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VARNING
Att inte följa information med VARNING kan leda till allvarlig skada och kan 
vara livshotande.

VAR FÖRSIKTIG
Att inte följa information med VAR FÖRSIKTIG kan leda till måttlig skada och/
eller materialskada eller skada på produkten.

Upphovsrätt© av Dymedso Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får återges, 
lagras i ett inhämtningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare 
sig elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt, utan att Dymedso Inc. först gett skriftligt 
tillstånd. Dymedso Inc. har ingen skyldighet att upprätthålla konfidentialitet för något 
inlämnat material eller information, såvida det inte först ingås uppgörelser i samband 
med att Dymedso tar emot nämnda information. Även om alla åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att informationen i denna handbok är uppdaterad, ska det noteras att 
specifikationerna för Dymedsos Frequencer® V2x kan komma att ändras utan förvarning. 
Frequencer® är ett registrerat varumärke som tillhör Dymedso Inc.

UTRUSTNING AV TYP BF 

RELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 

LÄS BRUKSANVISNINGEN

TEMPERATURBEGRÄNSNING

LUFTFUKTIGHETSBEGRÄNSNING

DUBBELISOLERAD ELEKTRISK UTRUSTNING AV KLASS II 

FÖRBUD

SÄKERHETSSYMBOLER
I handboken används följande säkerhetssymboler. De betecknar kritisk information.  
Läs noggrant om dem.
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[ 1 ] Indikationer för användning
Frequencer® V2x ger luftvägsrenande behandling och underlättar tömning av 
bronkerna genom att framkalla vibration i bröstkorgsväggarna. Denna anordning 
är avsedd att vara en beståndsdel vid fysioterapi för bröstkorgen, genom att den 
ger en bekvämlig metod för utvändig thoraxmanipulation.

Den är avsedd för patienter med luftvägssjukdomar där defekt mukociliär 
rening är involverad, vilket är typiskt för patienter som lider av cystisk fibros och 
även för kronisk bronkit, bronkiektas, ciliär dyskinesi, astma, muskeldystrofi, 
neuromuskulära degenerativa störningar, postoperativ atelektas och defekter på 
thoraxväggen. Indikationer för denna form av behandling beskrivs i riktlinjerna 
för klinisk praxis vid lägesdränagebehandling från det amerikanska förbundet 
för andningsvård, American Association for Respiratory Care (AARC), som 
utgavs 1991. Just den här anordningen ger en mildare och mindre smärtsam 
form av behandling jämfört med den traditionella ”klappande” metoden vid 
lägesdränagebehandling och den kan därför användas på patienter som inte 
kan behandlas med klappning.

Frequencer® V2x är lämplig för användning i alla miljöer där patienter vårdas, 
inklusive vård i hemmet.

Använd endast originaldelar till Frequencer® V2x eller reservdelar som säljs av 
Dymedso. Byt inte ut strömförsörjningen.

Om patienten märker av något obehag eller smärta under användning av 
Frequencer® V2x, ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Denna instruktionshandbok är inte avsedd att ersätta etablerade medicinska 
protokoll.

Denna anordning utgör inte livsuppehållande behandling i någon form.

Reparationer måste utföras av tillverkaren, tillverkarens distributör eller 
auktoriserat ombud. Öppna inte denna utrustning, inte heller givaren eller 
strömförsörjningen.

Undvik elektrisk stöt genom att dra ur elsladden före rengöring. Sänk inte ned 
anordningen i några vätskor.

VARNINGAR

•

•

•

•

•

•
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[ 2 ] Kontraindikationer
1_  Patienten bör inte behandlas under eller omedelbart efter en måltid. Detta för  
      att undvika möjlig aspiration.

[ 3 ] Allmän information
Frequencer® V2x ska endast användas enligt beskrivningen i denna handbok 
och endast efter läkares föreskrifter. Om detta inte följs kan det leda till allvarlig 
skada eller dödsfall.

