không đặt bất kỳ trọng lượng nào lên dây nguồn (ví dụ: không đứng lên dây).

Không đặt tay hoặc các vật khác vào giữa các bộ phận chuyển động của khu vực giường.
Trước khi bắt đầu trị liệu, hãy luôn kiểm tra thiết bị và các phụ kiện của nó (dây cáp, đầu nối, đai trị liệu, bộ
điều khiển, vải bọc) xem có thể có hư hỏng về cơ, chức năng hoặc các hư hỏng khác hay không. Trong
trường hợp phát hiện thấy lỗi hoặc sai lệch so với chức năng bình thường, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay
lập tức và liên hệ với dịch vụ được ủy quyền của BTL. Trong trường hợp thiết bị đang được sử dụng mặc dù
có khiếm khuyết, người hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do thiết bị gây ra là người dùng.
Đảm bảo rằng bệnh nhân nằm trên thiết bị một cách bình tĩnh và giữ Công tắc bệnh nhân trước khi bắt đầu
định vị thiết bị và trong khi trị liệu. Công tắc bệnh nhân phải luôn do bệnh nhân nắm giữ. Bệnh nhân phải
được hướng dẫn nhấn nút ngay lập tức khi xuất hiện bất kỳ khó chịu nào trong quá trình chuyển động của
thiết bị hoặc trong quá trình trị liệu đang diễn ra. Bằng cách nhấn công tắc bệnh nhân, chuyển động của thiết
bị và/hoặc liệu pháp sẽ bị dừng lại.
Không bao giờ áp dụng liệu pháp trên bệnh nhân đã được gây mê hoặc bệnh nhân có ngưỡng chịu đau cao.
Bệnh nhân không cảm thấy đau có thể gây ra tác hại nghiêm trọng vì người vận hành không thể đánh giá
phản ứng của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Trong quá trình giảm áp cổ trong Bộ chuyển đổi cổ tích hợp, những bệnh nhân có tóc dài phải luôn buộc tóc
hoặc đội mũ.
Khi nâng hoặc rút phần khung chậu hoặc phần đùi (bằng điện hoặc bằng tay), hãy chú ý đến các vùng bẫy.
Mở khóa phần trượt của thiết bị trước khi bắt đầu trị liệu!
Trong quá trình mở khóa, hãy đảm bảo rằng không có vật thể nào trong vùng bẫy.
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Khóa phần trượt của thiết bị sau khi kết thúc trị liệu!

Không che bất kỳ bộ phận nào của thiết bị bằng chăn, ga trải giường, v.v. trong khi trị liệu.
Không sử dụng lực lớn hơn 70 kg để giảm áp không đối xứng khi sử dụng Bộ chuyển đổi Trị liệu
Không đối xứng.
Khi áp dụng giảm áp không đối xứng bằng Bộ chuyển đổi Trị liệu Không đối xứng cho Bệnh nhân cao,
hãy cẩn thận để tránh chân của họ bị kẹt trong khi di chuyển giường.
Trong trường hợp áp dụng liệu pháp giảm áp cổ ở tư thế ngồi, sử dụng ghế không có bánh xe, có
chiều cao tiêu chuẩn của khu vực ngồi (42–48 cm).
Người vận hành sẽ có mặt trong toàn bộ liệu pháp. Người vận hành phải yêu cầu và tôn trọng phản
hồi của Bệnh nhân trong quá trình định vị thiết bị và trong quá trình trị liệu.
Giá trị điện áp đầu ra có thể vượt quá giá trị an toàn trong các đầu nối được đánh dấu bằng ký hiệu được mô
tả.

Bảo vệ thiết bị khỏi việc sử dụng trái phép.

Để thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp.

Để thiết bị xa tầm tay trẻ em.
Tuân thủ nghiêm ngặt trọng lượng tối đa cho phép của người bệnh. Không làm quá tải thiết bị và không
nhảy lên thiết bị.
Chỉ ngồi trên thiết bị ở phần giữa. Không bao giờ ngồi trên hoặc làm quá tải phần tựa đầu và phần dưới của
thiết bị.
Đảm bảo có 80 cm không gian trống xung quanh thiết bị theo mọi hướng. Không đặt các thiết bị khác
trong khu vực này.
Thiết bị phải được thải bỏ theo cách thông thường đối với thiết bị điện và điện tử. Không đặt thiết bị trong
các thùng chứa rác thải đô thị! Thiết bị không chứa bất kỳ vật liệu độc hại nào có thể gây hại cho môi trường
trong trường hợp thải bỏ đúng cách.
Thiết bị này không chứa bất kỳ loại thuốc hoặc chất nào như một phần không thể thiếu hoặc được cung cấp
cho người dùng hoặc bệnh nhân. Giường này không sử dụng hoặc phát ra bất kỳ chất độc hại hoặc chất
phóng xạ nào trong quá trình vận hành, bảo quản hoặc vận chuyển trong các điều kiện đã nêu.
Mọi sự cố nghiêm trọng xảy ra liên quan đến thiết bị phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm
quyền của Quốc gia thành viên nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân được thành lập.
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4

THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN

4.1

MÔ TẢ THIẾT BỊ
Hình chiếu tổng quát

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13
Đáy bảng điều khiển

15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16

Phần đầu có đệm mặt
Tựa tay
Phần ngực với đai khóa dán
Phần nghiêng khung chậu
Phần đùi
Phần bắp chân
Thiết bị kéo giãn
Phần trên
Trụ chính

17
11. Phần dưới
12. Bàn điều khiển
13. Đáy thiết bị
14. Đầu nối công tắc bệnh nhân
15. Công tắc bật/tắt
16. Đầu nối bộ cấp nguồn
17. Cầu chì

10. Điều khiển từ xa
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4.2

KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ

Kích thước cố định
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Phạm vi chuyển động của bộ phận chuyển động
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Các vị trí đúng và sai
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4.3

VỊ TRÍ THIẾT BỊ KÉO GIÃN
Có thể lắp Thiết bị kéo giãn ở ba vị trí khác nhau tùy theo nhu cầu của người dùng. Khuyến nghị rằng việc lắp ráp phải được
thực hiện bởi nhân viên dịch vụ BTL.

