
 

 

 

 

Pulsoksimetras Contec CMS50D 

Naudojimo instrukcija 

 
 

 
Instrukcijos vartotojui 

Mieli vartotojai, dėkojame, kad įsigijote mūsų įrenginį. Šis vadovas yra parengtas pagal Europos Tarybos 

Direktyvą MDD 93/42 / EEB dėl medicinos prietaisų ir atitinka darniuosius standartus. Šis vartotojų 

vadovas parengtas šiam pulsoksimetro modeliui. Modifikacijų ir programinės įrangos atnaujinimų 

atveju šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Vadovaujantis 

pulsoksimetro ypatybėmis ir reikalavimais šiame vartotojo vadove aprašoma pagrindinė struktūra, 

funkcijos, specifikacijos, teisingi transportavimo, diegimo, naudojimo, veikimo, eksploatavimo, 

taisymo, priežiūros ir laikymo ypatumai ir kt., taip pat saugaus naudojimo instrukcijos, skirtos apsaugoti 

tiek vartotoją, tiek įrangą. Detalesnę informaciją rasite atitinkamuose vartotojo vadovo skyriuose. 

Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Šiose instrukcijose 

aprašomos naudojimo taisyklės, kurių reikia griežtai laikytis, jei nesilaikysite matavimai gali būti 

netikslūs, galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Gamintojas neprisiima atsakomybės už saugumą, 

patikimumą, veikimo problemas ir neteisingus matavimo duomenis, sužalojimus ir prietaiso gedimą dėl 

vartotojo nesivadovavimo instrukcijomis. Tokiems gedimams gamintojas netaiko garantinio 

aptarnavimo. Dėl būsimo prietaiso atnaujinimo gautas įrenginys gali nepilnai atitikti šio vartotojo 

vadovo aprašymą. Labai dėl to atsiprašome. 

Pulsoksimetras Contec CMS50D yra daugkartinio naudojimo medicininis prietaisas. Prietaiso tarnavimo 

laikas yra 3 metai. 

ĮSPĖJIMAI: 

 Gali atsirasti nemalonūs ar skausmingi pojūčiai naudojant prietaisą, jeigu jį naudojate be 

pertraukų, ypač pacientams su mikrocirkuliacijos sutrikimais. Rekomenduojama, kad sensorius 

nebūtų naudojamas ant to paties piršto ilgiau nei 2 valandas. 

 Kai kurie pacientai turi būti labiau prižiūrimi kai uždedamas prietaisas. Prietaiso negalima dėti 

ant edemos ir jautrių ar skausmingų audinių. 

 Iš prietaiso sklindanti šviesa (infraraudonieji spinduliai yra nematomi) kenkia akims, todėl 

vartotojas ir serviso darbuotojas neturėtų žiūrėti į šviesą. 

 Vartotojas turi būti be nagų lako ir kitų nagų dekoracijų. 

 Vartotojo nagai neturi būti per ilgi. 

 Prašome atidžiai perskaityti atitinkamą turinį apie klinikinius tyrimus dėl apribojimų ir 

atsargumo priemonių. 

 Šis prietaisas nėra skirtas gydymui. 



 

 

1. Sauga 

1.1 Saugaus naudojimo instrukcijos 

 Periodiškai tikrinkite prietaisą ir jo priedus, kad įsitikintumėte ar nėra matomų pažeidimų, kurie 

gali turėti įtakos paciento saugumui. Rekomenduojama tikrinti prietaisą bent kartą per savaitę. 

Jei atsirado akivaizdus pažeidimas, nustokite naudoti prietaisą. 

 Būtina prietaiso techninė priežiūra turi būti atliekama tik kvalifikuoto serviso inžinieriaus. 

Vartotojams draudžiama techninės priežiūros darbus atlikti patiems. 

 Pulsoksimetro negalima naudoti kartu su prietaisais nenurodytais šiame vartotojo vadove. Su 

šiuo prietaisu gali būti naudojami tik tie priedai kuriuos nurodė arba rekomendavo gamintojas. 

 Šis produktas kalibruojamas gamykloje. 

