
_1

Ver.2020.05.15

BRUGER  

VEJLEDNING

Akustisk luftvejsrensningsbehandling

®
 

model V2x

40W5
04130413



Frequencer® brugervejledning2_

ADVARSEL
Manglende overholdelse af oplysningerne markeret med ADVARSEL kan 
resultere i alvorlig personskade og kan være livstruende.

FORSIGTIG
Manglende overholdelse af oplysningerne markeret med FORSIGTIG kan 
resultere i moderat personskade og/eller skade på ejendom eller produkt.

Copyright© fra Dymedso Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne vejledning 
må reproduceres, opbevares i et hentningsystem eller transmitteres i nogen form eller 
på nogen måde, elektronisk, mekanisk eller på anden måde, uden forudgående skriftlig 
tilladelse fra Dymedso Inc. Dymedso Inc. er ikke forpligtet til at opbevare indsendt 
materiale eller oplysninger fortroligt, medmindre der foregår forudgående aftaler i henhold 
til Dymedsos modtagelse af nævnte oplysninger. Selvom vi har gjort alt for at sikre, at 
denne vejledning indeholder ajourførte oplysninger, skal du være opmærksom på, at 
specifikationer for Dymedsos Frequencer® V2x kan ændres uden varsel. Frequencer® er 
et registreret varemærke tilhørende Dymedso Inc.

TYPE BF-UDSTYR

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING  

SE BRUGSANVISNINGEN

TEMPERATURBEGRÆNSNING

FUGTIGHEDSBEGRÆNSNING

KLASSE II, DOBBELTISOLERET ELEKTRISK ENHED

FORBUD

SIKKERHEDSSYMBOLER
Denne vejledning anvender følgende sikkerhedssymboler. De betegner kritiske 
oplysninger. Læs dem omhyggeligt.
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[ 1 ] Indikationer for anvendelse
Frequencer® V2x giver luftvejsrensningsbehandling og fremmer bronkial dræning 
ved at inducere vibrationer i brystvæggene.  Denne enhed er beregnet til at være 
en del af brystfysioterapi ved at tilvejebringe en bekvem metode til udvendig 
thoraxmanipulation.

Den er beregnet til patienter, der har åndedrætsproblemer, som involverer 
mangelfuld slimhinderensning, som typisk hos patienter, der lider af cystisk fibrose 
såvel som kronisk bronkitis, bronkiektase, ciliær dyskinesi-syndromer, astma, 
muskeldystrofi, neuromuskulær degenerativ lidelse, postoperativ atelektase 
og thoraxvægdefekter. Indikationer for denne form for behandling er beskrevet 
i retningslinjerne for klinisk praksis for postural dræningsbehandling (Clinical 
Practice Guidelines for Postural Drainage Therapy) fra American Association 
for Respiratory Care (AARC), der blev offentliggjort i 1991. Denne specifikke 
enhed tilbyder en blidere, mindre smertefuld form for behandling i forhold til den 
traditionelle “klappe”-metode til postural dræningsbehandling, hvilket gør det 
muligt at bruge den på patienter, der ikke kan behandles med klap.

Frequencer® V2x er velegnet til brug i alle patientplejemiljøer, herunder 
sundhedspleje i hjemmet.

Brug kun originale Frequencer® V2x-dele eller reservedele solgt af Dymedso. 
Udskift ikke strømforsyningen.

Hvis patienten oplever ubehag eller smerter under brug af Frequencer® V2x, 
skal du stoppe behandlingen og konsultere med en læge.

Denne brugervejledning er ikke beregnet til at erstatte etablerede medicinske 
protokoller.

Denne enhed er ikke en form for respirator.

Reparationer skal udføres af producenten, producentens distributør eller 
autoriseret agent. Åbn ikke dette udstyr inklusive transduceren eller 
strømforsyningen.