4.4

KẾT NỐI CÔNG TẮC BỆNH NHÂN
Luôn luôn kết nối Công tắc bệnh nhân vào đầu nối trong bảng điều khiển.

4.5

QUY TRÌNH KHỞI ĐỘNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đảm bảo rằng dây nguồn được kết nối với ổ cắm chính và với thiết bị.
Đảm bảo rằng công tắc bệnh nhân được kết nối với thiết bị.
Đảm bảo rằng cả hai cáp từ bảng điều khiển của thiết bị được kết nối chính xác với Hệ thống kéo giãn.
Bật công tắc bật/tắt (vị trí “1”).
Bật Thiết bị kéo giãn và đợi cho đến khi nó khởi động.
Bật thiết bị.
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4.6

4.7

QUY TRÌNH TẮT NGUỒN
1.
2.

Tắt nguồn thiết bị.
Tắt nguồn thiết bị kéo giãn.

3.

Tắt nguồn công tắc bật/tắt (vị trí “0”).

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

màn hình

Chỉ báo LED (LED bật = vị trí trạng thái ổn định, LED nhấp nháy =
chuyển động của thiết bị)
để giảm hoặc tăng giá trị đã chọn, để di chuyển một hoặc nhiều phần,
để khóa màn hình, để cài đặt hiệu chuẩn

để cài đặt góc phần trên/phần dưới

để cài đặt góc nghiêng của khung chậu/phần đùi

để cài đặt chiều cao giường/lựa chọn vị trí cài đặt sẵn/sưởi ấm/chiếu
sáng

để cài đặt vị trí ngừng/nút BẬT/TẮT
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Mô tả các nút bấm

tăng và giảm giá trị đã chọn

chiều cao giường

góc phần dưới

góc phần đùi

góc phần trên

góc nghiêng khung chậu

chọn vị trí ngừng

lựa chọn vị trí cài đặt sẵn/sưởi ấm/nâng

công tắc bật/tắt thiết bị
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Công tắc bật/tắt thiết bị
Có thể bật hoặc tắt giường bằng cách nhấn và giữ nút
Màn hình ban đầu

Màn hình này được hiển thị khi bật thiết bị.
Sau đó, nó chuyển sang màn hình chính. Màn hình ban đầu cũng được sử dụng làm chế độ ngủ - trong trường hợp người
dùng không chạm vào điều khiển từ xa trong 5 phút, màn hình sẽ chuyển sang Màn hình ban đầu. Nếu người dùng nhấn bất
kỳ nút nào, Màn hình ban đầu sẽ chuyển sang Màn hình chính.

Màn hình chính

Màn hình này được hiển thị sau Màn hình ban đầu hoặc Màn hình khóa.
Tham số được thay đổi hoặc chức năng bạn muốn bật được kích hoạt bằng cách nhấn nút thích hợp, ví dụ: chiều cao cài đặt
thiết bị:

Hình ảnh nút bấm

Hình ảnh màn hình

Thay đổi giá trị thông số với sự hỗ trợ của

Để cài đặt vị trí, hãy nhấn và giữ nút

và

hoặc

.

cho đến khi phần đạt đến vị trí mong muốn.
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4.7.1

MÔ TẢ THÔNG SỐ THIẾT BỊ
Mô tả của tất cả các tham số mà người dùng có thể thay đổi được liệt kê dưới đây:

Chiều cao thiết bị

63 cm đến 93 cm

Góc phần đùi

0° đến 70°

Góc phần dưới

-15° đến 25°

Vị trí ngừng

Tất cả các phần ở 0°, chiều
cao giường 63 cm

Góc phần trên

-15° đến 40°

Vị trí cài đặt sẵn

Chiều cao thiết bị và vị
trí các phần theo vị trí
đã chọn từ bộ nhớ

Cài đặt chiếu sáng

Cài đặt chiếu sáng thiết bị
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Góc nghiêng khung chậu

0° đến 20°

Cài đặt sưởi ấm

Cài đặt mức độ sưởi ấm
của phần ngực

4.7.2 CÁC VỊ TRÍ CÀI ĐẶT SẴN

Bằng cách nhấn nút

, vị trí cài đặt sẵn đầu tiên sẽ được hiển thị. Bằng cách nhấn nút

sẽ được hiển thị vv. Bằng cách nhấn nút

cần nhấn nút

, vị trí tiếp theo

, vị trí trước đó sẽ hiển thị. Để cài đặt vị trí cài đặt sẵn đã chọn,

cho đến khi giường đến vị trí cuối cùng. Bộ truyền động bắt đầu các chuyển động

sau 1 giây giữ nút.
Khi chuyển đổi giữa các vị trí cài đặt sẵn, tất cả các phần đều có màu trắng (không di chuyển). Khi chuyển động của thiết bị
đến vị trí đặt sẵn đang chạy, hình ảnh thiết bị có màu xanh lam. Khi thiết bị đến vị trí cuối cùng, hình ảnh của thiết bị lại
chuyển màu sang màu trắng - để người dùng nhận ra thiết bị đang ở vị trí cuối cùng.
Tên/mã trên

nàn hình

Màn hình (ban đầu và
cuối cùng)

Màn hình chạy

Mô tả

Vị trí cơ bản
M 01

Tất cả các phần đều về 0 °. Giường
đến 85 cm chiều cao.

