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TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Kính thưa Quý khách hàng,

Cảm ơn Quý khách đã mua công nghệ của BTL. Toàn thể nhân
viên chúng tôi tại BTL chúc Quý khách sẽ thành công với hệ thống
của mình. Chúng tôi tự hào vì ngày càng đáp ứng nhiệt tình các nhu
cầu của Quý khách. Ý kiến và phản hồi của Quý khách luôn được
tiếp nhận vì chúng tôi tin rằng, một mối quan hệ phát triển liên tục với
khách hàng là cực kỳ quan trọng đối với các dòng sản phẩm trong
tương lai của chúng tôi.
Chúng tôi khuyến khích Quý khách đọc thật kỹ quyển sách hướng
dẫn sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị mới, để có thể
hiểu đầy đủ các tính năng hoạt động của hệ thống.
Vui

lòng truy

cập

website

của công

ty

chúng tôi

tại

http://www.btlnet.com để biết thêm thông tin mới nhất về các sản
phẩm và dịch vụ của BTL.

Một lần nữa, chân thành cám ơn vì đã là Khách hàng của BTL.

BTL Industries, Ltd.
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1 THÔNG TIN CHUNG
1.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ
BTL - CPMotion là một hệ thống chuyển động thụ động liên tục (CPM) được truyền động bằng động cơ, hệ
thống làm việc theo nguyên tắc gia tăng phạm vi chuyển động đến một chi thông qua một lực được tác động
từ bên ngoài.
Thiết bị bao gồm các phần chính: bảng điều khiển thiết bị, cơ chế động hỗ trợ và các phụ kiện.
Cơ chế động hỗ trợ cho phép điều chỉnh thích hợp các chi trên thiết bị thông qua hệ thống dây an toàn, hỗ trợ
siết chặt và bắp chân, và bàn đạp chân.
Các phụ kiện liên quan đến hai loại điều khiển từ xa cầm tay và module cổ chân (tùy thuộc vào model của thiết
bị).

1.2 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
BTL-CPMotion là một hệ thống chuyển động thụ động liên tục (CPM) được sử dụng để điều trị chấn thương, bệnh
tật và điều trị hậu phẫu cho khớp.
Hệ thống BTL-CPMotion được sử dụng nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực của các khớp cố định.

1.3 CÁC CHỈ ĐỊNH
•

cải thiện việc trao đổi chất chung

•

phòng ngừa cứng đơ khớp

•

thúc đẩy việc tái tạo và phục hồi cho sụn và các dây chằng bị tổn thương

•

tụ máu nhanh hơn/tái hấp thu chất lỏng

•

cải thiện tuần hoàn máu và bạch huyết

•

chứng huyết khối và dự phòng nghẽn mạch

1.4 CÁC CHỐNG CHỈ ĐỊNH
•

Ung thư xương

•

Các chỗ gãy nứt không ổn định

•

Đang bị viêm khớp

•

Liệt co cứng

1.5 CÁC TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ CÓ
Một số bệnh nhân có thể bị sưng và đau nhiều tạm thời sau khi điều trị.
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2 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
2.1 MÔ TẢ THIẾT BỊ
2.1.1

MẶT BÊN

1.
2.

Bảng điều khiển thiết bị

11. Hệ thống khóa để điều chỉnh chiều dài xương ống chân

(xem Chương 2.1.4 để biết thêm thông tin)

12. Cảm biến góc

Điều khiển từ xa với màn hình cảm ứng

13. Cáp cảm biến góc

(xem Chương 2.1.6 để biết thêm thông tin;
không có đối với BTL-CPMotion K EASY)
3.

Nút vặn để điều chỉnh vị trí bàn đạp chân
(xoay và lên/xuống)

14. Đầu nối cảm biến góc
15. Cáp điều khiển từ xa START/STOP
(chỉ dành cho BTL-CPMotion K EASY)
16. Bệ đỡ đùi (áp dụng cho bộ phận kiểu BF )

4.

Bàn đạp chân (áp dụng cho bộ

5.

Điều khiển từ xa có cáp màn hình cảm ứng
(trên hình đã ngắt kết nối)

17. Điều khiển từ xa START/STOP
(chỉ dành cho BTL-CPMotion K EASY)

6.

Đai an toàn bàn chân trên bàn đạp chân

18.

7.

Nút vặn để điều chỉnh góc cho bàn đạp chân

8.

Điều chỉnh chiều cao của bệ đỡ bắp chân

9.

Phạm vi chiều dài xương ống chân (cm)

10. Bệ đỡ bắp chân (áp dụng cho bộ

phận kiểu BF)

phận kiểu BF)
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Giá đỡ điều khiển từ xa START/STOP
(chỉ dành cho BTL-CPMotion K EASY)

19. Hệ thống khóa để điều chỉnh chiều dài xương đùi
20. Điều chỉnh bệ đỡ đùi
21. Phạm vi chiều dài xương đùi (cm)

2.1.2

MẶT DƯỚI

22.

Đầu nối dây nguồn

23.

Đầu nối module cổ chân

24.

Nhãn kiểu thiết bị

25.

Nhãn nhà sản xuất thiết bị

26.

Đầu nối điều khiển từ xa
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2.1.3

MÔ-ĐUN CỔ CHÂN

27.

Cáp mô-đun cổ chân

28.

Cảm biến góc và mô-đun

29.

Nút vặn điều chỉnh vị trí bàn đạp chân (xoay và lên/xuống)

30.

Bàn đạp chân (áp dụng bộ phận

31.

Đai an toàn bàn chân trên bàn đạp chân

32.

Thanh ghép

kiểu BF )

Mô-đun cổ chân là phụ kiện tiêu chuẩn đối với thiết bị BTL-CPMotion K ELITE, phụ kiện tùy chọn đối với thiết bị
BTL-CPMotion K PRO.
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2.1.4

BẢNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Nút bật/tắt và khởi động/dừng
Để tăng hoặc giảm giá trị đã chọn
Nút SET cho phép thiết lập một thông số để điều chỉnh
Góc duỗi (-10° đến 123° ở các bước của 1°)
Góc gập (-5° đến 123° ở các bước của 1°)
Tốc độ của chuyển động (10 đến 100 % ở các bước của 10 %)
Thời gian điều trị (01:00 đến 59:59 ở các bước của 1 phút.)

Biểu tượng này cho biết mô-đun cổ chân đã được kết nối.

2.1.5

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CHO THIẾT BỊ BTL-CPMOTION K EASY

Người sử dụng có thể khởi động/dừng điều trị với sự hỗ trợ của điều khiển từ xa.

Luôn luôn kiểm tra các thông số đã cài đặt trước khi bắt đầu điều trị.
Bệnh nhân phải giữ điều khiển trong tay của họ trong suốt quá trình điều trị, để có thể ngắt điều trị nếu cần thiết
(xem Chương 4.1)
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2.1.6

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CHO THIẾT BỊ BTL-CPMOTION K PRO VÀ BTL-CPMOTION K ELITE

Góc thực tế, chỉ báo chuyển động, biểu tượng khóa
Chỉ báo trang menu

Các thông số ở menu thứ 1

Các nút đa chức năng – màn hình cảm ứng

Các nút đa chức năng

Nút on/off và start/stop

Điều khiển từ xa này cho phép thiết lập tất cả các thông số sẵn có.
Người sử dụng có thể thiết lập các thông số thông qua màn hình cảm ứng hoặc với các nút bên dưới màn hình
Để biết thêm chi tiết, xem Chương 2.4.3 Cài đặt các thông số điều trị và 2.4.4 Mô tả các thông số điều trị.

Luôn luôn kiểm tra các thông số đã cài đặt trước khi bắt đầu điều trị.
Bệnh nhân phải giữ điều khiển trong tay của họ trong suốt quá trình điều trị, để có thể ngắt điều trị nếu cần thiết
(xem Chương 4.1)
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2.2 LẮP RÁP VÀ LẮP ĐẶT
Kiểm tra thùng thiết bị xem có bị hỏng hóc và báo cáo bất kỳ hỏng hóc nào cho bên vận chuyển và nhà phân
phối. Không tiến hành lắp ráp và lắp đặt nếu thùng bị hư hỏng. Giữ lại thùng thiết bị và đóng gói để đảm bảo vận
chuyển an toàn trong tương lai và bảo quản thiết bị. Các hình ảnh bên dưới cho biết cách để đóng gói thiết bị trở
lại thùng ban đầu. Tháo đóng gói là thao tác ngược lại.

Tháo đóng gói thiết bị và đặt ở bề mặt ngang cố định phù hợp cho trọng lượng của thiết bị.
Tuân theo các điều kiện vận hành được quy định ở Chương 5 và thực hiện theo các hướng dẫn ở Chương 4.1.
Nếu có bất kì câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ được ủy quyền BTL.

2.2.1

LẮP RÁP VÀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
1. Kết nối điều khiển từ xa đến đầu nối tương ứng ở bảng điều khiển bên dưới.
2. Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng dây cáp nguồn được cung cấp. Kết nối thiết bị vào ổ cắm điện trực
tiếp; không được dùng dây cáp nguồn mở rộng đa kết nối bất kì.

3. Nhấn công tắc on/off

ở bảng điều khiển mặt trước của thiết bị hoặc trên điều khiển từ xa.

Sau khi bật công tắc, thiết bị sẽ chạy một chương trình tự kiểm tra các mạch nội bộ và các chức năng của thiết bị.
Nếu có lỗi được phát hiện, màn hình sẽ hiển thị một thông điệp cảnh báo. Nếu cần thiết; bộ điều khiển sẽ tự khóa
sang chế độ “secure” (an toàn). Nếu tình huống này xảy ra, vui lòng liên hệ với dịch vụ được ủy quyền của BTL.
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2.2.2

LẮP RÁP MÔ-ĐUN CỔ CHÂN
Đảm bảo rằng thiết bị được đặt ở vị trí parking trước khi lắp ráp và kết nối với mô-đun cổ chân (xem Chương
2.4.4 - menu thứ 4 - vị trí parking).

