
  

 

 

Инструкция за употреба 
Уважаеми потребители, благодарим ви че закупихте нашия продукт. 

Това ръководство е написано и съставено в съответствие с директивата на Съвета MDD93 / 42 / EEC за медицински 

изделия и хармонизирани стандарти. Ръководството е написано за текущия импулсен оксиметър. В случай на 

модификации и надстройки на софтуера, информацията, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без 

предизвестие. 

Ръководството описва, в съответствие с характеристиките и изискванията на импулсния оксиметър, основната структура, 

функции, спецификации, правилните методи за транспортиране, инсталиране, използване, експлоатация, ремонт, 

поддръжка и съхранение и т.н., както и процедурите за безопасност за защита както на потребител и оборудване. За 

подробности вижте съответните глави. Моля, прочетете ръководството много внимателно, преди да използвате този уред. 

Тези инструкции описват експлоатационните процедури, които трябва да се спазват стриктно, неспазването на тези 

инструкции може да причини аномалии при измерване, повреда на оборудването и нараняване. Производителят НЕ носи 

отговорност за проблемите с безопасността, надеждността и производителността, както и за всякакви аномалии на 

мониторинга, лични наранявания и повреда на оборудването поради небрежност на потребителя от инструкциите за 

експлоатация. Гаранционното обслужване на производителя не покрива такива неизправности. 

 

Този продукт е медицинско изделие и може да се използва многократно.Сервизния му живот е 3 години. 

ВНИМАНИЕ: 

 Неудобно или болезнено усещане може да се появи, ако устройството се използва непрекъснато, особено за 

пациентите с микроциркулационна бариера. Препоръчва се сензорът да не се прилага върху един и същ 

пръст повече от 2 часа.. 

 За отделните пациенти трябва да има по-подробна проверка в процеса на поставяне. Устройството не може 

да бъде поставено върху оток и нежната тъкан.. 

 Светлината (инфрачервената светлина е невидима), излъчвана от устройството, е вредна за очите, така че 

потребителят и поддръжникът не могат да се взират в нея. 

 Пациентът не може да използва емайл или друг грим. 

 Ноктите на пациента не трябва да са много дълги 

 Моля, разгледайте относителното съдържание относно клиничните ограничения и предпазливост. 

 Това устройство не е предназначено за лечение. 

1 Безопастност 
1.1 Инструкции за безопастна употреба 

 Проверявайте периодично основното устройство и всички аксесоари, за да се уверите, че няма видими повреди, 

които могат да повлияят на безопасността на пациента и мониторинга на кабелите и преобразувателите. 

Препоръчва се устройството да се проверява поне веднъж седмично. Когато има очевидни повреди, спрете да 

използвате уреда. 

 Необходимата поддръжка трябва да се извършва САМО от квалифицирани сервизни инженери. Потребителите 

нямат право да го поддържат сами. 

 Оксиметърът не може да се използва заедно с устройства, които не са посочени в Ръководството за потребителя. С 

това устройство може да се използва само аксесоарът, който е назначен или препоръчителен от производителя.. 

 Този продукт е калибриран преди да напусне фабриката. 

1.2 Предупреждения 

 Опасност от експлозия - НЕ използвайте оксиметъра в среда с запалим газ, като някои запалими анестетици. 

 НЕ използвайте оксиметъра, докато тестваният е измерен чрез ЯМР и КТ. 

 Лице, което е алергично към гума, не може да използва това устройство. 

 Изхвърлянето на уреда за скрап и неговите аксесоари и опаковки (включително батерии, найлонови торбички, пяна 

и хартиени кутии) трябва да следва местните закони и разпоредби. 

 Моля, проверете опаковката преди употреба, за да се уверите, че устройството и аксесоарите са напълно в 

съответствие със списъка за опаковане, в противен случай устройството може да има възможност да работи 

необичайно.  

 Моля, не измервайте това устройство с тестова хартия за свързаната с него информация. 

1.3 Внимание 

 Пазете оксиметъра далеч от прах, вибрации, корозивни вещества, експлозивни материали, висока температура и 

влага. 