Gập nằm sấp

Phần dưới giảm xuống -10°.

M 02

Mái nhà
M 03

Phần dưới giảm xuống -15° và phần

trên giảm xuống -15°.

Duỗi thẳng nằm
sấp M 04

Phần trên tăng lên 20°.

Nôi
M 05

Phần dưới tăng lên 10° và phần trên
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tăng lên 20°.

Gập nằm ngửa
M 06

Phần đùi tăng lên đến 40°.

Gập xương chậu
M 07

Độ nghiêng xương chậu lên đến 10° và
phần đùi lên đến 40°.

Nửa ngồi
M 08

Phần đùi lên đến 40° và phần trên lên
đến 30°.

Nửa ngồi dốc
M 09

Phần dưới giảm xuống -15°, phần đùi
tăng lên 40° và phần trên tăng lên 30°.

Gập nghiêng một
bên
M 10

Phần trên tăng lên 10°.

1

Dốc ngược
M 11

Phần dưới tăng lên 15° và phần trên
giảm xuống -15°.

Nằm ngửa cổ
M 12

Tất cả các phần đều về 0°. Giường đến
90 cm chiều cao.

1

Chỉ có sẵn kèm phụ kiện.
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Vị trí ngừng
Nhấn và giữ nút

sẽ làm cho tất cả các phần về 0 ° và giường xuống vị trí thấp nhất.

Vị trí do người dùng xác định
Giường cung cấp chức năng để lưu các vị trí do người dùng xác định. Có thể viết lại vị trí cài đặt sẵn (chỉ liên quan đến vị trí

của thiết bị, không sưởi ấm hoặc chiếu sáng). Để viết lại vị trí hiện tại, hãy bấm và giữ

và

trong 3 giây. Sau đó, các thông số vị trí mới sẽ được lưu lại. Thay đổi được kèm theo tiếng bíp xác nhận.

Đặt lại về cài đặt gốc

Để đặt lại tất cả các vị trí đã viết lại về vị trí ban đầu, hãy nhấn và giữ
và
trong 10 giây. Sau đó, các vị trí
ban đầu sẽ được khôi phục. Thay đổi được kèm theo tiếng bíp xác nhận. Trong 7 giây đếm ngược cuối cùng, có một dòng
chữ trên màn hình:

Sau khi thiết lập lại thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Cài đặt sưởi ấm2
Thiết bị cho phép sưởi ấm phần trên ở hai cấp độ (H1 và H2). Hệ thống sưởi ấm sẽ tự động tắt sau 30 phút.

Sau khi chọn vị trí bộ nhớ H1 thông qua nút

2

và nút

hoặc

Phụ thuộc vào cấu hình giường.
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, bạn sẽ thấy màn hình:

Để bật hệ thống sưởi ấm lên mức 1, nhấn nút

trong 1 giây. Màn hình chuyển thành:

Nếu muốn sưởi ấm thiết bị lên mức 2, sử dụng màn hình H2:

Nếu hệ thống sưởi ấm được bật, các biểu tượng sưởi ấm

Để tắt mức sưởi ấm 1, nhấn nút

(H1) hoặc

trong 1 giây. Màn hình chuyển về:

.
Sử dụng quy trình tương tự để tắt mức sưởi ấm 2 trên màn hình H2.

Cài đặt chiếu sáng3
Máy được trang bị đèn chiếu sáng ở phần giữa và dưới chân đế.

3

Phụ thuộc vào cấu hình giường.
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(H2) luôn hiển thị trên màn hình.

Sau khi chọn vị trí bộ nhớ L thông qua nút

Để bật đèn, nhấn nút

Để tắt đèn, nhấn nút

và nút

hoặc

, bạn sẽ nhìn thấy màn hình:

trong 1 giây. Màn hình sẽ chuyển thành:

trong 1 giây. Màn hình sẽ chuyển về:

Biểu tượng hình bóng đèn

chỉ hiển thị trên màn hình “L”.

Khóa/mở khóa điều khiển từ xa

Để khóa điều khiển từ xa, hãy nhấn đồng thời nút

và

. Sau khi điều khiển từ xa bị khóa, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng
trên màn hình:
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. Có thể mở khóa theo cách tương tự

Nếu điều khiển từ xa bị khóa, chỉ có nút bật/tắt hoạt động. Sau khi điều khiển từ xa được mở khóa, biểu tượng khóa sẽ biến
mất và tất cả các nút hoạt động. Màn hình hiển thị Màn hình chính.

4.7.3

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ
Để hiệu chuẩn thiết bị, hãy nhấn và giữ đồng thời các nút

và

. Thiết bị sẽ di chuyển

đến vị trí cao nhất và tất cả các phần sẽ về vị trí thấp nhất để kết thúc quá trình hiệu chuẩn. Không hiệu chuẩn khi có bệnh
nhân trên thiết bị.

4.7.4

CÔNG TẮC BỆNH NHÂN
Trong trường hợp cần dừng tất cả các chuyển động của thiết bị nhấn Công tắc bệnh nhân hoặc nút dừng trên Thiết bị kéo
giãn. Công tắc bệnh nhân phải luôn do bệnh nhân nắm giữ. Bệnh nhân phải được hướng dẫn nhấn nút ngay lập tức khi xuất
hiện bất kỳ khó chịu nào trong quá trình thiết bị chuyển động hoặc trong quá trình trị liệu đang diễn ra. Bằng cách nhấn công
tắc bệnh nhân, chuyển động của thiết bị và/hoặc liệu pháp sẽ ngay lập tức bị dừng lại. Đảm bảo rằng bệnh nhân giữ Công tắc
bệnh nhân trước khi bắt đầu định vị thiết bị.

