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Prawa autorskie 

 

Urządzenie ma oznaczenie CE informujące, że jest ono zgodne z postanowieniami 
dyrektywy rady 93/42/EWG i dyrektywy 2006/42/WE. 
 
Urządzenie jest zgodne z wymogami normy EN/IEC 60601-1-2 „Kompatybilność 
elektromagnetyczna — medyczne urządzenia elektryczne”. 
 
© 2014-2018 Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Data wydania niniejszego podręcznika operatora (oryginalnej instrukcji): 09-2018 (wersja: 
4.0). 

 

 

 Niniejszy podręcznik zawiera informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi 
sprzętu. Zaleca się utrzymywanie podręcznika w dobrym stanie. W razie 
stwierdzenia uszkodzenia podręcznika w stopniu, w którym może to ujemnie 
wpłynąć na bezpieczną obsługę sprzętu, należy skontaktować się z firmą 
Nanjing Mindray lub z lokalnym dystrybutorem w sprawie uzyskania nowej 
kopii. 

 
Oświadczenie dotyczące własności intelektualnej 

Firma NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (zwana dalej „Mindray”) 
jest właścicielem praw własności intelektualnej do niniejszego podręcznika oraz urządzenia 
firmy Mindray, którego on dotyczy. Niniejszy podręcznik może odwoływać się do informacji 
chronionych prawami autorskimi lub patentami i nie stanowi licencji na prawa patentowe lub 
prawa autorskie firmy Mindray ani stron trzecich. 
 
Podane przez firmę Mindray w niniejszym podręczniku informacje są informacjami poufnymi. 
Ujawnianie informacji zamieszczonych w tym podręczniku, w jakikolwiek sposób i bez 
pisemnej zgody firmy Mindray, jest zabronione. 

 
Publikowanie, uzupełnianie, powielanie, dystrybucja, wypożyczanie, adaptacja, tłumaczenie 
czy opracowywanie na podstawie niniejszego podręcznika jakichkolwiek materiałów 
informacyjnych bez pisemnej zgody firmy Mindray jest zabronione.  



 

II 

 

, i  są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami 

towarowymi w jakikolwiek inny sposób stanowiącymi własność firmy Shenzhen Mindray 

Bio-Medical Electronics Co., Ltd. i HyPort są zastrzeżonymi znakami towarowymi 

lub znakami towarowymi w jakikolwiek inny sposób stanowiącymi własność firmy Nanjing 
Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd w Chinach i w innych krajach. Wszelkie inne znaki 
towarowe wyszczególnione w niniejszym podręczniku są stosowane wyłącznie w celach 
informacyjnych bądź redakcyjnych. Pozostają one własnością ich właścicieli. 

 
Odpowiedzialność producenta 

Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
 
Wszelkie informacje podane w niniejszym podręczniku uważa się za prawidłowe. Firma 
Mindray nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawarte w nim błędy ani za szkody 
przypadkowe lub wynikowe związane z dostarczeniem i wykorzystaniem niniejszego 
podręcznika bądź wykonywaniem opisanych w nim czynności.  

 

Firma Mindray odpowiada za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność niniejszego 
urządzenia tylko po spełnieniu poniższych warunków:  

 wszystkie czynności związane z instalacją, rozbudową, wprowadzaniem zmian, modyfikacją 
i naprawami tego urządzenia są wykonywane przez autoryzowany personel firmy Mindray; 

 instalacja elektryczna w pomieszczeniu jest zgodna ze stosownymi wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi oraz  

 urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi.  

 

 

 Niniejsze urządzenie powinno być obsługiwane przez przeszkolonych 
specjalistów klinicznych o odpowiednich kwalifikacjach. 

 Niniejsze urządzenie jest wykonane głównie ze stopu aluminium 
niezawierającego substancji chemicznych, których użycie jest ograniczone 
na mocy dyrektywy 1907/2006/WE.  

 

 

 Ważne jest, aby szpital lub instytucja korzystająca z niniejszego urządzenia 
realizowała odpowiedni harmonogram serwisowania/konserwacji 
urządzenia. Zaniedbania w tej kwestii mogą prowadzić do awarii urządzenia 
lub stanowić zagrożenie dla użytkowników urządzenia. 
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Gwarancja 
NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE 
GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DO OKREŚLONEGO CELU. 
 
Wyłączenia 

Zobowiązania i odpowiedzialność firmy Mindray w ramach niniejszej gwarancji nie obejmują 
opłat za transport i innych kosztów ani odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie 
lub takie, których nie można było przewidzieć, opóźnienia wynikające z nieprawidłowej 
obsługi lub zastosowania urządzenia, wykorzystania części lub akcesoriów 
niezatwierdzonych przez firmę Mindray lub napraw wykonywanych przez osoby inne niż 
autoryzowany personel firmy Mindray. 
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 
 awarii lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem ani usterek 

spowodowanych błędem ludzkim; 
 awarii lub uszkodzeń spowodowanych niestabilnym zasilaniem lub zasilaniem o 

napięciu wykraczającym poza wymagany zakres; 
 awarii lub uszkodzeń powstałych wskutek działania siły wyższej, takiej jak pożar 

czy trzęsienie ziemi; 
 awarii lub uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym działaniem urządzenia lub 

naprawami wykonywanymi przez osoby nieupoważnione;  
 awarii urządzenia lub jego części, których numer seryjny jest nieczytelny; 
 innych przyczyn niespowodowanych działaniem urządzenia lub jego części. 
 

Zasady dotyczące zwrotów 
 
Procedura dokonywania zwrotu 

W przypadku gdy zajdzie potrzeba zwrócenia niniejszego urządzenia lub części urządzenia 
do firmy Mindray, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
 
Uzyskać autoryzację do zwrotu: skontaktować się z działem obsługi klienta i uzyskać numer 
autoryzacji obsługi klienta. Ten numer musi znajdować się na zewnątrz opakowania przesyłki. 
Zwroty nie będą przyjmowane, jeśli numer ten nie będzie wyraźnie widoczny. Należy podać 
numer modelu, numer seryjny oraz krótki opis powodu zwrotu produktu. 
Zasady dotyczące przewozu: klient ponosi koszty przewozu urządzenia w przypadku 
przesyłania go do serwisu firmy Mindray (w tym wszelkie opłaty celne). 
Adres zwrotny: urządzenie lub jego części należy przesłać na adres podany przez dział 
obsługi klienta.
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Dane teleadresowe 

Producent: Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 
Adres:  666# Middle Zhengfang Road, Jiangning, 211100 Nanjing, Jiangsu, 

Chińska Republika Ludowa 
Tel.: +86 25 66082666 
Faks: +86 755 26582680-26666 

 
Przedstawiciel w Europie: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 

Adres: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy 

Tel.: 0049-40-2513175 

Faks: 0049-40-255726 
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1 Opis systemu 
 

1.1  Elementy główne 
 
Jednostka zaopatrzenia medycznego HyPort stanowi podwieszany system obejmujący 
następujące modele: 

 HyPort 3000 — mechaniczna sufitowa kolumna zasilająca 

 HyPort 6000 — elektryczna sufitowa kolumna zasilająca z ramieniem napędzanym 
przez silnik 

 HyPort 9000 — elektryczna sufitowa kolumna zasilająca z mechanizmem podnoszącym 

 
Główne elementy jednostki zaopatrzenia medycznego HyPort przedstawiono na poniższych 
ilustracjach. 

 

 

Ilustracja 1-1 Model HyPort 3000 

11 

2  

4  

5  

6  

8 

7 

1 

10 

3 

9 



Opis systemu 

1-2 

 
1. Osłona sufitowa 2. Ramię obrotowe  
3. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
sufitowe (opcja) 

4. Rura zawieszenia 

5. Moduł dystrybucyjny 6. Półka 
7. Uchwyt sterowniczy 8. Szuflada 
9. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
podłogowe (opcja) 

10. Przyłącza (elektryczne i gazowe) 

11. Przeguby  
 

 

Ilustracja 1-2 Model HyPort 6000 

 
1. Osłona sufitowa 2. Przeguby 
3. Ramię obrotowe 4. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 

sufitowe (opcja) 
5. Obudowa silnika 6. Rura zawieszenia  
7. Moduł dystrybucyjny  8. Półka 
9. Szuflada  10. Panel przyłączy 
11. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
podłogowe (opcja) 

12. Uchwyt sterowniczy 

13. Przyłącza (elektryczne i gazowe)  
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Ilustracja 1-3 Model HyPort 9000 
 
1. Hamulec elektromagnetyczny (opcja) 2. Osłona sufitowa 
3. Ramię obrotowe 4. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 

sufitowe (opcja) 
5. Rura zawieszenia 6. Moduł dystrybucyjny 
7. Przyłącza (elektryczne i gazowe)  8. Mechanizm podnoszący 
9. Moduł sterujący  10. Mocowanie służące do montażu aparatu 

anestezjologicznego lub przenośnego 
aparatu stosowanego w chirurgii 
małoinwazyjnej (MIS) na kolumnie 

11. Prowadnica mechanizmu podnoszącego 12. Ekran dotykowy 
13. Przeguby  

                             

Ilustracja 1-4 Kolumna dystrybucyjna         Ilustracja 1-5 Głowica dystrybucyjna 
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1.2  Definicje 
 

1.2.1  Symbole graficzne 
 
Na jednostce wyposażenia medycznego mogą być widoczne niżej wymienione symbole. 
 

Tabela 1-1 Objaśnienie symboli 

Symbol Znaczenie 

 
Zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem 

 
Uwaga! Należy 

 
Obciążenie 

 
Część mająca kontakt z ciałem pacjenta typu B 

 
Ochrona przed rozpryskami wody 

 
Uziemienie ochronne (zwarcie z masą) 

 
Złącze wyrównawcze 

 Prąd przemienny 

 Numer seryjny 

 Data produkcji 

 
Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty 
Europejskiej 

 
Ograniczenia dot. temperatury 
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Ograniczenia dot. wilgotności 

 
Ciśnienie atmosferyczne 

 

Etykieta WEEE 
Poniższa definicja etykiety WEEE dotyczy tylko państw 
członkowskich UE: symbol ten oznacza, że produkt nie 
może być traktowany jak odpady gospodarstwa 
domowego. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, 
użytkownik zapobiega potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać 
więcej szczegółowych informacji dotyczących zwracania i 
utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z 
dystrybutorem, od którego produkt został zakupiony. 

 
Ostrzeżenie dot. wyładowań elektrostatycznych (ESD) 

 

Oznaczenie produktu: produkt klasy IIb. Produkt 
opracowano i wprowadzono do obrotu zgodnie z dyrektywą 
dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EWG. 

 

1.2.2  Informacje na temat bezpieczeństwa 
 

Tabela 1-2 Objaśnienie symboli stosowanych w informacjach dotyczących 
bezpieczeństwa 

Symbol Znaczenie 

 

Należy zapoznać się z informacjami podanymi pod tym 
symbolem. Instrukcja zawiera ostrzeżenie przed 
niebezpieczną sytuacją związana z eksploatacją, w wyniku 
której może dojść do powstania obrażeń ciała. 

 

Należy zapoznać się z informacjami podanymi pod tym 
symbolem. Instrukcja zawiera ostrzeżenie przed możliwym 
uszkodzeniem urządzenia lub innego mienia.  

 

Należy zapoznać się z informacjami podanymi pod tym 
symbolem. Instrukcja zawiera ostrzeżenie dotyczące 
kwestii, na które należy zwrócić uwagę. 
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1.2.3  Symbole na przyciskach sterujących 
 

Tabela 1-3 Objaśnienie symboli 

Symbol Znaczenie 

 
Zwolnienie przegubu podstawy 

 
Zwolnienie przegubu środkowego / dolnego 

 
Zwolnienie wszystkich przegubów 

 
Pośrednie nawigacyjne oświetlenie sufitowe 

 
Pośrednie nawigacyjne oświetlenie podłogowe 

 

Zwiększanie / zmniejszanie natężenia światła 

 

W górę / w dół 

 
W górę 

 
W dół 

 

 

 Jeżeli w urządzeniu nie skonfigurowano odpowiednich funkcji, powiązane 
przyciski sterujące nie będą działać. 
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1.3  Przeznaczenie 
 
Urządzenie to montowana na stałe jednostka dostarczająca media, takie jak prąd elektryczny, 
gazy medyczne (tlen, azot, podtlenek azotu, dwutlenek węgla i sprężone powietrze) i próżnia, a 
także umożliwiająca odprowadzanie gazów oraz komunikację (telefon, system przywoływania 
pielęgniarki i sieć komputerowa) w wygodny dla użytkownika sposób. Urządzenie jest używane 
w salach przeznaczonych do leczenia pacjentów, np. w salach operacyjnych lub pokojach 
badań, w salach pooperacyjnych oraz na oddziałach ratunkowych i intensywnej opieki 
medycznej. Jednostka zazwyczaj składa się z mocowanej do sufitu podpory wyposażonej w 
ruchome ramiona (często wieloprzegubowe) oraz różnych akcesoriów lub wyposażenia 
opcjonalnego. Może być wyposażona w ramy do montażu innych urządzeń medycznych 
używanych do diagnostyki, leczenia lub wykonywania zabiegów operacyjnych. Ramy 
umożliwiają nie tylko montaż, ale również pozycjonowanie tych urządzeń w przestrzeni. 
 

 

 Przed podłączeniem jakiegokolwiek sprzętu do jednostki zaopatrzenia 
medycznego należy upewnić się, że jest on odpowiedni do stosowania w 
pobliżu pacjenta. W przypadku pytań należy kontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez firmę Nanjing Mindray lub swoim 
lokalnym dystrybutorem. Nie podłączać nieznanego sprzętu do jednostki. 

 Jeśli w otoczeniu pacjenta do jednostki podłączony jest sprzęt inny niż 
medyczny, który może stykać się z operatorem podczas rutynowej 
konserwacji, kalibracji itp., należy upewnić się, że ten sprzęt jest zasilany 
napięciem nieprzekraczającym 25 V w przypadku prądu przemiennego lub 
60 V w przypadku prądu stałego albo że jest zasilany ze źródła odpowiednio 
odizolowanego od sieci zasilającej.   

 Przed podłączeniem sprzętu do jednostki należy upewnić się, że 
towarzysząca mu dokumentacja (lub inne tego dokumenty) jest kompletna. 
Należy również dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem sprzętu. 

 Przed podłączeniem dowolnego sprzętu do jednostki należy upewnić się, że 
warunki środowiskowe panujące w pomieszczeniu są odpowiednie do 
użytkowania sprzętu. 

 Sprzęt podłączony do jednostki powinien spełniać wymagania 
odpowiednich norm IEC (np. EN/IEC 60950 dotyczącej wymogów 
bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej, EN/IEC 60601-1 
dotyczącej wymagań bezpieczeństwa urządzeń medycznych oraz innych 
stosownych norm itp.). Do obowiązków osób podłączających do niniejszej 
jednostki dodatkowy sprzęt i konfigurujących cały system należy 
sprawdzenie jego zgodności z wymaganiami normy EN/IEC 60601-1 oraz 
EN/IEC 60601-1-2. W przypadku pytań dotyczących wymagań należy 
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kontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę 
Nanjing Mindray lub dystrybutorem lokalnym. 

 Do jednostki nie należy podłączać sprzętu, w którym zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem elektrycznym stanowi tylko podstawowa izolacja. 

 Nie dotykać jednocześnie pacjenta i obudowy urządzenia medycznego 
pracującego pod napięciem przekraczającym 25 V w przypadku prądu 
przemiennego lub 60 V w przypadku prądu stałego.  

 Nie instalować jednostki w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego lub 
elektromagnetycznego, takich jak urządzenia do magnetycznego rezonansu 
jądrowego (NMR) i urządzenia do obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI) itp.  