For at undgå elektrisk stød skal du tage strømledningen ud af stikkontakten før 
rengøring. Enheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

ADVARSLER

•

•

•

•

•

•
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[ 2 ]   Kontraindikationer
1_  Patienten bør ikke behandles under eller umiddelbart efter indtagelse af et  
      måltid for at undgå mulig aspiration.

[ 3 ]   Generelle oplysninger
Frequencer® V2x må kun bruges som beskrevet i denne vejledning og kun som 
foreskrevet af en læge. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlig 
personskade eller død.

Vi anbefaler, at du, inden du begynder at bruge Frequencer® V2x til hjemmebrug, 
bruger enheden under overvågning, såsom hos din læge eller derhjemme under 
vejledning fra en uddannet plejeperson.

Det er nødvendigt med nøje tilsyn under hele behandlingen, når  
Frequencer® V2x bruges af børn eller patienter med begrænset mobilitet eller 
nedsatte kognitive evner.

Denne brugervejledning er designet til at hjælpe dig med at bruge Frequencer® 

V2x. Hvis du har spørgsmål til effektiviteten af Frequencer® V2x, eller om 
frekvensniveauet, behandlingsintensiteten og varigheden af behandlingerne, 
bedes du kontakte din læge.

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger Frequencer® V2x første 
gang.
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[ 4 ] Beskrivelse
[4_A] KOMPONENTERNE
Frequencer® V2x inkluderer et grundlæggende modul til styring af frekvensniveau 
og behandlingsintensitet (kontrolenhed), en transducer, der udsender akustiske 
bølger, en strømforsyning, en elektrisk ledning og en brugervejledning.

KONTROLENHED

TRANSDUCER

STRØMLEDNING

STRØMFORSYNING
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TILBEHØR TIL FREQUENCER® V2x INKLUDERER:

1_Transduceradaptere

Transduceren fungerer med engangsadaptere med filtre til brug på en enkelt 
patient. De findes i 4 størrelser.

Nr. 1 er til meget små børn,  
nr. 2 er til børn,
nr. 3 er til unge, 
nr. 4 er til voksne.

Brug altid adapteren med den største åbning, så længe åbningen er forseglet, 
når den placeres på behandlingsområdet. En adapter med filter kan genbruges 
til behandlinger på den samme patient. En ny adapter med filter skal påsættes 
mellem forskellige patienter.

2_Rullestativ (valgfrit)

Bundpladen på Frequencer® V2x er udstyret med en fikseringsplade, der gør 
det muligt at fastgøre enheden på et rullestativ. Rullestativet sælges separat og 
anbefales til hospitalsbrug.

3_Bæretaske (valgfri)

En skumpolstret bæretaske med ruller kan også bruges til at opbevare og 
beskytte Frequencer® V2x. Bæretasken sælges separat.

4_Fleksibel forlængelsesslange

I situationer, hvor transducerens vægt forårsager ubehag hos patienter, kan en 
1,8 m fleksibel forlængelsesslange fastgøres til en 2,5 cm adapter.

5_Brugervejledning

Se side 20 for reservedele og tilbehør til Frequencer® V2x.

ADVARSEL: Brug af andet TILBEHØR, andre transducere eller kabler 
end angivet, med undtagelse af transducere og kabler som sælges 
af Dymedso, til udskiftning af interne komponenter kan resultere i øget 
EMISSION eller nedsat IMMUNITET for Frequencer® V2x.
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[4_B ] KONTROLENHEDENS FUNKTIONALITETER

Grænsefladen på kontrolenheden inkluderer en berøringsskærm, der tilbyder 
følgende funktioner:

1_START-funktion til at starte behandling... PAUSE-funktion der vises, når der 
trykkes på START-funktionen.

2_PAUSE til at indstille behandlingen midlertidigt.

3_BEHANDLINGSINTENSITET skub OP og NED for at øge og mindske 
intensiteten af behandlingen.

4_FREKVENSNIVEAU skub OP og NED for at øge og mindske frekvensniveauet.