4.8

CÁC VỊ TRÍ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ
Vị trí của bệnh nhân được điều chỉnh bởi khu vực điều trị. Chọn vị trí phù hợp và thư thái nhất theo đánh giá.

Nằm ngửa

Gập xương chậu

Gập nằm ngửa

Nửa ngồi

Nửa ngồi dốc
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Nằm sấp

Nằm sấp duỗi

Nằm sấp gập

Nôi

Mái nhà

Nghiêng một bên

Gập nghiêng một bên

4

Dốc ngược

4

Phụ thuộc vào cấu hình giường.
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4.9
4.9.1

CÁC CHỨC NĂNG/PHỤ KIỆN ĐẶC BIỆT
ĐỆM MẶT
Tấm đệm này được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân trong quá trình trị liệu. Nó được sử dụng đặc
biệt để trị liệu ở tư thế nằm sấp. Có thể dễ dàng bảo trì đệm mặt, đọc thêm trong chương Bảo trì.

Chèn đệm mặt vào lỗ trên mặt để biểu tượng BTL
hướng lên.

4.9.2

LẮP ĐẶT BỘ CHUYỂN ĐỔI CỔ

Tháo đệm mặt và/hoặc đệm lót.

Đặt thanh ray vào vị trí nằm ngang.
Lưu ý: Luôn sử dụng khóa để cố định thanh ray.
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Lắp đặt bộ chuyển đổi vào thanh ray.

Sử dụng chốt để khóa bộ chuyển đổi trong thanh ray.

Đặt đệm lót vào bộ chuyển đổi.

Cấu hình cuối cùng.
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Nếu cần, điều chỉnh góc của bộ chuyển đổi cổ.

Đừng quên kết nối dây kéo với thiết bị.

4.9.3

THIẾT LẬP LIỆU PHÁP GIẢM ÁP CỔ - TƯ THẾ NẰM

Đặt đai cổ vào bộ chuyển đổi cổ.

Lưu ý: luôn tháo đệm mặt trước khi thực hiện
trị liệu.
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Đặt bệnh nhân vào bộ chuyển đổi cổ, sao cho phần
sau của đai nằm dưới phần gáy.
Lưu ý: luôn tiếp xúc với bệnh nhân bằng cả hai tay.

Đặt phần trước của đai trên cằm.

Dùng đai khóa dán ngang hai bên để cố định.
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Có thể điều chỉnh độ căng giữa phần sau và phần
trước bằng cách di chuyển dây đai về phía trước
hoặc phía sau.

Cuối cùng yêu cầu bệnh nhân di chuyển
xuống dưới một chút và nằm yên.
Lưu ý: luôn đảm bảo rằng bộ chuyển đổi cổ ở vị trí
thấp nhất và đai không bị lỏng.
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4.9.4

THIẾT LẬP LIỆU PHÁP GIẢM ÁP CỔ - TƯ THẾ NGỒI

Để áp dụng liệu pháp cổ ở tư thế ngồi, hãy sử dụng Bộ
chuyển đổi trị liệu tư thế ngồi.

Lưu ý:
Để biết chi tiết, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Thiết bị
kéo giãn BTL-6000 Traction.
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4.9.5

BỘ CHUYỂN ĐỔI KHÔNG ĐỐI XỨNG
Bộ chuyển đổi không đối xứng cho phép thực hiện liệu pháp giảm áp ở ba góc độ khác nhau (5°, 10° và 15°). Nó được sử
dụng trong điều trị thắt lưng và hông.

5

Thiết lập giảm áp không đối xứng từ phía bên trái.

Lưu ý: thiết lập khác nhau tùy thuộc vào vị trí của
Thiết bị kéo giãn.

Thiết lập giảm áp không đối xứng từ phía bên phải.

Lưu ý: thiết lập khác nhau tùy thuộc vào vị trí của
Hệ thống kéo giãn.

5

Hãy nhớ rằng không gian nhỏ hơn giữa hệ thống và thiết bị, khi Bộ chuyển đổi không đối xứng được lắp đặt.
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4.9.6

LẮP ĐẶT CÁC CỘT TRỤ NÁCH
Đối với những bệnh nhân không thể chịu đựng được đai ngực, hãy sử dụng các cột trụ nách. Có thể điều chỉnh chiều rộng của
nó theo kích thước của bệnh nhân.

4.9.7

LẮP ĐẶT BỘ DỐC NGƯỢC
Vị trí đảo ngược phục vụ cho việc giảm tải các cột sống ngực và thắt lưng. Không yêu cầu kết nối với Hệ thống kéo giãn.

Để lắp đặt Bộ dốc ngược trị liệu, trước tiên hãy di chuyển
phần đùi lên trên thiết bị.

Chèn giá đỡ đảo ngược vào các lỗ và khóa nó.
Lưu ý: thực hiện trên cả hai mặt của thiết bị.
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Cố định giá đỡ đảo ngược bằng vít.

Cuối cùng lắp carabiner vào giá đỡ đảo ngược.
Lưu ý: thực hiện trên cả hai mặt của thiết bị.

