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Вступ 
 

Дякуємо за придбання нашої продукції, сподіваємося, що ви будете задоволені нашими 
виробами. 
У цьому керівництві описано функції, етапи роботи, попередження, технічні характеристики, 
усунення несправностей тощо. 
Щоб забезпечити належне використання приладу, уважно ознайомтеся з цією інструкцією з 
експлуатації перед використанням. 
Існує імовірність розбіжностей між деякими зображеннями та фактичним виглядом виробу. 
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 Попередження 
 
• Цей прилад не призначено для використання з метою життєзабезпечення, якщо пацієнт 
потребує оксигенотерапії, дотримуйтеся рекомендацій лікаря щодо правильного рівня потоку 
та інтервалів подачі кисню під час використання. 
• Якщо під час прийому кисню з'явився будь-який дискомфорт, якнайшвидше зверніться до 
постачальника обладнання або лікаря. 
• У випадку важких хворих, які потребують додаткового використання індикаторного 
пристрою, якщо з'являється будь-який дискомфорт, якнайшвидше зверніться до 
постачальника обладнання або лікаря. 
• Не кладіть носову трубку під ковдру або під подушку, оскільки кисень, що утворюється 
приладом, може прискорити горіння. 
• Натисніть вимикач, якщо кисень не приймається пацієнтом. 
• Не зберігайте концентратор кисню поблизу полум'я або джерел вогню, а також горючих 
продуктів. Паління поруч з приладом заборонено. 
• Перед очищенням пилу на сітці концентратора кисню витягніть штепсельну вилку для 
уникнення електричного удару. 
• Не відкривайте передню та задню кришку коли прилад працює. У разі виникнення 
проблем з якістю, попереджувального сигналу або іншого прояву неналежної роботи, 
зверніться до постачальника або виробника. 
• Не розбирайте та не змінюйте цей прилад без дозволу виробника. 
• Шланги дихального контуру можуть призвести до задушення через надмірну довжину. 
• Зберігайте прилад поза зоною досяжності дітей та тварин. 
• Обережно поводьтесь з дрібними деталями допоміжного обладнання, не ковтайте. 
• У випадку прояву алергічних реакцій негайно зверніться до лікаря. 
• Щоб уникнути пошкодження приладу та створення небезпеки для користувача/хворого 
використовуйте допоміжне обладнання та знімні частини, зазначені/затверджені виробником. 
  

ПРИМІТКА ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ 
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 Примітка 
 
• Концентратор кисню слід встановлювати у приміщенні, що не містить пилу, не спричиняє 
псування, окислення та не містить токсичних газів. 
• Щоб уникнути шкідливих випаровування або забруднення кисню, повітрозабірник 
концентратора кисню повинен бути розташований у добре провітрюваному приміщенні. 
• Під час роботи прилад повинен знаходитись у добре провітрюваному приміщенні, щоб 
забезпечити належний випуск повітря в його нижній частині. 
• Під час роботи присутній переривчастий звук випуску повітря (з інтервалом 8 секунд). 
• Концентратор кисню потребує 5 хвилин з моменту нагрівання до початку роботи в 
нормальному режимі. Прилад призначено тільки для постачання кисню для медичних цілей, а 
концентрація кисню сягає 90%, коли номінальне значення потоку - 5 м/хв. 
• Для зволожувача слід використовувати дистильовану або холодну кип'ячену воду, рівень 
якої повинен знаходитись в межах позначки.  
• Зволожувач, паперовий фільтр та фільтр є елементами, що потребують очищення, при 
цьому зволожувач необхідно очищувати кожні 3 дні, зовнішній фільтрувальний папір - через 
кожні 100 годин, паперовий фільтр слід очищати кожні 1500 годин. 
• Якщо навіть при максимальному рівні потоку газ не подається, негайно вимкніть прилад 
та перевірте на наявність несправностей 
• Не слід часто вмикати та вимикати прилад: перед повторним запуском приладу після 
вимкнення повинно пройти не менше 5 хвилин (повністю випустіть газ з приладу, уникайте 
увімкнення повітряного компресора під тиском, це скоротить термін його роботи). 
• Оновлюйте воду в ємності зволожувача кожні 2-3 дні, особливо влітку. Якщо він не 
використовується протягом декількох днів, повністю вилийте воду і витріть ємність насухо. 
• Використовуйте кисневу трубку та ємність зволожувача, які купувались у комплекті з 
приладом, щоб попередити можливість витоку, переконайтеся, що вони міцно з'єднуються з 
концентратором кисню. Киснева трубка призначена тільки для пацієнта, утилізуйте її 
належним чином, щоб захистити навколишнє середовище. 
  