5_MENU-knappen tilbyder yderligere funktioner:

SPROG tilbyder et udvalg af sprog for grænsefladen.

3-MINUTBIP (JA eller NEJ) udsender en biplyd hvert 3. minut.

STANDARDINDSTILLINGER tilbyder et valg af standardindstillinger for 
Babyniveau (frekvens ved 40 Hz og behandlingsintensitet på 10 %) eller 
Børneniveau (frekvens ved 40 Hz og behandlingsintensitet på 50 %).

LÅSEINDSTILLINGER (JA eller NEJ) begrænser frekvensniveauændringer til 1 
Hz og behandlingsintensitet til 1 % ved kun at bruge + eller - knapperne.

1-2

5

3

4

menu start

Sprog eng

3-minutbip ja

baby

ja

Standardindstilling

Låseindstillinger

Annuller ok

Frekvensniveau Behandlingsintensitet

Voksen

Barn

Baby
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[4_C] FORBINDELSER PÅ KONTROLENHEDEN 

A_ Tilslutning af strømforsyningen.
B_ Til/Fra-trykknap.

[ 5 ] Behandling i et kontrolleret miljø

Frequencer® V2x bør ikke bruges, når temperaturen overstiger
104 oF (40 oC) eller er under 41 oF (5 oC). Hvis enheden er udsat for en ekstrem 
temperatur i en længere periode (f.eks. efter en lang biltur), skal den returnere til 
driftstemperatur, før den bruges.

Frequencer® V2x bør ikke bruges, når fugtigheden overstiger 93 % (ikke-
kondenserende) eller er under 15 %. Hvis enheden bliver fugtig, skal du vente, 
indtil den tørrer helt, før den bruges.

ADVARSEL: Frequencer® V2x bør ikke stables med andet udstyr. Hvis en sådan 
placering bliver nødvendig, skal Frequencer® V2x overvåges nøje for at sikre 
normal drift.

ADVARSEL: Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres.

[6] Forberedelse til behandling
Før du bruger Frequencer® V2x første gang, bedes du sikre, at enheden er 
rengjort som angivet i afsnit 8.

TRIN 1: Sørg for, at du har alle komponenterne (se afsnit 4_A).
TRIN 2: Tilslut strømforsyningen til kontrolenheden.
TRIN 3: Sæt den elektriske ledning i strømforsyningen.
TRIN4: Sæt den elektriske ledning i en korrekt stikkontakt med vekselstrøm.

ADVARSEL. UNDERSØG OFTE LEDNINGER FOR TEGN PÅ SKADE. 
UDSKIFT BESKADIGEDE LEDNINGER MED DET SAMME.

ADVARSEL: PLACER IKKE FREQUENCER®-KONTROLENHEDEN 
I EN POSITION DER GØR DET SVÆRT AT AFBRYDE DEN FRA 
STRØMFORSYNINGEN.

A

B

93 %

15 %

104 °F
(40 °C)

41 °F
(5 °C)
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[ 7 ] Behandling med  Frequencer® V2x

TRIN 1: Vælg den korrekte adapter (dvs. den største adapter, der danner en 
komplet forsegling, når den påføres brystområdet). Fastgør adapteren stramt på 
transduceren. (Se [4_a], Komponenterne, for mere information om adaptere).

ADVARSEL: Sørg altid for, at der er en adapter på transduceren, inden du 
trykker på START-knappen. Udskift eller modificer ikke adaptere leveret af 
Dymedso; det kan skade transduceren alvorligt.

TRIN 2: Patienten skal være siddende eller let tilbagelænet. Hvis behandlingen 
gives af en operatør, kan denne opholde sig ved siden af patienten til at 
administrere behandlingen.

ADVARSEL: Spis eller drik ikke under en behandlingssession. Det kan 
medføre kvælningsfare.