Vi rekommenderar att du, innan du börjar använda Frequencer® V2x för 
hemmabruk, använder den under övervakade förhållanden som t.ex. på en 
läkarmottagning eller i hemmet under en utbildad vårdgivares vägledning.

Det är nödvändigt med nära övervakning under hela behandlingen när 
Frequencer® V2x används av barn eller patienter med begränsad rörelseförmåga 
eller nedsatt kognitiv förmåga.

Denna instruktionshandbok är avsedd att hjälpa dig använda Frequencer® 
V2x. Om du har några frågor om hur Frequencer® V2x fungerar, eller om 
frekvensnivån, behandlingsintensiteten och hur länge behandlingar pågår, 
kontakta då din läkare.

Läs denna handbok noga innan du använder Frequencer® V2x för första gången.
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[ 4 ] Beskrivning
[4_A] KOMPONENTERNA
Frequencer® V2x innefattar en grundmodul för att kontrollera frekvensnivån 
och behandlingsintensiteten (styrenheten), en givare som avger ljudvågor, en 
strömförsörjning, en elkabel och en användarhandbok.

STYRENHET

GIVARE

ELSLADD

STRÖMFÖRSÖRJNING
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TILLBEHÖREN TILL FREQUENCER® V2x ÄR FÖLJANDE:

1_Givarens adaptrar

Givaren fungerar med engångsadaptrar med filter, avsedda för en enda patient. 
De finns i fyra storlekar.

Nr 1 är för mycket små barn,  
nr 2 är för barn,
nr 3 är för unga vuxna  
och nr 4 för vuxna.

Använd alltid adaptern med den största möjliga öppning som fortfarande 
sitter tätt när den placeras på behandlingsområdet. En adapter med filter kan 
återanvändas för behandlingar av samma patient. En ny adapter med filter 
behöver användas vid övergång från en patient till en annan.

2_Ett rullställ (tillval)

Sockeln på Frequencer® V2x är försedd med en fästplatta som gör att anordningen 
kan sättas fast på ett rullställ. Rullstället säljs separat och rekommenderas för 
användning på sjukhus.

3_Bärväska (tillval)

En vadderad bärväska med hjul kan också användas för att förvara och skydda 
Frequencer® V2x. Bärväskan säljs separat.

4_Flexibel förlängningsslang

I situationer där givarens vikt orsakar obehag för patienten kan en 1,8 m lång 
flexibel förlängningsslang fästas på en 2,5 cm adapter.

5_Instruktionshandbok

Se delar och tillbehör till Frequencer® V2x på sidan 20.

VARNING: Om andra TILLBEHÖR, transducrar och kablar används än 
de som specificeras, med undantag för givare och kablar som säljs av 
Dymesdo som reservdelar, kan det leda till ökad EMISSION eller minskad 
IMMUNITET för Frequencer® V2x.



Frequencer® instruktionshandbok8_

[4_B ] STYRENHETENS FUNKTIONER

Gränssnittet på styrenheten innefattar en pekskärm där följande funktioner finns:

1_START -funktionen för att inleda behandling ... PAUSE-funktionen visas när 
START-funktionen är intryckt.

2_PAUSE (Paus) för att tillfälligt avbryta behandlingen.

3_TREATMENT INTENSITY (Behandlingsintensitet): dra UPP och NER för att 
höja och sänka intensiteten vid behandlingen.

4_FREQUENCY LEVEL (Frekvensnivå): dra UPP och NER för att höja och 
sänka frekvensnivån. 

5_MENU -knappen (Meny) visar ytterligare funktioner:

LANGUAGE (Språk) visar ett antal språk att välja att visa gränssnittet på.

3-MINUTE BEEP (YES eller NO) (3-minuterspip, Ja eller Nej) medför ett pipande 
ljud var tredje minut.