 
1.2 Įspėjimai 

 Sprogimo pavojus: Nenaudokite pulsoksimetro aplinkoje kurioje yra degios dujos, tokios kaip 

degūs anestetikai. 

 Nenaudokite pulsoksimetro, kol vartotojui atliekamas MRT ir KT. 

 Asmuo kuris yra alergiškas gumai negali naudotis šiuo prietaisu. 

 Prietaisą, jo priedus ir įpakavimus (įskaitant baterijas, plastikinius maišelius, putas ir popierines 

dėžutes) utilizuokite laikydamiesi šalies įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 Prieš naudojimą prašome atidžiai patikrinti pakuotę, įsitikinkite, kad prietaisas ir jo priedai pilnai 

atitinka komplektaciją. Kitaip prietaisas gali veikti netinkamai. 

 Prašome neatlikite matavimo su popieriumi, kad patikrintumėte funkcionalumą. 

 
 

1.3 Dėmesio 

 Laikykite pulsoksimetrą atokiau nuo dulkių, vibracijos, pavojingų cheminių medžiagų, 

sprogstamųjų medžiagų, aukštos temperatūros ir drėgmės. 

 Jei pulsoksimetras sušlapo, nustokite jį naudoti. 

 Jeigu prietaisas pernešamas iš šaltos aplinkos į šiltą ar drėgną aplinką, nenaudokite jo iš karto. 

 Nenaudokite aštrių daiktų priekinio skydelio mygtukų paspaudimui. 

 Negalima dezinfekuoti prietaiso aukštoje temperatūroje arba aukšto slėgio garuose. Valymo ir 

dezinfekavimo instrukcijas rasite atitinkamame vartotojo vadovo skyriuje. 

 Nenardinkite prietaiso į skystį. Kai reikia išvalyti prietaisą, nuvalykite jo paviršių medicininiu 

alkoholiu su minkšta šluoste. Nepurškite jokio skysčio tiesiai ant prietaiso. 

 Valant prietaisą vandeniu, temperatūra turi būti žemesnė nei 60 ℃. 

 Per ploni ar per šalti pirštai greičiausiai paveikts įprastą vartotojo SpO2 vertę ir pulso dažnį, 

naudokite stambesnį pirštą, pavyzdžiui, nykštį ar vidurinį pirštą, įkiškite jį pakankamai giliai į 

prietaiso angą. 

 Nenaudokite prietaiso kūdikiams ir naujagimiams. 

 Produktas tinka vyresniems nei ketverių metų vaikams ir suaugusiesiems (svoriui nuo 15 kg iki 

110 kg). 

 Prietaisas gali neveikti visiems pacientams. Jeigu nepavyksta pasiekti stabilių rodmenų, 

nutraukite naudojimą. 

 Duomenų atnaujinimo laikas yra mažesnis nei 5 sekundės, kuris gali būti koreguojamas 

atsižvelgiant į individualų pulso dažnį. 



 

 

 Jei matavimo metu ekrane rodomi neįprasti rodmenys ištaukite pirštą ir vėl įstatykite, kad būtų 

atkurtas normalus veikimas. 

 Įprastas prietaiso eksploatavimo laikas yra 3 metai nuo pirmojo matavimo. 

 Komplekte esantis kaklo dirželis pagamintas iš hipoalerginės medžiagos, jeigu dirželis dirgina 

jautrią odą nustokite jį naudoti. Atkreipkite dėmesį į dirželio nešiojimą, nevyniokite dirželio 

aplink kaklą, kad išvengtumėte susižeidimo. 

 Priemonė neturi žemo įkrovimo lygio garsinės funkcijos, žemas įkrovimo lygis tik parodomas. 

Prašome pakeisti baterijas, kai jų energija išeikvota. 

 Prietaisas neturi garsinės funkcijos. Pulsoksimetro nenaudokite situacijose, kuriose reikalinga 

garsinė įspėjimo funkcija. 

 Baterijas reikia išimti, jei prietaiso ketinate nenaudoti ilgiau nei vieną mėnesį, nes iš baterijos 

gali ištekėti cheminės medžiagos. 