 

 

 W niniejszym podręczniku podano informacje dotyczące jednostki 
zaopatrzenia medycznego w pełnej konfiguracji. Niektóre z nich mogą nie 
dotyczyć zakupionej jednostki. Posiadaną jednostkę należy używać zgodnie 
z rzeczywistą konfiguracją. W przypadku pytań należy kontaktować się z 
działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę Nanjing Mindray lub 
swoim lokalnym dystrybutorem. 

 Dostępne są materiały szkoleniowe. W celu ich pozyskania należy 
skontaktować się z firmą Nanjing Mindray lub swoim lokalnym 
dystrybutorem.  
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1.4  Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
 

1.4.1  Instrukcje dotyczące ochrony przed obrażeniami ciała 
 

 

 Z jednostki zaopatrzenia medycznego należy korzystać wyłącznie zgodnie z 
jej przeznaczeniem. Nie należy używać jej do innych celów. W przeciwnym 
razie może dojść do urazów personelu lub uszkodzenia urządzenia. 

 Jednostka powinna być instalowana wyłącznie przez personel 
autoryzowany przez firmę Nanjing Mindray. W przeciwnym razie może dojść 
do urazów personelu lub uszkodzenia urządzenia. 

 Obsługą jednostki powinien zajmować się tylko wykwalifikowany personel 
medyczny. W przeciwnym razie może dojść do urazów personelu lub 
uszkodzenia urządzenia.  

 Przed przystąpieniem do eksploatacji jednostki należy przeczytać niniejszy 
podręcznik i upewnić się, że zawarte w nim informacje są zrozumiałe. 

 Jednostki nie należy używać w obecności środków palnych i (lub) 
wybuchowych. 

 Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska, zużyte jednostki i ich 
elementy składowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami 
państwowymi i szpitalnymi. 

 Należy pamiętać, że jednostka jest zawsze włączona. Nie naciskać żadnych 
przycisków bez konsultacji z osobą odpowiedzialną za salę operacyjną lub 
przeprowadzanie operacji. 

 Wszystkie obwody elektryczne są stale pod napięciem. Należy pamiętać, że 
gniazdka zamontowane na półce i kolumnie obsługowej są zasilane. 

 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, jednostkę 
zaopatrzenia medycznego należy podłączać wyłącznie do zasilania 
sieciowego z uziemieniem. 

 Wszystkie przewody gazów, w tym gazu do obsługi hamulca 
pneumatycznego, są zawsze pod ciśnieniem. Podczas podłączania 
urządzeń gazowych do punktów poboru i ich odłączania należy postępować 
zgodnie z instrukcjami producentów tych urządzeń. 

 Należy pamiętać, że podczas przemieszczania jednostki widoczność podłogi 
i obszaru, do którego jednostka jest przemieszczana, może być ograniczona 
przez samą jednostkę lub zamontowany na niej sprzęt. Niezachowanie 
należytej ostrożności podczas przemieszczania jednostki może 
spowodować uraz i (lub) uszkodzenie urządzenia. 
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 Podczas regulacji półek lub mocowania sprzętu na jednostce trzymać z dala 
palce, dłonie i obce obiekty, takie jak przewody bądź kable. 

 Aby zapewnić maksymalną kontrolę, jednostkę należy przemieszczać 
obiema rękami. Brak pełnej kontroli nad jednostką może być przyczyną 
urazu. 

 Nie podejmować prób regulacji odstępów między półkami, gdy na jednej z 
nich zamocowany jest sprzęt. W przeciwnym razie może dojść do 
gwałtownego przesunięcia zespołu półek i w konsekwencji do obrażeń ciała 
i (lub) uszkodzenia sprzętu. Przed poluzowaniem śrub ustalających należy 
zdemontować cały sprzęt. 

 Palne materiały nagromadzone wewnątrz jednostki mogą stwarzać 
niebezpieczeństwo podczas pracy. Do czyszczenia jednostki należy używać 
niestrzępiącej się ściereczki. 

 Wyciekający tlen jest łatwopalny. Podczas korzystania z punktów poboru 
tlenu lub podtlenku azotu unikać stosowania ognia i palenia tytoniu. 

 Nie dopuszczać do obecności smarów i palnych płynów w okolicach 
punktów poboru tlenu i podtlenku azotu.  

 Maksymalne obciążenie półki wynosi 80 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 15 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie obrotowej szafki wynosi 5 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie ramienia przedłużającego wynosi 30 kg. Nie 
przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie stojaka na płyny infuzyjne wynosi 30 kg. Nie 
przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 5 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie głowicy dystrybucyjnej wynosi 120 kg. Nie 
przeciążać. 

 Dostępne są dwie kolumny dystrybucyjne o wymiarach odpowiednio 
298 × 210 mm i 298 × 280 mm. Ich obciążenie wynosi 180 kg i 300 kg. Nie 
przeciążać. 

 Nie przeciążać żadnego elementu nośnego jednostki.   

 Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, które mają zostać 
umieszczone na półkach. Nieprawidłowe postępowanie z nietypowymi 
urządzeniami może spowodować uraz i (lub) uszkodzenie urządzeń. 

 Zakres obrotu zespołu ramienia obrotowego wynosi tylko 340º. Nie naciskać 
go zbyt mocno, gdy osiągnie skrajne położenie. W przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia jednostki i obrażeń ciała. 

 Jednostki nie należy modyfikować bez autoryzacji firmy Nanjing Mindray. 
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1.4.2  Instrukcje dotyczące zapobiegania uszkodzeniu 

urządzenia 
 

 

 Sprzętu nie wolno modyfikować bez upoważnienia uzyskanego od firmy 
Nanjing Mindray. 

 Podczas transportu lub przemieszczania jednostki zaopatrzenia 
medycznego należy zachować ostrożność. Należy uważać, aby nie 
spowodować uszkodzeń. 

 Jednostka powinna być regularnie konserwowana i serwisowana wyłącznie 
przez personel autoryzowany przez firmę Nanjing Mindray. 

 Upewnić się, że jednostka jest serwisowana i konserwowana wyłącznie 
przez autoryzowany personel. W przeciwnym razie gwarancja może zostać 
anulowana. 

 Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez firmę 
Nanjing Mindray. 

 Upewnić się, że jednostka jest obsługiwana w sposób opisany w niniejszym 
podręczniku. W przeciwnym razie gwarancja może zostać anulowana. 

 Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej może mieć wpływ na działanie 
urządzeń medycznych. Przed zainstalowaniem jednostki upewnić się, że 
warunki otoczenia odpowiadają wymaganiom.  

 Nie wywierać siły na jednostkę, gdy ramię lub moduł dystrybucyjny osiągnie 
skrajną pozycję. 

 Nie przeciążać żadnego gniazdka elektrycznego. 

 Maksymalne natężenie prądu w jednostce wynosi 16 A. Nie przeciążać. 

 Nie podłączać wtyku gazowego ani złącza elektrycznego do przyłącza 
innego standardu. 

 Nie podłączać więcej urządzeń niż obwód może zasilić (w amperach). 
Przeciążenie obwodu elektrycznego może spowodować jego przegrzanie i 
pożar. Może to również spowodować uszkodzenie obwodu i brak zasilania 
podłączonych urządzeń. 

 W razie potrzeby siła hamulca mechanicznego może zostać wyregulowana 
wyłącznie przez autoryzowany personel. 

 Jednostkę należy przemieszczać powolnym, jednostajnym ruchem. Szybkie, 
szarpane ruchy mogą spowodować upadek urządzeń z półek. 
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 Przed zainstalowaniem nowego wózka anestezjologicznego na jednostce 
należy skontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem. Nieprawidłowa 
instalacja może spowodować uszkodzenie jednostki i anulowanie gwarancji. 

 Do czyszczenia jednostki nie wolno używać pary wodnej, bardzo gorącej 
wody (o temperaturze powyżej 70°C/158°F) ani myjek ciśnieniowych. Te 
sposoby czyszczenia mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub usterki 
elektryczne. 

 Nie stosować palnych roztworów czyszczących do czyszczenia gniazdek 
elektrycznych. 
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2 Obsługa codzienna 
 

2.1  Przygotowanie 
 
Przed każdym użyciem jednostki zaopatrzenia medycznego upewnić się, że: 

 jednostka nie jest fizycznie uszkodzona; 

 ramię obrotowe może się swobodnie obracać; 

 ramię obrotowe nie przesuwa się samoczynnie; 

 zapewniona jest prawidłowa praca wewnętrznego źródła zasilania; 

 nie występuje wyciek gazu; 

 oznaczenie gazów jest prawidłowe. 

 

 

 Nie rozpoczynać korzystania z jednostki zaopatrzenia medycznego przed 
wykonaniem powyższych kontroli i upewnieniem się, że ich wyniki są 
prawidłowe. 

 

 

 Po rozpakowaniu jednostki zaopatrzenia medycznego należy zachować 
opakowanie w dobrym stanie, w razie gdyby konieczne było odesłanie 
jednostki z jakiegokolwiek powodu. 
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2.2  Ustawianie jednostki zaopatrzenia medycznego 
 

2.2.1  Obracanie i rozkładanie jednostki 
 
Każde ramię lub moduł dystrybucyjny można obracać wokół przegubu. Jednostkę można 
obracać i rozkładać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.  

 

 
Ilustracja 2-1 Korzystanie z uchwytu sterowniczego 

 

 

Ilustracja 2-2 Korzystanie z półki 

 

 

Ilustracja 2-3 Korzystanie z drążka na wyposażenie lub panelu przyłączy 
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W zależności od zakupionego modelu jednostka zaopatrzenia medycznego może mieć 
maksymalnie trzy ramiona obrotowe. 

 

 

 

 

 

Ilustracja 2-4 Obrót poszczególnych przegubów 

 

 Maksymalny zakres obrotu górnego ramienia wynosi 340°. 

 Maksymalny zakres obrotu dolnego ramienia wynosi 340°. 

 Maksymalny zakres obrotu modułu dystrybucyjnego wynosi 340°. 

 
340° 

Przegub 1 

Przegub 2 

 
340° 

Przegub 3 

 
340° 

 

 
340° 

Przegub 1 

Przegub 2 

 
340° 

Przegub 3 

 
340° 

 

 
340° 

Przegub 1 

Przegub 2 

 
340° 
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 Podczas pozycjonowania jednostki należy zachować ostrożność. Uważać, 
aby nikogo nie zranić ani nie uszkodzić żadnego urządzenia. 

 Należy pamiętać, że podczas przemieszczania jednostki widoczność podłogi 
i obszaru, do którego jednostka jest przemieszczana, może być ograniczona 
przez samą jednostkę lub zamontowane na niej urządzenia. Niezachowanie 
należytej ostrożności podczas przemieszczania jednostki może 
spowodować uraz lub uszkodzenie urządzenia. 

 

 

 Nie wywierać siły na jednostkę, gdy ramię lub moduł dystrybucyjny osiągnie 
skrajną pozycję. 

 Jednostkę należy przemieszczać powolnym, jednostajnym ruchem. Szybkie, 
szarpane ruchy mogą spowodować upadek urządzeń z półek. 

 

 

 Maksymalny zakres obrotu ramienia i modułu dystrybucyjnego wynosi 340°. 
W razie konieczności rzeczywisty zakres ruchu zostanie ograniczony 
podczas instalacji jednostki, aby zapobiec kolizjom ze ścianami i innymi 
elementami konstrukcyjnymi. 

 

2.2.2  Podnoszenie i opuszczanie kolumny zasilającej za 

pomocą ramienia napędzanego silnikiem 
 
Jeśli kolumna jest wyposażona w napędzane silnikiem ramię, można go używać do 
podnoszenia i opuszczania modułu dystrybucyjnego. 

 

Ilustracja 2-5 Kolumna z ramieniem napędzanym silnikiem 
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Aby przesunąć napędzane silnikiem ramię, należy użyć przycisków „w górę” lub „w dół” 
znajdujących się nauchwycie sterowniczym półki, kolumnie dystrybucyjnej, uchwycie 
sterowniczym kolumny i głowicy dystrybucyjnej albo pilota przewodowego, jak pokazano na 
rysunkach 2-6, 2-7, 2-8, 2-9 i 2-10.  
 

            

Ilustracja 2-6 Przyciski na uchwycie sterowniczym półki 

 

            

Ilustracja 2-7 Przyciski na kolumnie dystrybucyjnej 

 

                  

Ilustracja 2-8 Przyciski na uchwycie kolumny dystrybucyjnej 
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Ilustracja 2-9 Przycisk na głowicy dystrybucyjnej 

 

 

Ilustracja 2-10 Pilot przewodowy  

 
 Aby przesunąć mechanizm w górę, nacisnąć przycisk 1.  
 Aby przesunąć mechanizm w dół, nacisnąć przycisk 2.  
 

 

 Podczas pozycjonowania jednostki należy zachować ostrożność. Uważać, 
aby nikogo nie zranić ani nie uszkodzić żadnego urządzenia. 

 Należy pamiętać, że jednostka zaopatrzenia medycznego jest zawsze włączona. 
Nie naciskać żadnych przycisków bez konsultacji z osobą odpowiedzialną za 
salę operacyjną lub przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych. 

 Należy pamiętać, że podczas przemieszczania jednostki widoczność podłogi 
i obszaru, do którego jednostka jest przemieszczana, może być ograniczona 
przez samą jednostkę lub zamontowane na niej urządzenia. Niezachowanie 
należytej ostrożności podczas przemieszczania jednostki może 

1 

2 
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spowodować uraz lub uszkodzenie urządzenia. 

 Podczas obniżania jednostki nie umieszczać pod nią żadnych przedmiotów 
ani części ciała. 

 Aby zapewnić maksymalną kontrolę, przy przenoszeniu jednostki należy 
korzystać z obu rąk. Brak pełnej kontroli nad jednostką może być przyczyną 
urazu operatora i innych osób. 

 

 

 Aby chronić silnik, nie korzystać z napędzanego ramienia (model HyPort 
6000 do średnich obciążeń) w trybie ciągłym przez dłużej niż 3 minuty. Jeśli 
ramię napędzane przez silnik było obsługiwane w sposób ciągły przez 3 
minuty, należy odczekać 15 minut przed jego ponownym użyciem. 

 Aby chronić silnik, nie obsługiwać napędzanego ramienia (model HyPort 
6000 do niewielkich obciążeń) w trybie ciągłym przez dłużej niż 2 minuty. 
Jeśli ramię napędzane przez silnik było obsługiwane w sposób ciągły przez 
2 minuty, należy odczekać 18 minut przed jego ponownym użyciem. 

 Nie wywierać siły na jednostkę, gdy ramię lub moduł dystrybucyjny osiągnie 
skrajną pozycję. 

 Jednostkę należy przemieszczać powolnym, jednostajnym ruchem. Szybkie, 
szarpane ruchy mogą spowodować upadek urządzeń z półek. 

 Przed podniesieniem lub opuszczeniem jednostki należy zwrócić uwagę na 
położenie ramienia napędzanego silnikiem. Uważać, aby nie uderzyć w inne 
podzespoły lub urządzenia. 

 Przed podniesieniem lub opuszczeniem jednostki należy sprawdzić 
podłączone do niej kable i przewody.  

 

 

 Aby przemieścić mechanizm podnoszący w górę lub w dół, należy pamiętać 
o naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza „w górę” lub „w dół”, aż mechanizm 
osiągnie żądaną pozycję. 

 

2.2.3  Podnoszenie i opuszczanie kolumny zasilającej za 

pomocą mechanizmu podnoszącego 

 
Jeśli kolumna jest wyposażona w mechanizm podnoszący, można go używać do 
podnoszenia i opuszczania modułu dystrybucyjnego.  
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Ilustracja 2-11 Kolumna z mechanizmem podnoszącym 

 
Aby przesunąć mechanizm podnoszący, należy użyć przycisków „w górę” lub „w dół” 
znajdujących się na uchwycie sterowniczym półki, kolumnie dystrybucyjnej i uchwycie 
sterowniczym kolumny dystrybucyjnej albo pilota przewodowego, jak pokazano na rysunkach 
2-12, 2-13, 2-14 i 2-15.  
 