1. Tháo bàn đạp chân.
2. Lắp mô-đun cổ chân và kết nối dây cáp mô-đun cổ chân.
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2.3 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ
BTL-CPMotion K EASY được thiết kế để vận hành thông qua bảng điều khiển trên thiết bị và điều khiển từ xa
START/STOP.
BTL-CPMotion K PRO và BTL-CPMotion K ELITE được thiết kế để vận hành thông qua bảng điều khiển hoặc
điều khiển từ xa với màn hình cảm ứng.
Các chức năng sẵn có trong BTL-CPMotion K EASY được giới hạn các thông số của menu thứ 1 của BTLCPMotion K PRO và BTL-CPMotion K ELITE và màn hình mã dịch vụ với cấu hình thiết bị.

2.3.1

VẬN HÀNH THÔNG QUA BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Để cài đặt các thông số, nhấn nút
cho đến khi thông số yêu cầu được hiển thị trên màn hình. Đi-ốt LED ở
các biểu tượng điều trị giúp bạn nhận biết thông số nào đang được chọn. Thay đổi thông số với sự hỗ trợ của nút
. Giá trị cài đặt trước được tự động lưu sau 3 giây hoặc bằng nhấn nút

hoặc

Khi tất cả các thông số đã được cài đặt, bạn có thể bắt đầu điều trị với nút
với màn hình cảm ứng hoặc nút

trên thiết bị hoặc trên điều khiển từ xa

trên điều khiển từ xa của BTL-CPMotion K EASY model.

Để biết thêm chi tiết về phạm vi của các thông số điều trị, hãy xem Chương 2.1.4.

Luôn luôn kiểm tra các thông số đã cài đặt trước khi bắt đầu điều trị.

BTL-CPMotion K EASY model – Màn hình Mã Dịch vụ
Màn hình mã dịch vụ được sử dụng để thay đổi các cài đặt thiết bị bổ sung bằng cách nhập các mã cấu hình.
Nhấn

Sử dụng

và

trên bảng điều khiển đồng thời để nhập vào Màn hình mã dịch vụ.

để chọn chữ số được thay đổi (chữ số hiện hành được chỉ báo bởi độ sáng nhiều hơn).
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để tăng và giảm giá trị của chữ số.

Sử dụng

và

Sử dụng

để xác nhận mã.

Để biết thêm chi tiết về các mã cấu hình hiện có trong màn hình mã dịch vụ, hãy xem Chương 2.4.4

2.3.2

VẬN HÀNH THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VỚI MÀN HÌNH CẢM ỨNG
Điều khiển từ xa này chỉ dành cho thiết bị BTL-CPMotion K PRO và BTL-CPMotion K ELITE.
Các mục trên màn hình cảm ứng có thể được nhấn bằng ngón tay hoặc bằng bút cảm ứng – một thanh trỏ đặc biệt
có đầu mềm. Không được phép sử dụng các vật sắc nhọn bất kì như dao, bút bi, v.v… để tương tác với màn hình
cảm ứng.
Các nút đa chức năng phía dưới màn hình có chức năng giống như các nút ở phần dưới cùng của màn hình.

Để tăng hoặc giảm giá trị đã chọn hoặc kích hoạt/vô hiệu chức năng
Nút SET cho phép cài đặt thông số sẽ được điều chỉnh
Đến menu tiếp theo/trước đó
Chức năng hiện thời của nút được hiển thị ở phần dưới cùng của màn hình
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2.4 CÀI ĐẶT ĐIỀU TRỊ
2.4.1

ĐIỀU CHỈNH THIẾT BỊ THEO KÍCH THƯỚC CỦA BỆNH NHÂN
Trước khi cài đặt các thông số, đặt hệ thống BTL-CPMotion ở vị trí thoải mái tiện lợi cho bệnh nhân:

1. Đo chiều xài đùi của bệnh nhân (xương đùi) từ khớp đùi lớn đến khớp gối ngoài.
2. Với sự hỗ trợ của hệ thống khóa điều chỉnh giá trị đã đo được theo tỷ lệ xương đùi. Đảm bảo hệ thống được
khóa đúng cách !
3. Thiết lập trục cổ chân bệnh nhân với trục xoay của hệ thống BTL-CPMotion.
4. Điều chỉnh bàn đạp chân đến chiều dài của cẳng chân bệnh nhân. Đối với các bệnh nhân có chiều cao thấp,
bạn có thể đảo ngược bàn đạp chân 180° để tương thích với bắp chân ngắn.

5. Điều chỉnh bàn đạp chân – sử dụng nút vặn.
6. Thiết lập chiều dài của bắp chân và bệ đỡ đùi (8, 20) sử dụng hệ thống cố định. Cố định cổ chân bệnh nhân với
dây đai cố định.
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Trước khi bắt đầu điều trị, phải đảm bảo tất cả hệ thống khóa đã được khóa đúng cách và tư thế của bệnh
nhân là chính xác về phương diện giải phẫu học. Các chuyển động không được gây đau hoặc kích ứng.

2.4.2

ĐIỀU CHỈNH MÔ-ĐUN CỔ CHÂN
Bàn đạp mô-đun cổ chân được trang bị đai an toàn và cơ chế khóa cùng nhau để cố định bàn chân của bệnh
nhân và nút vặn để điều chỉnh vị trí theo bàn đạp chân cơ bản (xem Chương 2.4.1 hình 5).

2.4.3

CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ ĐIỀU TRỊ
Có 5 trang thông số trong menu. Để chuyển đổi
giữa các trang trong menu nhấn nút

hoặc

Để chọn thông số cần thay đổi chạm vào giá trị yêu cầu
hoặc nhấn nút SET cho đến khi thông số yêu cầu được
đánh dấu trên màn hình (xem hình chữ nhật màu xanh
trên hình).

Thay đổi thông số bằng các nút
hoặc
trên màn hình hoặc bên dưới màn hình. Giá trị đã cài đặt được
tự động lưu sau 3 giây hoặc bằng cách nhấn nút SET.
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2.4.4

MÔ TẢ CÁC THÔNG SỐ ĐIỀU TRỊ
Các thông số điều trị được chia thành 5 màn hình (menus). Vui lòng kiểm tra mô tả của tất cả các thông số có thể
được cài đặt bởi người dùng:

Menu 1:
Góc duỗi (-10° đến 123° ở các bước của 1°)
Góc gập (-5° đến 123° ở các bước của 1°)
Tốc độ (10 đến 100 % ở các bước của 10 %)
Thời gian điều trị (01:00 đến 59:59 phút: giây, ở các bước của 1:00 phút.)

Nếu chức năng cài đặt góc nhanh được bật, thiết bị sẽ chuyển động trong khi thay đổi góc gập hoặc góc duỗi!

Menu 2:
Tạm dừng duỗi (00:00 đến 5:00 phút: giây ở các bước của 1 s)
Tạm dừng co (00:00 to 5:00 phút: giây ở các bước của 1 s)
Chương trình duỗi cường độ cao (on/off)
Chương trình gập cường độ cao (on/off)
Nếu chương trình cường độ cao đối với duỗi, gập hoặc cả 2 được bật, thiết bị sẽ tự động lặp lại 10° sau cùng
của giá trị đã cài đặt 5 lần.

Menu 3:
Chương trình khởi động (on/off)
Chương trình tự động (chọn số chương trình từ 1 đến 13)
Lưu chương trình
Nạp chương trình
Nếu chương trình khởi động được bật, thiết bị sẽ bắt đầu vài chu kỳ các mức độ theo các giá trị đã cài đặt. Phạm
vi chuyển động tăng theo mỗi chu kỳ, cho đến khi đạt được các giá trị tối đa đã thiết lập.
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Menu 4:
Nạp đảo chiều (1 đến 25)
Các cài đặt góc nhanh (on/off)

Vị trí Parking (on/off)
Tổng thời gian điều trị (giờ làm việc)

Menu 5:
Thông tin về thiết bị
Cài đặt âm thanh của điều khiển từ xa (on/off)
Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng

Màn hình mã dịch vụ

2.4.4.1

Các chương trình tự động
Cho phép chọn 1 trong số 13 chương trình tuần tự được cài đặt sẵn.
Làm thế nào để chọn và kích hoạt chương trình tự động:
•

Chọn biểu tượng chương trình tự động (nhấn nút SET hoặc chạm vào hàng biểu tượng)

•

Thay đổi số chương trình bằng cách nhấn biểu tượng + hoặc -

•

Xác nhận lựa chọn số chương trình bằng cách chạm vào hàng có biểu tượng chương trình tự động lần nữa

•

Biểu tượng kích hoạt chương trình tự động

hiển thị ở góc phải trên của màn hình

Làm thế nào để tắt chương trình tự động:
•

Chọn biểu tượng chương trình tự động (nhấn nút SET hoặc chạm vào hàng biểu tượng) và xác
nhận tắt chương trình tự động bằng cách chạm vào hàng có biểu tượng chương trình tự động lần
nữa.

•

Chú ý là số của chương trình không thể thay đổi được khi chương trình tự động được kích hoạt.

•

Biểu tượng chữ kích hoạt chương trình tự động

BTL-CPMOTION - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG I TRANG 18/40

biến mất khỏi góc phải trên của màn hình.

