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Przeznaczenie ciśnieniomierzy VitalScan 1 
i VitalScan 3 marki Braun 

Aparaty VitalScan 1 / VitalScan 3 marki Braun to ciśnieniomierze opracowane z myślą o 
łatwych i dokładnych pomiarach ciśnienia krwi na nadgarstku. Dokładność pomiarowa 
aparatów VitalScan 1 i VitalScan 3 marki Braun została przetestowana w chwili produkcji 
i sprawdzona w badaniach klinicznych zgodnie z normą AAMI/ANSI-SP10, jak również 
poddana pomyślnej walidacji klinicznej ESH.

Co trzeba wiedzieć o ciśnieniu krwi

Ciśnienie krwi nieustannie zmienia się w trakcie dnia. Wcześnie rano następuje jego 
gwałtowny wzrost, a następnie w późnych godzinach porannych ciśnienie spada. 
Ciśnienie krwi ponownie wzrasta po południu, aby zmniejszyć się do niskiego 
poziomu nocą. Wahania ciśnienia mogą również wystąpić w krótkim okresie. Z tego 
względu odczyty z kolejnych pomiarów mogą różnić się od siebie.

SYS
mmHG

140

120

100

60

6 5 h12 18 0

80DIA
mmHG

Uwaga: Odczyty ciśnienia krwi u zdrowego 31-letniego mężczyzny, mierzone w 5-minutowych odstępach

PL  Polski

Ciśnienie krwi mierzone w gabinecie lekarskim wskazuje jedynie wartość 
chwilową. Wielokrotne pomiary dokonywane w domu lepiej oddają rzeczywiste 
wartości ciśnienia krwi w codziennych warunkach.

Ponadto u wielu osób obserwuje się inne wartości ciśnienia krwi podczas 
pomiarów w domu, ponieważ są one wówczas na ogół bardziej zrelaksowane niż w 
gabinecie lekarskim.

Regularne pomiary ciśnienia krwi w domu mogą dostarczyć lekarzowi cennych 
informacji na temat prawidłowych wartości ciśnienia krwi pacjenta w 
rzeczywistych warunkach.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła następujące standardowe wartości 
ciśnienia krwi podczas pomiaru w spoczynku:

Ciśnienie krwi 
(mmHg)

Wartości 
prawidłowe

Łagodne 
nadciśnienie 

tętnicze

Ciężkie 
nadciśnienie

tętnicze

SYS  = skurczowe
= wartość górna

DIA  = rozkurczowe
= wartość dolna

do 140

do 90

140 – 180

 90 – 110

ponad 180

ponad 110

Informacje na temat bezpieczeństwa i ważne 
środki ostrożności

 • W celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów należy uważnie zapoznać 
się w całości z instrukcją użycia.

 • Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Produkt i baterie 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 • Osoby z zaburzeniami rytmu serca, zwężeniem naczyń, stwardnieniem tętnic 
w kończynach, cukrzycą lub z wszczepionym stymulatorem serca powinny 
skonsultować się z lekarzem przed samodzielnym wykonaniem pomiaru 
ciśnienia krwi, ponieważ w takich przypadkach mogą wystąpić odchylenia 
wartości ciśnienia krwi. 

 • Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia lub stosuje jakiekolwiek leki, należy 
najpierw skonsultować się z lekarzem.

 • Użycie ciśnieniomierza krwi nie zastępuje konsultacji lekarskiej.
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Opis produktu

 •  Wyświetlacz 

Przycisk pamięci    

 Przycisk czasu/daty     (niedostępny w modelu VitalScan 1)  

 Przycisk zasilania (start/stop)    

Mankiet

 Pokrywka komory baterii

Komora baterii

B

C

D

E

F

G

A

1 2 3

Instalacja baterii

 • Należy użyć baterii alkalicznych typu AAA 1,5 V 
dostarczonych wraz z produktem.

 • Zdjąć pokrywkę komory baterii i zainstalować dwie baterie, 
zachowując prawidłową biegunowość (patrz symbol 
umieszczony w komorze baterii).

 • Nowe baterie umożliwiają dokonanie około 200 pomiarów.

 • Należy utylizować wyłącznie zużyte baterie. Nie 
należy wyrzucać ich z odpadami domowymi, ale przekazać do 
odpowiednich punktów zbiórki odpadów lub punktu sprzedaży.