УВАГА 
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• Киснева трубка, киснева маска та розпилювач, що були у контакті з пацієнтом, повинні 
зберігатись в чистоті, дезінфікуватись та стерилізуватись. 
• Кисневу трубку, що була в контакті з пацієнтом, після кожного застосування слід 
дезінфікувати, протираючи її 75% медичним спиртом або використовуючи інші методи 
дезінфекції. З метою запобігання перехресній передачі інфекції не використовуйте кисневу 
трубку для кількох пацієнтів. 
• Ніколи не використовуйте мастильні матеріали або олію, щоб уникнути ризику 
виникнення пожежі та опіків. 
• Неуповноваженим особам не дозволяється знімати кришку. 
• Не залишайте цей прилад у сплячому режимі протягом тривалого часу (один місяць). Його 
необхідно запускати щонайменше на 30 хвилин один раз на місяць для попередження 
пошкодження фільтра. 
 
Примітки щодо використання розпилювача (тільки для моделей з 
розпилювачем) 
• Під час використання функції розпилювача встановіть найнижчу швидкість потоку (0,5 
л/хв). У іншому випадку спрацює хибний сигнал тривоги. 
• Використовуйте модель розпилювача, що постачається в комплекті з приладом. 
• Якщо розпилення не відбувається, ослабте гайку з'єднання розпилювача, щоб уникнути 
витоку газу. 
• Якщо розпилення забилось, в першу чергу перевірте з'єднання розпилювача, якщо воно 
закупорене, прочистіть його за допомогою голки № 7. 
• Протягом кількох секунд розпилюйте дистильовану воду після кожного застосування, щоб 
уникнути кристалізації, спричиненої ліками. 
• Якщо розпилення все одно не працює, відкрийте кришку ємності та додайте чисту воду. 
Потім поверніть білу кульку, що лежить в ємності, при цьому повинно бути підключено 
джерело газу, та оберіть відповідний кут, щоб забезпечити краще розпилення. 
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Примітки для функції датчика SpO2 (лише для моделей з датчиком SpO2) 
• Використовуйте модель датчика SpО2, що постачається в комплекті з приладом. 
• Дані датчика SpО2 є виключно довідковою інформацією, вони не можуть слугувати 
єдиною підставою для визначення стану здоров'я. Якщо присутнє відчуття будь-якого 
дискомфорту, необхідна консультація лікаря. 
• Для забезпечення більш точних результатів, використовуйте датчик SpО2 у тихій та 
комфортній обстановці. Під час використання датчика SpО2 розмістіть прилад на відстані від 
обладнання, що має сильні електричне та магнітне поля. 
• Не дозволяється проводити дезінфекцію датчика SpО2 за допомогою високої температури 
або під дією високого тиску, його також не можна занурювати у рідину для стерилізації. 
 
 
 
 
Концентратор кисню працює за принципом адсорбції при змінному тиску, за допомогою 
якого можна відділяти з повітря кисень, азот та інші гази. За нормальної температури, як 
тільки підключено живлення, кисень може постійно відокремлюватися від повітря. Кисень 
утворюється винятково фізичним методом. Робота концентратора не впливає на рівень кисню 
в приміщенні. 
 
 
 
 
1. Температура навколишнього середовища: 10°С - 40°С 
2. Відносна вологість: 30% - 75% 
3. Атмосферний тиск: 700 гПа - 1060 гПа 
4. Відсутність поблизу корозійних газів та потужного магнітного поля. 
 