Cấu hình cuối cùng.
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4.9.8

THIẾT LẬP LIỆU PHÁP DỐC NGƯỢC

Đặt hai đai vào các carabiner ở phần dưới của thiết bị.
Định vị bệnh nhân trên thiết bị, cố định cả hai chân bằng
đai và đặt vị trí M11 trên điều khiển từ xa.
Lưu ý: Thời gian trị liệu không quá 5 phút. Sau khi trị liệu,
chuyển bệnh nhân sang tư thế nằm ngang trong ít nhất một
nửa thời gian trị liệu.

4.9.9

BẢO QUẢN PHỤ KIỆN
Hộp bảo quản được đặt ở dưới cùng của thiết bị. Nó cho phép lưu trữ tất cả các phụ kiện ở một nơi.
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4.10

HỆ THỐNG KHÓA
Để tránh ma sát trong quá trình trị liệu, phần dưới của thiết bị có thể di chuyển. Để khóa/mở phần trượt, sử dụng bánh xe ở
phần dưới của thiết bị. Để khóa nó, hãy xoay bánh xe sang phải cho đến khi nhìn thấy biểu tượng. Để mở khóa, hãy xoay
bánh xe sang trái cho đến khi bạn thấy biểu tượng.

Vị trí khóa.

Vị trí mở khóa.
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XỬ LÝ SỰ CỐ
Thiết bị được thiết kế chú trọng đến sự an toàn của người vận hành và bệnh nhân cũng như tuổi thọ lâu dài của thiết bị. Nếu
có bất kỳ sai lệch không thể chấp nhận nào xảy ra trong quá trình khởi động và vẫn tiếp tục sau khi khởi động lại thiết bị (tắt
và bật lại bằng nút bật/tắt), vui lòng gọi dịch vụ.
Bảng sau đây là hướng dẫn để giải quyết các sự cố phổ biến có thể xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị:
Sự cố

Lý do và giải pháp có thể
Kiểm tra kết nối của dây nguồn.
Kiểm tra kết nối của công tắc bệnh nhân.
Kiểm tra xem công tắc bật/tắt có ở vị trí BẬT không.
Kiểm tra cầu chì.

Không thể bật Thiết bị kéo giãn.

Kiểm tra kết nối của cả hai đầu nối ở mặt sau của Thiết bị kéo
giãn
Nếu sự cố vẫn còn:
Rút phích cắm của thiết bị và gọi dịch vụ.
Đảm bảo rằng đã bật Thiết bị kéo giãn.

Không thể bật thiết bị.

Bộ truyền động hoặc bộ phận khác của giường quá nóng
khi chạm vào.

Nếu sự cố vẫn còn:
Rút phích cắm của thiết bị và gọi dịch vụ.
Không tuân thủ Hướng dẫn chu kỳ làm việc. Tắt và đợi 60 phút
để thiết bị nguội đi.
Nếu sự cố vẫn còn:
Rút phích cắm của thiết bị và gọi dịch vụ.
Sử dụng dầu bôi trơn cho khu vực bị ảnh hưởng.

Tiếng cào hoặc ép khi thiết bị đang di chuyển.

Nếu sự cố vẫn còn:
Rút phích cắm của thiết bị và gọi dịch vụ

E01 xuất hiện trên màn hình.

Đạt đến vị trí bị cấm.

E01 xuất hiện trên màn hình khi định vị thiết bị ở các vị trí Bắt đầu chức năng hiệu chuẩn.
thông thường.
Lỗi bộ truyền động. Bật và tắt thiết bị bằng công tắc bật/tắt.
Bắt đầu chức năng hiệu chuẩn.
E02-E07 xuất hiện trên màn hình.

Bộ truyền động quá nóng, không tuân theo hướng dẫn chu trình
làm việc. Tắt và đợi 60 phút để thiết bị nguội đi
Nếu sự cố vẫn còn, thiết bị có thể tiếp tục hoạt động với các chức
năng hạn chế.
Gọi dịch vụ.
Bắt đầu chức năng hiệu chuẩn.

Góc trên màn hình không tương ứng với vị trí thực của
thiết bị.
Nếu sự cố vẫn còn:
Rút phích cắm của thiết bị và gọi dịch vụ.
Các bộ phận bị bật ra khỏi thiết bị.

Rút phích cắm của thiết bị và gọi dịch vụ.

Lưới điện quá tải - cầu dao tiếp tục vấp (ngắt dòng điện).

Đảm bảo rằng thiết bị là thiết bị duy nhất trong mạch được kết
nối với cầu dao thích hợp.
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BẢO TRÌ
Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện! Tuân thủ tất cả các nguyên tắc an toàn được
liệt kê trong Chương 2. Không được tháo dỡ thiết bị và các phụ kiện của nó trong quá trình vệ sinh!

Khoảng thời gian khuyến nghị để kiểm tra thiết bị là 24 tháng sau khi lắp đặt, sau đó là 12 tháng một lần. Các khoảng thời
gian có thể khác nhau tùy theo quy định của địa phương. Việc kiểm tra phải được thực hiện theo quy trình do BTL ủy quyền.

6.1

THẢI BỎ
Để thải bỏ thiết bị, vui lòng liên hệ với một công ty thải bỏ tại địa phương để hỏi thông tin về các quy định của địa phương.