            
Ilustracja 2-12 Przyciski na uchwycie sterowniczym półki 

 

            
Ilustracja 2-13 Przyciski na kolumnie dystrybucyjnej 
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Ilustracja 2-14 Przyciski na uchwycie sterowniczym kolumny dystrybucyjnej 

 

Ilustracja 2-15 Pilot przewodowy 

 
 Aby przesunąć mechanizm w górę, nacisnąć przycisk 1.  
 Aby przesunąć mechanizm w dół, nacisnąć przycisk 2.  

 

 

 Podczas pozycjonowania jednostki należy zachować ostrożność. Uważać, 
aby nikogo nie zranić ani nie uszkodzić żadnego urządzenia. 

 Należy pamiętać, że jednostka zaopatrzenia medycznego jest zawsze 
włączona. Nie naciskać żadnych przycisków bez konsultacji z osobą 
odpowiedzialną za salę operacyjną lub przeprowadzanie operacji. 

 Należy pamiętać, że podczas przemieszczania jednostki widoczność podłogi 
i obszaru, do którego jednostka jest przemieszczana, może być ograniczona 

1 

2 
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przez samą jednostkę lub zamontowane na niej urządzenia. Niezachowanie 
należytej ostrożności podczas przemieszczania jednostki może 
spowodować uraz lub uszkodzenie urządzenia. 

 Nie naciskać żadnych przycisków, gdy jednostka osiągnie żądane 
położenie. Nieoczekiwany ruch mechanizmu może spowodować obrażenia 
ciała lub uszkodzenie sprzętu. 

 Podczas obniżania jednostki nie umieszczać pod nią żadnych przedmiotów 
ani części ciała. 

 Aby zapewnić maksymalną kontrolę, jednostkę należy przemieszczać 
obiema rękami. Brak pełnej kontroli nad jednostką może być przyczyną 
urazu operatora i innych osób. 

 

 

 Aby chronić silnik, nie należy obsługiwać mechanizmu podnoszącego w 
sposób ciągły dłużej niż 3 minuty. Jeśli mechanizm podnoszący był 
obsługiwany w sposób ciągły przez 3 minuty, należy odczekać 15 minut 
przed jego ponownym użyciem. 

 Nie wywierać siły na jednostkę, gdy ramię lub moduł dystrybucyjny osiągnie 
skrajną pozycję. 

 Jednostkę należy przemieszczać powolnym, jednostajnym ruchem. Szybkie, 
szarpane ruchy mogą spowodować upadek urządzeń z półek. 

 Przed podniesieniem lub opuszczeniem jednostki należy zwrócić uwagę na 
położenie mechanizmu podnoszącego. Uważać, aby nie uderzyć w inne 
podzespoły lub urządzenia. 

 Przed podniesieniem lub opuszczeniem jednostki należy sprawdzić 
podłączone do niej kable i przewody.  

 

 

 Aby przesunąć mechanizm podnoszący w górę lub w dół, należy pamiętać o 
naciśnięciu i przytrzymywaniu klawisza „w górę” lub „w dół” do czasu, aż 
mechanizm osiągnie żądaną pozycję. 
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2.3  Ograniczenia obciążenia  
 

 

 Maksymalne obciążenie głowicy dystrybucyjnej wynosi 120 kg. Nie 
przeciążać. 

 Dostępne są dwie kolumny dystrybucyjne o wymiarach odpowiednio 
298 × 210 mm i 298 × 280 mm. Ich obciążenie wynosi 180 kg i 300 kg. Nie 
przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie półki wynosi 80 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 15 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie każdej szyny półki wynosi 10 kg. Nie przeciążać. 

 Nie przeciążać żadnego elementu nośnego jednostki. 

 Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, które mają zostać 
umieszczone na półkach. Nieprawidłowe postępowanie z nietypowymi 
urządzeniami może spowodować uraz i (lub) uszkodzenie urządzeń. 
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2.4  Korzystanie z hamulca pneumatycznego/ 

elektromagnetycznego (opcja)  
 

2.4.1  Informacje ogólne 
 
Ramię obrotowe lub moduł dystrybucyjny mogą być wyposażone w pneumatyczny układ 
hamulcowy wykorzystujący sprężone powietrze i dodatkowy elektromagnetyczny układ 
hamulcowy wykorzystujący pole magnetyczne. Aby przesunąć jednostkę zaopatrzenia 
medycznego wyposażoną w hamulce pneumatyczne lub elektromagnetyczne, należy:  

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwolnienia hamulca pneumatycznego/ 
elektromagnetycznego. 

2. Obrócić i rozłożyć jednostkę do żądanej pozycji. 

3. Zwolnić przycisk. 

 

2.4.2  Przyciski sterujące na kolumnie/głowicy dystrybucyjnej 
 
Na poniższej ilustracji przedstawiono układ panelu sterowania (system z hamulcem 
pneumatycznym/elektromagnetycznym). 

1. Aby obrócić górne ramię, nacisnąć przycisk 1.  

2. Aby obrócić dolne ramię, nacisnąć przycisk 2.  

3. Aby obrócić moduł dystrybucyjny, nacisnąć przycisk 2.  

4. Aby zwolnić wszystkie przeguby jednostki, nacisnąć przycisk 3. 

 

 

 Ilustracja 2-16 Panel sterowania  

3 

1 2 
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1. Przycisk zwolnienia przegubu 
podstawy 

2. Przycisk zwolnienia środkowego/dolnego 
przegubu 

3. Przycisk „Zwolnij wszystko”  
 
Na poniższej ilustracji pokazano umiejscowienie panelu sterowania.  
 

             

Ilustracja 2‑17 Umiejscowienie panelu sterowania 

 

2.4.3  Przyciski sterujące na uchwycie półki 
 
Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków na uchwycie sterowniczym (system z 
hamulcem pneumatycznym/elektromagnetycznym). 

1. Aby obrócić górne ramię, nacisnąć przycisk 1.  

2. Aby obrócić dolne ramię, nacisnąć przycisk 2.  

3. Aby obrócić moduł dystrybucyjny, nacisnąć przycisk 2.  

4. Aby zwolnić wszystkie przeguby jednostki, nacisnąć przycisk 3. 

 

 

      
 

Ilustracja 2-18 Przyciski sterujące na uchwycie półki  

1 2 3 
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2.4.4  Przyciski sterujące na uchwycie dystrybucyjnym  
 
Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków na uchwycie kolumny dystrybucyjnej 
(system z hamulcem pneumatycznym/elektromagnetycznym). 

1. Aby obrócić górne ramię, nacisnąć przycisk 1.  

2. Aby obrócić dolne ramię, nacisnąć przycisk 2.  

3. Aby obrócić moduł dystrybucyjny, nacisnąć przycisk 2.  

4. Aby zwolnić wszystkie przeguby jednostki, nacisnąć przycisk 3. 

 

          

Ilustracja 2-19 Przyciski sterujące na uchwycie kolumny dystrybucyjnej 

 

2.4.5  Przyciski sterujące na pilocie przewodowym 
 
Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków na pilocie przewodowym (system z 
hamulcem pneumatycznym/elektromagnetycznym). 

1. Aby obrócić górne ramię, nacisnąć przycisk 1.  

2. Aby obrócić dolne ramię, nacisnąć przycisk 2.  

3. Aby obrócić moduł dystrybucyjny, nacisnąć przycisk 2.  

4. Aby zwolnić wszystkie przeguby jednostki, nacisnąć przycisk 3. 

1 2 

3 
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Ilustracja 2-20 Przyciski sterujące na pilocie przewodowym 

 

 

 Podczas pozycjonowania jednostki należy zachować ostrożność. Uważać, 
aby nikogo nie zranić ani nie uszkodzić żadnego urządzenia. 

 Hamulec załącza się automatycznie. Należy pamiętać o przytrzymywaniu 
przycisków zwalniających hamulec podczas przesuwania jednostki. 

 Jeśli przyciski nie działają, należy zaprzestać korzystania z jednostki i 
skontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę 
Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem.  

 Nie odblokowywać jednostki, gdy jest w ruchu. Hamulec załączy się 
automatycznie i natychmiast zatrzyma jednostkę. Może to spowodować 
upadek nieodpowiednio zabezpieczonych urządzeń, a w konsekwencji 
obrażenia ciała i (lub) uszkodzenie urządzeń.  

 Aby zapewnić maksymalną kontrolę, jednostkę należy przemieszczać 
obiema rękami. Brak pełnej kontroli nad jednostką może spowodować uraz i 
(lub) uszkodzenie urządzenia. 

 

 

 Jeśli przyciski nie działają, należy zaprzestać korzystania z jednostki i 
skontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę 
Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem.  

 

1 2 

3 
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2.5  Korzystanie z przyłączy 
 
Przyłącza umożliwiają doprowadzenie gazów medycznych, próżni i prądu elektrycznego oraz 
komunikację (telefon, system przywoływania pielęgniarki i sieć komputerowa). 
 

2.5.1  Korzystanie z gniazdek elektrycznych 
 

 

Ilustracja 2-21 Gniazdko elektryczne 

 

 

Ilustracja 2-22 Gniazdko elektryczne z wodoszczelną pokrywą 

 
Każde gniazdko elektryczne zapewnia maksymalne natężenie prądu wahające się od 10 do 
20 amperów w zależności od wybranego gniazdka. Podczas podłączania urządzeń 
elektrycznych do gniazdek należy postępować zgodnie z wytycznymi branżowymi. 

WODOSZCZELNA  

POKRYWA 

ZŁĄCZE 

WYRÓWNAWCZE 

ZŁĄCZE 

WYRÓWNAWCZE 

ZŁĄCZE 

WYRÓWNAWCZE 
ZŁĄCZE 

WYRÓWNAWCZE 
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1. Jeśli przewody zasilające są odłączone od urządzeń, upewnić się, że podłączane są 
prawidłowe przewody z żyłami o odpowiednim przekroju. 

2. Najpierw podłączyć poszczególne przewody zasilające do urządzeń, a następnie włożyć 
wtyczki tych przewodów do gniazdek elektrycznych. 

3. Zawsze podłączać przewód zasilający do najbliższego gniazdka elektrycznego 
dostarczającego prąd o odpowiednim natężeniu. 

4. Nie dopuszczać do zwisania nadmiaru przewodu zasilającego. Zwinąć nadmiar 
przewodu i związać go opaskami zaciskowymi lub taśmą. 

5. Podłączyć przewód wyrównawczy do złącza wyrównawczego w jednostce, a następnie 
podłączyć drugi koniec przewodu do złącza wyrównawczego w sali operacyjnej. 

6. Jeśli urządzenie ma złącze wyrównawcze, należy połączyć je ze złączem 
wyrównawczym na jednostce. 

 

 

 Złącze wyrównawcze eliminuje różnice potencjałów urządzeń elektrycznych. 
Przed użyciem jednostki zaopatrzenia medycznego należy dopilnować, by 
była podłączona do złącza wyrównawczego w sali operacyjnej, na oddziale 
intensywnej terapii bądź w laboratorium. 

 

 

 Zapoznać się z wymaganiami elektrycznymi urządzeń, które mają zostać 
podłączone do gniazdek — nie przekraczać wartości znamionowych obwodu. 

 Nie przeciążać żadnego gniazdka elektrycznego. 

 Maksymalne natężenie prądu w jednostce wynosi 16 A. Nie przeciążać. 

 Nie podłączać listw zasilających ani przedłużaczy do jednostki.  

 Nie podłączać wtyku gazowego ani złącza elektrycznego do przyłącza w 
innym standardzie. 

 Nie podłączać więcej urządzeń niż obwód może zasilić (w amperach). 
Przeciążenie obwodu elektrycznego może spowodować jego przegrzanie i 
pożar. Może to również spowodować uszkodzenie obwodu i brak zasilania 
podłączonych urządzeń. 

 Aparaty elektrochirurgiczne (ESU) może powodować zakłócenia w 
przewodach zasilających. Zakłócenia te mogą zaburzać pracę innych urządzeń 
podłączonych do danego przewodu zasilającego. W celu zminimalizowania 
ryzyka wystąpienia ewentualnych zakłóceń należy dopilnować, by każdy 
aparat ESU był podłączony do innego obwodu elektrycznego. 
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 W przypadku korzystania ze złączy komunikacyjnych, np. sieciowego, 
telefonicznego itp., należy upewnić się, że zastosowano ekranowany kabel 
informatyczny spełniający wymagania normy EN 50288, a całe okablowanie 
spełnia wymagania normy EN 50174-2. 

 

2.5.2  Korzystanie z punktów poboru gazów 
 
W jednostkach zaopatrzenia medycznego można korzystać z wytwarzanej próżni oraz 
następujących gazów: 

 Tlen (O2) 

 Podtlenek azotu (N2O) 

 Dwutlenek węgla (CO2) 

 Sprężone powietrze (Air) 

 Próżnia 

 Wyciąg gazów anestetycznych (AGSS) 

 
Linie gazów medycznych należy podłączać w poniższy sposób. 

 Zidentyfikować odpowiednie punkty poboru gazów opatrzone wyraźnymi etykietami z 
typem gazu. Upewnić się, że wtyk pasuje do typu gazu. 

 Przykręcić lub włożyć odpowiednią złączkę do punktu poboru gazu. 

 Szczegółowe instrukcje zawarto w rozdziale A.5. 

 

 

 Wyciekający tlen jest łatwopalny. Podczas korzystania z punktów poboru 
tlenu lub podtlenku azotu unikać stosowania ognia i palenia tytoniu. 

 Nie dopuszczać do obecności smarów i palnych płynów w okolicach 
punktów poboru tlenu i podtlenku azotu. 

  

 

 Upewnić się, że wtyki gazowe zostały podłączone do właściwych punktów 
poboru. 

 Podczas odłączania wtyku gazowego należy go dobrze trzymać, aby 
uniknąć jego niespodziewanego wyrzucenia.  
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 Zaleca się zainstalowanie przepływomierzy i (lub) manometrów zgodnie z 
lokalnymi wymogami. 

 Przed pierwszym użyciem upewnić się, że przewody gazowe są prawidłowo 
podłączone, przepływy gazów są normalne i nie występują żadne przecieki. 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat punktów poboru gazów 
należy skontaktować się z firmą Nanjing Mindray lub z lokalnym 
dystrybutorem. 
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2.6  Korzystanie z pośredniego oświetlenia 

nawigacyjnego 
 

Na poniższej ilustracji przedstawiono układ panelu sterowania oświetleniem. 
 

 
Ilustracja 2-23 Układ panelu sterowania oświetleniem 

 
1. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
sufitowe 

2. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
podłogowe 

3. Zwiększanie natężenia oświetlenia 4. Zmniejszanie natężenia oświetlenia 
 
Użytkownik może:  

1. Nacisnąć przycisk pośredniego nawigacyjnego oświetlenia sufitowego w celu 
włączenia/wyłączenia oświetlenia ramienia. 

2. Nacisnąć przycisk pośredniego nawigacyjnego oświetlenia podłogowego w celu włączenia/ 
wyłączenia oświetlenia dolnej części panelu modułu dystrybucyjnego/przyłączy. 

3. Nacisnąć przycisk zmniejszenia natężenia oświetlenia w celu przygaszenia oświetlenia. 

4. Nacisnąć przycisk zwiększenia natężenia oświetlenia w celu zwiększenia oświetlenia. 
 

Na poniższych ilustracjach pokazano umiejscowienie panelu sterowania oświetleniem. 

1 

3 

4 

2 
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Ilustracja 2-24 Układ panelu sterowania oświetleniem 

 
Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków sterowania oświetleniem. 
 

 

Ilustracja 2-25 Układ panelu sterowania oświetleniem 

 
1. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
sufitowe 

2. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
podłogowe 

3. Zwiększanie natężenia oświetlenia 4. Zmniejszanie natężenia oświetlenia 

1 

3 

4 

2 
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Użytkownik może:  

1. Nacisnąć przycisk pośredniego nawigacyjnego oświetlenia sufitowego w celu 
włączenia/wyłączenia oświetlenia ramienia. 

2. Nacisnąć przycisk pośredniego nawigacyjnego oświetlenia podłogowego w celu 
włączenia/wyłączenia oświetlenia dolnej części panelu modułu 
dystrybucyjnego/przyłączy. 