 
 
 
 
Цей пристрій головним чином використовується для утворення медичного кисню ≥ 90%. 
  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
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Опис моделі  
 

 
 
 

Швидкість потоку 5 л/хв 
Споживання енергії 350 Вт 
Робоча напруга ~ 230 В 50 Гц (доступно 110 В 60 Гц) 
Концентрація ≥ 93% (0,5-5 л/хв) 
Тиск на виході 0,04 ~ 0,08 мПа 
Рівень шуму дБ ≤48 дБ (А) 
Категорія споживання 
електричної енергії 

Клас II Тип BF 

Вага нетто 18 кг 
Розміри Ш 375 x Г 252 x В 574 мм 
Сигнал про зникнення 
живлення 

Коли зникає живлення приладу, активується 
візуальний сигнал 

Сигнал про перегрів 
Коли температура приладу досягає 46°С ± 2°С, 

активується візуальний сигнал 

Сигнал про відсутність тиску 
Коли тиск в баку з киснем низький, активується 

візуальний сигнал 

* Розпилення 
Частинка розпилення <5µ досягає 90%; Тиск на 

виході > 0,1 мПа 
* Сигнал про низьку чистоту 
кисню 

Коли чистота кисню <82% (± 3), активується 
візуальний сигнал 

* Модель з додатковою функцією 
  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Код функції: 

Концентратор кисню 

N (функція розпилювача) 
B (функція датчика SPO2)  
Номінальна швидкість потоку 5 л/хв. 
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Прочитайте керівництво користувача 

 
Тип BF 

 
Клас II 

 
Дата виготовлення 

 
Обережно 

 
2: Захист від твердих об'єктів діаметром 12,5 мм та більше  
1: Захист від крапель води, що падають вертикально 

 
Заводський номер 

 
Сигнал про перегрів 

 
Сигнал про низький тиск 

 
Сигнал про низький рівень концентрації кисню 

 
Зверніть увагу на присутні проблем 

 
Живлення увімкнено 

 Живлення вимкнено 

 
Палити в межах 2 метрів від цього приладу заборонено 

  
  

СИМВОЛИ ТА ОПИС 
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(1) Ємність зволожувача  
(2) Індикатор 
Усього 3 індикатори, їх код 1,2,3 зліва направо, в кожній моделі вони позначають: 
1. Індикатор живлення (нормальний стан - зелений; живлення відсутнє - червоний) 
2. Чистота кисню (норма - зелений; <82% (± 3%) - червоний) 
3. Індикатор несправності (нормальний стан - вимкнено; несправність - червоний) 
(3) Випускний отвір для кисню 
(4) Випускний отвір для розпилювача (тільки для моделей з розпилювачем) 
(5) Ручка перемикача витратоміра 
Використовується для налаштування та контролю потоку кисню на виході. 
Не докладайте надмірної сили під час перемикання, інакше стрижень клапана можна легко 
пошкодити. Повертайте за годинниковою стрілкою, щоб збільшити протікати вгору, та проти 
годинникової стрілки, щоб зменшити його. 
(6) Ролик  
(7) РК-дисплей  
(8) Силовий перемикач 
 
  

ОПИС РОБОТИ 
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(9) Інтерфейс SpО2 (тільки для моделей з SpО2) 
(10) Силовий кабель  
(11) Вхідний повітряний фільтр  
(12) Заводська табличка 
(13) Перемикач для захисту від короткого замикання, що самовідновлюється 
 
 
 
 
1. Зніміть ємність зволожувача. 
Залийте відповідну дистильовану воду або холодну кип'ячену воду 
в межах позначок. Зверніть увагу на положення ємності 
зволожувача, розмістіть її на задній частині корпусу та зафіксуйте, 
після цього підключіть кисневу трубку до отвору для виходу 
кисню. 
 

 
2. Підключіть живлення, вставте штепсель силового кабелю в 
розетку генератора кисню, а інший кінець кабелю підключіть до 
розетки приміщення, увімкніть силовий перемикач. 

 
3. Відрегулюйте вихідний потік кисню відповідно до потреб. 
Перемикайте проти годинникової стрілки для зменшення та за годинниковою стрілкою для 
збільшення. Швидкість потоку та час прийому повинні відповідати рекомендаціям лікаря. 
 
4. Вставте впускну сторону кисневої трубки у вихідний отвір ємності зволожувача, потім 
розмістіть кисневу трубку над вухами людини, вставте носову трубку в ніздрі пацієнта для 
поглинання кисню. 
 
5. Після використання вимкніть живлення, якщо прилад не буде використовуватись певний 
час, відключіть штепсель. 
 
6. Якщо генератор кисню працює в безперервному режимі, він автоматично записуватиме час 
роботи. 
Користувач може включити функцію таймера, натиснувши перемикач.  
  