6.2

LÀM SẠCH THIẾT BỊ
Thường xuyên kiểm soát độ sạch của thiết bị và các phụ kiện của nó. Để làm sạch thiết bị, sử dụng một miếng vải mềm hơi
ẩm với nước hoặc dung dịch chất tẩy rửa 2%. Không bao giờ sử dụng các chất có chứa cồn, clo, amoniac, axeton, benzen
hoặc chất pha loãng.
Đệm lót và đệm mặt phải được làm sạch sau mỗi lần sử dụng bằng các chất khử trùng đã được phê duyệt để sử dụng trong
chăm sóc sức khỏe. Không sử dụng các chất có chứa clo hoặc những chất có nồng độ cồn cao (hơn 20%). Để làm sạch luôn
luôn sử dụng vải mềm được làm ẩm với chất khử trùng.
Sau khi khử trùng, cần phải rửa các phụ kiện bằng vải mềm hơi ẩm với nước sạch để tránh phản ứng dị ứng không mong
muốn.
Thiết bị và các phụ kiện của nó được thiết kế để sử dụng không xâm nhập; do đó chúng không cần tiệt trùng và không
thể tiệt trùng.

6.3

VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN
Bảo quản bao bì của thiết bị. Vận chuyển thiết bị trong bao bì ban đầu để đảm bảo thiết bị được bảo vệ tối đa. Rút cáp nguồn
và tất cả các cáp phụ kiện. Tránh những cú sốc mạnh. Thiết bị chỉ được bảo quản và vận chuyển trong các điều kiện được xác
định trong chương Thông số kỹ thuật.
Kiểm tra hộp xem có bị hư hỏng gì không và báo cáo bất kỳ thiệt hại nào cho hãng vận tải và nhà phân phối. Không tiến
hành lắp ráp và thiết lập nếu hộp bị hỏng.
Trong trường hợp bạn cần vận chuyển thiết bị, hãy mở khóa tất cả các bánh xe hoặc sử dụng tay cầm được chỉ định ở phần
trước và sau của thiết bị.
Chỉ vận chuyển tại vị trí ngừng.
Khi kéo thiết bị trên bánh xe, chỉ di chuyển thiết bị trên bề mặt phẳng, nếu không cần phải nhấc thiết bị lên.
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Để khóa/mở khóa bánh xe, hãy sử dụng thiết bị ngắt.

Tay nắm ở phần trước của thiết bị.

Để sử dụng tay cầm ở phần sau của thiết bị, hãy tháo nút
màu đen khỏi rãnh và kéo tay cầm ra.
Lưu ý: thực hiện trên cả hai mặt của thiết bị và cố định
bằng cách vặn nút màu đen trở lại rãnh.

Cấu hình cuối cùng.
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6.4

THAY THẾ CẦU CHÌ
Cầu chì dùng cho thiết bị được đặt trong vỏ cầu chì màu đen (xem chương Giường và phụ kiện) ở phía dưới của bảng điều
khiển. Đảm bảo rằng loại và định mức của cầu chì mới và cầu chì thay thế khớp với nhau (xem chương Thông số kỹ thuật).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tắt thiết bị và ngắt kết nối dây nguồn khỏi ổ cắm của thiết bị và nguồn điện.
Tháo vỏ cầu chì bằng cách sử dụng tuốc nơ vít.
Tháo cầu chì bị cháy.
Lắp một cầu chì mới. Đảm bảo cầu chì được đặt đúng vị trí trong vỏ cầu chì.
Kết nối cáp nguồn với thiết bị và với ổ cắm điện lưới.
Bật thiết bị.
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7 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên
Điều kiện vận hành
Phạm vi nhiệt độ môi trường
Độ ẩm tương đối
Phạm vi áp suất môi trường xung quanh
Vị trí
Loại vận hành
Điều kiện vận chuyển và bảo quản
Phạm vi nhiệt độ môi trường
Độ ẩm tương đối
Phạm vi áp suất môi trường xung quanh
Vị trí
Bộ cấp nguồn
Đầu vào tối đa
Điện áp
Tần số
Cầu chì có thể trao đổi bên ngoài
Công tắc chính
Phân loại
Phân loại theo EN 60601-1
Loại bộ phận áp dụng
Thiết kế
Kích thước tổng thể không có phụ kiện (r x c x s)
Trọng lượng
Dung lượng tải
Chiều cao của giường có thể điều chỉnh bằng điện
Độ nghiêng khung chậu có thể điều chỉnh bằng điện
Phần trên có thể điều chỉnh bằng điện
Phần đùi có thể điều chỉnh bằng điện
Phần dưới có thể điều chỉnh bằng điện
Phần đầu có thể điều chỉnh thủ công
Tay vịn có thể điều chỉnh bằng tay
Model thiết bị:
Chức năng:
Bộ chuyển đổi cổ thích hợp
Đệm sưởi ấm
(Mức độ 1: 35 °C, Mức độ 2: 38 °C)
Đèn nền LED phía trên
Đèn nền LED phía dưới

HỆ THỐNG GIẢM ÁP CỘT SỐNG BTL
+10 °C đến +40 °C
30% đến 75% (không ngưng tụ)
700 hPa đến 1060 hPa
Ngang
Không liên tục
Chu kỳ làm việc của bộ truyền động:
10%, Tối đa 2 phút BẬT/18 phút TẮT
-10 °C đến +55 °C
10% đến 85% (không ngưng tụ)
650 hPa đến 1 100 hPa
Ngang
Tối đa 650 VA
~100-240 V
50 đến 60 Hz
2 x T6,3AH~250V, kích thước 5x20 mm
Trên bảng điều khiển, các vị trí 0 (tắt) và 1 (bật)
I
B
Công tắc bệnh nhân:
BF
70 x 102 x 277 cm
205 kg
180 kg
63 đến 93 cm
0° đến 25°
-15° đến 40°
0° đến 70°
-15° đến 25°
0° đến 25°
-25° đến 0°
BTL Spinal
Decompression
PREMIUM