3. Nacisnąć przycisk zmniejszenia natężenia w celu przygaszenia oświetlenia. 

4. Nacisnąć przycisk zwiększenia natężenia oświetlenia w celu zwiększenia oświetlenia. 
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2.7  Korzystanie z dotykowego panelu sterowania  
 
Na poniższej ilustracji pokazano układ dotykowego panelu sterowania. 
 

  

Ilustracja 2‑26 Układ dotykowego panelu sterowania 

 
1. Zwolnienie przegubu podstawy 2. Zwolnienie przegubu środkowego/dolnego 
3. Przycisk „Zwolnij wszystko” 4. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie sufitowe 
5. Zmniejszanie natężenia oświetlenia 6. Zwiększanie natężenia oświetlenia 
7. Pośrednie nawigacyjne oświetlenie 
podłogowe 

8. Przycisk „w górę”  

9. Przycisk „w dół” 10. Lampa operacyjna  
11. Kamera 12. Kolumna 
13. Ustawienia fabryczne  

1 2 3 

5 6 

4 

7 

8 
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10 11 12 13 
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Użytkownik może: 

1. Nacisnąć przycisk zwolnienia przegubu podstawy w celu obrócenia/zablokowania 
górnego ramienia.  

2. Nacisnąć przycisk zwolnienia przegubu środkowego/dolnego w celu 
obrócenia/zablokowania dolnego ramienia.  

3. Nacisnąć przycisk zwolnienia przegubu środkowego/dolnego w celu 
obrócenia/zablokowania modułu dystrybucyjnego.  

4. Nacisnąć przycisk „Zwolnij wszystko” w celu zwolnienia/zablokowania wszystkich 
przegubów jednostki. 

5. Nacisnąć przycisk pośredniego nawigacyjnego oświetlenia sufitowego w celu 
włączenia/wyłączenia oświetlenia ramienia. 

6. Nacisnąć przycisk pośredniego nawigacyjnego oświetlenia podłogowego w celu 
włączenia/wyłączenia oświetlenia dolnej części panelu kolumny 
dystrybucyjnej/przyłączy. 

7. Nacisnąć przycisk zmniejszenia natężenia w celu przygaszenia oświetlenia. 

8. Nacisnąć przycisk zwiększenia natężenia oświetlenia w celu zwiększenia oświetlenia. 

9. Nacisnąć przycisk „w górę” w celu przesunięcia mechanizmu w górę lub zatrzymania go.  

10. Nacisnąć przycisk „w dół” w celu przesunięcia mechanizmu w dół lub zatrzymania go. 

11. Nacisnąć przycisk lampy operacyjnej w celu uzyskania dostępu do jej funkcji. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku operatora lampy operacyjnej. 

12. Nacisnąć przycisk kamery w celu uzyskania dostępu do jej funkcji. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w podręczniku operatora lampy operacyjnej. 

13. Nacisnąć przycisk kolumny w celu uzyskania dostępu do jej funkcji. 

14. Przycisk ustawień fabrycznych służy wyłącznie do przywracania tych ustawień. 

 

 

 Istnieje możliwość konfiguracji dotykowego panelu sterowania w taki 
sposób, by można było używać ściennej funkcji sterowania lampą 
operacyjną. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku 
operatora lampy operacyjnej. 
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2.8  Złącza komunikacji/przesyłu danych  
 

Dostępne są następujące złącza: RJ11, RJ45 (z osłoną lub bez), BNC, DB9, HDMI, VGA, 
S-VIDEO i DVI-D.  

 

 

Ilustracja 2-27 Złącza komunikacji/danych 

 
1. Złącze DB9 2. Złącze HDMI 
3. Złącze BNC 4. Złącze VGA 
5. Złącze DVI-D 6. Złącze RJ11/RJ45 
7. Złącze S-VIDEO  

2 

3 

4 

5 

6 
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2.9  Etykieta ostrzegawcza 
 

2.9.1  Punkt poboru gazu 
 
Etykietę ostrzegawczą umieszczoną w pobliżu punktów poboru gazów pokazano na 
poniższej ilustracji: 
 

 

Ilustracja 2-28 Etykieta ostrzegawcza 

 

2.9.2  Prąd 
 
Etykietę dotyczącą maksymalnego natężenia prądu umieszczoną w pobliżu gniazdka 
elektrycznego pokazano na poniższej ilustracji: 
 

 

Ilustracja 2-29 Etykieta maksymalnego natężenia prądu 

 
Maksymalne obciążenie jednostki wynosi 16 A. Nie przeciążać. 
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3 Akcesoria 
 

3.1  Informacje ogólne 
 

 

 Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczanych lub zatwierdzonych 
przez firmę Nanjing Mindray. Korzystanie z nieznanych akcesoriów może 
spowodować uraz lub uszkodzenie urządzenia. 

 Nie przeciążać żadnego elementu nośnego jednostki. 

 Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, które mają zostać 
umieszczone na półkach. Nieprawidłowe postępowanie z nietypowymi 
urządzeniami może spowodować uraz i (lub) uszkodzenie urządzeń. 

 

 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat akcesoriów należy 
skontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę 
Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem. 
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3.2  Mocowanie służące do montażu aparatu 

anestezjologicznego lub przenośnego aparatu 

stosowanego w chirurgii małoinwazyjnej (MIS) na 

kolumnie 
 

Mocowanie to znajduje się zazwyczaj na jednostce zasilającej. Za jego pomocą można 
montować lub podnosić aparat anestezjologiczny bądź przenośny aparat stosowany w 
chirurgii małoinwazyjnej (MIS). 

 

 

Ilustracja 3-1 Mocowanie bez czujnika 

 

 

Ilustracja 3-2 Mocowanie z czujnikiem 
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3.2.1  Montaż aparatu anestezjologicznego na mocowaniu i 

odłączanie go 
 

3.2.1.1 Montaż aparatu anestezjologicznego na mocowaniu (bez 
czujnika) 

 
Aby zamontować aparat anestezjologiczny na mocowaniu, należy:  

1. Opuścić jednostkę do skrajnej pozycji. 

2. Ustawić urządzenie anestezjologiczne względem jednostki. 

3. Wyrównać urządzenie względem stożkowych kołków mocujących, które pomagają w 
prawidłowym ustawianiu jednostki. 

4. Podnieść jednostkę do żądanej pozycji. 

 
3.2.1.2 Montaż aparatu anestezjologicznego na mocowaniu (z 
czujnikiem) i odłączanie go 

 
Aby zamontować aparat anestezjologiczny na mocowaniu, należy:  

1. Obrócić płytkę montażową ku górze. 

2. Nacisnąć przycisk w górę/w dół (  lub ) w celu przesunięcia jednostki tak, by 
odległość od górnej części bolców mocujących do krawędzi aparatu 
anestezjologicznego wyniosła mniej niż 15 mm. 

 

 

Ilustracja 3-3 Aparat anestezjologiczny 
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 Płytka montażowa 
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3. Obrócić płytkę montażową ku dołowi. 

 

 

Ilustracja 3-4 Płytka montażowa 

 

4. Ustawić aparat anestezjologiczny względem mocowania tak, by jego trapezowy bloczek 
(1) nieznacznie dotykał trapezowego wyżłobienia (2) w mocowaniu. Upewnić się, że 
bloczek w pełni wpasował się w wyżłobienie i został poprawnie podłączony. 

 

 

Ilustracja 3-5 Podłączanie elementów 

1 
2 

Płytka montażowa 
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5. Wyrównać aparat anestezjologiczne względem bolców mocujących. Następnie nacisnąć 
przycisk „w górę” w celu podniesienia aparatu anestezjologicznego. 

 

 

Ilustracja 3-6 Wyrównywanie elementów 

 

Aby odłączyć aparat anestezjologiczny od mocowania, należy: 

1. Przed odłączeniem aparatu anestezjologicznego od mocowania odłączyć go od 
wszystkich źródeł zasilania i dostarczania gazów. 

2. Nacisnąć przycisk „w dół” w celu opuszczenia aparatu anestezjologicznego. 

3. Ostrożnie opuszczać kolumnę do momentu, aż bolce mocujące wysuną się z aparatu 
anestezjologicznego. 

4. Zdjąć aparat z mocowania i przenieść w inne miejsce. 

 

 

 Podczas obniżania jednostki nie umieszczać pod nią żadnych przedmiotów 
ani części ciała. 

 Należy pamiętać, że jednostka jest zawsze włączona. Nie naciskać żadnych 
przycisków bez konsultacji z osobą odpowiedzialną za salę operacyjną lub 
przeprowadzanie operacji. 

 

 

 Przed zainstalowaniem nowego wózka anestezjologicznego na jednostce 
należy skontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez 



Akcesoria 

3-6 

firmę Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem. Nieprawidłowa 
instalacja może spowodować uszkodzenie jednostki i anulowanie gwarancji. 

 

3.2.2  Montaż przenośnego aparatu stosowanego w chirurgii 

małoinwazyjnej (MIS) i odłączanie go 
 
3.2.2.1 Przeznaczenie 

 
Aparat stosowany w chirurgii małoinwazyjnej (MIS) może pomieścić sprzęt medyczny, taki jak 
urządzenia do endoskopii. Można je umieścić na półkach aparatu stosowanego w chirurgii 
małoinwazyjnej (MIS), dzięki czemu może je łatwo przemieścić do żądanego miejsca w 
pomieszczeniu. Aparat stosowany w chirurgii małoinwazyjnej (MIS) można także stosować w 
połączeniu z elektryczną sufitową kolumną zasilającą z mechanizmem podnoszącym. 
 

                

Ilustracja 3-7 Przenośny aparat stosowany w chirurgii małoinwazyjnej (MIS) 

 

 

 Maksymalna nośność półki aparatu MIS wynosi 30 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalna nośność szuflady aparatu MIS wynosi 7 kg. Nie przeciążać. 

 
3.2.2.2 Montaż przenośnego aparatu stosowanego w chirurgii 
małoinwazyjnej (MIS) na mocowaniu i odłączanie go 

 
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 3.2.1 . 
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3.3  Półka i inne akcesoria 
 

3.3.1  Półka i szuflada 
 
Półki i szuflady można montować na module dystrybucyjnym lub na panelu przyłączy. 
Odległość między półkami można dostosować do swoich potrzeb. Przed otwarciem szuflady 
należy najpierw ją popchnąć, a następnie wysunąć. 
 

 

Ilustracja 3-8 Półka i szuflada 

 

3.3.2  Szuflada na klawiaturę 
 
Szuflada na klawiaturę służy do umieszczania na niej klawiatury i myszy komputerowej. 
Elementy szuflady na klawiaturę pokazano na poniższej ilustracji: 
 

 

Ilustracja 3-9 Szuflada na klawiaturę 

Miejsce na mysz 

Miejsce na klawiaturę 

Półka 

Szuflada 
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3.3.3  Oświetlenie szuflady (opcja) 
 
System oświetlenia szuflad umożliwia bezodblaskowe oświetlanie ich wnętrza. Oświetlenie 
można zamontować pod szufladą (w przypadku pojedynczej szuflady) i/lub pomiędzy 
szufladami (w przypadku dwóch szuflad). Oświetlenie może włączać/wyłączać się 
automatycznie przy otwieraniu/zamykaniu szuflad. 

 

 

Ilustracja 3-10 Oświetlenie szuflady 

 

3.3.4  Mata antypoślizgowa (opcja) 
 
Mata antypoślizgowa stosowana jest w celu ograniczenia przesuwania się urządzeń w 
szufladzie. Pokazano ją na poniższej ilustracji.  
 

 

Ilustracja 3-11 Mata antypoślizgowa 

Mata 
antypoślizgowa 



Akcesoria 

3-9 

 

3.3.5  Szybkozłączna półka   
 
Szybkozłączną półkę można zamontować w prowadnicy kolumny dystrybucyjnej. 
 

 

Ilustracja 3-12 Szybkozłączna półka  

 
Aby dostosować położenie szybkozłącznej półki: 

1. Nacisnąć przyciski na szybkozłącznej półce, a następnie unieść ją. Wysunąć półkę z 
prowadnicy. 

 

 

Ilustracja 3-13 Wyjmowanie szybkozłącznej półki  

 

2. Wyrównać półkę względem prowadnicy, a następnie wsunąć ją w żądane położenie 
prowadnicy. Lekko docisnąć polkę, by sprawdzić poprawność przymocowania. 

 

Przyciski 
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Ilustracja 3-14 Montaż szybkozłącznej półki  

 

3. Zamontowaną szybkozłączną półkę pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 

Ilustracja 3-15 Zamontowana szybkozłączna półka  

 

 

 Maksymalne obciążenie półki (z obciążeniem prowadnicy bocznej i 
szuflady) wynosi 80 kg. Nie przeciążać.  

 Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 15 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie każdej szyny bocznej wynosi 10 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie jednej półki bez szuflady wynosi 80 kg. Należy 
jednak pamiętać, że jedna szuflada waży około 10 kg, a jej Maksymalne 
obciążenie wynosi 15 kg. Ponadto akcesoria zawieszone na szynach 
bocznych mogą mieć również udział w całkowitym obciążeniu. Podczas 
obciążania półki nie należy pomijać tego dodatkowego obciążenia. 

 Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, które mają zostać 
umieszczone na półkach. Nieprawidłowe postępowanie z nietypowymi 
urządzeniami może spowodować uraz i (lub) uszkodzenie urządzeń. 

Prowadnica 
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 Odległość między półkami może być regulowana wyłącznie przez personel 
autoryzowany przez firmę Nanjing Mindray. 

 

3.3.6  Obrotowa szafka 
  
Obrotowa szafka składa się z obrotowej półki i obrotowych szuflad. Umożliwia ona 
przechowywanie drobnych części i rzeczy osobistych pacjenta. Wysokość obrotowej szafki 
można dostosować do swoich potrzeb. 

 

  
Ilustracja 3-16 Obrotowa szafka 

 

 

 Maksymalne obciążenie obrotowej półki z jedną obrotową szufladą wynosi  
5 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie obrotowej półki z dwoma obrotowymi szufladami 
wynosi 10 kg. Nie przeciążać. 

 

 

 Wysokość obrotowej szafki może być regulowana wyłącznie przez personel 
autoryzowany przez firmę Nanjing Mindray. 
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3.4  Koszyk 
 

Koszyk służy do przechowywania jednorazowych cewników i rękawiczek oraz do 
porządkowania kabli i przewodów. 

 

 

Ilustracja 3-17 Koszyk 

 

 

 Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 5 kg. Nie przeciążać. 
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3.5  Ramię przedłużające 
 

3.5.1  Standardowe ramię przedłużające 
 
3.5.1.1 Przeznaczenie 

 
Ramię przedłużające służy do mocowania stojaka na płyny infuzyjne.  
 
3.5.1.2 Dostosowywanie położenia ramienia przedłużającego 

1. Odkręcić pokrętło A, aby obrócić ramię 1. Po osiągnięciu żądanej pozycji przykręcić 
pokrętło A, aby zablokować ramię. 

2. Odkręcić pokrętło B, aby obrócić ramię 2. Po osiągnięciu żądanej pozycji przykręcić 
pokrętło B, aby zablokować ramię. 

3. Odkręcić łącznik C, by dostosować wysokość stojaka na płyny infuzyjne. Po 
dostosowaniu wysokości dokręcić łącznik C, by zablokować stojak. 

 

 

Ilustracja 3-18 Ramię przedłużające 

 

 

 Maksymalne obciążenie pojedynczego ramienia przedłużającego wynosi 
30 kg. Nie przeciążać. 

 Maksymalne obciążenie dwóch ramion przedłużających wynosi 20 kg. Nie 
przeciążać. 

 Należy pamiętać o dokręceniu pokręteł po wyregulowaniu ramienia 
przedłużającego. 