TRIN 3: Tryk på strømafbryderen på bagsiden af Frequencer®  V2x-kontrolenheden 
for at tænde enheden. Et grønt lys vil lyse øverst på kontrolenheden. Det kan 
tage fra 35 til 40 sekunder, før kontrolenhedsgrænsefladen aktiveres. Som 
standard indstilles frekvensniveauet til 40 Hz og behandlingsintensiteten til 50 %. 
(Se [4_b], Kontrolenhedens funktionaliteter, for at ændre standardindstillinger).

TRIN 4: Inden behandlingen startes, skal du nulstille behandlingsintensiteten, så 
den passer bedre til patientens størrelse og tilstand.

ADVARSEL: Ansvaret for beslutningen om den endelige behandlingsintensitet 
ligger hos patientens kvalificerede behandlende kliniker, læge, 
åndedrætsterapeut eller fysioterapeut.

mænd kvinder
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TRIN 5: Mens din hånd holder den øverste 
del (dæksel) af transduceren, skal du placere 
transduceren på brystvæggen og trykke på 
START.

TRIN 6: Juster frekvensniveauet en Hz 
ad gangen, indtil der mærkes vibrationer 
på ryggen eller anden del af brysthulen. 
På det rigtige frekvensniveau skal der 
være en vibration i patientens stemme, når 
transduceren påføres de øvre lapper.

BEMÆRKNING: For at undgå direkte kontakt med huden kan transduceren 
placeres på toppen af et tyndt beklædningsstof.

Hvis behandlingen skal standses, vil tryk på PAUSE stoppe behandlingen, indtil 
der trykkes på START igen.

TRIN 8: Brug ikke noget tryk på transduceren, når den placeres på brystet. 
Sørg for komplet forsegling. Transduceren er lettere at holde, mens patienten 
er i en let tilbagelænet position.

TRIN 9: Efter behandling skal du trykke på PAUSE-knappen og slukke for 
strømafbryderen, før du tager stikket ud.

BEMÆRKNING: Efter behandling er rødme ikke ualmindelig i det eller de 
områder, der er behandlet af Frequencer® V2x.

VFORSIGTIG: FØLG ALTID LÆGENS INSTRUKTIONER.

FORSIGTIG: Sæt Frequencer® V2x på pause i mindst 5 minutter mellem 
behandlinger af flere patienter.

BRUG ALDRIG DENNE ENHED PÅ ØRERNE.

A.  Frekvensniveauet vil sandsynligvis ligge inden for et område på 35-42 Hz.

B. Hvis patienten er i stand til at puste eller trække vejret aktivt, kan det hjælpe 
med luftvejsrensning.

STEG 7: Påfør transducer på brystområderne i 2 minutter hvert sted. Start i 
nederste højre og venstre lap og arbejd opad på hver side. (se side 09). Varighed 
af en behandling med Frequencer® V2x bør ikke overstige 12 minutter.

[ 8 ] Rengøring
Der er ingen særlige procedurer eller produkter til rengøring af Frequencer®  
V2x. Brug ikke skrappe kemikalier på nogen del af denne enhed. Vi anbefaler at 
rengøre Frequencer® V2x med en fugtig klud. For at fjerne stædige pletter skal 
du bruge varmt vand og mild sæbe og tørre sæben af med en ren, tør klud.
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FORSIGTIGHEDSREGLER
Nedsænk eller vask ikke nogen del af Frequence® V2x. Hvis du ved et uheld 
spilder væske på enheden, skal du afbryde enheden fra strømkilden. Kontakt 
din Biomed-afdeling eller Dymedso direkte vedrørende enhedens fortsatte 
sikkerhed, inden du tager den i drift igen.

Sprøjt ikke rengøringsmidler eller andre væsker i den forreste åbning af 
transduceren.

Brug ikke desinfektionsmidler, der indeholder fenol. Du må ikke autoklavere 
eller rengøre Frequencer® V2x eller tilbehør dertil med stærke aromatiske, 
klorerede, keton-, æter- eller esteropløsningsmidler, skarpe værktøjer eller 
slibemidler. Nedsænk aldrig de elektriske stik i vand eller andre væsker.