2.4.4.2

Lưu chương trình
Có 50 vị trí bộ nhớ được lưu trữ cho người dùng thiết lập các thông số điều trị.
Người dùng thiết lập các thông số có thể được lưu/nạp:

Góc duỗi

Tạm dừng duỗi

Góc gập

Tạm dừng gập

Tốc độ

Chương trình duỗi cường độ mạnh

Thời gian điều trị

Chương trình gập cường độ mạnh

Chương trình khởi động

•

Chọn hàng có biểu tượng Save.

•

Chọn số dãi bộ nhớ để lưu trữ các thông số. (Lưu ý: Không thể bắt đầu, ví dụ từ số 10; hệ thống lưu
các chương trình theo trình tự thời gian, ví dụ, từ 1 đến 50)

•

Xác nhận lưu trữ bằng cách chạm vào hàng có biểu tượng Save lần nữa (cẩn thận không để ghi đè lên
một chương trình đã được lưu trong bộ nhớ).
Lưu đúng các thông số được đánh dấu bằng cách thay đổi biểu tượng chữ ở góc phải trên cùng của
màn hình từ

2.4.4.3

sang

Nạp chương trình
Có 50 vị trí bộ nhớ để lưu trữ các thông số điều trị. Làm cách nào để nạp một chương trình từ bộ nhớ:
•

Chọn hàng có biểu tượng Load.

•

Lựa chọn số bộ nhớ của chương trình (các thông số) mà bạn muốn nạp.

•

Xác nhận lựa chọn bằng cách chạm vào biểu tượng Load lần nữa.
Nạp đúng các thông số được đánh dấu bằng cách thay đổi biểu tượng chữ ở góc phải trên cùng
của màn hình từ

sang
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2.4.4.4

Nạp đảo chiều
Tính năng này mang đến sự thoải mái cho bệnh nhân.
Thiết bị sẽ tự động bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại của chuyển động sau cùng (bất kể đang đạt được
các góc điều trị đã cài đặt sẵn), khi nạp bệnh nhân vượt quá lực đã cài đặt sẵn (giá trị tối đa 25 nghĩa là lực mạnh
nhất cần để kích hoạt "nạp đảo chiều", giá trị nhỏ nhất 1 nghĩa là lực nhỏ nhất cần để kích hoạt "nạp đảo chiều").

2.4.4.5

Các cài đặt góc nhanh
Nếu chức năng cài đặt góc nhanh được bật, thiết bị sẽ chuyển động theo sau cài đặt góc. Vì vậy nếu bạn cài đặt
góc gập 60°, thiết bị sẽ đi đến 60° trong khi cài đặt. Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm ra góc tối đa chấp nhận được
dành cho bệnh nhân.

2.4.4.6

Vị trí Parking
Khi tính năng này được bật, thiết bị tự động di chuyển đến góc 10°, đây là góc thích hợp nhất để vận chuyển thiết
bị và để lắp mô-đun cổ chân. Chức năng này là tự động trong quá trình điều trị, vì vậy điều trị luôn luôn kết thúc ở
vị trí parking. Có thể tắt chức năng này trong quá trình điều trị.

2.4.4.7

Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng
Hoàn tất quy trình hiệu chuẩn để thoát khỏi màn hình. Để có kết quả tốt hơn về
việc hiệu chuẩn và có độ chính xác cao hơn, hãy sử dụng bút cảm ứng.
Chạm và giữ khoảng 2-3 giây điểm giữa của dấu an toàn ở góc trái trên cùng
cho đến khi(
) đi từ "Tâm cảm ứng" (chạm) thông qua "Lấy mẫu"
(giữ – đọc dữ liệu) đến khi "OK" (thả ra). Lặp lại tương tự cho dấu an toàn ở
góc phải dưới cùng.
Chạm vào điểm bất kì trên màn hình để hiển thị dấu Exit >>> (vòng tròn đỏ có
đường viền vàng
) ở chính giữa màn hình. Chạm vào dấu exit để thoát
khỏi hiệu chuẩn màn hình. Chạm và bỏ ra nhiều lần có thể cho đến khi bạn
đạt đến tâm của dấu exit đúng cách và thông báo " Hoàn tất hiệu chuẩn. Chạm
để thoát" xuất hiện.
Chạm vào điểm bất kì trên màn hình để trở về menu.

2.4.4.8

Màn hình mã dịch vụ
Màn hình mã dịch vụ cho phép thiết lập các cài đặt người dùng nâng cao và các cài đặt dịch vụ.

Danh sách các mã:
11

Cài đặt âm thanh của thiết bị - ON

12

Cài đặt âm thanh của thiết bị - OFF

1112

Các cài đặt mật khẩu người dùng

1113

Xóa tất cả các cài đặt người dùng – cần khởi động lại thiết bị

1114
1115
1116

Phục hồi tất cả các cài đặt mặc định (nhà máy) của thiết bị cần khởi động lại thiết bị
Hiệu chuẩn cảm biến góc đầu gối
Hiệu chuẩn cảm biến góc cổ chân

Nhập mã code và nhấn OK để xác nhận hoặc
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nhấn để thoát khỏi màn hình.

2.4.4.9

Cài đặt mật khẩu người dùng
Thiết bị BTL-CPMotion được trang bị hệ thống mật khẩu bảo vệ chống sử dụng trái phép (ví dụ, ngăn trẻ em).
Thiết bị BTL-CPMotion có thể được sử dụng trong gia đình nhưng chế độ bảo vệ mật khẩu phải bật sang ON !
Cần phải kích hoạt mật khẩu khi sử dụng thiết bị trong gia đình.
Làm thế nào để cài đặt/thay đổi mật khẩu:
•

Nhập mật khẩu kích hoạt hiện hành và nhấn OK.
Trường hợp không có mật khẩu kích hoạt hiện hành, thì nhập 1111.

•

Nhập mật khẩu mới và nhấn OK.
Để xóa bảo vệ mật khẩu, không nhập ký tự số nào (mật khẩu trống).

•

Nhập mật khẩu mới lần nữa và nhấn OK.
Thông báo về thao tác thành công sẽ xuất hiện. Sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ có dấu nhắc để
nhập mật khẩu. Hãy đảm bảo rằng bạn nhớ mật khẩu! Trong trường hợp quên mật khẩu, vui lòng
liên hệ với dịch vụ BTL được ủy quyền.

2.4.4.10 Hiệu chuẩn cảm biến góc
Các yêu cầu để hiệu chuẩn đúng:
•

Đảm bảo rằng BTL-CPMotion không có bất kì vật nặng cơ học nào (không có vật nào được đặt trên
khung hoặc bệ đỡ cơ học)

•

Bàn đạp chân BTL-CPMotion phải được cấu hình cơ bản (không đảo ngược 180° đối với bắp
chân ngắn) và kích thước chiều dài xương đùi phải nằm ở vị trí được đánh dấu 50 (nếu không bộ phận
chuyển động có thể không đạt đến vị trí hiệu chuẩn).

Nếu không tuân theo các yêu cầu được nêu ở trên, có thể gây hỏng hóc cho thiết bị.
Thiết bị BTL-CPMotion sẽ di chuyển trong khi hiệu chuẩn vì thiết bị cần đạt đến vị trí hiệu chuẩn.
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2.4.5

MÔ TẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG
STT Tên

Mô tả chương trình

1.

Progressive flexion
program (Chương trình
gập tiên tiến)

Chương trình này sẽ tự động tăng góc gập đã cài đặt trước theo 1°.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình
gập cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.

2.

Progressive extension
Program (Chương trình
duỗi tiên tiến)

Chương trình này sẽ tự động giảm góc duỗi đã cài đặt trước theo 1°.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình duỗi
cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.

3.

Chương trình duỗi và gập
tiên tiến
(với cả tiến trình duỗi
thẳng và gập)

Chương trình này sẽ tự động tăng phạm vi chuyển độ theo 1° (đối với cả
gập và duỗi thẳng). Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi
động, chương trình duỗi và gập cường độ cao, chương trình chuẩn và
chương trình thư giãn.

4.

Chương trình duỗi và gập
tiên tiến
(chỉ dành cho tiến trình
duỗi thẳng)

Chương trình này sẽ tự động tăng góc gập đã cài đặt trước theo 1°.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình
duỗi và gập cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Intensive flexion
Program
(Chương trình gập cường
độ cao)
Intensive extension
Program
(Chương trình duỗi cường
độ cao)
Intensive flexion and
extension program
(Chương trình duỗi và gập
cường độ cao)
Stretching program Extension
(Chương trình kéo căng –
Duỗi thẳng)
Stretching program Flexion
(Chương trình kéo căng –
Gập)
Stretching program flexion and extension
(Chương trình kéo căng –
gập và duỗi thẳng)

Gentle flexion program
(Chương trình gập nhẹ
nhàng)

12.

13.

Gentle extension
Program
(Chương trình duỗi thẳng
nhẹ nhàng)

Chương trình này tập trung vào bài tập cường độ cao ở vị trí gập.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình
duỗi cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào bài tập cường độ cao ở vị trí duỗi thẳng.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình duỗi
cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào bài tập cường độ cao ở cả hai vị trí gập và
duỗi thẳng. Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động,
chương trình duỗi và gập cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình
thư giãn.
Chương trình này tập trung vào sự kéo căng ở vị trí duỗi thẳng. Trình tự của
chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình kéo căng ở vị trí
duỗi, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào sự kéo căng ở vị trí gập. Trình tự của chương
trình như sau: chương trình khởi động, chương trình kéo căng ở gập, chương
trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào sự kéo căng ở cả hai vị trí gập và duỗi thẳng.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình kéo
cả ở cả vị trí duỗi và gập, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tự động giảm góc gập đã cài đặt trước theo 5° và
trong quá trình điều trị góc tăng theo giá trị đã cài đặt. Trình tự của chương
trình như sau: chương trình khởi động, chương trình duỗi cường độ cao có góc
gập giảm, chương trình gập cường độ cao có góc gập được cài đặt trước,
chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này sẽ tự động tăng góc duỗi đã cài đặt trước theo 5° và trong
quá trình điều trị góc giảm theo giá trị đã cài đặt trước. Trình tự của chương
trình như sau: chương trình khởi động, chương trình duỗi cường độ cao với
góc gập tăng, chương trình duỗi cường độ cao với góc duỗi đã cài đặt trước,
chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.