 Ако оксиметърът се намокри, моля спрете да го използвате. 

 Когато се пренася от студена среда към топла или влажна, моля, не го използвайте веднага.  

 НЕ използвайте клавишите на предния панел с остри материали.. 

 Не се разрешава дезинфекция на оксиметър с висока температура или високо налягане. Вижте Ръководството за 

потребителя в съответната глава за инструкции за почистване и дезинфекция. 

 Не позволявайте оксиметърът да бъде потопен в течност. Когато се нуждае от почистване, моля, избършете 

повърхността му с медицински алкохол и мек материал. Не пръскайте течност директно върху устройството. 

 Когато почиствате устройството с вода температурата трябва да бъде по ниска от 60С* 

 Що се отнася до твърде тънките или твърде студените пръсти, това вероятно би повлияло на нормалната мярка на 

SpO2 и честотата на пулса на пациентите, моля, закрепете дебелия пръст като палеца и средния пръст достатъчно 

дълбоко в сондата. 

 Да не се използва устройството на бебета. 

 Продуктът е подходящ за деца над четири години и възрастни (Теглото трябва да бъде между 15 кг и 110 кг).  

 Устройството може да не работи за всички пациенти. Ако не можете да постигнете стабилни показания, прекратете 

употребата. 

 Периодът на актуализация на данните е по-малък от 5 секунди, което е променливо в зависимост от различната 

индивидуална честота на пулса. 

 Формата на вълната е нормализирана. Моля, прочетете измерената стойност, когато формата на вълната на екрана е 

равномерна и стабилна, тук тази измерена стойност е оптимална стойност А формата на вълната в момента е 

стандартната. 

 Ако по време на тестовия процес на екрана се появят някои необичайни условия, издърпайте пръста и го поставете 

отново, за да възстановите нормалната употреба. 

 Устройството има нормален полезен живот в продължение на три години от първата електрифицирана употреба.  

 Висящото въже, прикрепено към продукта, е направено от неалергичен материал, ако определена група е 

чувствителна към окаченото въже, спрете да го използвате. Освен това обърнете внимание на използването на 

висящото въже, не го носете около врата, като избягвате да причинявате вреда на пациента. 

 Инструментът няма функция за аларма за ниско напрежение, той показва само ниско напрежение. Моля, сменете 

батерията, когато енергията на батерията се изразходва. 

 Когато параметърът е особено, уредът няма функция за аларма. Не използвайте устройството в ситуации, когато се 

изискват аларми.  

 Батериите трябва да бъдат премахнати, ако устройството ще се съхранява повече от един месец, в противен случай 

батериите могат да изтекат. 

 Гъвкава връзка свързва двете части на устройството. Не усуквайте и не дърпайте връзката. 

1.4 Индикация за употреба  

Fingertip Pulse Oximeter е неинвазивно устройство, предназначено за проверка на място на кислородно насищане на 

артериалния хемоглобин (SpO2) и пулса на възрастни и педиатрични пациенти в домашна и болнична среда 

(включително клинична употреба при интернисти / хирургия, анестезия, интензивни грижи и др.). Това устройство не е 

предназначено за непрекъснато наблюдение. 

 2 Обобщение 
Насищането на кръвта с кислород е процентът на HbO2 в общия Hb в кръвта, така наречената концентрация на O2 в 

кръвта. Това е важен био-параметър за дишането. За целите на измерването на SpO2 по-лесно и точно, нашата компания 

разработи импулсен оксиметър. В същото време устройството може едновременно да измерва честотата на 

пулса.Импулсният оксиметър се отличава с малък обем, ниска консумация на енергия, удобна работа и преносимост. 

Необходимо е само пациентът да постави един от пръстите си в фотоелектрически сензор на върха на пръста за 

диагностика и екранът на дисплея директно ще покаже измерената стойност на насищане на хемоглобина. 

2.1 Класификация 

Клас II b, (MDD93 / 42 / EEC IX Правило 10)) 

2.2 Характеристики 

 Работата с продукта е проста и удобна. 