For at undgå elektrisk stød skal du tage strømledningen ud af stikkontakten før 
rengøring. Enheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

Ingen særlig vedligeholdelse er påkrævet. Frequencer® V2x indeholder et 
lithiumbatteri til visning af tid og dato, der vil fungere i mange år. Hvis det holder 
op med at fungere, skal du returnere enheden til producenten, producentens 
distributør eller autoriseret agent for at få det udskiftet.

[ 9 ] Vedligeholdelse

[ 10 ] Opbevaring

FORSIGTIGHEDSREGLER  
Når de ikke er i brug, skal du placere alle komponenterne i bæretasken og 
opbevares på et tørt sted ved en temperatur mellem 41 °F (5 °C) og 104 °F 
(40 °C). Hvis enheden skal udsættes for ekstreme temperaturer i en længere 
periode (f.eks. en lang biltur), skal den returnere til driftstemperaturen, før 
den bruges. Hvis enheden bliver våd, lad den tørre helt inden brug.

Hvis du af en eller anden grund ikke tror, at enheden fungerer korrekt, kan 
nedenstående fejlfindingsliste hjælpe dig med at finde årsagen til problemet. 
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte udbyderen i dit land eller 
kontakte info@dymedso.com. Forsøg ikke at reparere eller adskille enheden. 
Dette vil ugyldiggøre garantien. Under ingen omstændigheder bør du foretage 
ændringer til kablet eller transformeren. Brug kun produkter solgt af DYMEDSO. 
Ellers kan du beskadige din enhed og ugyldiggøre garantien.

[ 11 ] Assistance
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Bortskaf når nødvendigt Frequencer® V2x og dets tilbehør i overensstemmelse 
med lokale regler. Bemærk, at enheden indeholder et lithiumbatteri.

[12 ] Bortskaffelse

PROBLEMLØSNING MULIGE ÅRSAGER

Kontrolenheden starter ikke efter at 
du trykker på STRØMAFBRYDER-
knappen.

1. Strømforsyningen er ikke tilsluttet 
enheden. Kontroller, at stikkene er 
tilsluttet.

2. Kontroller, at strømforsyningen er 
sluttet til en fungerende stikkontakt.

3. Der er ingen spænding i 
stikkontakten. Kontroller, at 
stikkontakten fungerer ved at tilslutte 
en anden enhed (lampe, ur).

Kontrolenheden startede, men der 
kommer ingen støj fra transduceren.

Sørg for, at kontrollen ikke er på 
PAUSE, og at behandlingsinten-
siteten er højere end 0 %.

Transduceren fungerer, men jeg 
kan ikke justere frekvensniveauet.

Kontakt DYMEDSO kundeservice.

Transduceren fungerer, men jeg 
kan ikke justere behandlingsinten-
siteten.

Kontakt DYMEDSO kundeservice.

SÅDAN KONTAKTER DU OS
Kontakt din lokale repræsentant.

[13 ] Problemløsning
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[ 14 ] Specifikationer

Temperatur: 
Luftfugtighed: 

Atmosfærisk tryk:

5 till 40 ºC
15 til 93 %, ikke-kondenserende 
700 hPa til 1060 hPa

PRODUKTANVÄNDNING:

TRANSPORT OG OPBEVARING:

Temperatur: -25 ºC (uden kontrolleret relativ 
luftfugtighed) til +70 ºC (med en relativ 
luftfugtighed på op til 93 %,
ikke-kondenserende).