Chương trình này sẽ tự động giảm phạm vi chuyển động theo 5° (đối với
cả gập và duỗi thẳng) và trong quá trình điều trị phạm vi của chuyển động
tăng theo các giá trị đã cài đặt. Trình tự của chương trình như sau: chương
Gentle flexion and
trình khởi động, chương trình gập và duỗi thẳng cường độ cao với phạm vi
extension program
chuyển động giảm, chương trình gập và duỗi thẳng cường độ cao với các góc
(Chương trình gập và duỗi đã cài đặt trước, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
thẳng nhẹ nhàng)
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2.4.6

MÔ TẢ CÁC THÔNG SỐ ĐIỀU TRỊ - MÔ-ĐUN CỔ CHÂN
Khi bạn kết nối mô-đun cổ chân với thiết bị, bạn sẽ thấy biểu tượng này

trên thiết bị.

Các thông số điều trị đối với mô-đun cổ chân được chia thành 5 màn hình. Vui lòng kiểm tra mô tả bên dưới của tất
cả các thông số có thể được thiết lập bởi người dùng:

Menu 1:
Góc duỗi bàn chân (-40° đến 15° ở các bước của 1°)
Góc gập mu bàn chân (-25° đến 20° ở các bước của 1°)
Tốc độ (10 đến 100 % ở các bước của 10 %)
Thời gian điều trị (01:00 đến 59:59 phút:giây)
Nếu chức năng cài đặt góc nhanh được bật, thiết bị sẽ chuyển động trong khi cài đặt góc gập hoặc góc duỗi !

Menu 2:
Tạm dừng duỗi chân (00:00 đến 5:00 phút:giây)
Tạm dừng gập mu bàn chân (00:00 đến 5:00 phút:giây)
Chương trình duỗi chân cường độ cao (on/off)
Chương trình gập mu bàn chân cường độ cao (on/off)
Nếu chương trình cường độ cao đối với duỗi bàn chân, gập mu bàn chân hoặc cả 2 được bật, thiết bị sẽ tự động
lặp lại 5° sau cùng của giá trị đã cài đặt 5 lần

Menu 3:
Chương trình khởi động (on/off)
Chương trình tự động (chọn số chương trình từ 1 đến 13)
Lưu chương trình
Nạp chương trình
Nếu chương trình khởi động được bật, thiết bị sẽ bắt đầu vài chu kỳ các mức độ theo các giá trị đã cài đặt. Phạm
vi chuyển động tăng theo mỗi chu kỳ, cho đến khi đạt được các giá trị tối đa đã thiết lập.
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Menu 4:
Nạp đảo chiều (1 tới 25)
Cài đặt góc nhanh (on/off)

Vị trí Parking
Tổng thời gian điều trị (giờ làm việc)

Menu 5:
Thông tin về thiết bị (ví dụ, phiên bản phần sụn)
Cài đặt âm thanh (on/off)
Hiệu chuẩn màn hình cảm ứng

Màn hình mã dịch vụ
Menu này giống như BTL-CPMotion không có mô-đun cổ chân – để biết thêm thông tin, hãy xem Chương 2.4.4.
2.4.6.1

Các chương trình tự động
Thiết bị cho phép chọn 1 trong số 13 chương trình tuần tự được thiết lập sẵn.
STT Tên
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Progressive
dorsiflexion program
(Chương trình gập mu bàn
chân tiên tiến)
Progressive plantar
flexion program
(Chương trình duỗi bàn
chân tiên tiến)
Progressive plantar
flexion and dorsiflexion
program (với cả 2 tiến
trình duỗi bàn chân và gập
mu bàn chân)
Progressive plantar
flexion and dorsiflexion
program (chỉ dành cho
tiến trình gập mu bàn
chân)
Intensive dorsiflexion
Program
(Chương trình gập mu bàn
chân cường độ cao)
Intensive plantar
flexion program
(Chương trình duỗi bàn
chân cường độ cao)
Intensive plantar
flexion and dorsiflexion
program
(Chương trình gập mu bàn
chân và duỗi bàn chân cường
độ cao)

Mô tả chương trình
Chương trình này sẽ tự động tăng góc gập mu bàn chân đã cài đặt theo 1°.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình gập
mu bàn chân cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này sẽ tự động giảm góc gập bàn chân đã cài đặt theo 1°.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình
duỗi bàn chân cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này sẽ tự động tăng phạm vi chuyển động theo 1° (dành cho
cả gập mu bàn chân và duỗi bàn chân). Trình tự của chương trình như sau:
chương trình khởi động, chương trình gập mu bàn chân và duỗi bàn chân
cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.

Chương trình này sẽ tự động tăng góc gập mu bàn chân đã cài đặt theo 1°.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình
gập mu ban chân và duỗi bàn chân cường độ cao, chương trình chuẩn và
chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào bài tập cường độ cao ở vị trí gập mu bàn
chân. Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương
trình gập mu bàn chân cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư
giãn.
Chương trình này tập trung vào bài tập cường độ cao ở vị trí duỗi bàn chân.
Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình
duỗi bàn chân cường độ cao, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào bài tập cường độ cao ở cả 2 vị trí duỗi bàn
chân và gập mu bàn chân. Trình tự của chương trình như sau: chương trình
khởi động, chương trình gập mu bàn chân và duỗi bàn chân cường độ cao,
chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
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8.

9.

10.

2.4.6.2

Stretching program plantar flexion
Chương trình kéo căngduỗi bàn chân
Stretching program Dorsiflexion
Chương trình kéo cănggập mu chân
Stretching program plantar flexion and
dorsiflexion
Ch. trình kéo căng- duỗi
và gập mu bàn chân

11.

Gentle dorsiflexion
Program
Chương trình gập mu bàn
chân nhẹ nhàng

12.

Gentle plantar flexion
Program
Chương trình duỗi bàn
chân nhẹ nhàng

13.

Gentle plantar flexion
and dorsiflexion
program
Chương trình gập mu bàn
chân và duỗi bàn chân
nhẹ nhàng

Chương trình này tập trung vào kéo căng ở vị trí duỗi bàn chân. Trình tự của
chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình kéo căng ở vị trí
duỗi bàn chân, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào kéo căng ở vị trí gập mu bàn chân. Trình tự
của chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình kéo căng ở
vị trí gập mu bàn chân, chương trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này tập trung vào kéo căng ở cả 2 vị trí duỗi bàn chân và gập
mu bàn chân. Trình tự của chương trình như sau: chương trình khởi động,
chương trình kéo căng ở vị trí duỗi bàn chân và gập mu bàn chân, chương
trình chuẩn và chương trình thư giãn.
Chương trình này sẽ tự động tăng góc gập mu bàn chân đã cài đặt trước theo
5° và trong quá trình điều trị, góc giảm đến giá trị đã cài đặt trước. Trình tự của
chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình gập mu bàn
chân cường độ cao với góc duỗi bàn chân tăng, chương trình gập mu bàn
chân cường độ cao với góc gập đã cài đặt trước, chương trình chuẩn và
chương trình thư giãn.
Chương trình này sẽ tự động giảm góc duỗi bàn chân đã cài đặt trước theo 5°
và trong quá trình điều trị, góc tăng đến giá trị đã cài đặt trước. Trình tự của
chương trình như sau: chương trình khởi động, chương trình duỗi bàn chân
cường độ cao với góc duỗi bàn chân giảm, chương trình duỗi bàn chân cường
độ cao với góc gập bàn chân đã cài đặt trước, chương trình chuẩn và chương
trình thư giãn.
Chương trình này sẽ tự động giảm phạm vi chuyển động theo 5° (dành cho cả
duỗi bàn chân và gập mu bàn chân) và trong quá trình điều trị, phạm vi
chuyển động tăng theo các giá trị đã cài đặt trước. Trình tự của chương
trình như sau: chương trình khởi động, chương trình gập và duỗi bàn chân
cường độ cao với phạm vi chuyển động giảm, chương trình gập và duỗi bàn
chân cường độ cao với các góc đã cài đặt trước, chương trình chuẩn và
chương trình thư giãn.

Lưu chương trình
Có 50 vị trí bộ nhớ để lưu trữ các cài đặt điều trị người dùng.
Người dùng thiết lập các thông số có thể được lưu/nạp:
Góc duỗi bàn chân

Tạm dừng
duỗi bàn chân

Góc gập mu bàn chân

Tạm dừng gập mu bàn chân

Tốc độ

Chương trình duỗi bàn chân
cường độ cao

Thời gian điều trị

Chương trình gập mu bàn chân
cường độ cao

•

Chọn hàng có biểu tượng Save.

•

Chọn số dãi bộ nhớ để lưu trữ các thông số.

•

Xác nhận lưu trữ bằng cách chạm vào hàng có biểu tượng Save lần nữa.

Chương trình khởi động

Lưu đúng các thông số được đánh dấu bằng cách thay đổi biểu tượng chữ ở góc phải trên cùng của
màn hình từ

sang
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2.4.6.3

Nạp chương trình
Có 50 vị trí bộ nhớ để lưu trữ các thông số điều trị. Làm cách nào để nạp một chương trình từ bộ nhớ:
•

Chọn hàng có biểu tượng Load.