DEFAULT SETTINGS Standardinställningar) ger ett urval standardinställningar 
på Baby-nivå (frekvensen 40 Hz och behandlingsintensitet 10 %) eller  
Child-nivå (Barn) (frekvensen 40 Hz och behandlingsintensitet 50 %).

LOCK SETTINGS (YES eller NO) (Låsinställningar, Ja eller Nej) begränsar 
frekvensnivåbytena till 1 Hz och behandlingsintensiteten till 1 % endast med 
knapparna + eller -.

1-2

5

3

4

menu start

language en

3 minute beep yes

baby

yes

default settings

lock settings

cancel ok

frequency level treatment intensity

adult

child

baby
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[4_C] STYRENHETENS ANSLUTNINGAR 

A_ Inkoppling av strömförsörjningen.
B_ På-/av-knapp.

[ 5 ] Behandling i en kontrollerad miljö

Frequencer® V2x bör inte användas när temperaturen överstiger
104 oF (40 oC) eller går under 41 oF (5 oC). Om anordningen har utsatts för extrem 
temperatur under en längre tidsperiod (t.ex. efter en lång bilfärd) ska du låta den 
återgå till vanlig körningstemperatur innan den 

Frequencer® V2x bör inte användas när luftfuktigheten överstiger 93 %  
(icke-kondenserande) eller går under 15 %. Om anordningen blir fuktig ska du 
vänta tills den har torkat helt och hållet innan du använder den.

VARNING: Frequencer® V2x bör inte staplas tillsammans med annan utrustning. 
Om det blir nödvändigt att placera den så, bör Frequencer® V2x observeras noga 
så att den helt säkert fungerar normalt.

VARNING: Ventilationsöppningarna bör aldrig vara tilltäppta.

[6] Förberedelser för behandling
Innan du använder Frequencer® V2x för första gången ska du se till att 
anordningen har blivit rengjord enligt anvisningen i avsnitt 8.

STEG 1: Se till att du har alla komponenter (se avsnitt 4_A).
STEG 2: Anslut strömförsörjningen till styrenheten.
STEG 3: Koppla in elkabeln i strömförsörjningen.
STEG 4: Koppla in elkabeln i ett korrekt AC-eluttag.

VARNING: INSPEKTERA ELSLADDEN OFTA FÖR ATT UPPTÄCKA 
TECKEN PÅ SKADOR. BYT UT EN SKADAD SLADD GENAST.

VARNING: PLACERA INTE STYRENHETEN TILL FREQUENCER® PÅ 
ETT SÅDANT SÄTT ATT DEN BLIR SVÅR ATT KOPPLA BORT FRÅN 
HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNINGEN.

A

B

93 %

15 %

104 °F
(40 °C)

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

STEG 1: Välj korrekt adapter (d.v.s. den största möjliga adaptern som sitter 
fullständigt tätt när den appliceras på bröstkorgsområdet). Fäst adaptern tätt på 
givaren. (Se mer info om adaptrar i [4_a], Komponenterna).

VARNING: Se alltid till att det är en adapter på givaren innan du trycker på 
START-knappen. Byt inte ut eller ändra på de adaptrar som tillhandahålls av 
Dymedso, det kan allvarligt skada givaren.

STEG 2: Patienten bör vara i sittande eller lätt tillbakalutad ställning. Om 
behandlingen ges av en skötare kan den personen stå bredvid patienten och 
administrera behandlingen.

VARNING: Ät eller drick inte under ett behandlingspass. Det kan leda till 
kvävningsrisk.

STEG 3: Tryck på strömbrytaren på baksidan av styrenheten till Frequencer® 
V2x för att sätta på anordningen. En grön lampa tänds ovanpå styrenheten. Det 
kan ta mellan 35 och 40 sekunder för styrenhetens gränssnitt att aktiveras. Som 
standard är frekvensnivån inställd på 40 Hz och behandlingsintensiteten på 50 
%. (Se i [4_b], Styrenhetens funktioner hur man ändrar standardinställningarna).