Czas i data (tylko model VitalScan 3)

Ustawianie czasu i daty

1.  Po zainstalowaniu nowych baterii na dole wyświetlacza będzie migać wskazanie 
roku. Ustawić wskazanie roku, naciskając przycisk   . Aby zatwierdzić ustawienie, 
nacisnąć przycisk   . 

4 5 6

2.  Następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol D-M i migające wskazanie miesiąca. 
Wskazanie miesiąca można ustawiać, naciskając przycisk   . Aby zatwierdzić 
ustawienie, nacisnąć przycisk   .

3.  Następnie będzie migać wskazanie dnia; można je ustawić, naciskając przycisk   . 
Aby zatwierdzić ustawienie dnia, nacisnąć przycisk   .  

4.  Następnie automatycznie pojawi się ikonan czasu    i migające wskazanie godziny. 
Ustawić wskazanie godziny, naciskając przycisk   . Aby zatwierdzić ustawienie 
godziny, nacisnąć przycisk   .

5.  Na końcu pojawi się migające wskazanie minut; można je ustawić, naciskając 
przycisk   . Aby zatwierdzić ustawienie minut, nacisnąć przycisk   .  

6.  W celu zakończenia wprowadzania ustawień należy wyjść z trybu ustawiania czasu/
daty, naciskając przycisk   . Aby zmienić ustawienie czasu lub godziny w 
dowolnym momencie, nacisnąć i przytrzymać przycisk czasu/daty    przez 3 
sekundy 
i rozpocząć proces w sposób opisany powyżej.

Uwaga: W razie wymiany baterii ustawienia czasu i daty zostaną utracone.

Wyświetlanie czasu i daty

Na wyświetlaczu zawsze podawany jest czas. W celu 
wyświetlenia daty wystarczy nacisnąć przycisk czasu/daty   . 
Data będzie wyświetlana przez 3 sekundy, po czym nastąpi 
powrót do wyświetlania czasu.
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Podstawowe zasady dokładnych pomiarów ciśnienia krwi

 • Odczytów należy dokonywać zawsze o tej samej porze dnia, najlepiej rano, w tych 
samych warunkach.

 • Nie należy wykonywać pomiarów w ciągu 30 minut po paleniu tytoniu, wypiciu 
kawy, herbaty lub po jakiejkolwiek formie wysiłku fi zycznego. Czynniki te wpływają 
na wyniki pomiarów.

 • Pomiary należy przeprowadzać zawsze na tym samym nadgarstku (zwykle lewym).

 • Przed umieszczeniem ciśnieniomierza do pomiaru ręce zdjąć najpierw zegarek i biżuterię.  

 • Odczekać około 3 minuty przed ponownym pomiarem.

Wykonywanie pomiaru

1.  Podczas pomiaru należy usiąść, odprężyć się i nie ruszać, szczególnie ręką, na której 
wykonywany jest pomiar (zwykle lewą), nie przemieszczać się ani nie rozmawiać.

2.  Umieścić ciśnieniomierz na nadgarstku po stronie DŁONI, około 2 cm poniżej linii 
dłoni.  NIE ZAKŁADAĆ CIŚNIENIOMIERZA JAK ZEGARKA. Upewnić się, że mankiet jest 
ściśle dopasowany. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w punkcie 
Dopasowanie mankietu na stronie 247.

3.  Umieścić ciśnieniomierz NA POZIOMIE SERCA, jak to zilustrowano w przykładach 
poniżej. Nie dopuścić do opuszczenia ręki poniżej poziomu serca.

4 5 6

4.  Nacisnąć przycisk zasilania  , aby uruchomić ciśnieniomierz. Pomiar rozpocznie się 
automatycznie. Podczas pomiaru nie ruszać się ani nie rozmawiać. 

Uwaga:  W razie konieczności przerwania pomiaru należy nacisnąć przycisk     w 

dowolnej chwili. Przyrząd natychmiast przerwie pomiar, obniży ciśnienie w 

mankiecie i przejdzie do trybu uśpienia.

5.  Mankiet najpierw się napełni, a następnie opróżni. Na koniec pomiaru zostanie 
wyemitowany końcowy sygnał akustyczny i pojawi się odczyt:

 Wartość górna (ciśnienie skurczowe) 
Wartość dolna (ciśnienie rozkurczowe) 
Tętno 

6.  Nacisnąć przycisk zasilania  ,  aby wyłączyć przyrząd. W przeciwnym razie przyrząd 
wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty. W dowolnej chwili można przerwać 
pomiar, naciskając przycisk zasilania   .