•

Chọn số bộ nhớ của chương trình (các thông số ) mà bạn muốn nạp.

•

Xác nhận lựa chọn bằng cách chạm vào biểu tượng Load lần nữa.
Nạp đúng các thông số được đánh dấu bằng cách thay đổi biểu tượng chữ ở góc phải trên cùng của
màn hình từ

2.4.6.4

sang

Nạp đảo chiều
Tính năng này mang đến sự thoải mái cho bệnh nhân.
Thiết bị sẽ tự động bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại của chuyển động sau cùng (bất kể đang đạt được
các góc điều trị đã cài đặt sẵn), khi nạp bệnh nhân vượt quá lực đã cài đặt sẵn (giá trị tối đa 25 nghĩa là lực mạnh
nhất cần để kích hoạt "nạp đảo chiều", giá trị nhỏ nhất 1 nghĩa là lực nhỏ nhất cần để kích hoạt "nạp đảo chiều").

2.4.6.5

Các cài đặt góc nhanh
Nếu chức năng này được bật, thiết bị sẽ chuyển động theo sau cài đặt góc. Vì vậy nếu bạn cài đặt góc gập 5°, thiết
bị sẽ đi đến 5° trong khi cài đặt. Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm ra góc tối đa chấp nhận được dành cho bệnh nhân

2.4.6.6

Vị trí Parking
Khi tính năng này được bật, thiết bị sẽ tự động xoay bàn đạp cổ chân về 0°. Chức năng này là tự động trong quá
trình điều trị, vì vậy điều trị luôn luôn kết thúc ở vị trí parking. Có thể tắt chức năng này trong quá trình điều trị.

2.4.7

BẮT ĐẦU, GIÁN ĐOẠN VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRỊ
Sau khi điều chỉnh thiết bị theo kích thước bệnh nhân và cài đặt các thông số, điều trị có thể được bắt đầu. Nhấn
phím

trên thiết bị hoặc trên điều khiển từ xa để bắt đầu điều trị.

Điều trị chỉ có thể được bắt đầu nếu điều khiển từ xa được kết nối và tất cả các thông số được thiết lập đúng cách.
Thiết bị sẽ cảnh báo người sử dụng về bất kì sự sai biệt nào.
và
ở trên cùng của màn hình cho biết hướng chuyển động của CPM trong quá trình điều trị (ngay cả nếu
BTL-CPMotion không chuyển động vì tiến trình tạm dừng duỗi thẳng/gập).
Để làm gián đoạn điều trị, nhấn phím start/stop

trên thiết bị hoặc trên điều khiển từ xa.

Trong quá trình vận hành điều trị, tất cả các thông số có thể được thiết lập.
Nếu bạn không cho phép bệnh nhân thay đổi các thông số, bạn có thể khóa điều khiển từ xa bằng cách nhấn các nút
trên điều khiển từ xa cùng một lúc. Một khi điều khiển từ xa đã được khóa, bạn sẽ thấy biểu tượng
trên màn hình. Nếu điều khiển từ xa được khóa, chỉ có phím start/stop là đang hoạt động.
Để mở khóa điều khiển từ xa, nhấn các nút

2.4.8

và

cùng một lúc lại lần nữa.

TẮT THIẾT BỊ
Tắt thiết bị bằng cách nhấn

và giữ nút này cho đến khi thiết bị tắt.
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3 DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN
Thiết bị không được thiết kế để sử dụng với các phụ kiện khác ngoài các phụ kiện được nêu trong hướng dẫn sử
dụng này. Bảng sau đây bao gồm tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn và tùy chọn có thể được cung cấp cùng với thiết bị.

Model
BTL-CPMotion K EASY

BTL-CPMotion K PRO

BTL-CPMotion K ELITE

Cáp nguồn điện (5 m)

●

●

●

Hướng dẫn sử dụng

●

●

●

●

−

−

−

●

●

−

○

●

Xe đẩy
BTL-093-4

○

○

○

Xe đẩy có điều chỉnh
chiều cao
BTL-093-5

○

○

○

Bút cảm ứng

−

●

●

Tên và kiểu
Phụ kiện

Điều khiển từ xa
START/STOP
BTL-093-1
Điều khiển từ xa với màn
hình cảm ứng màu
BTL-093-2
Mô-đun cổ chân
BTL-093-3

● ... tiêu chuẩn

○ ... tùy chọn

− ... không sẵn có
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4 HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG VÀ AN TOÀN
Kiểm tra dịch vụ bao gồm đo đạc tất cả thông số của thiết bị và có thể hiệu chuẩn lại phải được thực hiện trong
khoảng thời gian ngắn hơn 30 tháng, trừ khi một khoảng thời gian ngắn hơn được ấn định theo quy định cục bộ.
Việc kiểm tra sẽ do dịch vụ BTL uỷ quyền thực hiện. Nếu việc kiểm tra không được thực hiện trong khoảng thời
gian 30 tháng, nhà sản xuất sẽ không bảo đảm các thông số kỹ thuật hoặc vận hành an toàn cho thiết bị.
Để giữ cho thiết bị sạch sẽ, không bảo quản hay sử dụng thiết bị trong môi trường bụi bặm quá mức trong một
thời gian dài. Không nhúng thiết bị vào chất lỏng bất kì. Trước mỗi lần sử dụng, hãy đảm bảo rằng thiết bị và các
phụ kiện (đặc biệt là dây cáp) không bị hỏng hóc cơ học hoặc hư hỏng khác. Không sử dụng thiết bị nếu nó bị hư
hỏng theo bất kì hình thức nào!
Vệ sinh bề mặt ngoài
Dùng một miếng vải mềm làm hơi ẩm bằng nước hoặc bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ 2% để vệ sinh bề mặt ngoài
và các bộ phận của thiết bị. Không được sử dụng các tác nhân có cồn, ammonia, benzine, chất pha loãng, v.v...
Không được sử dụng các vật liệu vệ sinh mài mòn, sẽ làm trầy xước bề mặt thiết bị. Không có bộ phận nào của
thiết bị có yêu cầu khử trùng.
Phụ kiện, Vệ sinh và Bảo dưỡng
Các bộ phận của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân phải được vệ sinh đặc biệt sau mỗi lần sử dụng. Làm
sạch bằng các chất tẩy rửa vệ sinh được cơ sở y tế địa phương phê duyệt. Ví dụ, Sekusept, Bacilol v.v.. được
chấp nhận. Đối với các dây cáp của thiết bị, người dùng có thể sử dụng Incidur Spray và tương tự. Nắp
silicone của điều khiển từ xa có màn hình cảm ứng có thể tháo ra để vệ sinh. Ngắt kết nối điều khiển từ xa
trước khi làm vệ sinh, do đó bạn có thể tháo nắp silicon một cách dễ dàng.

Vận chuyển và Bảo quản
Giữ lại thùng vận chuyển ban đầu và tất cả các vật liệu đóng gói. Vận chuyển thiết bị trong hộp của nhà sản xuất
nhằm đảm bảo được bảo vệ tối đa. Trước khi bạn đóng gói lại thiết bị, di chuyển CPM đến vị trí parking (10°) và
thiết lập chiều dài xương đùi 50 cm và chiều dài xương ống chân 53 cm. Đặt bàn đạp chân ở vị trí nằm ngang.
Rút dây nguồn và tất cả các cáp phụ kiện. Đóng gói điều khiển từ xa vào hộp nhà sản xuất. Hãy cẩn thận để
tránh bị sốc hoặc các chuyển động va chạm đến thiết bị trong quá trình vận chuyển. Thiết bị này chỉ nên được
vận chuyển và bảo quản theo các điều kiện được quy định ở Chương 5.
Khi thao tác với thiết bị, giữ thanh kim loại ở vị trí gần với tâm của khối như mô tả bên dưới.
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Quy trình hiệu chuẩn cảm biến góc
Để đo góc chính xác trong BTL-CPMotion, cần phải chạy quy trình hiệu chuẩn tự động. Thiết bị hiển thị thông báo
* về sự cần thiết của việc hiệu chuẩn người dùng sau khi đạt 1000 giờ làm việc kể từ lần hiệu chỉnh thành công
trước đó và sau mỗi 25 giờ làm việc cho đến khi người dùng chạy quy trình hiệu chuẩn.
Hiệu chuẩn cảm biến góc không chính xác hoặc đã hết hạn có thể làm giảm hiệu quả của việc điều trị, làm hư
hỏng thiết bị hoặc gây thương tổn cho bệnh nhân.
Xem Chương 2.4.4 - Menu 5- Màn hình Mã Dịch vụ để biết cách kích hoạt quy trình hiệu chuẩn.
* Chỉ dành cho BTL-CPMotion K EASY - Bảng Điều khiển Thiết bị hiển thị SE01.

Hiệu chuẩn màn hình cảm ứng điều khiển từ xa
Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm biến cảm ứng theo thời gian. Đó là lý do tại sao điều
khiển từ xa được trang bị quy trình hiệu chỉnh màn hình cảm ứng (xem Chương 2.4.4).

4.1 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN CHUNG

•

Trước khi bật thiết bị lần đầu tiên, hãy đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng này.

•

Thiết bị này và các phụ kiện phải được sử dụng, lắp đặt và bảo dưỡng tuân theo hướng dẫn sử dụng này.

•

Chỉ các cá nhân được uỷ quyền mới được phép vận hành thiết bị BTL-CPMotion. Các cá nhân sẽ được ủy
quyền sau khi được đào tạo vận hành thiết bị và đọc hướng dẫn sử dụng này.