 Lanksti mikroschema jungia abi prietaiso dalis. Nesukite ir netraukite sujungimo. 

 
 

1.4 Naudojimo indikacijos 

Pulsoksimetras skirtas neinvaziniam funkcinio deguonies prisotinimo žmogaus arteriniame kraujyje 

(SpO2) nustatymui ir pulso dažnio matavimui vaikams ir suaugusiems namų aplinkoje ir ligoninėje 

(įskaitant klinikinį naudojimą vidaus ligų gydyme / chirurgijoje, anestezijos metu ir intensyviosios 

terapijos skyriuose ir kt.). Šis prietaisas nėra skirtas nuolatiniam stebėjimui. 

 

 

2. Apžvalga 

Deguonies įsisotinimas tai procentinė HbO2 dalis bendrame hemoglobino (Hb) kiekyje kraujyje, todėl 
tai vadinama O2 koncentracija kraujyje. Tai yra svarbus kvėpavimo parametras. Siekiant lengviau ir 
tiksliau išmatuoti SpO2, buvo sukurtas pulsoksimetras. Tuo pačiu metu prietaisas gali išmatuoti pulso 

dažnį. Pulsoksimetras pasižymi mažu dydžiu, mažu suvartojamos energijos kiekiu, patogiu valdymu ir jį 

patogu nešioti su savimi. Matavimui reikalinga tik padėti savo piršto galiuką ant fotoelektrinio jutiklio ir 

ekrane pamatysite prisotinto hemoglobino kiekį. 

2.1 Klasifikacija 

II b klasė (MDD 93/42 / EEB IX 10 taisyklė) 

2.2 Charakteristikos 

 Prietaiso valdymas yra paprastas ir patogus 

 Prietaisas yra mažo dydžio, lengvas (bendras svoris yra apie 50 g, įskaitant baterijas) ir patogus 

nešiotis su savimi. 

 Prietaisas sunaudoja mažai energijos, todėl dvi originalios AAA tipo baterijos gali 

nepertraukiamai veikti apie 20 valandų. 

 Prietaisas išsijungs automatiškai po 5 sekundžių jeigu nebus atlikto jokio veiksmo. 

 4 krypčių ekrano režimas be bangos formos atvaizdo. 

 Ekrano režimas su bangų atvaizdavimu. 



 

 

2.3 Pagrindinės funkcijos ir taikymo sritis 

Pulsoksimetras yra naudojamas pamatuoti žmogaus hemoglobino kiekio prisotinimą kraujyje ir pulso 

dažnį per pirštą ir parodo pulso intensyvumą grafike. Prietaisas tinkamas naudoti šeimoje, ligoninėje 

(įprastoje ligoninės palatoje), deguonies bare, socialinėse sveikatos priežiūros organizacijose. 

Prietaisas nėra tinkamas nuolatinei pacientų priežiūrai! 

Netikslus matavimai atsiranda, kai pacientas kenčia nuo toksikozės, kurią sukėlė anglies 

monoksidas, tokiu atveju prietaiso rekomenduojama nenaudoti. 

 

 
2.4 Aplinkos reikalavimai 

Laikymo sąlygos: 

a) Temperatūra: -40 ℃ ~ + 60 ℃ 

b) Santykinė drėgmė: ≤95% 

c) Atmosferos slėgis: 500hPa ~ 1060hPa 

Veikimo sąlygos: 

a) Temperatūra: 10 ℃ ~ 40 ℃ 

b) Santykinis drėgnis: ≤75% 

c) Atmosferos slėgis: 700hPa ~ 1060hPa 
 

 
3 Veikimo principas ir atsargumo priemonės 

 
 

 

3.1 Atsargiai 

1. Pirštas turėtų būti tinkamai įdėtas (žr. instrukcijos iliustraciją 5 pav.). Kitaip matavimas gali būti 

netikslus. 

2. SpO2 jutiklis ir fotoelektrinis gavimo vamzdelis turėtų būti išdėstyti taip, kad vartotojo arteriolės 

būtų tarp jų. 