BTL Spinal
Decompression
PROFESSIONAL

BTL Spinal
Decompression
ESSENTIAL

●

●

-

●

●

-

●
●

●
-

-

Độ chính xác của giá trị khoảng cách: ±2 cm
Độ chính xác của giá trị góc: ±3°
Độ chính xác của giá trị nhiệt độ: ±2 °C
● ...tiêu chuẩn
... không có sẵn
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DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN
Bảng sau đây chứa tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn và tùy chọn có thể được cung cấp cùng với thiết bị.
Model thiết bị:
Phụ kiện:
Đệm mặt
Đệm lót
Bộ trị liệu đảo ngược
Các trụ nách
Bộ chuyển đổi trị liệu tư thế ngồi
Bộ chuyển đổi trị liệu không đối xứng
● ... tiêu chuẩn
○ ...tùy chọn

BTL Spinal
Decompression
PREMIUM

●
●
●
●
●
●
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BTL Spinal
Decompression
PROFESSIONAL

●
●
○
○
○
○

BTL Spinal
Decompression
ESSENTIAL

○
●
○
○
○
○

9

TUYÊN BỐ EMC
Thiết bị điện y tế nên được sử dụng với các biện pháp phòng ngừa theo chỉ thị EMC và phải được lắp đặt tuân thủ các thông
báo EMC được công bố trong hướng dẫn này; nếu không, thiết bị có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi các máy thu phát RF di
động.
CẢNH BÁO: Việc sử dụng các phụ kiện, đầu dò và cáp khác với các loại phụ kiện được nhà sản xuất thiết bị này chỉ định
hoặc cung cấp có thể dẫn đến tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn nhiễm điện từ của thiết bị này và dẫn đến hoạt
động không đúng.
Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - phát thải điện từ
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định dưới đây. Khách hàng hoặc người dùng thiết bị
nên đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi trường như vậy.
Thử nghiệm phát thải

Môi trường điện từ – hướng dẫn

Tuân thủ

Phát thải RF CISPR 11

Nhóm 1

Phát thải RF CISPR 11

Cấp A

Thiết bị chỉ sử dụng năng lượng RF cho chức năng bên trong.
Do đó, phát thải RF rất thấp và không có khả năng gây ra bất kỳ
sự can thiệp nào vào các thiết bị điện tử gần đó.

Phát thải hài hòa
Cấp A

IEC 61000-3-2
Biến động điện áp/phát thải nhấp nháy

Tuân thủ

IEC 61000-3-3

Thiết bị này phù hợp để sử dụng trong tất cả các cơ sở không
phải trong nước và những cơ sở được kết nối trực tiếp với mạng
lưới cung cấp điện áp thấp công cộng cung cấp cho các tòa nhà
được sử dụng cho mục đích nội địa.

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ trong đó các nhiễu RF bức xạ được kiểm soát. Khách hàng
hoặc người sử dụng thiết bị có thể giúp ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị liên lạc
RF di động và cầm tay (máy phát) và thiết bị theo khuyến nghị bên dưới, theo công suất đầu ra tối đa của thiết bị truyền
thông
Khoảng cách phân tách theo tần số của máy phát (m)
150 kHz đến 80 MHz

150 kHz đến 80 MHz

d = [3.5/V1]√P
V1=3V

d = [3.5/V1]√P
V1=6V

0.01

0.12

0.1
1

Công suất đầu ra tối đa của
máy phát W

80 MHz đến 800

800 MHz đến 2.7

MHz

GHz

d = [3.5/E1]√P
E1= 3 V/m

d = [7/E1]√P
E1= 3 V/m

0.06

0.12

0.23

0.37

0.18

0.37

0.74

1.2

0.58

1.2

2.3

10

3.7

1.8

3.7

7.4

100

12

5.8

12

23

Đối với các máy phát được định mức ở công suất đầu ra tối đa không được liệt kê ở trên, khoảng cách phân tách được đề
xuất d tính bằng mét (m) có thể được ước tính bằng cách sử dụng phương trình áp dụng cho tần số của máy phát, trong đó P
là định mức công suất đầu ra tối đa của máy phát tính bằng watt ( W) theo nhà sản xuất máy phát.
CHÚ THÍCH 1: Ở 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách tách cho dải tần số cao hơn được áp dụng.
CHÚ THÍCH 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi
sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
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Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định dưới đây. Khách hàng hoặc người dùng
thiết bị nên đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi trường như vậy.
Mức thử nghiệm IEC
60601

Mức tuân thủ

±8 kV tiếp điểm

±8 kV tiếp điểm

Xả tĩnh điện (ESD)
IEC 61000-4-2

±15 kV không khí

±15 kV không khí

Điện thoáng qua/nổ
IEC 61000-4-4

±2 kV đối với đường dây
cấp điện
±1 kV đối với dòng điện
đầu vào/đầu ra
Tần số lặp lại 100 kHz

Thử nghiệm phát thải

Xung điện
IEC 61000-4-5

Sàn nhà nên là gỗ, bê tông hoặc gạch
men. Nếu sàn được phủ bằng vật liệu
tổng hợp, độ ẩm tương đối phải đạt ít
nhất 30%.