•

Việc sử dụng BTL-CPMotion mà không có kiến thức đúng về các tính năng của thiết bị và thông tin bổ sung
từ sách hướng dẫn sử dụng, có thể gây tổn hại cho bệnh nhân hoặc người vận hành hoặc gây hư hỏng cho
thiết bị.

•

Bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu quyết định sử dụng hay không sử dụng BTL-CPMotion cho một bệnh nhân cụ
thể. Chỉ có bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu chịu trách nhiệm là có thể và được phép chọn các thông số điều trị
cho bệnh nhân sử dụng.

•

Khi bạn có nghi ngờ về các cài đặt thiết bị và/hoặc các giao thức điều trị, hãy dừng điều trị ngay lập tức và
liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu của bạn.

•

Bệnh nhân phải có đủ ý thức trong khi được hướng dẫn để sử dụng thiết bị BTL-CPMotion và trong quá
trình điều trị. Bệnh nhân nên cung cấp thông tin phản hồi trong quá trình điều trị.

•

Vị trí của bệnh nhân trong quá trình điều trị phải đúng về phương diện giải phẫu học (xem Chương 2.4.1).

•

Bệnh nhân phải được thông báo về chức năng start/stop của điều khiển từ xa của thiết bị BTL-CPMotion.
Trong quá trình điều trị, điều khiển từ xa phải được đặt trong tay của bệnh nhân để bệnh nhân có thể ngừng
điều trị trong trường hợp cảm thấy khó chịu, đau, rát hoặc nguy hiểm khác. Đối với bệnh nhân không thể sử
dụng được điều khiển từ xa thì không được bỏ đi mà không có sự giám sát của người vận hành.

•

Phải đặt thiết bị khỏi tầm tay trẻ em và các động vật. Cần phải giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng
không nghịch phá thiết bị. Bao bì (vd: các túi nhựa) gây nguy cơ ngạt thở. Các dây cáp (vd: kết nối đến
điều khiển từ xa) gây nguy cơ nghẹt thở.

•

Mặc dù nỗ lực của nhà sản xuất thiết bị BTL-CPMotion nhằm loại bỏ các rủi ro thiết bị có thể gây ra tổn
thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Các bộ phận chuyển động cơ học gây ra nguy cơ chấn thương (ví dụ
như: nghiền, cắt ) các chi và các bộ phận cơ thể. Đặc biệt đảm bảo rằng, không có vật thể nào được đặt vào
hoặc có thể nằm trong không gian mô tả trên hình bên dưới trong quá trình điều trị.
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•

Bệnh nhi (trẻ em) có thể chịu được trị liệu bằng BTL-CPMotion chỉ khi được sự giám sát của người vận
hành được ủy quyền. Điều chỉnh dây đai, thiết lập các thông số điều trị và bật/tắt chỉ có thể được thực hiện
bởi người vận hành được ủy quyền, người vận hành phải có mặt trong suốt quá trình điều trị.

•

Kiểm tra kỹ thiết bị trước mỗi lần sử dụng. Quan sát hư hỏng như: các bộ phận bị lỏng/nứt (dây cáp, các
bộ phận nhựa hoặc kim loại, nắp đậy). Kiểm tra chức năng hiển thị và chức năng các yếu tố vận hành.
Nếu có bất thường hoặc sự không nhất quán được phát hiện, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với
dịch vụ ủy quyền BTL.

•

Trước khi bắt đầu điều trị với bệnh nhân, hãy chạy một số chu kỳ không có bệnh nhân để kiểm tra đầy đủ
thiết bị. Đảm bảo rằng, tất cả các ốc cố định và các cơ chế khóa đã được siết chặt.

•

Nếu thiết bị phát hiện lỗi bất kì hoặc nếu người sử dụng có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến vận hành an
toàn và độ chính xác của thiết bị, thì chấm dứt điều trị ngay lập tức. Nếu người dùng không xác định được
nguồn gốc của mối quan tâm sau khi đã đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng, thì hãy liên hệ với dịch vụ ủy
quyền BTL. Nếu thiết bị không được sử dụng theo hướng dẫn này, hoặc nếu được sử dụng khi thiết bị cho
biết có sự sai lệch chức năng so với những quy định trong sách hướng dẫn này, thì người dùng sẽ chịu
trách nhiệm cho bất kì thiệt hại đến thiết bị.

•

BTL-CPMotion không được che phủ bằng chăn, tấm phủ, v.v... trong khi điều trị. Hành động này có thể
làm che phủ các bộ phận chuyển động, các dấu hiệu và biểu tượng cảnh báo được đặt trên các thiết bị
(các biểu tượng này phải được người vận hành nhìn thấy) và gây ra các rủi ro liên quan. Ngoài ra, tấm
phủ cũng có thể bị mắc kẹt vào các bộ phận chuyển động và gây nguy hiểm an toàn cho bệnh nhân hoặc
làm hư hỏng thiết bị.

•

Thiết bị này đòi hỏi các điều kiện môi trường được nêu ở Chương 5. Không được sử dụng trong môi trường
có nguy cơ cháy nổ. Nguy hiểm cháy nổ có thể xảy ra, ví dụ, thuốc gây mê dễ cháy, khí oxi hoá (O2, N2O,
vv), các chất tẩy rửa và khử trùng.

•

Đảm bảo rằng các thông số điện áp của lưới điện cung cấp tương ứng với các yêu cầu thiết bị như đã nêu ở
Chương 5.

•

Các loại cáp phải được đặt theo đúng cách, không được để mắc vào các bộ phận chuyển động của thiết bị.

•

Sau khi mang thiết bị từ một môi trường lạnh sang môi trường ấm hơn, không cắm thiết bị vào nguồn điện
ngay lập tức. Cho phép thiết bị làm ấm lên theo nhiệt độ phòng trước khi sử dụng nó (tối thiểu 2 giờ). Nếu
không, sẽ có nguy cơ làm ngưng tụ nước bên trong thiết bị và hậu quả là làm hư hỏng thiết bị hoặc gây tổn
thương cho người vận hành/bệnh nhân (ví dụ: bị điện giật).

•

Trường hợp bị nước hoặc chất lỏng khác xâm nhập vào thiết bị, ngừng sử dụng thiết bị, rút phích cắm
nguồn điện và liên hệ với dịch vụ ủy quyền BTL (nguy cơ điện giật).

•

Trước khi bảo trì hoặc dịch vụ, rút phích cắm nguồn điện khỏi ổ cắm điện trên tường (không phải rút khỏi
thiết bị) (nguy cơ điện giật).
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•

Không ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong khi điều trị - Điều trị sẽ bị dừng lại và thiết bị sẽ tắt

•

Không đặt thiết bị gần các thiết bị khác và các thiết bị sản sinh hoặc phát ra dòng điện, điện từ hoặc từ
trường mạnh hoặc tia X-rays nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng chức năng lẫn nhau. Nếu điều này xảy ra, di
chuyển thiết bị ra xa nguồn gây nhiễu hoặc liên hệ với dịch vụ ủy quyền BTL.

•

Không đặt các nguồn từ trường (ví dụ như nam châm) vào vùng lân cận của cảm biến góc (nguy cơ gây
chấn thương cho bệnh nhân). Thiết bị cảm biến góc có thể bị ảnh hưởng. Góc thực tế có thể bị sai lệch đáng
kể so với góc đã đo.

•

Không ngắt đầu nối cảm biến góc trong khi điều trị. Thiết bị có thể vượt quá phạm vi các góc an toàn của
các bộ phận chuyển động (nguy cơ gây chấn thương cho bệnh nhân và hư hỏng thiết bị).

•

Thiết bị này không được kết nối với các thiết bị hoặc phụ kiện trái phép. Danh sách các phụ kiện được
phép, hãy xem Chương 3. Trong trường hợp có nghi ngờ, vui lòng liên hệ với dịch vụ ủy quyền BTL.
Có nguy cơ bị điện giật và/hoặc hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị.

•

Không đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần các nguồn nhiệt trực tiếp (như bếp lò, bộ cấp
nhiệt, vv). Có thể dẫn đến tăng nhiệt độ quá mức và gây nguy hiểm cho bệnh nhân và/hoặc thiết bị.

•

Nếu thiết bị rơi vào tình trạng không có phản hồi với điều khiển người dùng (trên thiết bị hoặc trên điều khiển
từ xa) và thiết bị không thể tắt được bằng nút
trên thiết bị hoặc trên điều khiển từ xa, thì rút thiết bị ra
khỏi ổ cắm điện trên tường và cắm trở lại. Nếu sự cố vẫn còn ngay sau khi khởi động lại thiết bị, vui lòng liên
hệ với dịch vụ ủy quyền BTL.

•

Khi sử dụng điều khiển từ xa có màn hình cảm ứng, người vận hành/bệnh nhân phải khóa điều khiển từ xa
để ngăn ngừa sự thay đổi ngẫu nhiên các thông số điều trị (nguy cơ làm giảm hiệu quả điều trị và/hoặc
nguy cơ gây tổn thương bệnh nhân).

•

Bệ đỡ chân và khung cơ khí chịu được tổng tải trọng dài hạn tối đa 20 kg.

•

Thiết bị không chứa bất kỳ loại dược phẩm hoặc các chất như một phần không thể thiếu hoặc được áp
dụng cho người sử dụng hoặc bệnh nhân.

•

Thiết bị này không sử dụng hoặc phát ra bất kỳ chất độc hại nào trong quá trình hoạt động, bảo quản hoặc
vận chuyển theo các điều kiện đã quy định.

•

Các thiết bị cầm tay và di động tần số cao (như điện thoại di động) có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.