ЕТАПИ РОБОТИ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ 
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Коли числа таймера почнуть блимати, налаштуйте час шляхом перемикання. Час 
налаштування - 10 хвилин для одного періоду, найдовший час - 5 годин. Після вибору часу 

знову натисніть перемикач для підтвердження. Під функцією таймеру з'явиться значок , 
коли відлік часу досягне 0:00, генератор кисню вимкнеться автоматично. 
 
7. Сигнал про чистоту кисню. Після включення генератора кисню індикатор відсотка кисню 
зелений. Орієнтуйтесь на колір індикатора, зелений вказує на нормальну роботу, червоний 
означає, що прилад потребує технічного обслуговування або ремонту. Через 5 хвилин (час 
попереднього нагрівання внутрішнього датчика відсотка кисню) він вказує рівень чистоти 
кисню, який виробляється після увімкнення при кожному окремому застосуванні. 
 
8. Якщо генератор кисню під'єднано до електроживлення, але прилад все одно знаходиться у 
вимкненому стані та подається аварійний сигнал, перевірте чи місце підключення до мережі 
живлення має належне з'єднання, а зовнішнє джерело живлення знаходиться в робочому 
стані. 
 
 
 
 
 
Здійснення розпилення (тільки для моделей з функцією розпилення) 
 
1. Відкрийте кришку медичного скла і додайте необхідний лікарський засіб для розпилення, 
потім закрийте кришку. 
2. Під'єднайте насадку для розпилення (або маску) до кришки медичного скла, а потім 
з'єднайте інший кінець з'єднувальної трубки для розпилення з вихідним роз'ємом для 
розпилення на концентраторі кисню, міцно закрутіть гайку. 
3. Увімкніть живлення концентратора кисню та активуйте витратомір, після чого прилад 
готовий до розпилення. 
4. Після закінчення лікування здійсніть очистку пристрою для розпилення. Очистіть 
розпилювач і з'єднувальну трубку миючим засобом і чистою водою; розпилювальну насадку і 
маску спочатку очистіть за допомогою чистої води, а потім проведіть дезінфекцію та 
стерилізацію, зануривши їх в медичний спирт на п'ять хвилин, знову промийте їх чистою 
водою, а після цього помістіть у пакет. 
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Робота датчика SpО2 (тільки для моделей з датчиком SpО2) 
 
1. Датчик SpО2 може перевіряти рівень кисню в крові та частоту пульсу. 
2. При нормальному режимі роботи покладіть палець в отвір SpО2 на приблизно 4 ~ 6 секунд, 
екран автоматично перейде в інтерфейс SpО2. Коли палець виймається екран автоматично 
переходить назад до інтерфейсу швидкості потоку та чистоти. 
3. Поверніть кнопку під інтерфейсом рівня кисню в крові та частоти пульсу, екран 
перемикнеться на інтерфейс швидкості потоку та чистоти. Після цього можна регулювати 
швидкість потоку та таймер, через 4 секунди після розміщення пальця у отворі датчика SpО2, 
концентратор кисню перемикається на інтерфейс SpО2. 
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1. Один або два рази на місяць очищайте м'яким 
рушником зовнішній корпус з невеликою кількістю 
миючого засобу, а потім протирайте його сухим 
рушником, під час цього прилад повинен бути 
від'єднаним від живлення. 
 
2. Для щоденного технічного обслуговування важливим є 
очищення сітки фільтру для отвору забору газу 
принаймні двічі на місяць. Послідовність дій: зніміть 
кришку фільтра. Поверніть фільтр за напрямком стрілки, 
вийміть паперовий фільтр, за допомогою компресора 
видаліть пил. 
Після чого поставте його назад. Якщо фільтр має 
пошкодження або загальний робочий час приладу 
перевищує 1500 годин, замініть паперовий фільтр на 
новий. 
 

 
3. Верхня кришка ємності зволожувача повинна бути щільно закрита, інакше рівень кисню 
буде зменшуватись через наявність витоку. Її необхідно очищати кожні 2-3 дні для 
уникнення накопичення бактерій у воді. 
 
 
4. Періодично перевіряйте, чи прилад чистий з обох сторін, щоб забезпечити безперешкодне 
всмоктування повітря.  
  