±2 kV đối với đường dây Chất lượng nguồn điện chính phải là
môi trường thương mại hoặc bệnh
cấp điện
±1 kV đối với dòng điện viện điển hình.
đầu vào/đầu ra
Tần số lặp lại 100 kHz

(Các) đường dây ±1 kV (Các) đường dây ±1 kV đến
Chất lượng nguồn điện chính phải là
đến (các) đường dây
(các) đường dây
(Các) đường dây ±2 kV (Các) đường dây ±2 kV đến môi trường thương mại hoặc bệnh
viện điển hình
đến nối đất
nối đất

0 % UT; 0.5 chu kỳ tại
0°,45°,90°, 135°, 180°,
225°, 270° và 315°
Ngắt điện áp, gián đoạn 0 % UT; 1 chu kỳ tại 0°
ngắn và biến đổi điện 70 % UT; 25 chu kỳ tại
áp trên đường dây đầu
0°
vào nguồn điện
0 % UT; 250/300 chu kỳ
IEC 61000-4-11

Từ trường tần số điện
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Môi trường điện từ – hướng dẫn

0 % UT; 0.5 chu kỳ tại Chất lượng nguồn điện chính phải là
0°,45°,90°, 135°, 180°, môi trường thương mại hoặc bệnh
viện điển hình. Nếu người dùng thiết
225°, 270° và 315°
0 % UT; 1 chu kỳ tại 0° bị yêu cầu hoạt động liên tục trong
70 % UT; 25 chu kỳ tại thời gian gián đoạn nguồn điện, bạn
nên sử dụng thiết bị từ nguồn cung
0°
0 % UT; 250/300 chu kỳ cấp điện liên tục hoặc pin.

30 A/m

30 A/m

50 Hz hoặc 60 Hz

50 Hz hoặc 60 Hz

CHÚ THÍCH: UT là điện áp nguồn AC trước khi áp dụng mức thử nghiệm.
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Từ trường tần số điện phải ở mức đặc
trưng của một vị trí điển hình trong
môi trường thương mại hoặc bệnh
viện điển hình.

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định dưới đây. Khách hàng hoặc người dùng thiết bị
nên đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi trường như vậy.
Thử nghiệm phát Mức thử nghiệm IEC
thải
60601

Mức tuân thủ

3V
0.15 MHz – 80
MHz

3V
0.15 MHz – 80 MHz

RF dẫn điện
IEC 61000-4-6

6V
Băng tần ISM
giữa
0.15 MHz và
80 MHz

6V
Băng tần ISM giữa 0.15MHz
và 80 MHz

Môi trường điện từ – hướng dẫn

Thiết bị liên lạc RF di động và cầm tay
không nên được sử dụng gần với bất kỳ bộ
phận nào của thiết bị, bao gồm cả cáp, so
với khoảng cách phân tách được đề xuất
tính từ phương trình áp dụng cho tần số của
máy phát.

Khoảng cách đề nghị
d= [3.5/V1]√P 0.15 MHz đến 80 MHz
d = [3.5/E1]√P 80 MHz đến 800 MHz
d = [7/E1]√P 800 MHz đến 2.7 GHz
3 V/m
80 MHz đến 2.7
GHz

Tuân thủ cùng cấp với cấp độ
kiểm tra

27 V/m

385 MHz

PM 18 Hz

28 V/m

450 MHz

FM 5 kHz

Trong đó P là định mức công suất đầu ra tối
đa của máy phát tính bằng watt (W) theo nhà
sản xuất máy phát và d là khoảng cách phân
tách được đề nghị tính bằng mét (m).

710 MHz
9 V/m

745 MHz

PM 217 Hz

780 MHz
RF bức xạ
IEC 61000-4-3

810 MHz
28 V/m

870 MHz

PM 18 Hz

930 MHz
1720 MHz
28 V/m

1845 MHz

PM 217 Hz

Cường độ trường từ các máy phát RF cố
định, như được xác định bằng cách khảo sát
vị trí điện từ a), phải nhỏ hơn mức tuân thủ
trong từng dải tần số b).

Có thể xảy ra nhiễu trong vùng lân cận của
thiết bị được đánh dấu bằng ký hiệu sau:

1970 MHz
28 V/m

2450 MHz

PM 217 Hz

5240 MHz
9 V/m

5500 MHz

PM 217 Hz

5785 MHz
CHÚ THÍCH 1 Ở 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách tách cho dải tần số cao hơn được áp dụng.
CHÚ THÍCH 2 Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi
sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
a) Các cường độ trường từ các máy phát cố định, chẳng hạn như các trạm cơ sở cho điện thoại vô tuyến (di động /không dây)
và radio di động mặt đất, đài phát thanh nghiệp dư, đài phát thanh AM và FM và phát sóng truyền hình không thể dự đoán
chính xác về mặt lý thuyết. Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát RF cố định, nên xem xét khảo sát vị trí điện từ.
Nếu cường độ trường đo được tại vị trí mà thiết bị được sử dụng vượt quá mức tuân thủ RF có thể áp dụng ở trên, thiết bị cần
được quan sát để xác minh hoạt động bình thường. Nếu quan sát được hiệu suất bất thường, các biện pháp bổ sung có thể cần
thiết, chẳng hạn như định hướng lại hoặc di dời thiết bị.
b) Trong dải tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải nhỏ hơn 3 V/m.
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10 NHÀ SẢN XUẤT
Công ty TNHH Công nghiệp BTL.
161 Đường Cleveland
Stevenage
Hertfordshire
SG1 6BU
Vương Quốc Anh

E-mail: sales@btlnet.com

Để bảo dưỡng, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ theo địa chỉ service@btlnet.com.

Ngày sửa đổi lần cuối: 30/06/2021
ID: 496-80MANSDEN04101

© Bảo hộ bản quyền. Không có phần nào của tài liệu này có thể được sao chép, lưu trong một trung tâm nghiên cứu hoặc
được chuyển đổi bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm hồ sơ điện tử, cơ khí, hình ảnh hoặc các hồ sơ khác mà không có sự
chấp thuận trước đó từ Công ty TNHH Công nghiệp BTL.
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