 

 

3. SpO2 jutiklio negalima naudoti toje vietoje ar galūnėje, kuri yra užspausta kraujospūdžio matuoklio 

manžete, kai yra įstatytas arterinis kateteris arba kai atliekama injekcija į veną. 

4. Įsitikinkite, kad optiniame kelyje nėra jokių kliūčių, pavyzdžiui gumos (medžiaga). 

5. Matavimai gali būti paveikti esant ryškiai aplinkos šviesai, įskaitant fluorescencinę lempą, LED 

šviesą, infraraudonųjų spindulių šildytuvą, tiesioginius saulės spindulius ir kitus šviesos šaltinius. 

6. Pernelyg smarkus vartotojo judėjimas ar dideli elektrochirurginiai trukdžiai taip pat gali turėti įtakos 

matavimo tikslumui. 

7. Vartotojas turi būti be nagų lako ir kitų dekoracijų. 

 
3.2 Klinikiniai apribojimai 

1. Kadangi matavimas atliekamas remiantis arterijos pulsavimu, svarbu kad būtų užtikrinta 

pakankama kraujo apytaka. Vartotojui, kurio pulsas dėl šoko, žemos aplinkos ar kūno 

temperatūros, stipraus kraujavimo ar kraujagysles sutraukiančio vaisto vartojimo yra silpnas, 

SpO2 bangos (Pletizmografija) sumažės. Tokiu atveju matavimas bus jautresnis trikdžiams. 
2. Jeigu tyrimams buvo naudojami intrakraujagysliniai dažai (pvz., tokie kaip indocianino žaluma 

arba metileno mėlis) arba karboksihemoglobinas (COHb), metioninas (Me + Hb), tiems kurie 

vartoja tilsalicilo rūgštį ir kai kuriems sergantiems gelta SpO2 nustatymas gali būti netikslus. 
3. SpO2 rodiklis taip pat gali būti netikslus dėl vaistų vartojimo, tokių kaip dopaminas, prokainas, 

prilokainas, lidokainas ir butakainas. 

4. Kadangi SpO2 rodiklis naudojamas vertinti aneminę anoksija, toksinę anoksiją, pacientai 
sergantys sunkia anemijos forma gali taip pat gauti gerą SpO2 matavimo rezultatą. 

 

4 Techninės specifikacijos 
 

1. Ekrano tipas: LED ekranas; 

SpO2 matavimo diapazonas: 0% ~ 100%; 
Pulso matavimo diapazonas: 30 bpm ~ 250 bpm; 

Pulso bangos formatas ekrane: histogramos arba bangos forma. 

2. Maitinimas : 2 X 1,5 V (AAA dydžio) šarminės baterijos (arba įkraunamos baterijos), maitinimo 

įtampa: 2.6V-3.6V. 

3. Energijos sąnaudos: mažiau nei 35mA 

4. Žingsnis: 1% SpO2 ir 1% dpm pulso dažniui. 

5. Matavimo tikslumas: ± 2%, kai SpO2 70–100% , mažiau nei 70% neapibrėžiamas . Ir ± 2 bpm, kai 

pulso dažnis yra 30–99 bpm ir ± 2%, kai pulso dažnis yra 100–250 bpm. 

6. Matavimas esant silpnam pulsui: SpO2 ir pulso dažnis rodomas teisingas kai arteriolių 

užpildymas yra 0,4%. SpO2 paklaida yra ± 4%, pulso dažnio paklaida yra ± 2 bpm, kai širdies 

pulso dažnis yra 30–99 bpm, ir ± 2%, kai pulso dažnis yra 100–250 bpm. 

7. Atsparumas aplinkos šviesai: paklaida atliekant matavimą veikiant šviesai arba esant natūraliam 

patalpos apšvietimui, arba tamsiame kambaryje yra mažesnė nei ±1%. 