A 

B 

C 

Ramię 1 

Ramię 2 
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3.5.2  Wielofunkcyjny uchwyt na płyny infuzyjne 
 
3.5.2.1 Przeznaczenie 

 
Wielofunkcyjnego uchwytu na płyny infuzyjne można używać do mocowania pomp 
infuzyjnych i butelek z płynami infuzyjnymi. Elementy składowe wielofunkcyjnego uchwytu na 
płyny infuzyjne pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 

Ilustracja 3-19 Wielofunkcyjny uchwyt na płyny infuzyjne 

 
3.5.2.2 Dostosowywanie położenia ramienia przedłużającego 

 

Ilustracja 3-20 Dostosowywanie położenia wielofunkcyjnego  

uchwytu na płyny infuzyjne 

Drążek na 
wyposażenie  Ramię 1 

Ramię 2 

A 
B 

C D 

A 
B 

C D 
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1. Odkręcić pokrętło A, aby obrócić ramię 1. Po osiągnięciu żądanej pozycji przykręcić 
pokrętło A, aby zablokować ramię. 

2. Odkręcić pokrętło B, aby obrócić ramię 2. Po osiągnięciu żądanej pozycji przykręcić 
pokrętło B, aby zablokować ramię. 

3. Odkręcić łącznik C, by dostosować wysokość stojaka. Po dostosowaniu wysokości 
dokręcić łącznik C, by zablokować stojak. 

4. Odkręcić łącznik D, aby dostosować wysokość stojaka na płyny infuzyjne. Po 
dostosowaniu wysokości dokręcić łącznik D, by zablokować stojak. 

 

 

 Maksymalne obciążenie wielofunkcyjnego uchwytu na płyny infuzyjne 
wynosi 30 kg. Nie przeciążać. 

 

3.5.3  Transportowy uchwyt na płyny infuzyjne 
 
3.5.3.1 Przeznaczenie 

 
Transportowego uchwytu na płyny infuzyjne można używać do przenoszenia stojaka na 
płyny infuzyjne z ramienia przedłużającego na ramę łóżka pacjenta i odwrotnie. Elementy 
składowe transportowego uchwytu na płyny infuzyjne pokazano na poniższej ilustracji: 
 

                      

Ilustracja 3-21 Transportowy uchwyt na płyny infuzyjne 

Ramię 
przedłużające 

Adapter 
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3.5.3.2 Przenoszenie stojaka na płyny infuzyjne 

 
Aby przenieść stojak na płyny infuzyjne z ramienia przedłużającego na ramę łóżka pacjenta: 

1. Unieść stojak na płyny infuzyjne i wysunąć go z wyżłobienia w ramieniu przedłużającym. 

                

Ilustracja 3-22 Wyjmowanie stojaka na płyny infuzyjne  

 

2. Wsunąć stojak na płyny infuzyjne do otworu w adapterze. Upewnić się, że łącznik 
stojaka został w pełni umieszczony w otworze. 

 

Ilustracja 3-23 Wsuwanie stojaka na płyny infuzyjne 

 

 

 Maksymalne obciążenie transportowego uchwytu na płyny infuzyjne wynosi 
15 kg. Nie przeciążać. 

Wyżłobienie  

Adapter 
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3.6  Stojak na płyny infuzyjne 
 
Stojaka na płyny infuzyjne można używać do zawieszania pomp infuzyjnych i butelek z 
płynami infuzyjnymi. Zestaw mocowań na ramieniu przedłużającym chroni przed 
niezamierzonym ześlizgnięciem się zawierzonych elementów. Wysokość wieszaka na 
butelkę z płynem infuzyjnym można regulować. Dostępne są trzy stojaki na płyny infuzyjne: 
stojak I i II oraz transportowy stojak na płyny infuzyjne. 
 

3.6.1  Stojak I na płyny infuzyjne 
 

Położenie stojaka I na płyny infuzyjne można regulować. Aby zmienić wysokość wieszaka na 
butelkę z płynem infuzyjnym, należy odkręcić pokrętło. Po dostosowaniu wysokości dokręcić 
pokrętło, by zablokować stojak na płyny infuzyjny. 

 

 

Ilustracja 3-24 Stojak I na płyny infuzyjne 

 

 

 Maksymalne obciążenie stojaka I na płyny infuzyjne wynosi 30 kg. Nie 
przeciążać. 

Pokrętło 

Wieszak na płyny 
infuzyjne 
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3.6.2  Stojak II na płyny infuzyjne 
 
Położenie stojaka II na płyny infuzyjne można regulować. Przy używaniu stojaka na płyny 
infuzyjne należy pamiętać, by zaczepy wieszaka na płyny infuzyjne były w dół. Aby zmienić 
wysokość wieszaka na butelkę z płynem infuzyjnym, należy odkręcić pokrętło. Po 
dostosowaniu wysokości dokręcić pokrętło, by zablokować stojak na płyny infuzyjny. 
 

 

Ilustracja 3-25 Stojak II na płyny infuzyjne 

 

 

 Maksymalne obciążenie stojaka II na płyny infuzyjne wynosi 30 kg. Nie 
przeciążać. 

 

3.6.3  Transportowy stojak na płyny infuzyjne 
 
Transportowy stojak na płyny infuzyjne składa się z wieszaka na płyny infuzyjne, łącznika i 
samego stojaka. 

Pokrętło 

Zaczep 
Wieszak na płyny infuzyjne 
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Ilustracja 3-26 Transportowy stojak na płyny infuzyjne 

 
Aby dostosować położenie łącznika: 

1. Odkręcić łącznik. 

 

 

Ilustracja 3-27 Odkręcanie łącznika 

 

2. Ustawić łącznik w żądanym położeniu, a następnie przykręcić. Upewnić się, że łącznik 
jest zamocowany poprawnie. 

Łącznik 

Wieszak na płyny 
infuzyjne 

Stojak na płyny 
infuzyjne 
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Ilustracja 3-28 Przykręcanie łącznika 

 
Aby dostosować wysokość wieszaka na płyny infuzyjne: 

1. Odkręcić pokrętło. 

 

Ilustracja 3-29 Odkręcanie pokrętła 

 

2. Dostosować wysokość butelki z płynem infuzyjnym i przykręcić pokrętło. Upewnić się, że 
butelka z płynem infuzyjnym jest zamocowana poprawnie. 

 

 

 Maksymalne obciążenie stojaka na płyny infuzyjne wynosi 15 kg. Nie 
przeciążać. 

Pokrętło 

Wieszak na płyny 
infuzyjne 
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3.7  Szybkozłączny uchwyt 
 
Szybkozłączny uchwyt można zamontować w prowadnicy kolumny dystrybucyjnej. Do 
obsługi jednostki można używać przycisków sterowania znajdujących się na uchwycie. 
 

               

Ilustracja 3-30 Szybkozłączny uchwyt 

 
Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków na szybkozłącznym uchwycie. 

1. Aby obrócić górne ramię, nacisnąć przycisk 1.  

2. Aby obrócić dolne ramię, nacisnąć przycisk 2.  

3. Aby obrócić moduł dystrybucyjny, nacisnąć przycisk 2.  

4. Aby zwolnić wszystkie przeguby jednostki, nacisnąć przycisk 3. 

5. Aby przesunąć mechanizm w górę, nacisnąć przycisk 4.  

6. Aby przesunąć mechanizm w dół, nacisnąć przycisk 5.  

      

Ilustracja 3-31 Przyciski sterowania 

1 2 
3 4 

5 
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Aby obrócić ramię obrotowe lub kolumnę dystrybucyjną, można użyć szybkozłącznego 
uchwytu, jak pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 

Ilustracja 3-32 Obracanie ramienia obrotowego lub uchwytu dystrybucyjnego 

 
Aby dostosować położenie uchwytu szybkozłącznego:  

1. Nacisnąć przycisk na szybkozłącznym uchwycie, a następnie unieść go. Wysunąć 
uchwyt z prowadnicy. 

 

               

Ilustracja 3-33 Wyjmowanie szybkozłącznego uchwytu 

 

2. Wyrównać uchwyt względem prowadnicy, a następnie wsunąć go w żądane położenie 
prowadnicy. Lekko docisnąć uchwyt. 

Przycisk 

Uchwyt 
szybkozłączny 
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Ilustracja 3-34 Montaż szybkozłącznego uchwytu 

 

3. Zamontowany szybkozłączny uchwyt pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 

Ilustracja 3-35 Zamontowany szybkozłączny uchwyt 

Prowadnica 
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3.8  Uchwyt wielomonitorowy 
 
Uchwyt wielomonitorowy zapewnia ergonomiczne i optymalne rozmieszczenie wyposażenia w 
sali operacyjnej. Na uchwycie można zamontować od 2 do 6 małych monitorów lub jeden duży 
monitor, zależnie od potrzeb. Istnieje możliwość obracania uchwytu wielomonitorowego w 
zakresie 340°za pomocą uchwytu sterowniczego i samego uchwytu. 

 

 
 
 

 

Ilustracja 3-36 Uchwyt wielomonitorowy 

 

 

 Maksymalne obciążenie uchwytu wielomonitorowego wynosi 75 kg. Nie 
przeciążać. 

 
Jeśli jednostka została wyposażona w hamulec pneumatyczny, można użyć przycisków na 
uchwycie sterowniczym w celu zwolnienia hamulca i podnoszenia/opuszczania ramienia 
napędzanego silnikiem. Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków na uchwycie 
sterującym. 

Uchwyt Uchwyt 
sterowniczy 

Komora pilota 
przewodowego 
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Ilustracja 3-37 Uchwyt wielomonitorowy 

 
1. Przycisk zwolnienia przegubu 
podstawy 
3. Przycisk „Zwolnij wszystko” 
5. Przycisk „w dół” 

2. Przycisk zwolnienia przegubu środkowego 
4. Przycisk „w górę” 

 
Użytkownik może: 

1. Nacisnąć przycisk zwolnienia przegubu podstawy w celu obrócenia górnego ramienia.  

2. Nacisnąć przycisk zwolnienia przegubu środkowego w celu obrócenia dolnego ramienia.  

3. Aby zwolnić wszystkie przeguby jednostki, nacisnąć przycisk 3. 

4. Aby przesunąć ramię napędzane silnikiem w górę, nacisnąć przycisk 4.  

5. Aby przesunąć ramię napędzane silnikiem w dół, nacisnąć przycisk 5.  

 

1 5 4 3 2 
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3.9  Lampa kierunkowa 
 
Lampa kierunkowa umożliwia skierowania światła w miejsce umożliwiające wygodny odczyt 
danych pacjenta. 
 

 

Ilustracja 3-38 Lampa kierunkowa 

 
Głowicę lampy można obracać w zakresie 120° (w górę o 30° i w dół o 90°), jak pokazano na 
poniższej ilustracji. 
 

 

 

 

Ilustracja 3-39 Zakres obrotu lampy kierunkowej 

30° 

90° 
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 Nie należy przekraczać zakresu obrotu głowicy lampy. W przeciwnym razie 
może dojść do jej uszkodzenia. 

 
Na poniższej ilustracji pokazano układ przycisków sterujących na lampie kierunkowej. 
 

 

Ilustracja 3‑40 Przyciski sterujące na lampie kierunkowej 

 

1. Włącznik zasilania 2. Zwiększanie natężenia oświetlenia 
3. Zmniejszanie natężenia oświetlenia  
 

1. Nacisnąć włącznik zasilania w celu włączenia/wyłączenia lampy kierunkowej. 

2. Nacisnąć przycisk zmniejszenia natężenia w celu przygaszenia oświetlenia. 

3. Nacisnąć przycisk zwiększenia natężenia oświetlenia w celu zwiększenia oświetlenia. 

 
Aby dostosować położenie lampy kierunkowej:  

1. Nacisnąć przycisk na lampie kierunkowej, a następnie unieść ją. Wyjąć lampę z 
prowadnicy. 

 

               

Ilustracja 3-41 Wyjmowanie lampy kierunkowej 

1 

2 

3 

Przycisk  

Lampa kierunkowa 
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2. Wyrównać lampę względem prowadnicy, a następnie wsunąć ją w żądane położenie 
prowadnicy. Lekko docisnąć lampę. 

 

 

Ilustracja 3-42 Montaż lampy kierunkowej 

 

3. Zamontowaną lampę kierunkową pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 

Ilustracja 3-43 Zamontowana lampa kierunkowa 

Prowadnica  
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3.10  System GSS 
 
System GSS umożliwia korzystanie z kilku gniazdek elektrycznych i można go zamontować 
na płycie bocznej kolumny dystrybucyjnej lub panelu przyłączy. Elementy składowe systemu 
GSS pokazano na poniższej ilustracji. 

 

                   

 

 
 
 

Ilustracja 3-44 Elementy składowe systemu GSS 

Gniazdko elektryczne Listwa zasilająca 
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3.10.1  Montaż gniazdka elektrycznego 

1. Wyrównać wystający element z listwą zasilającą i wcisnąć gniazdko elektryczne w listwę. 
Upewnić się, że znak towarowy na gnieździe jest skierowany w dół. 

 

            
 

                 

Ilustracja 3-45 Montaż gniazdka elektrycznego  

 

2. Przekręcić gniazdko w pozycję „on”. Powinno być słyszalne kliknięcie świadczące o 
zablokowaniu się gniazdka na miejscu. 

 

 

Ilustracja 3-46 Przekręcanie gniazdka elektrycznego 

Wystający 
element 

Znak 
towarowy 
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3. Na poniższej ilustracji pokazano zamontowane gniazdko elektryczne. 

 

 

Ilustracja 3-47 Zamontowane gniazdko elektryczne 

 

3.10.2  Wyjmowanie gniazdka elektrycznego 
 
Przekręcić gniazdko w pozycję „off” w celu wyjęcia gniazda. 
 

 

Ilustracja 3-48 Przekręcanie gniazdka elektrycznego 

 

 

 Nie montować gniazdek elektrycznych w obszarze oznaczonym „NO 
POWER” („BRAK ZASILANIA”)! W przeciwnym razie może dojść do 
wystąpienia uszkodzeń. 

 

     

 

Ilustracja 3-49 Listwa zasilająca 
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3.11  Organizator kabli 
 
Organizator kabli pozwala na uporządkowanie stosowanych kabli. Dostępne są trzy 
organizatory kabli: na prowadnicy, na stojaku i ramieniu na płyny infuzyjne. 
 

3.11.1  Organizator kabli na prowadnicy 
 
Na poniższej ilustracji pokazano metodę prowadzenia kabli na prowadnicy. 

 

 

Ilustracja 3-50 Organizator kabli na prowadnicy  

 
Zwinięte kable zawiesić na zaczepie, jak pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 

Ilustracja 3-51 Zawieszanie zwoju kabli 
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3.11.2  Organizator kabli na stojaku 
 
Na poniższej ilustracji pokazano metodę prowadzenia kabli na stojaku. 

 

             

Ilustracja 3-52 Organizator kabli na stojaku  

 
Przełożyć kable przez otwór organizatora, by przymocować je do stojaka na wyposażenie. 
 

3.11.3  Organizator kabli na ramieniu na płyny infuzyjne 
 
Na poniższej ilustracji pokazano metodę prowadzenia kabli na ramieniu na płyny infuzyjne. 

 

 
Rysunek 3-53 Organizator kabli na ramieniu na płyny infuzyjne 
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Organizator kabli na ramieniu na płyny infuzyjne należy zamontować na ramieniu 
przedłużającym w sposób pokazany na poniższym rysunku. Następnie należy umieścić kable 
w wewnętrznej przestrzeni organizatora kabli, wprowadzając je przez otwór. 
 

 

Rysunek 3-54 Montowanie organizatora kabli na ramieniu na płyny infuzyjne 
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3.12  Szyna boczna 
 

Szyna boczna jest stosowana do mocowania akcesoriów. Dostępne są trzy szyny boczne: 
prosta, zakrzywiona i podwójna obrotowa. 