STEG 4: Innan behandlingen inleds ska du återställa behandlingsintensiteten så 
att den bättre passar patientens storlek och tillstånd.

VARNING: Ansvarig för beslutet om den slutliga behandlingsintensiteten 
är patientens behöriga behandlande kliniker, läkare, luftvägsterapeut eller 
fysioterapeut.

män kvinnor
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STEG 5: Håll givarens övre del (höljet) med 
handen, placera givaren på bröstkorgsväggen 
och tryck på START.

STEG 6: Justera frekvensnivån en Hz i taget 
tills du känner vibration baktill eller på annan 
del av brösthålan. Vid rätt frekvensnivå bör 
det vibrera i patientens röst när givaren 
appliceras på de övre loberna.

ANMÄRKNING: För att undvika direktkontakt med huden kan givaren placeras 
ovanpå tyget på ett tunt klädesplagg.

Om behandlingen behöver avbrytas, gör ett tryck på PAUSE så att behandlingen 
uppehålls tills du trycker på START igen.

STEG 8: Applicera inte något tryck på givaren när den är placerad på bröstet. 
Se till att den sluter helt tätt. Givaren är lättare att hålla när patienten är i lätt 
bakåtlutad position.

STEG 9: Efter behandlingen trycker du på PAUSE-knappen och stänger av 
strömknappen innan du kopplar ur.

ANMÄRKNING: Efter behandling är det inte ovanligt med rodnad på det område 
eller de områden som behandlats med Frequencer®  V2x.

VAR FÖRSIKTIG: FÖLJ ALLTID LÄKARES INSTRUKTIONER.

VAR FÖRSIKTIG: Pausa Frequencer® V2x i minst 5 minuter mellan 
behandlingarna i miljöer med flera patienter.

ANVÄND ALDRIG DENNA ANORDNING PÅ ÖRONEN.

A.  Frekvensnivån blir mest sannolikt inom ett intervall på 35–42 Hz.

B. Om patienten kan flåsa eller andas aktivt, kan det hjälpa till med  
      luftvägsreningen.

STEG 7: Applicera givaren på de olika bröstområdena i 2 minuter vardera. Börja 
med den undre högra och vänstra loben och arbeta dig uppåt på vardera sidan 
(se sidan 09). Behandlingen med Frequencer® V2x bör inte hålla på längre än 

[ 8 ] Rengöring
Det finns inga särskilda rutiner eller produkter för att rengöra Frequencer® V2x. 
Använd inga grova kemikalier på någon del av anordningen. Vi rekommenderar 
att Frequencer® V2x rengörs med en fuktig duk. För att ta bort envisa fläckar 
använder du varmt vatten och mild tvål, och torkar av tvålen med en ren, torr 
trasa.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Sänk inte ner någon del av Frequencer® V2x i vätska och skölj dem inte. 

Om du råkar spilla vätska på anordningen, koppla då bort enheten från 
strömkällan. Kontakta din Biomed-avdelning eller Dymedso direkt angående 
enhetens fortsatta säkerhet innan du börjar använda den igen.
Spruta inte rengöringsmedel eller andra vätskor i givarens främre öppning.

Använd inte desinfektionsmedel som innehåller fenol. Autoklavera eller rengör 
inte Frequencer® V2x eller dess tillbehör med starka aromatiska eller klorerade 
lösningar, keton-, eter- eller esterlösningar, vassa verktyg eller slipmedel. Sänk 
aldrig ner elkontakter i vatten eller andra vätskor.

Undvik elektrisk stöt genom att dra ur elsladden före rengöring. Sänk inte ned 
anordningen i några vätskor.

Inget särskilt underhåll krävs. Emellertid innehåller Frequencer® V2x ett 
litiumbatteri för att kunna visa tid och datum. Det batteriet bör fungera i många år. 
Om det slutar fungera måste du returnera enheten till tillverkaren, tillverkarens 
distributör eller auktoriserat ombud för att få det utbytt.