7.  Wyniki pomiarów zostaną zapisane w pamięciach automatycznie (patrz rozdział 
Funkcje średnich i pamięci, zamieszczony poniżej). Jeśli użytkownik nie chce 
zapisywać danych, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania    przez 5 
sekund, aż zacznie migać ikona M, a następnie nacisnąć przycisk pamięci   , aby 
potwierdzić operację. 

Wykrywanie niemiarowej pracy serca (tyko model VitalScan 3)

Ten symbol   wskazuje, że w trakcie pomiaru wykryto pewną 
niemiarowość tętna. W takim przypadku wynik może odbiegać 
od prawidłowego podstawowego ciśnienia krwi – należy 
powtórzyć pomiar. W większości przypadków nie jest to powód 
do niepokoju. Niemniej jeśli symbol ten pojawia się regularnie 
(np. kilkakrotnie w ciągu tygodnia przy pomiarach wykonywanych 
codziennie), zalecamy poinformowanie o tym fakcie lekarza.

PRZESTROGA: Niemiarowa praca serca może stanowić poważne schorzenie 
wymagające pomocy lekarskiej. Zalecamy skontaktowanie się z lekarzem, 
jeśli ten symbol pojawia się często.
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Funkcje średnich i pamięci

Ciśnieniomierz VitalScan 3 automatycznie zapisuje 90 pomiarów (model VitalScan 1: 
10 pomiarów). Zapisywanie wyników odbywa się automatycznie po każdym zakończonym 
pomiarze. W przyrządzie zastosowano trwałą pamięć. Oznacza to, że nie nastąpi utrata danych 
podczas wymiany baterii. Możliwe jest natomiast ręczne wyczyszczenie pamięci. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w punkcie Usuwanie wszystkich pomiarów na stronie 246.

Model VitalScan 3 wyposażony jest w funkcję średniej, która umożliwia 
wyświetlanie uśrednionego odczytu ostatnich trzech pomiarów.

Uwaga:  Funkcja średniej odczytów NIE jest dostępna w modelu VitalScan 1.

Przywoływanie średnich odczytów (tylko model VitalScan 3)

1.  Aby przywołać średnie odczyty, nacisnąć przycisk  . 
Zostanie wyświetlona średnia 3 ostatnich odczytów 
wraz z ikoną średnie   .

2.  Aby wyjść z tego odczytu, należy wyłączyć przyrząd, 
naciskając przycisk   . 

Przywoływanie zapisanych wyników (modele VitalScan 1 i VitalScan 3)

1. Nacisnąć przycisk pamięci    jednokrotnie dla średniej istniejących pamięci (tylko w 
modelu VitalScan 3. Więcej informacji na ten temat przedstawiono powyżej w 
punkcie Przywoływanie średnich odczytów). Następnie ponownie nacisnąć 
przycisk   . Pojawi się ikona pamięc  i na chwilę numer w polu tętna. Wyświetlany 
numer wskazuje, która pamięć jest przywoływana. Następnie zostanie wyświetlony 
przywołany pomiar.

2.  Wielokrotne naciskanie przycisku    spowoduje przywołanie kolejnych zapisanych 
wyników. Najpierw pojawi się numer pamięci, a następnie pomiar.

!

3.7 Sec.

1 2 3

3.  Aby wyjść z trybu pamięci, nacisnąć przycisk   .

Usuwanie wszystkich pomiarów

WAŻNE: Przed przystąpieniem do wyczyszczenia zawartości pamięci należy 
upewnić się, że dostęp do dokonanych pomiarów nie będzie potrzebny w 
przyszłości.

1.  W trybie wyłączenia nacisnąć przycisk    na co najmniej 7 sekund, aż na 
wyświetlaczu pojawi się symbol CL.

2.  Po zwolnieniu przycisku    symbol CL będzie migał.

3.  Nacisnąć przycisk     jeszcze raz; zostaną wyemitowane 3 krótkie sygnały 
dźwiękowe, a symbol CL zniknie, co będzie wskazywało na usunięcie wszystkich 
zapisanych odczytów. 

Wskaźnik wymiany baterii

Baterie prawie wyładowane

Gdy baterie osiągną poziom około 75% wyładowania, zacznie 
migać symbol baterii. Przyrząd będzie dalej wykonywał 
miarodajne pomiary, ale należy zakupić nowe baterie.