Luftfugtighed: 15 til 93 %, ikke-kondenserende

Overholdelse af standarder: IEC 60601-1 3. udgave

Driftsfunktion: Kontinuerlig

Vekselstrømforbrug: 100-240 Vac. 50/60 Hz, 2 A

Type af beskyttelse mod
elektrisk stød:

             Klasse II, dobbeltisoleret  
             elektrisk enhed

Anvendt del, grad af beskyttelse
mod elektrisk stød:

             Type BF, flydende isoleret,  
             anvendt del

International beskyttelsesvurdering: IP21, Beskyttet mod adgang til 
farlige dele af fingre eller lignende 
genstande. Beskyttet mod 
indtrængen af dryppende vand, når 
den vippes op til 15o.
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[ 15 ] Krav gällande elektromagnetisk kompatibilitet

Frequencer® V2x skal bruges i de elektromagnetiske miljøer, som er specificeret 
herunder. Brugeren af Frequencer® V2x skal sikre sig, at det bruges i et sådant 
miljø.

VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING – 
ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER

EMISSIONSTEST OVERENSSTEMMELSE ELEKTROMAGNETISK 
MILJØ – VEJLEDNING

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1, Klasse B Frequencer® V2x 
anvender udelukkende 
RF-energi til interne 
funktioner. Derfor er 
dets RF-emissioner 
meget lave og vil 
sandsynligvis ikke 
forårsage nogen 
interferens på 
elektronisk udstyr i 
nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1, Klasse B

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A Ingen

Spændingsudsving/
emissions  
IEC 61000-3-3

Överensstämmande 
Ingen

Frequencer® V2x er 
velegnet til brug i 
alle miljøer, herunder 
hjemmemiljøer og dem, 
der er direkte forbundet 
med det offentlige 
lavspændingsfor- 
syningsnet, som 
forsyner bygninger, 
der bruges til 
husholdningsbrug.
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Frequencer® V2x er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er 
specificeret herunder. Brugeren af Frequencer® V2x skal sikre sig, at det 
bruges i det passende miljø.

VEJLEDNING OG FABRIKANTENS ERKLÆRING -
ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

IMMUNITETS 
TEST

IEC 60601- 
TESTNIVEAU

OVERENSSTE 
MMELSESNIVE AU

ELEKTROMAGNETISK 
MILJØ  
– RETNINGSLINJER

Elektrostatisk 
udladning (ESD)

± 6 kV 
kontakt

±6 kV kontakt Gulve skal være 
af træ, beton eller 
keramikfliser. Hvis 
gulvbelægningen 
er syntetisk, 
skal den relative 
luftfugtighed være 
mindst 30 %.

IEC 61000-4-2 ± 8 kV luft ± 8 kV luft

Hurtige elektriske 
overspændinger/
strømstød IEC 
61000-4-4

±2 kV för
strømforsynings- 
ledninger
±1 kV
for indgang/
udgang

±2 kV til 
strømforsynings- 
ledninger
±1 kV
for til indgangs-/
udgangsledninger

Hovedstrøm- 
forsyningen 

skal være 
som i et typisk 
erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

Spændingsbølge 
IEC 61000-4-5

±1 kV
ledning(er)
til ledning(er)
±2 kV
ledning(er)  
til jord

±1 kV ledning(er) 
til ledning(er)
±2 kV ledning(er) 
til jord

Hovedstrøm- 
forsyningen 

skal være 
som i et typisk 
erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

GRUNDLÆGGENDE YDEEVNE FOR FREQUENCER® V2x

TYPE MINIMUM MAKSIMUM

Genereret frekvens 20 Hz 65 Hz
Lydtrykudgang 0 PSI 0,4 PSI
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Spændingsfald, 
korte 
afbrydelser og 
spændingsudsving 
på 
strømforsyning- 
slinjer
IEC 6100-4-11

<5 % UT
(>95 % fald i UT) 
for 0,5 cyklus

40 % UT
UT (60 % fald i UT) 
for 5 cyklusser

70 % UT
(30 % fald i UT)  
for 25 cyklusser

<5 % UT
(>95 % fald i UT) 
for 5 s

<5 % UT
(>95 % fald i UT)  
for 0,5 cyklus

40 % UT
(60 % fald i UT)
for 5 cyklusser

70 % UT
(30 % fald i UT) 
for 25 cyklusser 

<5 % UT
(>95 % fald i UT)  
for 5 s

Kvaliteten på 
strømmen fra 
forsyningsnettet skal 
være som i en typisk 
bolig eller et hospital. 
Hvis brugeren 
af Frequencer® 
V2x kræver 
fortsat drift under 
strømafbrydelse, 
anbefales det, at 
Frequencer® V2x får 
strøm fra en uafbrudt 
strømforsyning eller 
batteri.