[ 9 ] Underhåll

[ 10 ] Förvaring

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER  
När de inte används ska alla komponenter läggas i bärväskan och förvaras 
på en torr plats vid en temperatur mellan 41 °F (5 °C) och 104 °F (40 °C). 
Om anordningen måste utsättas för extrem temperatur under en längre 
tidsperiod (t.ex. under en lång bilfärd) ska du låta den återgå till vanlig 
körningstemperatur innan den används. Om anordningen blir våt ska den 
torka helt och hållet innan den används.

Om du av någon anledning tycker att anordningen inte fungerar ordentligt, kan 
felsökningslistan nedan hjälpa dig att hitta orsaken till problemet. Om du inte 
kan lösa problemet kontaktar du leverantören i ditt land eller info@dymedso.
com. Försök inte reparera eller montera isär anordningen. Det gör att garantin 
blir ogiltig. Du ska inte under några omständigheter ändra på kabeln eller 
transformatorn. Använd endast produkter som säljs av DYMEDSO. Annars kan 
du skada anordningen och garantin kan bli ogiltig.

[ 11 ] Assistans
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När det behövs ska Frequencer® V2x och dess tillbehör kasseras i enlighet med 
lokala regelverk. Lägg märke till att det finns ett litiumbatteri i anordningen.

[12 ] Avfallshantering

PROBLEMLÖSNING MÖJLIGA ORSAKER

Styrenheten startar inte efter att 
man tryckt på strömbrytarknappen.

1. Strömförsörjningen är inte kopplad  
till anordningen. Kontrollera att  
kontakterna är inkopplade.

2. Kontrollera att strömförsörjningen  
är inkopplad i ett ordentligt eluttag.

3. Det är ingen ström i vägguttaget.   
Kontrollera att uttaget fungerar    
genom att koppla in en annan  
anordning (lampa, klocka).

Styrenheten startade men det 
kommer inget ljud från givaren.

Se till att styrenheten inte är på 
PAUSE och att behandlingsinten-
siteten är högre än 0 %.

Givaren fungerar men det går inte 
att justera frekvensnivån.

Kontakta DYMEDSO:s kundservice.

Givaren fungerar men det går inte 
att justera behandlingsintensiteten.

Kontakta DYMEDSO:s kundservice.

SÅ NÅR DU OSS
Kontakta din lokala representant.

[13 ] Problemlösning
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[ 14 ] Specifikationer

Temperatur: 
Luftfuktighet het: 

Atmosfäriskt tryck:

5 till 40 ºC
15 till 93 %, ej kondenserande 
700 hPa till 1 060 hPa

PRODUKTANVÄNDNING:

TRANSPORT OCH FÖRVARING:

Temperatur: -25 ºC (utan luftfuktighetskontroll) till + 
70 ºC (vid en luftfuktighet upp till 93 %,
ej kondenserande).

Luftfuktighet: 15 till 93 %, ej kondenserande

Överensstämmelse med standarder: IEC 60601-1 3.a edição

Driftläge: IEC 60601-1 3:e utgåvan

AC-strömförbrukning: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2 A

Typ av skydd mot 
elektrisk stöt:

             Dubbelisolerad elektrisk  
             utrustning av klass II

Skyddsgrad för 
patientansluten del mot elektrisk stöt

:

             Typ BF, flytande isolerad  
             patientansluten del

International skyddsklass: IP21, skyddad mot åtkomst till farliga 
delar av fingrar eller liknande föremål. 
Skyddad mot intrång av droppande 
vatten vid 15º lutning.
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[ 15 ] Krav gällande elektromagnetisk kompatibilitet

Frequencer® V2x bör användas i de elektromagnetiska miljöer som anges 
nedan. Användaren av Frequencer® V2x bör säkerställa att den används i en 
sådan miljö.

VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN – 
ELEKTROMAGNETISK EMISSION

EMISSIONSTEST ÖVERENSSTÄMMELSE
ELEKTROMAGNETISK 
MILJÖ – VÄGLED-
NING

RF-emission
CISPR 11

Grupp 1, klass B Frequencer® V2x 
använder radiofrekvent 
energi (RF) enbart för 
sin interna funktion. 
Därför är dess RF-
emission mycket låg 
och orsakar sannolikt 
inga störningar hos 
närliggande elektronisk 
utrustning.

RF-emission
CISPR 11

Grupp 1, klass B Frequencer® V2x är 
lämplig för användning 
i alla inrättningar, även 
hushåll och inrättningar 
som är direkt anslutna 
till det allmänna 
lågspänningsnät som 
strömförsörjer bostäder.

Övertonsemissioner
IEC 61000-3-2

Klass A Ingen

Spänningsfluktuationer/
flimmer
IEC 61000-3-3

Överensstämmande 
Ingen
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Frequencer® V2x är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som 
specificeras nedan. Användaren av Frequencer® V2x bör säkerställa att den 
används i sådan lämplig miljö.

VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN - 
ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

IMMUNITETS 
TEST

IEC 60601- 
TESTNIVÅ

ÖVERENSSTÄ 
MMELSENIVÅ

VÄGLEDNING FÖR 
ELEKTROMAGNETISK 
MILJÖ

Elektrostatisk 
urladdning (ESD)

± 6 kV ±6 kV contacto Golvet bör vara av 
trä, betong eller 
keramikplattor. 
Om golven är 
täckta med 
syntetmaterial, 
ska den relativa 
luftfuktigheten 
vara minst 30 %.

IEC 61000-4-2 ± 8 kV luft ± 8 kV luft

Snabba 
transienter/
pulsskurar IEC 
61000-4-4

±2 kV
för
strömförsörjnings- 
ledare
±1 kV
för ingång/utgång

±2 kV  
för
strömförsörjnings- 
ledare
± 1 kV
för ingångs-/
utgångsledare

Elnätet ska 
motsvara det som 
finns i en typisk 
kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

Stötpulser IEC 
61000-4-5

± 1 kV  
fas(er) till fas(er)
± 2 kV
fas(er) till jord

± 1 kV  
fas(er) till fas(er)
± 2 kV
fas(er) till jord

Elnätet ska 
motsvara det som 
finns i en typisk 
kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

VÄSENTLIGA PRESTANDA FÖR FREQUENCER® V2x

TYP MINIMALT MAXIMALT

Genererad frekvens 20 Hz 65 Hz
Utgående ljudtryck 0 PSI 0,4 PSI
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Kortvariga 
spänningssänkningar, 
spänningsavbrott och 

spänningsvariationer i 
strömförsörjningsingångs- 
ledare
IEC 6100-4-11

< 5 % UT
(> 95 % sänkning 
i UT) under 0,5 
cykel

40 % UT
(60 % sänkning i 
UT) under 5 cykler

70 % UT
(30 % sänkning 
i UT) under 25 
cykler

< 5 % UT
(> 95 % sänkning i 
UT) under 5 s

< 5 % UT
(> 95 % sänkning 
i UT) under 0,5 
cykel

40 % UT
(60 % sänkning  
i UT) under 5 cykler

70 % UT
(30 % sänkning 
i UT) under 25 
cykler

< 5 % UT
(> 95 % sänkning  
i UT) under 5 s

Nätströmkvaliteten 
ska vara den i ett 
typiskt hushåll 
eller sjukhus. Om 
användaren av 
Frequencer® V2x 
behöver fortsatt 
körning under 
strömavbrott, 
rekommenderas 
att Frequencer® 
V2x drivs från 
en oavbruten 
strömförsörjning 
(UPS) eller ett 
batteri.