 

                     

 

                     
 

             

Ilustracja 3-55 Układ szyn bocznych 
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 Maksymalne obciążenie szyny bocznej wynosi 10 kg. Nie przeciążać. 
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4 Konserwacja 
 

4.1  Czyszczenie/dezynfekcja 
 

 

 Jednostkę zaopatrzenia medycznego i podłączone do niej wyposażenie 
można czyścić i dezynfekować wyłącznie przy użyciu niżej opisanych 
metod. 

 

4.1.1  Zalecane środki czyszczące i dezynfekujące 

 Łagodne roztwory zasadowe (10% roztwór mydlany; maks. 40°C/104°F) 

 Aldehydy (2%)  

 Ciepła woda (maks. 40°C/104°F) 

 

4.1.2  Zabronione środki czyszczące i dezynfekujące 

 Środki dezynfekujące zawierające alkohol  

 Związki uwalniające halogeny 

 Związki uwalniające chlor 

 Silne kwasy organiczne 

 Związki uwalniające tlen 

 

4.1.3  Czyszczenie/dezynfekcja jednostki 

1. Odłączyć wszystkie wtyki gazowe i złącza elektryczne od jednostki. 

2. Odłączyć zasilanie elektryczne jednostki, jeśli czyszczone mają być złącza elektryczne.  

3. Za pomocą niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej zalecanym środkiem czyszczącym lub 
dezynfekującym wyczyścić/zdezynfekować powierzchnię. 

4. Za pomocą niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej wodą wytrzeć pozostałości środka 
czyszczącego lub dezynfekującego.  

5. Za pomocą niestrzępiącej się ściereczki wytrzeć powierzchnię do sucha. 

6. W przypadku innych urządzeń podłączonych do jednostki stosować odpowiednie 
metody zawarte w ich instrukcjach czyszczenia lub dezynfekcji. 
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 Nigdy nie nakładać smaru na punkty poboru gazów. Może zaistnieć ryzyko 
wybuchu. 

 Podczas czyszczenia/dezynfekcji jednostki ściśle stosować zalecane 
metody czyszczenia/dezynfekcji. 

 Nie używać środków czyszczących ani dezynfekujących zawierających 
alkohol w miejscach, w których stosowane mogą być urządzenia medyczne, 
takie jak aparaty elektrochirurgiczne, defibrylatory lub defibrylatory z 
monitorem. W przeciwnym razie może zaistnieć ryzyko pożaru i (lub) 
wybuchu. 

 Palne materiały nagromadzone wewnątrz jednostki mogą stwarzać 
niebezpieczeństwo podczas pracy. Do czyszczenia jednostki należy używać 
niestrzępiącej się ściereczki. 

 Do czyszczenia jednostki nie wolno używać pary wodnej, bardzo gorącej 
wody (o temperaturze powyżej 70°C/150°F) ani myjek ciśnieniowych. Te 
techniki mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub usterki elektryczne. 

 

 

 Jednostka zaopatrzenia medycznego powinna być konserwowana i (lub) 
serwisowana wyłącznie przez personel autoryzowany przez firmę Nanjing 
Mindray. 

 Nie dopuszczać do wnikania wody do wnętrza jednostki. 

 Nie używać środków dezynfekujących na bazie alkoholu do czyszczenia 
plastikowych elementów. 

 Nie czyścić/dezynfekować jednostki metodami mechanicznymi. 

 Nieprawidłowe czyszczenie/dezynfekcja może doprowadzić do uszkodzenia 
jednostki. Użyć odpowiedniej ilości środka czyszczącego do wyczyszczenia 
podkładki, a następnie usunąć pozostałości środka i (lub) płynu za pomocą 
suchej ściereczki.  

 Nie rozpylać środka czyszczącego/dezynfekującego bezpośrednio na 
przeguby lub szczeliny. 

 Nie używać ciśnieniowych urządzeń czyszczących. 

 Nie używać środków ściernych. 

 Do czyszczenia jednostki nie wolno używać wody zawierającej drobiny 
metalu, metalowych narzędzi (takich jak szczotka druciana lub wełna 
stalowa) ani produktów zawierających kwas chlorowodorowy. 

 Do dezynfekcji metalowych części nie wolno używać środków 
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dezynfekujących zawierających chlor ani związków, które mogą go uwalniać. 
Długotrwałe stosowanie takich środków dezynfekujących może spowodować 
korozję metalowych części, a tym samym zmniejszyć bezpieczeństwo 
i skuteczność działania urządzenia. Do dezynfekcji metalowych części zaleca 
się stosowanie 2-procentowego zasadowego roztworu aldehydu glutarowego 
lub 0,5-procentowego roztworu kwasu nadoctowego. 

 

 

 Przy wykonywaniu procedur czyszczenia i dezynfekcji należy przestrzegać 
krajowych przepisów dotyczących higieny i dezynfekcji. 
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4.2  Kontrola i konserwacja 
 

4.2.1  Kontrola 
 
Zalecane jest wykonywanie corocznej kontroli wszystkich jednostek zaopatrzenia 
medycznego obejmującej:  

 sprawdzenie pod kątem uszkodzonych powłok lakierniczych; 

 sprawdzenie pod kątem uszkodzonych plastikowych części; 

 sprawdzenie pod kątem odkształceń układu zawieszenia; 

 sprawdzenie pod kątem wycieków gazów; 

 sprawdzenie pod kątem nagromadzenia gazów utleniających; 

 sprawdzenie pod występowania kątem usterek; 

 sprawdzenie pod kątem zmniejszonej siły podnoszenia elementów systemu; 

 sprawdzenie pod kątem występowania przechyłów i przesunięć;  

 sprawdzenie pod kątem obecności odbarwień. 

 

 

 W razie stwierdzenia dowolnego z powyższych problemów należy 
kontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę 
Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem. 

 

4.2.2  Konserwacja 
 
Zaleca się zlecanie pełnej kontroli jednostki osobom autoryzowanym przez firmę Nanjing 
Mindray co 5 lat.  
 
Zaleca się zlecanie kontroli instalacji gazowej i elektrycznej oraz układów mechanicznych 
osobom autoryzowanym przez firmę Nanjing Mindray. 
 
Instalacja gazowa: 

1. Złącza i przewody należy sprawdzać raz do roku.  

2. Po wymianie przewodu AGSS należy przeprowadzić:  

 kontrolę pod kątem wycieków; 

 kontrolę pod kątem spadków ciśnienia i natężenia przepływu.  
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3. Po wymianie przewodów gazów medycznych należy przeprowadzić: 

 kontrolę pod kątem wycieków; 

 kontrolę pod kątem zatorów; 

 kontrolę pod kątem zanieczyszczeń substancjami stałymi; 

 kontrolę pod kątem właściwej identyfikacji gazów. 

4. Szczegółowe instrukcje dotyczące punktów poboru gazów zawarto w rozdziale A.5. 

 
Części elektryczne:  

 wszystkie gniazdka i kable elektryczne należy sprawdzać raz do roku. 

 
Elementy mechaniczne: 

 sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń; 

 sprawdzić działanie funkcji; 

 sprawdzić łożysko, wyłączniki krańcowe i hamulce. 

 

 

 Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez firmę 
Nanjing Mindray. 

 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powłoki lakierniczej nie malować 
jednostki bez wcześniejszej konsultacji z firmą Nanjing Mindray.  

 

 

 Przed przystąpieniem do konserwacji upewnić się, że wszystkie połączenia 
z zasilaniem sieciowym są odcięte! 

 

 

 Firma Nanjing Mindray nie odpowiada za żadne uszkodzenia sprzętu ani za 
obrażenia ciała powstałe w wyniku serwisowania lub konserwacji 
urządzenia przez nieupoważnione osoby.  

 
W przypadku innych urządzeń podłączonych do jednostki zaopatrzenia medycznego należy 
stosować odpowiednie metody zawarte w ich instrukcjach konserwacji. 



 

 

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
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5 Rozwiązywanie problemów 
 

 

 Niniejszy rozdział ma na celu zapewnienie wsparcia wyłącznie w 
rozwiązywaniu często występujących problemów. W przypadku wystąpienia 
problemów nieuwzględnionych w niniejszym rozdziale lub niemożliwych do 
usunięcia za pomocą opisanych w nim metod należy skontaktować się z 
działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę Nanjing Mindray w celu 
uzyskania pomocy. Nie zezwala się na prowadzenie nieautoryzowanych 
czynności serwisowych w odniesieniu do urządzenia. 

 Serwisowanie urządzenia powinno być prowadzone wyłącznie przez 
personel autoryzowany przez firmę Nanjing Mindray. Nieautoryzowane 
czynności serwisowe mogą skutkować powstaniem obrażeń ciała i (lub) 
uszkodzeniem urządzenia. 

 Serwisowanie urządzenia musi być prowadzone ściśle w oparciu o dane 
techniczne dostarczone przez firmę Nanjing Mindray. Jeśli konieczne będzie 
uzyskanie dodatkowych informacji technicznych, należy skontaktować się z 
działem obsługi klienta autoryzowanym przez firmę Nanjing Mindray lub 
swoim lokalnym dystrybutorem. 

 

Tabela 5-1 Często występujące usterki 

Usterka Przyczyna Rozwiązanie 

Pozycjonowanie 

Ramiona mają 
tendencję do 
samoczynnego 
przesuwania się. 

Hamulec mechaniczny uległ 
uszkodzeniu. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Hamulec mechaniczny uległ 
poluzowaniu. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Hamulec pneumatyczny nie działa. 

Należy skontaktować się z działem 
technicznym swojej placówki w celu 
sprawdzenia instalacji sprężonego 
powietrza. Jeśli działa prawidłowo, 
należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 
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Hamulec elektromagnetyczny nie 
działa. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Ramię 

Ramię ciężko się 
porusza. 

Hamulec pneumatyczny nie został 
zwolniony. 

Zwolnić hamulec pneumatyczny. 

Hamulec elektromagnetyczny nie 
został zwolniony. 

Zwolnić hamulec elektromagnetyczny. 

Hamulec mechaniczny jest zbyt 
dopasowany. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Ramię napędzane 
silnikiem nie działa. 

Usterka obwodu. 
Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Zasilanie jest wyłączone. 
Należy skontaktować się z działem 
technicznym swojej placówki. 

Hamulec 
pneumatyczny nie 
został zwolniony. 

Przycisk sterujący nie działa. 
Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Hamulec 
elektromagnetyczny 
nie został 
zwolniony. 

Przycisk sterujący nie działa. 
Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Doprowadzenie gazów 

Punkt poboru gazu 
nie działa. 

Przewód gazowy nie jest podłączony 
do instalacji gazowej. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Wtyk gazowy nie jest prawidłowo 
podłączony. 

Podłączyć wtyk ponownie. 

Instalacja gazowa nie działa 
prawidłowo. 

Należy skontaktować się z działem 
technicznym swojej placówki. 

W gazociągach 
obecna jest wilgoć. 

Gazociągi nie są dokładnie 
uszczelnione. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Słychać piszczenie. 

Przewody gazowe nie są dokładnie 
podłączone do punktu poboru. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Występują wycieki sprężonego 
powietrza w instalacji. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 
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Źródło zasilania 

Gniazdko 
elektryczne nie 
działa. 

Przewody zasilające jednostki nie są 
podłączone do elektrycznej sieci 
zasilającej. 

Należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray. 

Elektryczna sieć zasilająca nie działa 
prawidłowo. 

Należy skontaktować się z działem 
technicznym swojej placówki. 

 



 

 

Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 
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6 Dodatki 
 

A  Parametry techniczne 
 

 

 Jeśli konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji technicznych, 
należy skontaktować się z działem obsługi klienta autoryzowanym przez 
firmę Nanjing Mindray lub swoim lokalnym dystrybutorem. 

 Każda jednostka zaopatrzenia medycznego jest sprawdzana pod kątem 
wydajności i bezpieczeństwa przed opuszczeniem fabryki. Wyniki testów są 
zawarte w raporcie z fabrycznej kontroli jakości, który może zostać 
dostarczony wraz z towarzyszącymi dokumentami na życzenie klienta. W 
razie pytań dotyczących wydajności lub bezpieczeństwa stosowania 
jednostki należy zapoznać się z raportem z fabrycznej kontroli jakości. 

 

A.1 Klasyfikacja 
 
A.1.1 Zgodnie z Aneksem IX dyrektywy UE 93/42/EWG 
 
Klasa IIb. 
 
A.1.2 Zgodnie ze stopniem ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
 
Klasa I, typ B. 
 

 

 W przypadku jednostki zaopatrzenia medycznego ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym zależy od systemu uziemienia 
ochronnego. Przed jej zamontowaniem należy sprawdzić, czy w 
pomieszczeniu znajduje się system uziemienia ochronnego oraz czy 
funkcjonuje on prawidłowo. 
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A.1.3 Według stopnia ochrony przed szkodliwym przedostawaniem się 
wody i cząstek stałych 
 
IP20. 
 
A.1.4 Według stopnia bezpieczeństwa stosowania w obecności palnej 
mieszaniny anestetycznej z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu 
 
Urządzenie nie nadaje się do stosowania w obecności mieszaniny palnych gazów 
anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu. 

 
A.1.5 Według metod sterylizacji 
 
Według metod zatwierdzonych i opisanych przez producenta. 
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A.2 Środowisko 
 

A.2.1 Źródło zasilania 
1. Zasilanie: 220–240 V/100–127 V, 50/60 Hz, 650 VA. 

2. Moc wyjściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 16 A. 

 
A.2.2 Środowisko pracy 
1. Temperatura: od 5 do 40°C 

2. Wilgotność: 15%–95%, bez kondensacji 

3. Ciśnienie atmosferyczne: 70–106 kPa 

 
A.2.3 Przechowywanie i transport 
1. Temperatura: od -40 do 60°C 

2. Wilgotność: 10%–95%, bez kondensacji 

3. Ciśnienie atmosferyczne: 50–106 kPa 

 

 

 Podczas transportu należy zapewnić właściwą ochronę jednostki 
zaopatrzenia medycznego przed deszczem, śniegiem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 Jednostka zaopatrzenia medycznego powinna zostać zamontowana w 
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym nie są stosowane 
żrące gazy. 

 
A.2.4 Ochrona środowiska 
 
Opakowanie: Opakowanie wykonano z materiałów przyjaznych dla środowiska. Opakowanie 
należy zutylizować zgodnie z przepisami rządowymi i szpitalnymi. 
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A.3 Instalacja i użytkowanie 
 
A.3.1 Instalacje elektryczne 
 
Instalacje elektryczne w miejscu instalacji powinny być zgodne z normą IEC 60364-7-710 i 
innymi wymogami lokalnymi. 
 
A.3.2 Instalacje gazowe 
 
Instalacje gazowe w miejscu zamontowania muszą być zgodne z wymogami norm ISO 
7396-1:2007/EN ISO 7396-1:2007+A1:2010+A2:2010 oraz ISO 7396-2:2007/EN ISO 
7396-2:2007. 
 