Strømfrekvens 
(50/60 Hz)
Magnetisk felt IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m Hvis brugeren oplever 
funktionsfejl med 
Frequencer® V2x,
kan det være 
nødvendigt at 
placere Frequencer® 
V2x længere fra 
strømfrekvens- 
baserede 
magnetfelter.
Det strømfrekvens- 
baserede magnetfelt 
skal måles på den 
tilsigtede placering 
for at sikre, at det er 
tilstrækkeligt svagt.

Bemærk: UT er vekselstrømsnetspændingen inden applikation af testniveauet. 
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VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING – 
ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Frequencer® V2x er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er 
specificeret herunder. Kunden eller brugeren af Frequencer® V2x skal sikre sig, at 

det bruges i et sådant miljø.

IMMUNITET
TEST

IEC 60601- 
TESTNIVEAU

OVERENSSTE- 
MMELSESNIVEAU

ELEKTROMAGNETISK MILJØ 
– VEJLEDNING

Ledet RF 

IEC 61000-4-6

Udstrålet RF

IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz till 
80 MHz

3 V/m
80 MHz till 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Bærbart og mobilt RF-udstyr bør kun 
anvendes inden for den anbefalede 
sikkerhedsafstand fra Frequencer® 
V2x og alle dets dele, inklusive kabler, 
som beregnes efter den ligning, der 
gælder for senderens frekvens.

Anbefalet separationsafstand  

d =1,2√P

d =1,2√P 80 MHz til 800 MHz

d =2,3√P de 800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er senderens maksimale 
udgangsstrømværdi i watt (W) i 
henhold til senderens producent, og d 
er den anbefalede separationsafstand 
i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-
sendere, som bestemt ved en 
elektromagnetisk overvågning 
af stedeta, bør være mindre end 
overensstemmelsesniveauet i hvert 
frekvensområdeb.

Der kan opstå interferens i nærheden 
af udstyr, der er mærket med følgende 
symbol:

BEMÆRKNING 1     Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensinterval.
BEMÆRKNING 2    Disse retningslinjer er muligvis ikke gældende i alle situationer. Elektromagnetisk spredning  
                                  påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

a   Feltstyrker fra faste sendere, såsom stationer til radiotelefoner (mobil/trådløs) og land-mobilradioer,  
     amatørradio, AM og FM radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere       
     det elektromagnetiske miljø, der er foranlediget af faste RF-sendere, bør en analyse af det elektromagnetiske  
     felt overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Frequencer® V2x bruges, overskrider det ovenfor  
     angivne RF-overholdelsesniveau, skal Frequencer® V2x holdes under opsyn for at verificere, at den fungerer  
     normalt. Hvis der observeres unormal ydelse, kan det være nødvendigt at tage yderligere forholdsregler såsom  
     at dreje eller flytte Frequencer® V2x.

b   Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
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[ 16 ] ESD-forsigtighedsprocedurer

Det anbefales, at alt personale, der er involveret i montering og/eller installation 
af Frequencer® V2x modtager en forklaring af ESD-advarselssymbolet og 
træning i ESD-forsigtighedsprocedurer.  Se afsnittet nedenfor om de minimale 
ESD-procedurer.

Dymedso anbefaler, at alt personale, der er involveret i montering og/eller 
installation og/eller reparation af Frequencer® V2x modtager en forklaring og 
træning i ESD-procedurer.

MINIMALE ESD-PROCEDURER

INKLUDER IMMUNITET I DESIGNET ved at designe produkter og enheder der 
er så immune som det er rimeligt overfor virkningerne af ESD.