8. Pulsoksimetras išsijungs, jei per 5 sekundes nė vienas pirštas nebus įdėtas į pulsoksimetrą. 

9. Optinis jutiklis 

Raudona šviesa (bangos ilgis yra 660 nm, 6,65 MW) 

Infraraudonųjų spindulių (bangos ilgis yra 880 nm, 6,75 MW) 

5 Priedai 

 Kaklo dirželis 



 

 

 Dvi baterijos 



 

 

 Vartotojo vadovas 

6 Naudojimas 

6.1 Priekinio skydelio vaizdas 

 

2 Pav. Vaizdas iš priekio 
 

6.2 Baterijos 

1 žingsnis: Vadovaujantis 3 pav. įdėkite dvi AAA baterijas tinkama seka. 

2 žingsnis: Uždėkite dangtelį. 
 

Prašome atkreipti dėmesį į poliškumą dedant baterijas, nes netinkamas įdėjimas gali sugadinti 

prietaisą. 
 

6.3 Kaklo dirželio pritvirtinimas 

1 žingsnis: Prakiškite dirželio galą per skylutę prietaise 

2 žingsnis: Prakiškite kitą dirželio galą per pirmąjį prakištą galą ir tada suveržkite. 



 

 

 
 

 

 

7 Naudojimo instrukcijos 

4 pav. Kaklo dirželio pritvirtinimas 

 

1. Tinkama seka įdėkite dvi AAA baterijas į baterijos skyrelį, tada uždarykite dangtelį. 

2. Atverkite spaustuką, kaip parodyta Pav. 5. 

 

5 pav. Įdėkite pirštą į angą 
 

 
3. Įkiškite vieną pirštą į guminę oksimetro angą (įsitikinkite, kad pirštas yra teisingoje padėtyje), 

užverkite spaustuką. 

4. Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką priekiniame skydelyje. 

5. Nekratykite piršto bei išlikite ramūs proceso metu. Tuo tarpu rekomenduojama nejudinti savo 

kūno. 

6. Informaciją matysite tiesiai ekrane. 
 

7. Įjungimo mygtukas turi 3 funkcijas. Kai prietaisas išjungtas, paspaudus mygtuką jį galima įjungti; Kai 

prietaisas įjungtas trumpai paspaudus mygtuką galite pakeisti ekrano kryptį; Kai prietaisas įjungtas 

ilgai paspaudus mygtuką pakeisite ryškumą. 



 

 

Kai prietaisas įjungtas, trumpai paspauskite mygtuką ir ekrano režimas pasikeis, kaip parodyta žemiau: 

 

 

paspaudus trumpai mygtuką dar kartą: 
 

 

Pirštų nagai ir liuminescencinės lempos turi būti toje pačioje pusėje. 
 

 
8 Remontas ir priežiūra 

 Pakeiskite baterijas, kai ekrane rodomas žemas baterijų įkrovimo lygis. 

 Prieš naudodami, nuvalykite prietaiso paviršių. Pirmiausia nuvalykite prietaisą medicininiu 

alkoholiu, leiskite jam išdžiūti arba nuvalykite sausa švaria šluoste. 

 Naudokite medicininį alkoholį, kad dezinfekuotumėte prietaisą po naudojimo, apsaugokite nuo 

infekcijos naudojant sekantį kartą. 

 Jei pulsoksimetras ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite baterijas. 

 Geriausia prietaiso laikymo aplinka yra temperatūra nuo -40°C iki 60°C ir ne didesnė kaip 95% 

oro drėgmė. 

 Vartotojui rekomenduojama atlikti prietaiso kalibravimą pasibaigus jo patikros terminui (arba 

pagal ligoninės nustatytą planą). Kalibravimas turi būti atliekamas įgaliotame centre arba 

susisiekite su gamintoju dėl prietaiso kalibravimo. 

 Prietaisui negalima atlikti aukšto slėgio sterilizavimo. 

Nenardinkite prietaiso į skystį. 

   Rekomenduojama prietaisą laikyti sausoje vietoje. Drėgmė gali sutrumpinti prietaiso tarnavimo 

laiką ar net sugadinti jį. 