Baterie wyładowane—wymagana wymiana

!   Po wyładowaniu baterii zacznie migać symbol pustej 
baterii, wyświetlacz zostanie wyłączony i zostaną 
wyemitowane 3 sygnały dźwiękowe. Wykonywanie 
dalszych pomiarów będzie niemożliwe i konieczna będzie 
wymiana baterii.
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Wymiana baterii

1.  Otworzyć komorę baterii z lewej strony, wyciągając do 
dołu pokrywkę komory baterii.  

2.  Wymienić baterie – upewnić się, że są prawidłowo 
podłączone zgodnie z symbolami zamieszczonymi w 
komorze baterii.

3.  Wszystkie zapisane w pamięci odczyty zostaną 
zachowane, natomiast ustawienia daty i czasu zostaną 
zresetowane—wskazanie roku będzie automatycznie 
migać po przeprowadzeniu wymiany baterii. W celu 
ustawienia czasu i daty należy wykonać procedurę 
opisaną w punkcie Czas i data na stronie 55.

2 cm

1

2

3

Dopasowanie mankietu

1.  Zdjąć wszystkie przedmioty i biżuterię z nadgarstka (np. 
zegarek, bransoletkę itp.). Umieścić mankiet na 
nadgarstku z frontem ciśnieniomierza WEWNĄTRZ 
nadgarstka.

2.  Odległość między mankietem a ręką powinna wynosić 
około 2 cm.

3.  Unieruchomić mankiet za pomocą rzepu, tak aby był 
wygodny i niezbyt ciasny. Między mankietem a 
nadgarstkiem nie należy pozostawiać wolnego miejsca.

Przechowywanie i czyszczenie

 • Nie wystawiać przyrządu na działanie skrajnych 

temperatur, wilgotności, zapylenia ani bezpośrednich 

promieni słonecznych.

 • Mankiet zawiera delikatną hermetyczną komorę. Należy 

obchodzić się z nim ostrożnie i nie dopuszczać do 

żadnego rodzaju naprężeń poprzez skręcanie lub 

wyginanie.

 • Czyścić przyrząd miękką, lekko zwilżoną ściereczką. 

Plamy na mankiecie można ostrożnie usunąć wilgotną 

ścierką. Nie używać benzyny, rozcieńczalników ani 

podobnych rozpuszczalników. Nie prać ani nie czyścić 

chemicznie mankietu. Nie przechowywać przyrządu w 

miejscu narażonym na działanie bezpośrednich promieni 

słonecznych ani dużej wilgotności.

 • Przyrządu nie wolno upuszczać ani obchodzić się z nim 

nieostrożnie. Unikać silnych drgań.

 • NIGDY nie otwierać obudowy przyrządu! Spowoduje to 

unieważnienie gwarancji producenta!

Kalibracja

Ten produkt został skalibrowany w momencie wytworzenia. Przyrząd nie wymaga 

okresowej kalibracji pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją użycia. W razie 

wątpliwości dotyczących dokładności pomiarowej należy skontaktować się z 

autoryzowanym punktem serwisowym.

3.
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Niski poziom naładowania 
baterii

Zainstalować nowe baterie.

Wyładowane baterie Zainstalować nowe baterie.

«ERR 1» Zbyt słaby sygnał Sygnał tętna w mankiecie jest zbyt słaby. 
Zmienić położenie mankietu i 
powtórzyć pomiar.*

«ERR 2» Błędny sygnał Podczas pomiaru wykryto błędne 
sygnały z mankietu spowodowane na 
przykład przez poruszenie lub napięcie 
mięśni. Powtórzyć pomiar, trzymając 
ramię nieruchomo.

«ERR 3» Brak ciśnienia w mankiecie. Nie można uzyskać odpowiedniego 
ciśnienia w mankiecie. Mogło dojść do 
nieszczelności. Sprawdzić, czy mankiet 
jest prawidłowo podłączony i nie jest 
zbyt luźny. W razie potrzeby wymienić 
baterie. Powtórzyć pomiar.

«ERR 5» Nieprawidłowy wynik. Zmierzone sygnały są niedokładne, w 
związku z czym nie można wyświetlić 
żadnego wyniku. Sprawdzić dokładnie 
zasad dokładnych pomiarów ciśnienia 
krwi i powtórzyć pomiar.*

Jak postąpić, jeśli... Problem Przyczyna Rozwiązanie

«Hi» Zbyt wysokie tętno lub 
ciśnienie w mankiecie.