A.3.3 Inne wymagania 
 
Należy spełnić inne wymagania dotyczące instalacji określone w podręczniku operatora i 
podręczniku instalacji. 
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A.4 Charakterystyka 
 
A.4.1 Charakterystyka fizyczna 
 
A.4.1.1 HyPort 3000 – mechaniczna sufitowa kolumna zasilająca 
 

Model Ramię – niewielkie obciążenia Ramię – duże obciążenia 

Dane Maks. obciążenie (kg) 

Moduł 

 dystrybucyjny 

Długość 

ramienia (w mm) 

Głowica 
Kolumna 

(298 × 210 mm) 

Kolumna 

(298 × 280 mm) 
Głowica 

Kolumna 

(298 × 210 mm) 

Kolumna 

(298 × 280 mm) 

Bez ramienia 120 180 300 120 180 300 

Z jednym 

ramieniem 

(mechaniczne) 

500 120 180 300 120 180 300 

750 120 180 300 120 180 300 

1000 120 180 240 120 180 300 

1250 120 180 220 120 180 300 

Z dwoma 

ramionami 

(mechaniczne + 

mechaniczne) 

500+ 

500 
120 180 240 120 180 300 

750+ 

500 
120 180 220 120 180 300 

750+ 

750 
120 180 200 120 180 300 

1000+ 

750 
120 180 180 120 180 300 

1000+ 

1000 
120 160 160 120 180 270 

1250+ 

500 
/ / / 120 180 300 

1250+ 

750 
/ / / 120 180 270 

1250+ 

1000 
120 140 140 120 180 240 
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1250+ 

1250 
120 120 120 120 180 210 

Obrót 340° 340° 

 
A.4.1.2 HyPort 6000 – elektryczna sufitowa kolumna zasilająca z ramieniem 
napędzanym silnikiem 
 

Model Lekka Średnia 

Dane Maks. obciążenie (kg) 

Moduł   

dystrybucyjny 

Długość  

ramienia (w mm) 

Głowica 
Kolumna 

(298 × 210 mm) 

Kolumna 

(298 × 280 mm) 
Głowica 

Kolumna 

(298 × 210 mm) 

Kolumna 

(298 × 280 mm) 

Z jednym 

ramieniem 

(mechaniczne) 

750 120 120 120 120 180 220 

1000 90 90 90 120 180 180 

Z dwoma 

ramionami 

(mechaniczne + 

napędzane 

silnikiem) 

500+ 

750 
120 120 120 120 180 220 

750+ 

750 
120 120 120 120 180 220 

1000+ 

750 
120 120 120 120 180 220 

1000+ 

1000 
90 90 90 120 180 180 

1250+ 

750 
120 120 120 120 180 220 

1250+ 

1000 
90 90 90 120 180 180 

Maks. regulacja 

wysokości (mm) 

750 około 300 około 500 

1000 około 450 około 700 

Obrót 340° 340° 
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A.4.1.3 HyPort 9000 – elektryczna sufitowa kolumna zasilająca z mechanizmem 
podnoszącym 
 

Model Ramię – niewielkie obciążenia Ramię – duże obciążenia 

Dane Maks. obciążenie (kg) 

Moduł    

dystrybucyjny 

Długość ramienia  

(w mm) 

Kolumna (298 × 280 mm) Kolumna (298 × 280 mm) 

Bez ramienia 300 300 

Z jednym 

ramieniem 

(mechaniczne) 

500 / 300 

750 300 300 

1000 / 300 

1250 / 300 

Z dwoma 

ramionami 

(mechaniczne + 

mechaniczne) 

500+500 / 300 

750+500 / 300 

750+750 / 300 

1000+750 / 300 

1000+1000 / 270 

Obrót 340° 340° 

Maks. regulacja wysokości 

(mm) 
około 400 około 400 
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A.4.2 Definicja 
 
A.4.2.1 Maksymalne obciążenie 
 
Maksymalne obciążenie to dopuszczalny fizyczny udźwig jednostki. Maksymalne obciążenie 
zależy od typu i długości danego ramienia. 
 

 
 
 

Ilustracja 6-1 Objaśnienie dotyczące maksymalnego obciążenia 

 
A.4.2.2 Obciążenie użytkowe 
 
Obciążenie użytkowe wyznacza się przez odjęcie ciężar akcesoriów od maksymalnego 
obciążenia modułu dystrybucyjnego (obciążenie użytkowe = maks. obciążenie – ciężar 
akcesoriów). 
 
A.4.3 Ciężar akcesoriów 
 

L.p. Akcesoria 
Masa 

(ciężar) 

1 Monitor szumu 3 

2 Lampa kierunkowa ＜1 

3 Uniwersalny adapter wspornikowy, na szynie 2 

4 Uniwersalny adapter wspornikowy, na panelu przyłączy 3 

5 Uniwersalny adapter wspornikowy, szybkozłączny 3 

6 Uchwyt do monitora, na szynie 3 

7 Uchwyt do monitora, na panelu przyłączy 3 

Maks. obciążenie (kg) 
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8 Uchwyt do monitora, szybkozłączny 4 

9 Szyna prosta ＜0.5 

10 Szyna zakrzywiona, kolumna dystrybucyjna (298 × 210 mm) ＜1 

11 Szyna zakrzywiona, kolumna dystrybucyjna (298 × 280 mm) ＜1 

12 Półka, 430 × 340 mm 5 

13 Półka z jedną szufladą, 430 × 340 mm 7 

14 Półka z dwoma szufladami, 430 × 340 mm 10 

15 Półka, 530 × 340 mm 6 

16 Półka z jedną szufladą, 530 × 340 mm 9 

17 Półka z dwoma szufladami, 530 × 340 mm 12 

18 Półka, 630 × 340 mm 8 

19 Półka z jedną szufladą, 630 × 340 mm 12 

20 Półka z dwoma szufladami, 630 × 340 mm 16 

21 Półka, 430 × 480 mm 6 

22 Półka z jedną szufladą, 430 × 480 mm 9 

23 Półka z dwoma szufladami, 430 × 480mm 11 

24 Półka, 530 × 480 mm 7 

25 Półka z jedną szufladą, 530 × 480 mm 10 

26 Półka z dwoma szufladami, 530 × 480 mm 13 

27 Półka, 630 × 480 mm 8 

28 Półka z jedną szufladą, 630 × 480 mm 12 

29 Półka z dwoma szufladami, 630 × 480 mm 16 

30 Półka, 880 × 480 mm 11 

31 Ramię przedłużające 5 

32 Stojak na płyny infuzyjne 2 

33 
Mocowanie służące do montażu aparatu anestezjologicznego lub 
przenośnego aparatu stosowanego w chirurgii małoinwazyjnej (MIS) na 
kolumnie 

5 

34 Pilot przewodowy ＜0.5 

35 Pilot przewodowy do uchwytu wielomonitorowego ＜0.5 
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 Wartości wymienione w tabeli podano wyłącznie w celach referencyjnych. W 
przypadku pytań należy kontaktować się z działem obsługi klienta 
autoryzowanym przez firmę Nanjing Mindray lub lokalnym dystrybutorem.  

 
A.4.4 Parametry gazu 

1. Przepływ sprężonych gazów medycznych powinien spełniać wymagania normy ISO 
7396-1:2007/EN ISO 7396-1:2007+A1:2010+A2:2010. 

2. Przepływ gazów w układzie AGSS powinien spełniać wymagania normy ISO 
7396-2:2007/EN ISO 7396-2:2007. 

3. Parametry natężenia przepływu i spadku ciśnienia gazów podano poniżej: 

 

Gaz 
Ciśnienie 

podczas testu 
kPa 

Natężenie 
przepływu podczas 

testu 
m3/h 

Maks. dopuszczalny 
spadek ciśnienia 

kPa 

Gaz medyczny 320 7,0 110 
N2 lub wysoce 

sprężone powietrze 
560 10,0 200 

Układ dostarczania 
próżni 

100 3,0 50 

 

 

 Raport z testu informujący o pozostałościach węglowodorów na 
wewnętrznych powierzchniach rur gazów medycznych jest dostępny na 
życzenie.  

 
A.4.5 Hałas 
 
Jednostka zaopatrzenia medycznego spełnia wymagania normy ISO 11197:2004/EN ISO 
11197:2009 w zakresie emisji hałasu.  
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A.5 Punkty poboru gazów 
 
A.5.1 Punkty poboru sprężonych gazów medycznych 
 
A.5.1.1 Przeznaczenie 
 
Punkt poboru gazu medycznego służy do pobierania sprężonych gazów i próżni z centralnej 
instalacji gazów medycznych. 
 
A.5.1.2 Konstrukcja 
 
Punkt poboru gazu medycznego składa się z podstawowego bloku właściwego dla danego 
gazu, który jest sztywno połączony z rurociągiem, wkładu zawierającego pierścienie o-ring 
oraz zespołu gniazda. Wszystkie te elementy są ze sobą skręcone. Blok podstawowy 
zawiera montowany na sprężynie obsługowy zawór zwrotny, który uszczelnia wkład i który 
jest dociskany przez wtyk. Śruba zaworu zapobiega jego wyskoczeniu z bloku 
podstawowego podczas demontażu zespołu gniazda. Jednocześnie zawór można wkręcić 
do gwintu łączącego w bloku podstawowym w przypadku sprężonych gazów. W ten sposób 
wypływ gazu z punktu poboru zostaje całkowicie zablokowany. Wtyk jest utrzymywany w 
zespole gniazda w pozycji postoju lub w pozycji roboczej. Blokada jest zwalniana za pomocą 
elementu wykonawczego.  

 

Ilustracja 6-2 Konstrukcja złącza wlotowego gazu 

 
1. Element wykonawczy 2. Uszczelka pokrywy 
3. Wkład z elementami uszczelniającymi 4. Zawór bezzwrotny i obsługowy 
5. Blok podstawy (przeznaczony do 
konkretnego gazu)  

6. Gniazdo (przeznaczone do konkretnego 
gazu) 
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A.5.1.3 Obsługa 
 
Przed każdym użyciem punktu poboru należy wzrokowo upewnić się, że punkt poboru i 
urządzenie/wtyk są w idealnym stanie, a typ gazu jest prawidłowy. 
 
Włożyć nypel wtykowy do punktu poboru, kontrolując jednocześnie prawidłowe ustawienie 
urządzenia/wtyku. Po pierwszym kliknięciu nypel wtykowy jest utrzymywany w pozycji 
postoju. Połączenie gazowe nie jest jeszcze utworzone! Nypel wtykowy można wyjąć z 
punktu poboru, naciskając element wykonawczy. 
 
Po dociśnięciu nypla do punktu, w którym słychać drugie kliknięcie, jednostka jest ustawiona 
w pozycji roboczej, tzn. utworzone jest połączenie gazowe. Nypel wtykowy można wyjąć z 
punktu poboru w dowolnej chwili, naciskając element wykonawczy. Przepływ gazu zostanie 
automatycznie przerwany. W trakcie tej czynności należy przytrzymać urządzenie/wtyk i 
nacisnąć element wykonawczy (obsługa jedną ręką). 

 
A.5.1.4 Konserwacja 
 
Aby zdezynfekować niklowane części z mosiądzu wystarczy przetrzeć ich zewnętrzne 
powierzchnie. Przed użyciem punkt poboru musi zostać całkowicie suchy! 
 
Przed użyciem punktu poboru należy go skontrolować wzrokowo (pod kątem uszkodzeń 
zewnętrznych). Raz do roku należy wykonać test działania i szczelności. Co sześć lat należy 
przeprowadzić czynności serwisowe, podczas których należy wymienić wkład (zużywające 
się części). Usterki i uszkodzenia mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważniony i 
wykwalifikowany personel. Podczas napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych! 
 
A.5.2 Przyłącza AGSS 
 
A.5.2.1 Przeznaczenie 
 
Przyłącze AGSS służy do wyciągu gazów anestetycznych, które są wyprowadzane na 
zewnątrz za pomocą przewodu wydechowego. 
 
A.5.2.2 Konstrukcja 
 
Przyłącza wyciągu gazów anestetycznych (AGSS) są podłączone bezpośrednio do 
centralnej instalacji sprężonego gazu i zasilane sprężonym powietrzem lub azotem pod 
ciśnieniem ok. 500 kPa. Sprężony gaz jest wymagany do obsługi wyrzutni, którą można 
zainstalować zewnętrznie albo bezpośrednio w mocowaniu podtynkowym lub w obudowie do 
montażu w ścianie z płyt kartonowo-gipsowych. 
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Optymalna siła ssania jest regulowana przez zintegrowany zawór sterujący. Zawór zwrotny 
zapobiega cofnięciu się usuwanych gazów do innego przyłącza. Sprężony gaz oraz usuwane 
gazy anestetyczne są wyprowadzane na zewnątrz lub do kanału wydechowego układu 
klimatyzacji za pośrednictwem przewodu wydechowego. 
 
Zewnętrzne wyrzutnie można zamontować do 10 m od przyłącza. Muszą one być dostępne 
do prac konserwacyjnych i kontrolnych. Ze względu na to, że wyrzutnia nie jest już 
montowana w przyłączu, poziom hałasu w miejscu stosowania wyciągu gazów 
anestetycznych zostaje zminimalizowany. Gaz nośny jest przekazywany z przyłącza do 
wyrzutni za pośrednictwem przewodu. 

 

Ilustracja 6-3 Konstrukcja przyłącza AGSS 

 
1. Uszczelka o-ring 2. Zawór obsługowy 
3. Uszczelka o-ring 4. Uszczelka o-ring 
5. Podkładka 6. Uszczelka o-ring 
7. Element wykonawczy 8. Układ podawania sprężonego powietrza 
9. Sygnalizacja wizualna 10. Zespół wyrzutni 
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A.5.2.3 Obsługa 
 
Włożyć wtyk do przyłącza, aż zostanie zatrzaśnięty. Włożenie wtyku powoduje otwarcie 
zaworu zwrotnego oraz zaworu sprężonego gazu. Sprężony gaz przepływa przez wyrzutnię i 
wytwarza podciśnienie. Sygnał wizualny na pierścieniu ciśnieniowym informuje o gotowości 
systemu do pracy. Teraz można usunąć gazy anestetyczne. 
 
Po naciśnięciu pierścienia ciśnieniowego na przyłączu można wyjąć wtyk z przyłącza. Mocno 
trzymać wtyk ręką! Zawór zwrotny oraz zawór sprężonego gazu zostaną automatycznie 
zamknięte, a działanie wyciągu przerwane. 
 
A.5.2.4 Konserwacja 
 
Aby zdezynfekować chromowane części z mosiądzu, wystarczy przetrzeć ściereczką ich 
zewnętrzne powierzchnie. Części plastikowe należy czyścić powszechnie stosowanym 
roztworem dezynfekującym zgodnie z instrukcjami producenta. Przed ponownym użyciem 
przyłączy i wtyków należy zaczekać, aż całkowicie wyschną. 
 
Przed każdym użyciem przyłączy należy je skontrolować wzrokowo (pod kątem uszkodzeń 
zewnętrznych). Przyłącza i wtyk należy kontrolować co najmniej raz w roku (pod kątem 
wydajności i poprawnego działania). W częściej używanych obszarach kontrole powinny być 
odpowiednio częstsze! 
 
Usterki i uszkodzenia mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany 
personel. Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych! 
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A.6 Akcesoria 
 

 

 Używać akcesoriów wymienionych w tym rozdziale. Stosowanie innych 
akcesoriów może spowodować uszkodzenie sprzętu lub niespełnienie 
podanych parametrów. 

 Sprawdzić akcesoria i ich opakowania pod kątem uszkodzeń. Nie używać 
ich w razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia. 

 Po upływie okresu eksploatacji sprzęt oraz akcesoria należy zutylizować 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji takich produktów, aby uniknąć 
zanieczyszczenia środowiska. 

 

 

 Szczegółowe informacje podano w części Elementy składowe i akcesoria 
jednostek HyPort. 