•

Đặt thiết bị ở một nơi và vị trí đó cho phép ngắt kết nối nhanh chóng và dễ dàng dây cáp nguồn ra khỏi thiết
bị hoặc ổ cắm điện ra khỏi ổ điện. Để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, rút phích cắm cáp nguồn điện ra
khỏi ổ cắm điện. Trước khi bắt đầu điều trị, hãy đảm bảo rằng tất cả các thông số đầu vào tương ứng với
mục đích của người sử dụng.

•

Thiết bị phải được thải bỏ theo cách phổ biến dành cho thiết bị điện và điện tử. Không đặt thiết bị vào
các thùng chứa rác thải đô thị. Bản thân thiết bị này không chứa bất kỳ chất độc hại nào có thể gây hại cho
môi trường.

•

Không được phép sửa đổi thiết bị.

•

Không được cố gắng mở, tháo nắp bảo vệ hoặc tháo rời thiết bị vì bất kì lý do nào. Có nguy cơ bị điện giật
và/hoặc tổn tương nghiêm trọng.
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4.2 CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ GHI NHÃN
Dấu hiệu cảnh báo chung

Bộ phận áp dụng kiểu BF

Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng

Rác thải điện và thiết bị điện tử

Tên và địa chỉ nhà sản xuất

Ngày sản xuất

Số sê-ri

Số Catalogue

Mã Lô

Thiết bị Loại II

Chú ý

IP 21

Vỏ bảo vệ chống nước nhỏ giọt (nước tương đương với 1 mm lượng mưa mỗi
phút) và chèn ngón tay hoặc các vật thể tương tự.
Khu vực bẫy - hỗn hợp nguy cơ có thể (tổn thương tay và/hoặc ép cơ thể)

Dấu hiệu cảnh báo – tổn thương tay (nguy cơ bị nghiền hoặc cắt ngón tay hoặc bàn
tay)
Dấu hiệu cảnh báo - ép cơ thể (nguy cơ bị nghiền cơ thể)
Nguy hiểm - Nứt vỡ do tải nặng (chân đỡ và khung cơ khí chịu được tổng tải nặng
dài hạn tối đa 20 kg/44 lbs)
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4.3 XỬ LÝ SỰ CỐ
Nguồn điện:
Không có điện: Công tắc nguồn on/off ở mặt trước không sáng
•

Đảm bảo rằng dây cáp nguồn đã được cắm vào thiết bị.

•

Đảm bảo dây cáp nguồn đã được cắm vào ổ cắm trên tường và ổ cắm trên tường đang hoạt động.

Các thông báo lỗi:
•

Trong trường hợp một thông báo ngoại lệ bên trong xuất hiện (thông báo “Lỗi” hoặc “Cảnh báo”), ngay
lập tức dừng mọi sử dụng thiết bị và làm theo các hướng dẫn được hiển thị.

•

Việc sử dụng thiết bị khi thiết bị đã đưa ra một thông báo ngoại lệ bên trong (thông báo "Lỗi" hoặc
"Cảnh báo"), sẽ đặt ra nguy cơ gây tổn thương cho bệnh nhân, người dùng và/hoặc hỏng hóc bên
trong cho thiết bị.
Minh họa các thông báo lỗi:

Các mã lỗi (được báo cáo trong đoạn văn của thông báo lỗi)
Mã

Thông báo

2, 5, 7,

Kiểm tra xem điều khiển từ xa có được kết nối đúng hay không. Tắt thiết bị. Rút dây cắm điều khiển
từ xa, cắm trở lại và khởi động lại thiết bị. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên lạc với dịch vụ BTL.

25, 27
13

Kiểm tra xem cáp điều khiển từ xa hoặc mô-đun cổ chân có được kết nối đúng cách hay không. Tắt
thiết bị. Rút dây cáp các đầu nối, cắm chúng trở lại và khởi động lại thiết bị.

16

Kiểm tra xem cáp cảm biến góc có được kết nối đúng cách hay không. Tắt thiết bị. Rút dây cắm
đầu nối, cắm dây trở lại và khởi động lại thiết bị.

20, 22

Kiểm tra xem cài đặt chức năng nạp đảo chiều có không quá thấp để điều trị theo dự kiến hay không.
Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động của BTL-CPMotion có bị khóa hay không.

24

Kiểm tra xem các dây cáp kết nối đến điều khiển từ xa, cảm biến góc hoặc mô-đun cổ chân có
được kết nối đúng hay không.Tắt thiết bị. Rút các đầu nối, cắm trở lại và khởi động lại thiết bị.

28

Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có nằm ở vị trí phù hợp cho mô-đun cổ chân hay không.
Tắt thiết bị. Ngắt kết nối và tháo mô-đun cổ chân ra. Thực hiện theo quy trình gắn mô-đun cổ
chân ở Chương 2.2.2. Khởi động lại thiết bị.

Nếu một thông báo mã lỗi khác xuất hiện, hãy thử khởi động lại thiết bị.
Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với dịch vụ được ủy quyền BTL.
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Tổng hợp:
•

Trường hợp màn hình không hiển thị hoặc các lỗi rõ ràng khác, hãy tắt thiết bị ngay. Sau đó, rút dây
nguồn khỏi ổ điện và thông báo với dịch vụ ủy quyền BTL.

•

Trường hợp hỏng hóc do vận chuyển có thể gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân, thiết bị phải không
được kết nối với nguồn điện trước khi có sự kiểm tra đầy đủ về thiết bị được thực hiện.

•

Trường hợp sự cố về màn hình điều khiển từ xa, thì chạy hiệu chuẩn màn hình cảm ứng (xem
Chương 2.4.4.7)

•

Trường hợp sự cố về đo đạc góc, hãy chạy Hiệu chuẩn quy trình cảm biến góc (xem Chương
2.4.4.10). Nếu việc hiệu chuẩn này không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với dịch vụ ủy quyền
BTL.
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5 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
5.1 CÁC THÔNG SỐ THIẾT BỊ CƠ BẢN
Tên
BTL-CPMotion
Model
BTL-CPMotion K EASY, BTL-CPMotion K PRO, BTL-CPMotion K ELITE
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ môi trường
+10 °C đến +30 °C
Độ ẩm tương đối
30 % đến 75 % (không ngưng tụ)
Áp suất không khí
800 hPa đến 1060 hPa
Vị trí
Nằm ngang
Kiểu vận hành
Liên tục
Điều kiện vận chuyển và bảo quản
Nhiệt độ môi trường
-10 °C đến +55 °C
Độ ẩm tương đối
10 % đến 85 % (không ngưng tụ)
Áp suất không khí
650 hPa đến 1100 hPa
Vị trí
Nằm ngang
Điều kiện bổ sung
Chỉ vận chuyển trong bao bì nhà sản xuất
Nguồn điện
Dòng điện đầu vào tối đa
140 VA
Điện thế
~100 V đến 240 V
Tần số
50 Hz đến 60 Hz
Lớp bảo vệ điện
Class II
Cầu chì thay thế bên ngoài
Thiết bị này KHÔNG có trang bị công tắc nguồn. Để ngắt kết nối nguồn điện,
Công tắc nguồn
rút phích cắm dây cáp điện ra khỏi ổ cắm điện.
Phân loại
Kiểu bộ phận áp dụng
Lớp (Tương thích với MDD
93/42 EEC)
Model

BF
IIa

BTL-CPMotion K EASY

BTL-CPMotion K PRO

BTL-CPMotion K ELITE

Kích thước
Trọng lượng
Kích thước (D x C x R)
Lớp phủ ngoài phù hợp với EN
60 529

11 - 14 kg (20.5 kg bao gồm đóng gói và các phụ kiện)
390 x (tối thiểu 430, tối đa 580) x 970 mm (600 x 600 x 1200 mm
packaging)
IP 21

Các yếu tố hiển thị
Màn hình cảm ứng màu

3.2” (240 x 320 pixels)

−

Màn hình LED
Đèn chỉ báo

4 x 7 segment
2x trắng, 1x cam, 3x
xanh lục và 5x xanh lá

2x trắng, 2x cam, 3x xanh lục và 5x xanh lá

Các thông số điều trị
Tải trọng định mức

20 kg (trọng lượng tối đa của bệnh nhân 135 kg)

Giới hạn duỗi thẳng đầu gối

-10° (± 3°)

Giới hạn gập đầu gối

123° (± 3°)

Giới hạn duỗi cổ chân

−

40° (± 3°)

Giới hạn gập cổ chân

−

25° (± 3°)

Thời gian điều trị

Tối đa 59 phút 59 giây

Chiều dài xương ống chân bệnh nhân

23 đến 55 cm

Chiều dài xương đùi bệnh nhân

35 đến 50 cm
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5.2 CÔNG BỐ EMC
BTL-CPMotion được thiết kế để sử dụng trong các môi trường điển hình được phê duyệt theo tiêu chuẩn an
toàn EMC EN 60601-1-2. Thiết bị này tuân thủ theo tiêu chuẩn CISPR, cho biết tần số vô tuyến (RF) phát ra
không có khả năng gây nhiễu cho các thiết bị điện tử được đặt gần đó (radio, máy tính, điện thoại, mạng không
dây, v.v...).
BTL-CPMotion được thiết kế để chịu được những rối loạn có thể dự đoán từ phóng tĩnh điện, từ trường của
nguồn điện hoặc máy phát RF. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng Thiết bị sẽ không bị ảnh hưởng bởi các
trường RF mạnh (tần số vô tuyến) từ các nguồn khác.
Đối với các thiết bị giao tiếp không dây điển hình như: điện thoại di động có công suất đầu ra tối đa của máy phát
2W và mức tuân thủ 3 V/m, khoảng cách tách biệt đề nghị giữa máy phát và BTL-CPMotion là d= 3.3 m. Để biết
thông tin chi tiết hơn liên quan đến bức xạ điện từ và khả năng miễn nhiễm, hãy tham khảo các bảng EMC dưới
đây.
Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất - bức xạ điện từ
BTL-CPMotion được dành để sử dụng trong môi trường điện từ được quy định dưới đây. Khách hàng hoặc
người sử dụng thiết bị BTL-CPMotion nên bảo đảm rằng thiết bị được sử dụng theo môi trường như vậy.
Kiểm tra bức xạ
Tuân thủ
Môi trường điện từ - hướng dẫn
Bức xạ RF CISPR 11