Ciśnienie w mankiecie jest zbyt wysokie 
(ponad 300 mmHg) LUB tętno jest zbyt 
wysokie (ponad 200 uderzeń na 
minutę). Odprężyć się przez 5 minut i 
powtórzyć pomiar.*

«LO» Zbyt niskie tętno Tętno jest zbyt niskie (poniżej 40 
uderzeń na minutę). Powtórzyć pomiar.*

Odczyty z wielokrotnych 
pomiarów znacząco się od 
siebie różnią.

Odczyty z wielokrotnych 
pomiarów znacząco się od 
siebie różnią. U zdrowych 
osób dorosłych możliwe są 
wahania rzędu 10 do 
20 mmHg.

Brak

Mankiet nie jest prawidłowo 
dopasowany.

Upewnić się, że ciśnieniomierz został 
założony w następujący sposób:

- na nadgarstku po stronie dłoni,

- około 2 cm od linii dłoni.

Odczyty nie były 
wykonywane konsekwentnie 
na poziomie serca.

Podczas każdego pomiaru utrzymywać 
ciśnieniomierz 
na poziomie serca.

Prowadzenie rozmowy, 
kaszlenie, śmianie się, 
poruszanie się itp. podczas 
pomiaru wpływają na 
odczyt.

Podczas pomiaru należy się odprężyć, 
pozostać w bezruchu 
i nie przemieszczać się ani nie 
rozmawiać.

*  Jeśli ten lub dowolny inny problem występuje wielokrotnie, należy 
skonsultować się z lekarzem.
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Wartości ciśnienia krwi 
mierzone w gabinecie 
lekarskim różnią się od 
pomiarów wykonywanych 
samodzielnie.

Wizyty u lekarza mogą często 
wywoływać niepokój. 

Odnotować dzienny przebieg 
mierzonych wartości 
i skonsultować się z lekarzem.

Ekran pozostaje pusty lub 
ma nietypowy wygląd po 
włączeniu przyrządu.

Baterie nie są zainstalowane 
poprawnie.

Sprawdzić baterie pod kątem 
zachowania prawidłowej biegunowości.

Przyrząd często nie jest w 
stanie zmierzyć ciśnienia 
krwi lub zmierzone 
wartości są zbyt niskie 
(zbyt wysokie).

Mankiet może być 
nieprawidłowo umieszczony.

Skontrolować umieszczenie mankietu. 
Sposób prawidłowego umieszczania 
mankietu opisano w punkcie 
Dopasowanie mankietu na stronie 61.

Dodatkowe informacje

Ciśnienie krwi charakteryzuje się zmiennością, nawet u zdrowych osób. Porównywalne 
pomiary zawsze wymagają takich samych warunków (spokoju)! 

W celu dopuszczenia do obrotu rynkowego przez organy państwowe niniejszy przyrząd 
został poddany rygorystycznym testom klinicznym. Program komputerowy 
wykorzystywany do pomiaru wartości ciśnienia krwi został przetestowany przez 
doświadczonych specjalistów kardiologii w Niemczech.

Specyfikacja techniczna

Model: BBP2000 / BBP2200
Zasada działania: Metoda oscylometryczna
Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Zakres pomiarowy: 20-280 mmHg (ciśnienie w mankiecie)
 40–199 / min (tętno)
Pomiar ciśnienia krwi:  20 mmHg (minimalna wartość ciśnienia rozkurczowego)
 280 mmHg (maksymalna wartość ciśnienia skurczowego)
Dokładność laboratoryjna: ± 3 mmHg (ciśnienie w mankiecie)
 ± 5% odczytu (tętno)
Dokładność kliniczna:  Zgodnie z normą AAMI-SP10 z pomiarem referencyjnym

metodą osłuchową:
przesunięcie systematyczne <5 mmHg
odchylenie standardowe <8 mmHg

Napełnianie: Automatyczne
Zasilanie: 2 baterie, typ AAA 1,5V
Temperatura robocza /
ciśnienie atmosferyczne: +10°C do +40°C ,860-1060 hPa (0.849 - 1.046 atm)
Temperatura przechowywania: –20°C do +55°C
Wilgotność względna: Maksymalnie 15% do 90% wilgotności względnej
Mankiet: Odpowiedni do nadgarstka o obwodzie od 13 do 21 cm
Walidacja kliniczna:  Zgodnie z normą AAMI-SP10 z pomiarem referencyjnym

metodą osłuchową.
 (Należy pamiętać, że walidacja za pomocą pomiarów metodą

wewnątrztętniczą może prowadzić do uzyskania innych
wyników dla przyrządów, które są skalibrowane z
zastosowaniem pomiaru referencyjnego metodą osłuchową.)