 

 

9 Problemų sprendimas 
 

Problemos Galimos priežastys Sprendimas 

 
 
 
Spo2 arba pulso dažnis 
nėra rodomi 

 
 

1. Pirštas nėra įstatytas tinkamai. 

2. Paciento SpO2 vertė yra pernelyg 
žema, kad galėtų būti nustatyta. 

1. Pakartotinai įstatykite pirštą. 
2. Pabandykite dar kartą: Kreipkitės į 
gydymo įstaigą diagnozei nustatyti, 
jeigu esate įsitikinę, kad prietaisas 
veikia tinkamai. 

Spo2 arba pulso dažnis 
rodomi nestabiliai 

1. Pirštas įstatytas negiliai. 
2. Pirštas arba paciento kūnas juda. 

1.Pakartotinai įstatykite pirštą. 
2.Pabandykite išlikti ramūs. 

 
 

Pulsoksimetras 
neįsijungia 

1. Žemas baterijos lygis arba 
baterijos neįstatytos. 
2. Baterijos įstatytos netinkamai. 
3. Prietaisas sugedo. 

 

1. Pakeiskite baterijas. 
2. Įstatykite baterijas tinkama seka 
3. Kreipkitės į servisą. 

 
 
 

Ekranas staiga 
išsijungia 

1. Prietaisas išsijungs automatiškai 
po 5 sekundžių jeigu nebus atlikto 
jokio veiksmo. 
2. Išeikvotos baterijos 

 
 
 

1. Įprastas veikimas 
2. Pakeiskite baterijas 



 

 

10 Simboliu paaiškinimas 
 

Simbolis Apibrėžimas 
 

 

 
Skaitykite naudojimo instrukciją 

 

 
Taikoma BF tipo dalis 

 
 

 

Deguonies prisisotinimas (%) 

 

PRbpm 

 

Pulso dažnis (dpm) 

 
 

 

1. Pirštas neįstatytas; 2. Signalas neaptinkamas  
 

 
Žemo baterijos lygio indikacija (laiku pakeiskite 

baterijas, kad išvengtumėte netikslaus matavimo)  

+  
Teigiamas baterijos elektrodas 

-  
Neigiamas baterijos elektrodas 

 
 

1. Įjungimo mygtukas 

2. Pakeisti ekrano kryptį 

3.Pakeisti ekrano ryškumą 
 

SN 
 

Serijinis numeris 
 

 

 

Įspėjimo signalo slopinimas 
 

 

Direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų 
 

 

 

Apsauga nuo skysčių patekimo 
 

 
Prietaisas atitinka 1993 m. birželio 14 d. Tarybos 

direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 
 

 

 

Pagaminimo data 
 

 

 

Laikymo ir transportavimo temperatūros diapazonas  
 

 

 

Laikymo ir transportavimo drėgmės diapazonas 
 

 
Laikymo ir transportavimo atmosferos slėgio 

diapazonas 
 

 

 

Šia puse į viršų 
 

 

 

Trapu, elkitės atsargiai 
 

 

 

Laikyti sausą 
 

 
 

Pagaminta iš perdirbamų medžiagų 



 

 

11 Techninės specifikacijos 
 

Ekrano informacija Ekrano režimas 

Deguonies prisisotinimas (%) LCD 

Pulsas (bpm) LCD 

Pulso intensyvumas LCD stulpelinis grafikas 

 
Pulso banga 

 
LCD 

SpO2 parametrų specifikacija 

Matavimo diapazonas 35% –100% (žingsnis 1%). 

 
Tikslumas 

70% –100%; ± 2%, žemiau 70% nėra 
specifikuota 

 
 
Optinis jutiklis 

Raudona šviesa (bangos ilgis 660nm) 
Infraraudonieji spinduliai (bangos ilgis 

880nm) 

Pulso parametrų specifikacija 

Matavimo diapazonas 30bpm-250bpm (žingsnis 1 bpm) 

Tikslumas ±2bpm jei didesnis pulsas ±2% 

Pulso intensyvumas 

 

 
Diapazonas 

Nuolatinis stulpelinis grafikas, kuo 
daugiau brūkšniukų tuo intensyvesnis 
pulsas 