ОПИС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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Температура навколишнього середовища: -20°С -45°С  
Рівень відносної вологості: ≤95% 
Атмосферний тиск: 500 гПа - 1060 гПа 
 
 
 
 
 
Гарантія якості 
Ремонт всього приладу: гарантія на два роки (10000 годин) Очікуваний термін служби 
обладнання становить 20000 годин або 5 років. 
 
 
 
 
 

№ Несправність Можливі причини Спосіб усунення 

1 
Не працює після 

підключення 
живлення 

1. Відсутнє з'єднання між контуром 
генератора кисню та джерелом 
живлення 
2. Ланцюг розірвано плавким 
запобіжником 
3. Несправний конденсатор компресора 
4. Несправний компресор 

1. Перевірте з'єднання 
перемикача, штепселя, силового 
кабелю. 
2. Замініть плавкий запобіжник 
та знайдіть причину 
3. Замініть пусковий конденсатор 
4. Замініть компресор 

2 
Кисень не виходить 

або подається 
слабким напором 

1. Киснева трубка зігнута всередину, 
безперебійна подача неможлива 
2. Фільтр забитий, безперебійний забір 
неможливий 
3. Кришка ємності зволожувача 
протікає 

1. Під'єднайте кисневу трубку 
повторно 
2. Очистіть фільтр 
3. Відкрийте кришку, повністю 
викрутіть кришку, після 
увімкнення закрийте отвір 
великим пальцем, приблизно 
через 5 секунд з'явиться звук з 
ємності зволожувача (спрацює 
запобіжний клапан ємності 
зволожувача) 

3 Відсутній звуку 
випуску повітря 

1. Регулятор повітря не працює 
2. Плата управління несправна 

Замініть клапан регулювання 
подачі повітря  
Замініть плату управління 

4 
Занадто шумний 

звук випуску 
повітря 

1. Відійшло з'єднання пристрою 
поглинання звуку випуску повітря 
2. Пристрій поглинання звуку випуску 
повітря несправний 

З'єднайте належним чином 
Замініть пристрій поглинання 
звуку 

 
  

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 
Це обладнання пройшло випробування та було підтверджено, що воно відповідає нормам, 
застосовним для медичних виробів згідно зі стандартом щодо електромагнітної сумісності. 
Ці норми встановлено для забезпечення належного захисту від недопустимих перешкод для 
типового медичного обладнання. Це обладнання генерує, використовує та може 
випромінювати радіочастотну енергію, якщо його не встановлено відповідно до інструкцій, 
воно може створювати недопустимі перешкоди {2}для інших розташованих поруч 
приладів.{/2}При цьому неможливо гарантувати, що перешкоди не будуть виникати у 
випадку кожного окремого способу установки. Якщо це обладнання створює недопустимі 
перешкоди для інших приладів, що можна перевірити, вимкнувши та увімкнувши 
обладнання, користувачеві слід спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або 
кількох наведених нижче заходів: 
 
Поверніть або перемістіть приймальний пристрій. 
Збільшіть відстань між обладнанням.  
Підключіть обладнання до розетки в іншому ланцюгу, ніж та, до якої підключено інший 
прилад(и). 
Зверніться за допомогою до виробника або сервісного центру.  
 
Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітних випромінювань - 
виріб призначено для використання в зазначеному нижче електромагнітному середовищі 
Клієнт або користувач серії «The Turtle» повинен гарантувати, що виріб використовується в 
такому середовищі. 
 

Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітних випромінювань  
Пристрій призначено для використання в електромагнітному середовищі, зазначеному нижче. Клієнт 
або користувач приладу повинен гарантувати, що він використовується в такому електромагнітному 
середовищі.  

Випробування на викиди Відповідність Електромагнітне середовище – Керівні принципи 

Викиди РЧ  
CISPR 11  Група 1 

Пристрій використовує енергію РЧ лише для 
внутрішньої функції. Тому його викиди РЧ дуже 
низькі та існує низька імовірність того, що вони 
спричинять будь-які перешкоди для електронного 
обладнанні.  

Викиди РЧ  
CISPR 11  Клас B  Пристрій підходить для використання у всіх місцях, 

включаючи житлові приміщення та ті, що 
підключені безпосередньо до комунальної 
електромережі з низько напругою.  