Nätfrekvens  
50/60 Hz
Magnetfält  
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Om användaren 
upplever 
funktionsfel med 
Frequencer® 
V2x, kan det 
bli nödvändigt 
att placera 
Frequencer® V2x 
längre från källor 
till magnetfält som 
uppstår p.g.a. 
spänningsfrekvens.
Magnetfältet som 
uppstår p.g.a. 
spänningsfrekvens 
bör mätas på 
den avsedda 
installationsplatsen 
för att säkerställa 
att det är tillräckligt 
lågt.

Anmärkning: UT är AC-nätspänningen innan testnivån tillämpas. 
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VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN – 
ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Frequencer® V2x är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som 
specificeras nedan. Kunden eller användaren av Frequencer® V2x bör säkerställa 

att den används i en sådan miljö.

IMMUNITETS-
TEST

IEC 60601- 
TESTNIVÅ

ÖVERENSSTÄMMELS 
ENIVÅ

ELEKTROMAGNETISK MILJÖ 
– VÄGLEDNING

Ledningsbundna 
RF-fält 

IEC 61000-4-6

Utstrålade 
RF-fält

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

Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning ska 
inte användas närmare någon del 
av Frequencer® V2x, inklusive 
kablar, än det rekommenderade 
separationsavstånd som beräknats i 
ekvationen för sändarens frekvens

Rekommenderat 
separationsavstånd  

d =1,2√P

d =1,2√P 80 MHz a 800 MHz

d =2,3√P de 800 MHz a 2,5 GHz

där P står för sändarens märkuteffekt 
i watt (W) enligt uppgifter från 
sändarens tillverkare och d står för 
rekommenderat separationsavstånd i 
meter (m).

Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som 
fastställs genom en elektromagnetisk 
platsundersökninga, bör vara lägre 
än överensstämmelsenivån i varje 
frekvensintervallb.

Störningar kan uppstå i närheten av 
utrustning som märkts med följande 
symbol:

ANMÄRKNING 1     Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.
ANMÄRKNING 2    Dessa riktlinjer kanske inte är tillämpbara i alla situationer.Elektromagnetisk utbredning  
                                 påverkas av absorption och reflektion mot byggnader, föremål och människor.

a   Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radio (mobil-/trådlösa) telefoner och landmobilradio,  
     amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändning kan inte förutspås teoretiskt med precision. En  
     elektromagnetisk bedömning bör göras för att den elektromagnetiska miljön avseende fasta RF-sändare ska  
     kunna bedömas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där Frequencer® V2x används överstiger den  
     tillämpliga RF-överensstämmelsenivån ovan ska Frequencer® V2x observeras för att verifiera normal funktion.  
     Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, t.ex. omriktning eller omplacering av  
     Frequencer® V2x .

b   I frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.
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[ 16 ] Försiktighetsrutiner för elektrostatisk urladdning

Det rekommenderas att all personal som är inblandad i att montera och/eller 
installera Frequencer® V2x får en förklaring av varningssymbolen för ESD 
(elektrostatisk urladdning) och utbildning i försiktighetsrutiner för ESD. Se 
avsnittet nedan om rutiner för minimal elektrostatisk urladdning.

Det rekommenderas av Dymedso att all personal som är inblandad i att montera 
och/eller installera Frequencer® V2x får en förklaring och utbildning i rutinen för 
ESD.

RUTINER FÖR MINIMAL ELEKTROSTATISK URLADDNING

UTFORMNING MED IMMUNITET genom att produkter och anordningar 
utformas så att de är immuna och tillräckliga mot effekterna av elektrostatisk 
urladdning (ESD).

DEFINIERA KONTROLLNIVÅN som behövs i din miljö.

IDENTIFIERA OCH DEFINIERA de elektrostatiskt skyddade områdena (EPA), 
de områden där du kommer att hantera känsliga delar.

ELIMINERA OCH MINSKA ALSTRINGEN genom att minska på och ta bort 
processer som alstrar statisk elektricitet, hålla processer och material på samma 
elektrostatiska potential samt tillhandahålla lämpliga jordförbindelser för att 
minska alstrandet och ackumuleringen av laddningar.