Baterijų tipas 

2 X 1,5 V (AAA dydžio) šarminės baterijos arba įkraunamos baterijos 

Baterijos tarnavimo laikas 

Dvi baterijos gali nepertraukiamai veikti 20 valandų 

Matmenys ir svoris 

Matmenys 57(I) x 31(P) x 32(A) mm 

Svoris Apie 50g (su baterijomis) 



 

 

12 Priedas: Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) 
 

Patarimai ir GAMINTOJO pareiškimas – ELEKTROMAGNETINĖS EMISIJOS – VISAI ĮRANGAI IR SISTEMOMS 

Pulsoksimetras CMS50D yra galimas naudoti žemiau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Vartotojas turi užtikrinti, 
kad prietaisas yra naudojamas tokioje aplinkoje. 

Emisijos testas Atitikimas Elektromagnetinė aplinka – patarimai 

RD (radijo dažnio) emisija 
Cispr 11 

Grupė 1 Pulsoksimetras CMS50D naudoja RD 
(radijo dažnio) energiją tik savo 
vidinėms funkcijoms. Todėl RD 
emisijos yra labai žemos ir neturėtų 
niekaip įtakoti šalia esančių 
elektroninių prietaisų 

RD emisija 
Cispr 11 

Klasė B Pulsoksimetras CMS50D yra tinkamas 
naudoti visose įstaigose, įskaitant 
namuose ir patalpose tiesiogiai 
prijungtose prie viešo žemos įtampos 
elektros tiekimo tinklo, aprūpinančio 
gyvenamuosius pastatus. 

Harmoninės emisijos 
IEC 61000-3-2 

Netaikomas Pulsoksimetras CMS50D yra tinkamas 
naudoti visose įstaigose, įskaitant 
namuose ir patalpose tiesiogiai 
prijungtose prie viešo žemos įtampos 
elektros tiekimo tinklo, aprūpinančio 
gyvenamuosius pastatus. 

Įtampos svyravimai/įtampos šuoliai 
IEC 61000-3-3 

Netaikomas 

 
 

Patarimai ir GAMINTOJO pareiškimas – ELEKTROMAGNETINIS ATSPARUMAS – VISAI ĮRANGAI IR SISTEMOMS 

Pulsoksimetras CMS50D yra galimas naudoti žemiau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Vartotojas turi užtikrinti, 
kad prietaisas yra naudojamas tokioje aplinkoje. 

Atsparumo testas Testavimo lygis EN 60601- 
1-2 

Atitikimo lygmuo Elektromagnetinė aplinka – 
patarimai 

Elektrostatinė iškrova (ESD) 
EN 61000-4-2 

±6kV kontaktas 
±8kV oras 

±6kV kontaktas 
±8kV oras 

Grindys turėtų būti medinės, 
betoninės arba keraminės 
plytelės. Jei grindys yra iš 
sintetinių medžiagų, 

santykinė drėgmė turėtų būti 
bent 30% 

Elektros energijos 
elektromagnetinis laukas 
EN 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Elektros energijos tiekimo 
kokybė turi būti tipiška 
komercinei ar ligoninių 
aplinkai. 

 
 

Patarimai ir GAMINTOJO pareiškimas – ELEKTROMAGNETINIS ATSPARUMAS – VISAI ĮRANGAI IR SISTEMOMS, KURIOS 
NĖRA GYVYBĖS PALAIKYMO SISTEMOS 

Pulsoksimetras CMS50D yra galimas naudoti žemiau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Vartotojas turi užtikrinti, 
kad prietaisas yra naudojamas tokioje aplinkoje. 

Atsparumo testas Testavimo lygis EN 60601- 
1-2 

Atitikimo lygmuo Elektromagnetinė aplinka – 
patarimai 

Radijo dažnis 
EN 61000-4-6 

3 Veff nuo 150kHz iki 
80MHz 

3 Veff nuo 150kHz iki 
80MHz 

Nešiojami ir mobilūs RD 
komunikacijos įranga turėtų 
būti naudojama ne arčiau 
kiekvienos prietaiso CMS50D 
dalies, įskaitant laidus, nei 
rekomenduojamas atstumas 
apskaičiuotas iš lygties 
naudojant siųstuvo dažnį. 