 

L.p. Akcesorium Uwagi 

1  Adapter ramienia monitora, na drążku  
2  Adapter ramienia monitora, na szynie  
3  Adapter ramienia monitora, panel  

4  
Adapter ramienia monitora, 
szybkozłączny 

 

5  BNC  
6  DB9   
7  DVI-D  
8  Ekran dotykowy  
9  Głowica, bez stojaka  
10  Głowica, z panelem  
11  Głowica, ze stojakiem  
12  Gniazdo 1, standard brazylijski   
13  Gniazdo 2, standard brazylijski  
14  Hamulec elektromagnetyczny  
15  Hamulec pneumatyczny  
16  HDMI  
17  Klawiatura  
18  Kolumna 1  
19  Kolumna 2  
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20  Koszyk  
21  Lampa do badań  
22  Maty antypoślizgowe  
23  Miernik ciśnienia  
24  Monitor poziomu hałasu  
25  Organizator do kroplówek, na szynie  
26  Organizator kabli, na drążku  
27  Organizator kabli, na szynie  
28  Osłona sufitowa, podwójna  
29  Osłona sufitowa, pojedyncza  
30  Osłona sufitowa, potrójna  
31  Pilot przewodowy  
32  Podstawa  
33  Pojemnik zbiorczy, 1  
34  Pojemnik zbiorczy, 2  
35  Półka panelowa, z uchwytem  
36  Półka 1  
37  Półka 2  
38  Półka 3  
39  Półka, szuflada 1  
40  Półka, z uchwytem  
41  Przedłużenie do sondy, bez sondy, O2  
42  Przedłużenie do sondy, bez sondy, VAC  
43  Przepływomierz O2  
44  Przyłącze, klienta  
45  Punkt poboru gazu 1  
46  Punkt poboru gazu 2  
47  Punkt poboru gazu 3  
48  Punkt poboru gazu 4  
49  Punkt poboru gazu 5  
50  Punkt poboru gazu 6  
51  Punkt poboru gazu 7  
52  Ramię mechaniczne 1  
53  Ramię mechaniczne 2  
54  Ramię monitora 1  
55  Ramię monitora 2  
56  Ramię monitora 3  
57  Ramię napędzane silnikiem 1  
58  Ramię napędzane silnikiem 2  
59  Regulator podciśnienia  
60  RJ11  
61  RJ45   
62  Rura  
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63  Sonda  
64  Sonda 1  
65  Sonda 2  
66  Sonda 3  
67  Sonda 4  
68  Sonda 5  
69  Sonda 6  
70  Sonda 7  
71  Stojak na kroplówkę 1  
72  Stojak na kroplówkę 2  
73  S-Video  
74  System do podnoszenia pacjenta  
75  System oświetlenia otoczenia  
76  System zasilania  
77  System zasilania GSS 1  
78  System zasilania GSS 2  
79  Szuflada obrotowa, 1 szuflada  
80  Szuflada obrotowa, 2 szuflady  
81  Szuflada 2  
82  Szuflada*1  
83  Szuflada*2  
84  Szyna kompaktowa, prostokątna  
85  Szyna podwójna, obrotowa, na drążku  
86  Szyna prosta  
87  Szyna zakrzywiona  
88  Uchwyt ekranu   
89  Uchwyt na wyposażenie, bez czujnika  
90  Uchwyt na wyposażenie, z czujnikiem  
91  Uchwyt sterowniczy 1  
92  Uchwyt sterowniczy 2  
93  VGA  
94  Wieszak na kroplówkę, 300  
95  Wieszak na kroplówkę, 300 + 300  
96  Wspornik ścienny 1  
97  Wspornik ścienny 2  
98  Wspornik ścienny 3  
99  Zawór jednodrożny  
100  Zespół montażowy 1  
101  Zespół montażowy 2  
102  Zespół montażowy 3  
103  Zespół montażowy 4  
104  Zespół montażowy 5  
105  Zespół montażowy 6  
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106  Zespół montażowy 7  
107  Złącze wyrównawcze  
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A.7 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
 
Urządzenie jest zgodne z wymogami normy IEC 60601-1-2: 2014. 
 

 

 Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub 
dostarczone przez producenta tego urządzenia może skutkować 
zwiększonymi emisjami elektromagnetycznymi lub obniżoną odpornością 
elektromagnetyczną tego urządzenia i skutkować jego nieprawidłowym 
działaniem. 

 Nie należy użytkować tego urządzeniu w pobliżu innego urządzenia ani 
stawiać go na nim, ponieważ może to skutkować nieprawidłowym 
działaniem. Jeśli używanie urządzenia w takim ustawieniu jest konieczne, to 
i inne urządzenie należy skontrolować pod kątem prawidłowego działania.  

 Przenośny sprzęt emitujący fale o częstotliwości radiowej (w tym urządzenia 
peryferyjne takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinien być 
stosowany w odległości nie mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek 
części kolumn chirurgicznych serii HyPort 3000/HyPort 6000/HyPort 9000 z 
uwzględnieniem kabli określonych przez producenta. W przeciwnym 
wypadku może dojść do pogorszenia wydajności tego urządzenia. 

 Działanie URZĄDZEŃ INNYCH NIŻ MEDYCZNE URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNE (np. urządzenia technologii informatycznej), które stanowią 
część MEDYCZNEGO SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO, może zostać zaburzone 
przez zakłócenia elektromagnetyczne z pobliskich urządzeń. Konieczne 
może być podjęcie środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji i 
lokalizacji URZĄDZEŃ INNYCH NIŻ MEDYCZNE URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNE, lub ekranowanie ich lokalizacji. 

 Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w placówkach 
profesjonalnej opieki zdrowotnej. W przypadku użytkowania go w 
specjalnym środowisku, takim jak pracownia obrazowania metodą 
rezonansu magnetycznego, działanie urządzenia/sprzętu może zostać 
zakłócone przez pracę pobliskich urządzeń. 
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Tabela 6-1 Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej 

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej 

Z urządzenia można korzystać w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować jego użytkowania w takim 
środowisku. 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne 

CZĘSTOTLIWOŚCI 
RADIOWE 
przewodzone i 
promieniowane 

CISPR 11 

Grupa 1 

Urządzenie korzysta z energii o 
częstotliwościach radiowych jedynie na potrzeby 
funkcji wewnętrznych. Z tego powodu emisje o 
częstotliwościach radiowych są bardzo niskie i 
jest mało prawdopodobne, że będą powodować 
jakiekolwiek zakłócenia w pracy sprzętu 
elektronicznego znajdującego się w pobliżu. 

CZĘSTOTLIWOŚCI 
RADIOWE 
przewodzone i 
promieniowane 

CISPR 11 

Klasa A  
Urządzenie jest odpowiednie do stosowania we 
wszystkich lokalizacjach innych niż 
gospodarstwa domowe i podłączone 
bezpośrednio do publicznej sieci zasilającej 
niskiego napięcia zaopatrującej budynki 
mieszkalne. 

Zniekształcenia 
harmoniczne 

IEC 61000-3-2 
Nie dotyczy 

Wahania i migotanie 

napięcia 

IEC 61000-3-3 

Nie dotyczy 

 

 

 W odniesieniu do tego urządzenia należy podjąć specjalne środki 
ostrożności dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, a jego 
instalację i obsługę należy prowadzić zgodnie z podanymi poniżej 
informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej. 

 Inne sprzęty mogą wpływać na pracę tego urządzenia, nawet jeśli spełniają 
wymagania normy CISPR. 

 Charakterystyka EMISJI tego urządzenia czyni je odpowiednim do 
użytkowania w środowisku szpitalnym (CISPR 11, klasa A). W przypadku 
użytkowania tego urządzenia w warunkach domowych (gdzie zazwyczaj 
wymagana jest zgodność z CISPR 11, klasa B) może ono nie zapewniać 
odpowiedniej ochrony odnośnie do usług komunikacji radiowej. Może być 
konieczne podjęcie środków zaradczych przez użytkownika, takich jak 
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zmiana lokalizacji lub orientacji urządzenia. 

 W przypadku utraty bądź pogorszenia działania podstawowych funkcji może 
być konieczne podjęcie środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji 
bądź lokalizacji MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH lub 
MEDYCZNEGO SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO, ekranowanie lokalizacji lub 
zaprzestanie korzystania z urządzenia i skontaktowanie się z personelem 
serwisu. 

 
W przypadku użytkowania urządzenia w środowisku elektromagnetycznym określonym w 
tabeli Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elektromagnetycznej 
system pozostanie bezpieczny i będzie mógł wykonywać następujące podstawowe funkcje: 
Dźwigać urządzenia bez niezamierzonych ruchów, co stanowi część zasadniczego działania. 
 

Tabela 6-2 Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności 
elektromagnetycznej 

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elektromagnetycznej 

Z urządzenia można korzystać w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować jego użytkowania w takim 
środowisku. 

Test 
odporności 

Poziom testu wg 
IEC 60601 

Poziom 
zgodności 

Środowisko 
elektromagnetyczne — 
wytyczne 

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV przy styku 

±15kV przez 
powietrze 

±8 kV przy styku 

±15kV przez 
powietrze 

Podłogi powinny być 
drewniane, betonowe lub 
pokryte płytkami 
ceramicznymi. Jeśli podłogi 
są pokryte materiałem 
syntetycznym, wilgotność 
względna powinna wynosić 
co najmniej 30%. 

Szybkozmienne 
zakłócenia 
przejściowe  
IEC 61000-4-4 

±2 kV dla linii 
zasilających 
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

(długość 
przekraczająca 
3 m) 

±2 kV dla linii 
zasilających 
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

(długość 
przekraczająca 
3 m) 

Jakość zasilania sieciowego 
powinna być na poziomie 
odpowiadającym typowemu 
środowisku komercyjnemu 
lub szpitalnemu. 

Przepięcie  

IEC 61000-4-5 

±1 kV linia/linia 

±2 kV 
linia/uziemienie 

±1 kV linia/linia 

±2 kV 
linia/uziemienie 



Dodatki 

6-22 

Spadki i zaniki 
napięcia 

IEC 61000-4-11 

0% UT przez 
0,5 cyklu 

 

0% UT przez 
1 cykl i 70% UT 
przez 25/30 cykli 

 
0% UT przez 
250/300 cykli 

0% UT przez 
0,5 cyklu 

 

0% UT przez 1 cykl 
i 70% UT przez 
25/30 cykli 

 
0% UT przez 
250/300 cykli 

Jakość zasilania sieciowego 
powinna być na poziomie 
odpowiadającym typowemu 
środowisku komercyjnemu 
lub szpitalnemu. Jeśli 
użytkownik produktu wymaga 
ciągłej pracy w czasie awarii 
zasilania, zaleca się zasilanie 
produktu za pomocą 
zasilacza bezprzerwowego 
(UPS) lub akumulatora. 

ZNAMIONOWE 
pola 
magnetyczne o 
częstotliwości 
zasilania 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 

50 Hz / 60 Hz 

30 A/m 

50 Hz / 60 Hz 

Pola magnetyczne o 
częstotliwości zasilania 
powinny być na poziomie 
odpowiadającym typowemu 
środowisku komercyjnemu 
lub szpitalnemu. 

Uwaga: UT to napięcie zasilania sieciowego przed zastosowaniem poziomu testu. 

 

Tabela 6-3 Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności 
elektromagnetycznej 

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elektromagnetycznej  

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować jego 
użytkowania w takim środowisku. 

Test 
odporności 

Poziom testu 
wg IEC 60601 

Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne — 
wytyczne 

Zakłócenia 
przewodzone 
indukowane 
przez pola RF 

IEC61000-4-6 

3 Vrms 

od 150 kHz do 
80 MHz 

3 Vrms 
Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej 
nie powinien być używany w odległości od 
jakiejkolwiek części urządzenia (w tym 
kabli) mniejszej niż zalecany odstęp, który 
jest obliczany z równania stosownego do 
częstotliwości nadajnika. Zalecane 
odstępy: 

P
V

d 





5.3

Od 150 kHz do 80 MHz 

P
E

d 





5.3

Od 80 MHz to 800 MHz 

P
E

d 




7

 od 800 MHz do 2,7 GHz 

6 Vrms 
w pasmach 
ISMa 
pomiędzy 
0,15 MHz i 
80 MHz 

6 Vrms 

Pola EM z 
promieniowan
iem RF 

IEC61000-4-3 

3 V/m 

od 80 MHz do 
2,7 GHz 

3 V/m 
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Obszary w 
pobliżu 
sprzętu do 
bezprzewodo
wej 
komunikacji 
radiowej 

IEC61000-4-3 

27 V/m 
380–390 MHz 

27 V/m 
gdzie P to maksymalna znamionowa moc 
wyjściowa nadajnika w watach (W) podana 
przez producenta, natomiast d to zalecany 
odstęp w metrach (m). 

Siła pola ze stacjonarnych nadajników 
radiowych, określona podczas badania 
pola elektromagnetycznegob, powinna być 
mniejsza niż poziom zgodności w każdym 
zakresie częstotliwościc. 
Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu 
sprzętu oznaczonego następującym 

symbolem: . 

28 V/m 
430–470 MHz, 
800–960 MHz, 
1700–1990 M
Hz, 
2400–2570 M
Hz 

28 V/m 

9 V/m 
704–787 MHz, 
5100–5800 M
Hz 

9 V/m 

Uwaga 1: dla wartości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 
Uwaga 2: niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na 
propagację pola elektromagnetycznego wpływa pochłanianie i odbijanie fal od konstrukcji, 
przedmiotów oraz ludzi. 
a Pasma ISM (przemysłowe, naukowe, medyczne) w zakresie częstotliwości pomiędzy 
150 kHz a 80 MHz: od 6,765 MHz do 6,795 MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 
MHz do 27,283 MHz oraz od 40,66 MHz do 40,70 MHz.  
bNie można dokładnie określić metodami teoretycznymi siły pola stacjonarnych nadajników 
radiowych, takich jak radiowe stacje bazowe (telefonii komórkowej/bezprzewodowej) oraz 
przenośne radiostacje lądowe, radia amatorskie, stacje radiowe AM oraz FM i telewizyjne. 
Aby oszacować cechy środowiska elektromagnetycznego pochodzącego od stacjonarnych 
nadajników radiowych, należy przeprowadzić badanie elektromagnetyczne w danej 
lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola elektromagnetycznego w lokalizacji, w której jest 
użytkowane urządzenie, przekracza powyższy poziom zgodności, należy zweryfikować 
normalne działanie urządzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy może 
zaistnieć konieczność podjęcia dodatkowych działań, na przykład zmiana orientacji lub 
lokalizacji urządzenia.  
c W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być niższe od 
3 V/m. 
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Tabela 6-4 Zalecane odstępy pomiędzy przenośnym sprzętem przenośnym i do 
komunikacji radiowej a tym sprzętem 

Zalecane odstępy pomiędzy przenośnym sprzętem przenośnym i do komunikacji 
radiowej a tym sprzętem 

Sprzęt ten jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym o 
kontrolowanych zaburzeniach promieniowanych o częstotliwości radiowej. Nabywca lub 
użytkownik urządzenia może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom 
elektromagnetycznym poprzez zachowywanie minimalnego odstępu pomiędzy przenośnym 
sprzętem do komunikacji radiowej (nadajnikami) a urządzeniem zgodnie z poniższymi 
zaleceniami, w zależności od maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej sprzętu 
komunikacyjnego. 

Maksymalna 
znamionowa moc 
wyjściowa 
nadajnika w watach 

(W) 

Odstęp zależny od częstotliwości nadajnika (m)  

od 150 kHz do 
80 MHz 

P
V

d 





5.3  

od 80 MHz do 800 
MHz 

P
E

d 





5.3

 

od 800 MHz do 2,7 
GHz 

P
E

d 




7

 

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 

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej innej niż wymienione powyżej 
zalecaną odległość odstępu D w metrach (m) można oszacować na podstawie równania 
odpowiadającego danej częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc 
wyjściowa nadajnika w watach (W), zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Uwaga 1: dla wartości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 
Uwaga 2: niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na 
propagację pola elektromagnetycznego wpływa pochłanianie i odbijanie fal od konstrukcji, 
przedmiotów oraz ludzi. 
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B  Indeks 
  

C 
Czyszczenie, 4-1 

K 
Konserwacja, 4-3 

Korzystanie z punktów poboru gazów, 2-19 

Koszyk, 3-12 

M 
Moduł dystrybucyjny, 1-4 

O 
Obrotowa szafka, 3-10 

Ograniczenia obciążenia, 2-12 

Osłona sufitowa, 1-2 

P 
Parametry gazu, 6-10 

Półka i szuflada, 3-6, 3-7, 3-8 

Przechowywanie, 6-3 

Przeguby, 1-2 

R 
Ramię obrotowe, 1-2 

Ramię przedłużające, 3-13 

Rura zawieszenia, 1-2 

S 
Środowisko, 6-3 

Stojak na płyny infuzyjne, 3-17 

T 
Temperatura, 6-3 

U 
Uchwyt sterowniczy, 1-2, 2-5, 2-8 

Z 
Źródło zasilania, 6-3 
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