Nhóm 1

Bức xạ RF CISPR 11

Loại B

Bức xạ sóng hài theo IEC 61000-3-2

Không áp
dụng

Dao động điện áp / bức xạ nhấp nháy Không áp
dụng
IEC 61000-3-3

BTL-CPMotion chỉ sử dụng năng lượng RF cho chức
năng bên trong của thiết bị. Do đó, sự phát xạ là rất thấp
và không có khả năng gây ra bất kỳ sự nhiễu nào cho
các thiết bị điện tử gần đó.
BTL-CPMotion phù hợp để sử dụng trong tất cả các
cơ sở, bao gồm trong gia đình và kết nối trực tiếp với
mạng lưới cung cấp điện áp thấp công cộng, cung
cấp cho các tòa nhà sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ
BTL-CPMotion được dành để sử dụng trong môi trường điện từ, trong đó các nhiễu loạn RF phát xạ được kiểm
soát. Khách hàng hoặc người sử dụng thiết bị BTL-CPMotion có thể giúp ngăn ngừa nhiễu điện từ bằng cách
duy trì một khoảng cách tối thiểu giữa các thiết bị truyền thông di động, điện thoại di động RF (máy phát) và thiết
bị BTL-CPMotion theo khuyến cáo dưới đây, theo công suất phát cực đại của thiết bị truyền thông.
Công suất phát cực đại danh
dịnh của máy phát
W

Khoảng cách tách biệt theo tần số máy phát (m)
150 kHz đến 80 MHz
d = 1.17√P

80 MHz đến 800 MHz
d = 1.17√P

800 MHz đến 2.5 GHz
d = 2.34 √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Đối với các máy phát định mức công suất phát tối đa không được liệt kê ở trên, thì khoảng cách tách biệt đề nghị
d tính bằng mét (m) có thể được ước tính bằng cách sử dụng phương trình áp dụng đối với tần số của máy phát,
trong đó P là mức năng lượng đầu ra tối đa của máy phát tính bằng watt (W) theo nhà sản xuất máy phát.
LƯU Ý 1 Ở mức 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách tách biệt cho dải tần số cao hơn được áp dụng.
LƯU Ý 2 Các 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.

BTL-CPMOTION - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG I TRANG 36/40

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ
BTL-CPMotion được dành để sử dụng trong môi trường điện từ được quy định dưới đây. Khách hàng hoặc
người sử dụng thiết bị BTL-CPMotion nên bảo đảm rằng thiết bị được sử dụng theo môi trường như vậy.
Kiểm tra miễn
nhiễm

Mức kiểm tra IEC
Mức tuân thủ
60601

Môi trường điện từ - hướng dẫn
Các thiết bị truyền thông RF di động và điện thoại di
động không nên được sử dụng gần với bất kỳ bộ
phận nào của BTL-CPMotion, bao gồm cả dây cáp,
ngoài khoảng cách tách biệt đề nghị được tính từ
phương trình áp dụng đối với tần số của máy phát.

Khoảng cách tách biệt đề nghị
d = 1.17√P

Dẫn điện RF

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz đến 80
MHz

3 Vrms

d = 1.17√P 80 MHz đến 800 MHz
d = 2.34√P 800 MHz đến 2.5 GHz

trong đó P mức năng lượng đầu ra tối đa của máy
phát tính bằng watt (W) theo nhà sản xuất máy phát
và d là khoảng cách tách biệt được đề nghị tính
bằng mét (m).
Phát xạ RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz đến 2.5
GHz

3 V/m

Cường độ điện trường từ các máy phát RF cố định,
như được xác định theo cuộc khảo sát trường điện
từa), nên nằm ở mức thấp hơn mức tuân thủ trong
mỗi dãy tần số b). Sự nhiễu có thể xuất hiện ở vùng
lân cận của thiết được đánh dấu với ký hiệu sau
đây:

LƯU Ý 1 Ở mức 80 MHz và 800 MHz, dải tần số cao hơn được áp dụng.
LƯU Ý 2 Các 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) Cường độ điện trường từ các máy phát cố định, ví dụ như các trạm cơ sở vô tuyến (di động/không dây) điện
thoại và radio di động mặt đất, radio nghiệp dư, chương trình phát thanh AM và FM, chương trình truyền hình
không thể dự báo được độ chính xác về mặt lý thuyết. Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát RF cố
định, một cuộc khảo sát trường điện từ cần được xem xét. Nếu cường độ điện trường đo được ở vị trí, mà ở đó
BTL-CPMotion được sử dụng vượt quá mức tuân thủ RF áp dụng ở trên, BTL-CPMotion cần được theo dõi để
xác minh vận hành bình thường. Nếu hiệu suất bất thường được nhận thấy, các biện pháp bổ sung có thể cần
thiết, chẳng hạn như định hướng lại hoặc di dời thiết bị BTL-CPMotion.
b) Vượt quá dãi tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ điện trường nên nhỏ hơn 3 V/m.
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Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ
BTL-CPMotion được dành để sử dụng trong môi trường điện từ được quy định dưới đây. Khách hàng hoặc
người sử dụng thiết bị BTL-CPMotion nên bảo đảm rằng thiết bị được sử dụng theo môi trường như vậy.
Kiểm tra miễn nhiễm

Mức kiểm tra
IEC 60601

Phóng tĩnh điện (ESD)
± 6 kV tiếp xúc
IEC 61000-4-2
± 8 kV không khí

Điện chuyển tiếp/vọt
nhanh
IEC 61000-4-4

Sóng xung
IEC 61000-4-5

Mức tuân thủ

± 6 kV tiếp xúc
± 8 kV không khí

Môi trường điện từ - hướng dẫn
Sàn nên bằng gỗ, bê tông hoặc gạch
men. Nếu sàn nhà được phủ bằng
vật liệu tổng hợp, thì độ ẩm tương
đối phải ít nhất là 30%.

± 2 kV đối với đường
dây cung cấp điện
± 1 kV đối với đường
dây đầu ra/đầu vào

± 2 kV đối với đường
dây cung cấp điện
N/A – không có dây
đầu ra/đầu vào

Chất lượng nguồn điện nên có của
môi trường thương mại điển hình hoặc
bệnh viện.

± 1 kV dây đến dây
± 2 kV dây đến đất

± 1 kV dây đến dây
± 2 kV dây đến đất

Chất lượng nguồn điện nên có của
môi trường thương mại điển hình hoặc
bệnh viện.

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
cho 0.5 chu kì

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
cho 0.5 chu kì
Chất lượng nguồn điện nên có của

40 % UT
Độ dốc điện áp, ngắt
ngắn mạch và sự khác (60 % dip in UT)
nhau điện áp ở đường cho 5 chu kì
dây cung cấp điện
IEC 61000-4-11
70 % UT
(30 % dip in UT)
cho 25 chu kì

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

40 % UT

môi trường thương mại điển hình hoặc

(60 % dip in UT)
cho 5 chu kì

bệnh viện. Nếu người sử dụng thiết
tiếp tục trong khi nguồn điện bị gián

70 % UT
(30 % dip in UT)
cho 25 chu kì

<5 % UT

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
cho 5 s

(>95 % dip in UT)
cho 5 s

3 A/m

bị BTL-CPMotion yêu cầu vận hành

3 A/m

NOTE: UT là điện áp AC trước khi áp dụng mức kiểm tra.
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đoạn, khuyến cáo rằng BTLCPMotion nên được cấp điện từ
nguồn cấp điện liên tục hoặc bằng pin

Từ trường tần số nguồn điện nên ở
các mức đặc trưng của vị trí điển hình
trong một môi trường thương mại
thông thường hoặc môi trường bệnh
viện.

6 NHÀ SẢN XUẤT
BTL Industries, Ltd.
161 Cleveland Way
Stevenage
Hertfordshire
SG1 6BU
United Kingdom

Email: sales@btlnet.com
Website: http://www.btlnet.com

Đối với dịch vụ, vui lòng liên hệ phòng dịch vụ của chúng tôi tại service@btlnet.com.

Ngày sửa đổi sau cùng: Ngày 01/09/2015

© Tất cả các quyền đã được đăng ký. Không phần nào của Sách hướng dẫn này được phép sao chép, lưu tại
trung tâm nghiên cứu hoặc lưu hành bằng bất cứ phương tiện nào bao gồm bản điện tử, cơ học, và hình ảnh mà
không có sự chấp thuận trước của Công ty BTL Industries Limited.
BTL Industries Limited vận hành một chính sách phát triển liên tục. Do đó, công ty có quyền thay đổi và/hoặc cải
thiện Sản phẩm mô tả trong Sách hướng dẫn này mà không cần phải thông báo trước.
Nội dung trong tài liệu này được cung cấp “như là”. Ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật áp dụng, không có bảo
hành bất kỳ loại nào, hoặc thể hiện rõ hay ngụ ý, được thực hiện liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hay nội
dụng của tài liệu này. BTL Industries Limited có quyền xem lại tài liệu hoặc thu hồi bất kì lúc nào mà không cần
phải thông báo trước.
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