 Продуктът е малък по обем, лек по тегло (общото тегло е около 50 грама, включително батериите) и удобен за 

носене. 

 Консумацията на енергия на продукта е ниска и двете първоначално оборудвани AAA батерии могат да работят 

непрекъснато в продължение на 20 часа. 

 Продуктът автоматично ще се изключи, когато в него няма сигнал в рамките на 5 секунди. 

 Режим на показване в 4 посоки без форма на вълната. 

 Режим на показване на вълновата форма като чертане или начин на запълване.  

2.3 Основни приложения и обхват на приложение 

Пулсовият оксиметър може да се използва за измерване на насищането на кислород в хемоглобина и честотата на пулса 

през пръста и да показва интензивността на пулса чрез лентовия дисплей. Продуктът е подходящ за използване в 

семейството, болницата (обикновена болница), кислородния бар, социалните медицински организации, а също и мярката 

за насищане с кислород и пулс. 

 Продуктът не е подходящ за употреба при непрекъснато наблюдение на пациентите. 

 Проблемът с надценяването би възникнал, когато пациентът страда от токсикоза, причинена от въглероден 

окис, не се препоръчва устройството да се използва при това обстоятелство. 

2.4 Изисквания за околната среда 

Среда за съхранение 

 a) Температура: -40℃~+60℃ 

 b) Относителна влажност: ≤95% 

 c) Атмосферно налягане: 500hPa~1060hPa 

Работна среда 

 a) Температура: 10℃~40℃ 

 b) Относителна влажност: ≤75% 

 c) Атмосферно налягане: 700hPa~1060hPa  

 3 Принцип на работа и предпазливост 
3.1 Принцип на измерване 

Принципът на оксиметъра е следният: Създава се формула за опит на процеса на данни, като се използва Законът на 

Ламберт Биир според характеристиките на абсорбцията на спектъра на редукционен хемоглобин (Hb) и оксихемоглобин 

(HbO2) в зони с блясък и близки инфрачервени лъчи. Принципът на работа на инструмента е: Технологията за 

фотоелектричен оксихемоглобинов контрол е приета в съответствие с технологията за сканиране и запис на импулсно 

капацитет, така че два лъча с различна дължина на вълната на светлините могат да бъдат фокусирани върху върха на 

човешкия нокът чрез сензор за пръстови скоби в перспектива. Тогава измереният сигнал може да бъде получен от 

фоточувствителен елемент, информацията, получена чрез която ще бъде показана на екрана чрез обработка в електронни 

схеми и микропроцесор. 

 

                                          Figure 1 Operating principle 

3.2 Внимание 

1. Пръстът трябва да бъде поставен правилно (вижте приложената илюстрация на това ръководство, Фигура 5), иначе 

може да причини неточно измерване. 

2. Сензорът SpO2 и фотоелектричната приемна тръба трябва да бъдат разположени така, че артериолата на субекта да е 

в положение между тях． 

3. Сензорът SpO2 не трябва да се използва на място или крайник, обвързан с артериален канал или маншет за кръвно 

налягане или на интравенозно инжектиране. 

4. Уверете се, че оптичният път е свободен от всякакви оптични препятствия като гумирана тъкан. 

5. Прекомерната околна светлина може да повлияе на резултата от измерването. Включва флуоресцентна лампа, двойна 

рубинова светлина, инфрачервен нагревател, пряка слънчева светлина и др. 

6. Силното действие на обекта или екстремните електрохирургични смущения също могат да повлияят на точността. 

3.3 Клинични ограничения 

1. Тъй като измерването се взема въз основа на артериолен импулс, е необходим значителен пулсиращ кръвен поток на 

субекта. За обект със слаб пулс поради шок, ниска температура на околната среда / тялото, голямо кървене или 

използване на съдово контрактиращо лекарство, формата на вълната SpO2 (PLETH) ще намалее. В този случай 

измерването ще бъде по-чувствително към смущения. 