Гармонічні викиди  
IEC 61000-3-2  Клас А 

Коефіцієнти 
напруги/мерехтіння IEC 
61000-3-3  

Відповідає  
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Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітної стійкості 

Пристрій підсилення зображення призначено для використання в електромагнітному середовищі, 
зазначеному нижче. Клієнт або користувач пристрою повинен гарантувати, що він використовується в 
такому середовищі. 
Випробування 
на стійкість  

Рівень 
випробування IEC 
60601  

Рівень 
відповідності  

Електромагнітне середовище - - 
Керівні принципи  

Електростатичн
ий розряд (ESD)  
IEC 61000-4-2  

± 6 кВ контактний 
розряд  
± 8 кВ повітряний 
розряд 

± 6 кВ контактний 
розряд  
± 8 кВ повітряний 
розряд 

Підлога повинна бути дерев'яною, 
бетонною або покрита керамічною 
плиткою. Якщо підлога покрита 
синтетичним матеріалом, відносна 
вологість повинна бути не менше 
30%.  

Швидкі 
електричні 
перехідні 
процеси/сплеск
и IEC 61000-4-4  

± 2 кВ для ліній 
електропередач  
± 1 кВ для ліній 
вводу / виводу не 
застосовується 

± 2 кВ для ліній 
електропередач  

Якість мережі живлення повинна 
бути такою, як для типової 
комерційної установи  або лікарні.  

Перенавантажен
ня IEC 61000-4-
5  

±  1 кВ лінія(-ї) до 
лінії(-й)  
± 1 кВ лінія(-ї) до 
землі не 
застосовується 

± 1 кВ 
диференційний 
режим 

Якість мережі живлення повинна 
бути такою, як для типової 
комерційної установи  або лікарні. 

Падіння 
напруги, 
короткі 
переривання та 
коливання 
напруги на 
лініях живлення  
IEC 61000-4-11  

< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 0,5 циклу 
40 % UT (60% 
падіння напруги в 
UT) за  5 циклів 
70 % UT (30% 
падіння напруги в 
UT) за 25 циклів 
< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 5 сек  

< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 0,5 циклу 
40 % UT (60% 
падіння напруги в 
UT) за  5 циклів 
70 % UT (30% 
падіння напруги в 
UT) за 25 циклів 
< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 5 сек 

Якість мережі живлення повинна 
бути такою, як для типової 
комерційної установи  або лікарні. 
Якщо користувач пристрою 
підсилення зображення вимагає 
безперервної роботи при 
мережевих перебоях, 
рекомендується, щоб пристрій 
підсилення зображення був 
підключений до джерела 
безперебійного живлення.  

Магнітне поле з 
частотою 
промислової 
мережі (50/60 
Гц) IEC 61000-
4-8  

3 А/м  0,3 А/м Якщо відбувається спотворення 
зображення, може знадобитися 
розташувати пристрій підсилення 
зображення подалі від джерел 
магнітного поля з частотою 
промислової мережі або 
встановити магнітне екранування. 
Магнітне поле з частотою 
промислової мережі повинне 
вимірюватися у передбачуваному 
місці установки, щоб гарантувати, 
що воно є достатньо низьким. 

ПРИМІТКА:  UT  - напруга живлення змінного струму до застосування рівня випробувань.  

 
  



«Shenyang Canta Medical TECH. Co., Ltd» (PRC)  
No.127 Nujiang Street Huanggu District Shenyang,110036  

 

Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітної стійкості 
Пристрій підходить для використання в заданому електромагнітному середовищі. Клієнт або 
користувач пристрою повинен гарантувати, що він використовується в електромагнітному середовищі, 
як описано нижче: 

Випробування 
на стійкість  

Рівень 
випробування 
IEC 60601  

Рівень 
відповідності  

Електромагнітне середовище - Керівні 
принципи  

 
Наведені РЧ IEC 
61000-4-6 
 
 
 
 
Випромінювані 
РЧ IEC 61000-4-
3 

 
3 Vrms  
150 кГц - 80 
мГц  
 
 
 
3 В/м  
80 мГц -  2,5 
гГц   

3 Vrms  
 
 
 
 

 
3 В/м  

Переносне та мобільне обладнання РЧ зв'язку 
повинно використовуватися не ближче до будь-
якої частини пристрою, включаючи кабелі, ніж 
на рекомендованій відстані, яка розраховується 
з рівняння, відповідного для частоти 
передавача.  
 