   



 

 

   Rekomenduojamas 
atstumas: 
d = 1,2 √P 
d = 1,2 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz – 2,5 GHz 
Kur (P) yra maksimalus 
siųstuvo išvesties galingumas 
vatais (W) remiantis siųstuvo 
gamintoju ir (d) yra 
rekomenduojamas atstumas 
metrais (m). Fiksuotų RD 
siųstuvų lauko stiprumas, 
kuris yra apibrėžtas 
elektromagnetiniu vietos 
tyrimu, turėtų būti mažesnis 
nei atitikimo lygmuo 
kiekviename dažnių 
diapazone. 
Gali pasitaikyti trikdžių esant 
šalia įrangos pažymėtos tokiu 

 
simboliu: 

Pastaba: 
(1) Kai dažnis yra 80MHz, atstumą reikia imti kaip didesnio dažnio, t.y. 800MHz. 
(2) Šios taisyklės gali neaprėpti visų situacijų. Elektromagnetinis laukas yra veikiamas pastatų,daiktų ir žmonių 
elektromagnetinio sugėrimo ir atspindėjimo. 

a. Teoriškai sunku tiksliai numatyti stacionarių siųstuvų, pavyzdžiui, radijo (mobiliojo ar belaidžio) ryšio telefonų, 
antžeminio mobiliojo radijo ryšio ar mėgėjiško radijo ryšio aparatų, AM ir FM dažnių radijo ir televizijos transliacijos 
bazinių stočių lauko stiprius. Norint įvertinti stacionarių radijo dažnių (RF) aparatų skleidžiamą elektromagnetinį lauką, 
rekomenduojama atlikti elektromagnetinius vietos matavimus. Jei išmatuotas vietos, kurioje stovi pulsoksimetras 
CMS50D, lauko stipris viršija taikomą radijo dažnių (RF) lygį, derėtų patikrinti prietaiso CMS50D veikimą. Jei pastebimas 
neįprastas veikimas, gali būti reikalingos papildomos priemonės – pakreipkite ar perkelkite prietaisą į kitą vietą. 
b. Kai dažnių diapazonas siekia 150 kHz – 80 MHz, lauko stipriai neturėtų viršyti 3 V/m. 

 
 

Rekomenduojami skiriamieji atstumai tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų radijo dažnių (RF) prietaisų ir pulsoksimetro  

CMS50D yra skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiami RD sutrikimai yra kontroliuojami. CMS50D 
vartotojas gali padėti užkirsti kelią elektromagnetiniams trikdžiams išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamų ir 
mobilių RD komunikacijos priemonių (siųstuvų) ir CMS50D kaip rekomenduojama žemiau, remiantis maksimaliu 
komunikacijos priemonės išvesties galingumu. 

Maksimalus siųstuvo 
galingumas (W) 

Atstumas remiantis siųstuvo dažniu (m) 

150kHz iki 80MHz 
d=1,2*√P 

80MHz iki 800MHz 

d=1,2*√P 

800MHz iki 2GHz 

d=2,3*√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

Jei siųstuvo didžiausia išėjimo galia lentelėje nenurodyta, skiriamąjį atstumą galima apskaičiuoti pagal siųstuvo dažniui 
taikomą lygtį, kai P yra gamintojo nurodyta didžiausia siųstuvo išėjimo galia vatais (W), o d – rekomenduojamas 
skiriamasis atstumas metrais (m). 1 PASTABA. Jei siųstuvo dažnis svyruoja nuo 80 iki 800 MHz, laikykitės aukštesnių 
dažnių diapazonui taikomo skiriamojo atstumo. 2 PASTABA. Šios gairės gali būti taikytinos ne visose situacijose. 
Elektromagnetinių bangų sklidimui įtakos gali turėti ir konstrukcijų, objektų ir žmonių absorbcija ir atsispindėjimas nuo 
jų. 

 