2. За тези със значително количество оцветяващо лекарство за разреждане (като метиленово синьо, индиго зелено и 

кисело индиго синьо), или въглероден оксид хемоглобин (COHb), или метионин (Me + Hb) или тиосалицилов 

хемоглобин, и някои с проблем с иктер определянето на SpO2 от този монитор може да е неточно. 

3. Лекарствата като допамин, прокаин, прилокаин, лидокаин и бутакаин също могат да бъдат основен фактор, обвиняван 

за сериозна грешка в измерването на SpO2.  

4. Тъй като стойността на SpO2 служи като референтна стойност за преценка на анемичната аноксия и токсичната 

аноксия, някои пациенти със сериозна анемия също могат да докладват за добро измерване на SpO2. 

 4 Технически спецификации 
1) Формат на дисплея: OLED ; 

   SpO2 Обхват на измерване: 0% ~ 100%; 

   Обхват на измерване на честотата на пулса: 30 увм ~ 250 увм; 

   Дисплей с пулсова вълна: дисплей на колона и дисплей на формата на вълната. 

2) Изисквания за захранване: 2 × 1.5V AAA алкална батерия (или вместо това се използва акумулаторна батерия), 

адаптивен обхват: 2.6V-3.6V. 

3) Консумация на енергия: По-малка от 30mA. 

4) Резолюция: 1% за SpO2 и 1 bpm за пулс. 

5) Точност на измерване: ± 2% на етап от 70% -100% SpO2 и безсмислено, когато етапът е по-малък от 70%. ± 2 удара в 

минута по време на обхвата на пулса от 30-99 удара в минута и ± 2% при обхвата на пулса от 100 ~ 250 удара в 

минута .  

6) Измерване на ефективността при слабо състояние на пълнене: Изпълнение на измерване при слабо състояние на 

пълнене: SpO2 и честотата на пулса могат да бъдат показани правилно, когато съотношението на импулсно запълване 

е 0,4%. Грешката на SpO2 е ± 4%, грешката на честотата на пулса е ± 2 bpm в диапазона на честотата на пулса от 30 ~ 

99 bpm и ± 2% по време на диапазона на честотата на импулсите от 100 ~ 250 bpm . 

7) Устойчивост към заобикаляща светлина: Отклонението между стойността, измерена в състояние на изкуствена 

светлина или естествена светлина на закрито и тази на тъмната стая е по-малко от ± 1% 

8) Оборудван е с функционален превключвател. Оксиметърът може да бъде изключен, в случай че нито един пръст не е 

в оксиметъра в рамките на 5 секунди.   

9) Оптичен сензор 

   Червена светлина (дължината на вълната е 660nm, 6.65mW)  

   Инфрачервена (дължината на вълната е 880nm, 6.75mW)                                   

 5 Аксесоари 
 Въже за окачване; 

 Две батерии (не задължителни) 

 Инструкция за употреба. 

 6 Инсталация 
6.1 Изглед на предния панел 

      

             Фигура 2 Изглед отпред            Фигура 3 : батерии          Фигура 4 Монтиране на въжето 

6.2 Батерия 

Стъпка 1. Вижте фигура 3. и поставете правилно двете батерии с размер AAA в правилната посока. 

Стъпка 2. затворете капака.  

 Моля, внимавайте, когато поставяте батериите, тъй като неправилното поставяне може да повреди устройството  

6.3 Монтиране на висящото въже  

Стъпка 1. Поставете края на въжето през отвора. 

Стъпка 2. Поставете друг край на въжето през първия и след това го затегнете. 

 7 Ръководство за експлоатация 
1) Поставете правилно двете батерии в посоката и след това поставете капака. 

2) Отворете клипа, както е показано на Фигура 5.  

 

Пулс Оксиметър 

Инструкция за употреба 



  

 

 

                                   Фигура 5 Поставете пръста на място 

3) Нека пръстът на пациента се постави в гумените възглавници на скобата (уверете се, че пръстът е в правилната 

позиция) и след това клипнете пръста. 

4) Натиснете бутона за превключване веднъж на предния панел. 