AVLED OCH NEUTRALISERA genom att jorda, jonisera och använda ledande 
och avledande material för statisk kontroll.

SKYDDA PRODUKTER FRÅN ESD genom korrekt jordning eller förbikoppling 
och genom att använda förpacknings- och materialhanteringsprodukter med 
statisk kontroll.
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Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil 
RF-kommunikationsutrustning och Frequencer® V2x

Frequencer® V2x är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där 
utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Kunden eller användaren av 
Frequencer® V2x kan förhindra elektromagnetisk störning genom att upprätthålla 
ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning 
(sändare) och Frequencer® V2x enligt nedanstående rekommendationer och i 
enlighet med kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Sändarens 
maximala 
märkuteffekt 
W

Separationsavstånd beroende på frekvensen för transmitter

150 kHz 
to 80 MHz 
outside ISM 
bands

150 kHz 
to 80 MHz 
outside ISM 
bands

80 MHz to 
800 MHz

800 MHz to 
2,5 GHz

0,01

0,1

1

10 

100

För sändare med en maximal märkuteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade 
separationsavståndet (d) i meter (m) bestämmas med hjälp av den ekvation som tillämpas på 
sändarens frekvens, där (P) är sändarens nominella maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens 
tillverkare.

ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre  
                             frekvensområdet.

ANMÄRKNING 2 ISM-banden (industriellt, vetenskapligt och medicinskt) mellan 150 kHz och 80  
                             MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till  
                             27,283 MHz och 40,66 MHz till 40,70 MHz.

ANMÄRKNING 3 En ytterligare faktor på 10/3 har införlivats i de formler som används för att  
                             beräkna det rekommenderade separationsavståndet för sändare i ISM- 
                             frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 Mhz och i frekvensintervallet 80 MHz  
                             till 2,5 GHz för att minska sannolikheten för att mobil/bärbar  
                             kommunikationsutrustning kan orsaka störningar om den råkar föras in i  
                             patientområden.

ANMÄRKNING 4 Dessa riktlinjer är kanske inte tillämpningsbara i varje enskilt fall.  
                             Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion mot  
                             byggnader, föremål och människor.

REKOMMENDERADE SEPARATIONSAVSTÅND MELLAN BÄRBAR OCH 
MOBIL RF-KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH FREQUENCER® V2x 
FÖR LIVSUPPEHÅLLANDE.

d = [ 3,5 ]
1 

12d = [ 
V

] 
2 

12 
d = [ ] 

E1 
d = [ 23 ]

E1 
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[ 17 ] FREQUENCER® V2x, delar och tillbehör

DYMV2x Frequencer® V2x styrenhet  

DYMPS  Strömförsörjning

DYMPC Elsladd

PATIENTINSTÄLLNINGAR
SJUKHUS, KLINIKER, LÅNGTIDSVÅRDINRÄTTNINGAR)

B. ENGÅNGSADAPTER MED FILTER  

A. GIVARE

DYMV2XTRMP Givare

DYMFLT4   Adapter rekommenderad för vuxna.

DYMFLT3   Adapter rekommenderad för kvinnor  
                     och unga vuxna.

DYMFLT2   Adapter rekommenderad för barn.

DYMFLT1T Adapter rekommenderad för mycket små barn.
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C. RULLSTÄLL

DYMRSN      Rullställ med fästplatta,  
                        handtag, två korgar och en  
                        strömförsörjningshållare.

HARD171     Stång, 34” (86,36 cm)

HARD172     Sockel med rullhjul, 21”  
                        (53,34 cm)

HARD176     Tillbehörskorg

HARD1710   Handtag 

HARD1712   Fixerad fästplatta

HARD1714   Hållare för strömförsörjning

D. BÄRVÄSKA MED RULLHJUL 

DYMCC Vadderad bärväska
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D. BÄRVÄSKA MED RULLHJUL 

DYMCC Vadderad bärväska
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