Рекомендована роздільна відстань:  
 
d = 1.2 √ 
 
d = 1.2 √P 80 мГц - 800 мГц 
 
d = 1.2 √P 80 мГц - 2,7 гГц 
 
де P - максимальна вихідна потужність 
передавача в ватах (Вт) відповідно до 
виробника передавача, а d - рекомендована 
відстань в метрах (м).  
Сила поля від стаціонарних РЧ-передавачів, як 
визначається електромагнітним дослідженням 
об'єктаа, повинна бути меншою, ніж рівень 
відповідності в кожному частотному діапазоні b  
Перешкоди можуть виникнути поблизу 
обладнання, позначеного наступним символом.  

 
ПРИМІТКА 1:  При 80 мГц та 800 мГц застосовується більш високий діапазон частот  

ПРИМІТКА 2: Ці інструкції можуть не застосовуватися у всіх ситуаціях. На поширення 
електромагнітного випромінювання впливає поглинання та відображення від структур, 
об'єктів і людей.  

а Потужність поля від фіксованих передавачів, таких як базова станція для радіо (стільникових/ бездротових) 
телефонів та мобільних радіостанцій, аматорського радіо, AM та FM радіопередавачів, а також телевізійних 
трансляцій, теоретично неможливо спрогнозувати. Для оцінки електромагнітного середовища, пов'язаного з 
фіксованими радіочастотними передавачами, слід розглянути електромагнітне дослідження об'єкта. Якщо 
вимірювана сила поля в місці використання Моделі 006 перевищує застосовний рівень відповідності РЧ, 
слід перевірити Модель 006 на нормальну роботу. Якщо спостерігаються ненормальні показники, можуть 
знадобитися додаткові заходи, такі як переорієнтування або переміщення Моделі 006. 
b У діапазоні частот від 150 кГц до 80 мГц сила поля повинна бути меншою за 3 В/м. 
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Рекомендована роздільна відстань: між переносним і мобільним РЧ обладнанням зв'язку 

та приладом 
Пристрій підходить для використання у зазначеному електромагнітному середовищі, в якому 
випромінювані перешкоди РЧ контролюються. Клієнт або користувач приладу може запобігти 
виникненню електромагнітних перешкод, зберігаючи мінімальну відстань між портативним і 
мобільним РЧ обладнанням зв'язку (передавачі) та приладом, як рекомендовано нижче, відповідно до 
максимальної вихідної потужності обладнання зв'язку.  

Номінальна 
максимальна вихідна 

потужність передавача 
 

Вт 

Відстань розділення за частотою передавача 
м 

150 кГц - 80 мГц 
d = 1,2√P 

80 мГц - 800 мГц 
d = 1,2√P 

800 мГц - 2,5 гГц 
d = 2 ,√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Для передавачів, розрахованих на максимальній вихідній потужності, не перерахованій вище, 
рекомендовану мінімальну відстань d в метрах (м) можна оцінити з допомогою рівняння, що 
застосовується до частоти передавача, де Р - максимальна вихідна потужність передавача у ватах (Вт) 
відповідно до виробника передавача.  
ПРИМІТКА 1: При 80 мГц та 800 мГц застосовується відстань розділення для більш високого діапазону 
частот. 
ПРИМІТКА 2: Ці інструкції можуть не застосовуватися у всіх ситуаціях. На поширення електромагнітного 
випромінювання впливає поглинання  і відображення від структур, об'єктів і людей. 
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Повітря 

Фільтр 

Повітряний компресор без олії 

О
холодж

увач 

Клапан 
регулювання 

Пристрій 
поглинання 

звуку 

Азот 

Зволожувач 

Витратомір 

Регулятор розходу 

Кисень 
медичного 

призначення 

Резервуар 
молекулярного сита ІІ 

Резервуар 
молекулярного сита І 
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Професійна якість  
та стабільна робота 

 
Виробник: Shenyang CANTA MEDICAL Tech. Лтд. 
No.76-39 Шлях Шеньбея, зона економічного розвитку Даої, Новий район Шеньбея, 
Шеньян, Китай. 
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ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД» 
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