DEFINER KONTROLNIVEAUET nødvendigt i dit miljø.

IDENTIFICER OG DEFINER de elektrostatiske beskyttede områder (EPA), de 
områder, hvor du skal håndtere følsomme dele.

ELIMINER OG REDUCER GENERATION ved at reducere og eliminere 
statiske genereringsprocesser, holde processer og materialer på det samme 
elektrostatiske potentiale og ved at tilvejebringe passende jordstier til at reducere 
ladningsproduktion og akkumulering.

SPRED OG NEUTRALISER ved jordforbindelse, ionisering og anvendelse af 
ledende og dissipative statiske kontrolmaterialer.

BESKYT PRODUKTER FRA ESD med korrekt jordforbindelse eller shunting og 
brug af statisk kontrolemballage og materialehåndteringsprodukter.
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Anbefalet adskillelsesafstand mellem bærbart udstyr til 
mobilkommunikation Frequencer® V2x

Frequencer® V2x er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede 
RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af Frequencer® V2x 
kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde 
en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr 
(sendere) og Frequencer® V2x, som anbefalet nedenfor, i henhold til 
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominel 
maksimal
udgangseffekt 
transmitter w

Separationsafstand i henhold til frekvens af

150 kHz til 80 
MHz uden for 
ISM-bånd

150 kHz til 80 
MHz uden for 
ISM-bånd

80 MHz til 
800 MHz

800 MHz til 
2,5 GHz

0,01

0,1

1

10 

100

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den 
anbefalede separationsafstand (d) i meter (m) bestemmes ud fra den ligning, der gælder for 
senderens frekvens, hvor (P) er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge senderens 
producent.

BEMÆRK 1  at ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste  
                      frekvensområde.

BEMÆRK 2  ISM videnskabelige og medicinske) bånd mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til  
                      6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til  
                      40,70 MHz. 

BEMÆRK 3  En faktor på 10/3 er i formularen brugt i den anbefalede separationsafstand for i ISM- 
                      frekvensbånd mellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz,  
                      for at reducere sandsynligheden kan forårsage interferens, hvis er i patientområder.

BEMÆRK 4  Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle er ved absorption og reflektion fra  
                      strukturer, genstande og.

ANBEFALEDE AFSTANDE MELLEM TRANSPORTABELT OG MOBILT rf-
KOMMUNIKATIONSUDSTYR OG FREQUENCER® V2x
FOR LIVSSTØTTENDE BEHANDLING.

d = [ 3,5 ]
1 

12d = [ 
V

] 
2 

12 
d = [ ] 

E1 
d = [ 23 ]

E1 
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[ 17 ] FREQUENCER® V2x, reservedele og tilbehør

DYMV2x Frequencer® V2x kontrolenhed 

DYMPS  strømforsyning

DYMPC strømkabel

PATIENTINDSTILLINGER
(HOSPITALER, KLINIKKER, LANGTIDSPLEJEFACILITETER)

B. ADAPTERE TIL ENGANGSBRUG MED FILTER  

A. TRANSDUCEREN

DYMV2XTRMP transduceren

DYMFLT4-adapteren anbefales til voksen.

DYMFLT3-adapteren anbefales til kvinder og unge.

DYMFLT2-adapteren anbefales til børn.

DYMFLT1T-adapteren anbefales til meget små børn.
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C. RULLESTATIVET

DYMRSN      Rullestativ med fiksering
                        plade, håndtag, 2 kurve og en  
                        strømforsyningsholder.

HARD171     Post, 34” (86,36 cm)

HARD172     Bundplade med hjul, 21”   
                        (53,34 cm)

HARD176     Værktøjskurv

HARD1710   Håndtag 

HARD1712   Fikseret monteringsplade

HARD1714   Strømforsyningsbeslag

D. BÆRETASKE MED HJUL 

DYMCC Skumpolstret bæretaske
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D. BÆRETASKE MED HJUL 

DYMCC Skumpolstret bæretaske
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