Cykl eksploatacyjny: 5 lat

Jeśli przyrząd nie jest eksploatowany w podanych zakresach temperatury i wilgotności, nie
można zagwarantować dokładności technicznej.

Sprzęt z częściami typu

    

 Patrz instrukcja użycia

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez uprzedzenia.

Temperatura robocza
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Sprzęt zasilany wewnętrznie
Praca ciągła
IP22: Sprzęt chroniony przed wniknięciem obcych ciał o średnicy 12,5 mm lub większej.
Sprzęt chroniony przed pionowo spadającymi kroplami wody przy urządzeniu przechylonym 
o maksymalnie 15°

Niniejszy wyrób jest zgody z następującymi normami:
EN 60601-1: «Elektryczne urządzenia medyczne» –
Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
EN 1060-1: AMD 1 «Nieinwazyjne sfi gmomanometry» –
Część 1: Wymagania ogólne
EN 1060-3: «Nieinwazyjne sfi gmomanometry» –
Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru 
ciśnienia krwi
EN 1060-4: Nieinwazyjne sfi gmomanometry
Część 4: Metody badań w celu wyznaczenia ogólnej dokładności układu automatycznych 
nieinwazyjnych sfi gmomanometrów
ORAZ
IEC 60601-1-2 Medyczne urządzenia elektryczne-
Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych 
parametrów funkcjonalnych - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna 
- Wymagania i badania
ORAZ 
IEC 60601-1-11: Medyczne urządzenia elektryczne
Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych 
parametrów funkcjonalnych - Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych 
urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosowanych w środowisku 
domowej opieki medycznej
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 Ten produkt spełnia wymagania Dyrektywy WE 93/42/EWG 
(Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych). 

MEDYCZNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w 
zakresie zgodności elektromagnetycznej (EMC). O szczegółowy opis wymogów w zakresie 
zgodności elektromagnetycznej można zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego 
(parz ulotka). Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji na falach radiowych (RF) mogą 
wpływać na działanie MEDYCZNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.

 Nie wyrzucać produktu z odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu 
jego cyklu eksploatacyjnego. Utylizację można przeprowadzić w lokalnym punkcie 
sprzedaży lub w odpowiednich punktach zbiórki odpadów w kraju.

Gwarancja
Karta klienta jest dostępna na naszej witrynie internetowej pod adresem 
www.hot-europe.com/after-sales 
Informacje dotyczące lokalizacji Autoryzowanego Centrum Serwisowego Kaz w danym kraju podano 
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi.

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

Niniejszy medyczny sprzęt elektryczny jest przeznaczony do stosowania w otoczeniu pola elektro-
magnetycznego zgodnego z poniższą specyfi kacją.  Klient lub użytkownik medycznego sprzętu 

elektrycznego powinien zagwarantować jego eksploatację w takich warunkach.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisja w zakresie 
częstotliwości radio-

wych 

CISPR 11

Grupa 1

Energia częstotliwości radiowych jest wykorzysty-
wana tylko do realizacji funkcji wewnętrznych 

medycznego sprzętu elektrycznego. Z tego względu 
emisje częstotliwości radiowych są bardzo niskie 

i nie powinny powodować zakłóceń w pracy 
urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu.

Emisja w zakresie 
częstotliwości radio-

wych CISPR 11
Klasa B Spełnia normę

Emisje harmoniczne 
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy
Medyczny sprzęt elektryczny jest 

zasilany wyłącznie z baterii.
Wahania napięcia / 
emisje migotania

Nie dotyczy

Obliczenie odstępu od urządzeń niepodtrzymujących życia 
(zgodność 3 Vskut / 3V/m)

Maksymalna znamionowa 
moc wyjściowa nadajnika (W)

Odległość odstępu w zależności od częstotliwości nadajnika (m)

150 kHz do 80 MHz 
w pasmach ISM

80 MHz do 
800 MHz

800 MHz do 
2,5 GHz

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

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

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33
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