5) Не разклащайте пръста и поддържайте пациента спокойно по време на процеса. Междувременно човешкото тяло не 

се препоръчва в състояние на движение. 

6) Вземете информацията директно от екрана. 

7) Бутона има три функции. Когато устройството е изключено, натискането на бутона може 

да го отвори; Когато устройството е включено, краткото натискане на бутона може да промени посоката на екрана; 

Когато устройството е включено, продължителното натискане на бутона може да промени яркостта на екрана. 

    Натиснете бутона кратко, когато устройството е включено, режимът на дисплея ще се промени, показва се както 

следва фигурата: 

                      

         Фигура 6 дисплей едно           Фигура 7 дисплей две            Фигура 6 дисплей три 

                      

        Фигура 9 дисплей четири          Фигура10 дисплей пет           Фигура 11 дисплей шест 

 Ноктите и луминесцентната тръба трябва да са от една и съща страна. 

 8 Ремонт и поддръжка 
 Моля, сменете батериите, когато ниското напрежение се показва на екрана. 

 Моля, почистете повърхността на устройството, преди да го използвате. Първо избършете устройството с 

медицински алкохол и след това го оставете да изсъхне на въздух или го почистете със суха чиста тъкан.  

 Използвайте медицински алкохол за дезинфекция на продукта след употреба. 

 Моля, извадете батериите, ако оксиметърът не се използва дълго време. 

 Най-добрата среда за съхранение на устройството е - 40ºC до 60ºC околната температура и не по-висока от 95% 

относителна влажност.  

 

  Стерилизация под високо налягане не може да се използва за това устройство.  

  Не потапяйте устройството в течност. 

  Препоръчва се устройството да се съхранява в суха среда. Влажността може да намали полезния живот на 

устройството или дори да го повреди. 

 9 Отстраняване на неизправности 

Проблем Възможна причина Решение 

SpO2 и сърдечен 

ритъм не могат да се 

показват нормално 

1. Пръстът не е правилно позициониран. 

2. SpO2 на пациента е твърде нисък, за да 

бъде открит.  

1. Поставете пръста правилно и 
опитайте отново. 
2. Опитайте отново; Отидете в болница 
за диагностика, ако сте сигурни, че 
устройството работи добре. 

SpO2 и сърдечния 

ритъм не се показват 

стабилно 

1. 1. Пръстът не е поставен вътре достатъчно 

дълбоко. 

2. 2. Пръстът се тресе или пациентът се 

движи. 

1. Поставете пръста правилно и 
опитайте отново. 
2. Нека пациентът да запази спокойствие 

Устройството не може 

да бъде включено 

1. Батериите са изтощени или почти 
изтощени. 
2. Батериите не са поставени правилно. 
3. Неизправността на устройството. 

1. Батериите са изтощени или почти 
изтощени. 
2. Батериите не са поставени правилно. 
3. Неизправността на устройството.. 

Дисплеят се изключва 

внезапно 

1. Устройството ще се изключи автоматично, 
когато не получи сигнал в рамките на 5 
секунди. 
2. Батериите са почти изтощени. 

1. Нормално. 

2. Сменете батериите. 

 10 Символи 

Символ Описание 

 
Тип BF 

 
Вижте ръководството с инструкции / брошурата 

 Импулсното насищане с кислород (%) 

PRbpm Честота на пулса (увм) 

 
Индикацията за напрежението на батерията е недостатъчна (сменете батерията навреме, за да 

избегнете неточната измерване) 

 
1. не е поставен пръст 

2. Индикатор за неадекватност на сигнала 

 
положителен електрод на батерията 

 катод на батерията 

 

1.1. Превключвател на захранването 

2.2. промяна на посоката на екрана 

3.3. Променете яркостта на екрана 

SN Сериен номер     

 
Инхибиране на алармата 

 

WEEE (2002/96/EC) 

IP22 Международна защита 

  
Този артикул е в съответствие с Директива 93/42 / ЕИО за медицинските изделия от 14 юни 

1993 г., директива на Европейската икономическа общност. 

 11 Спецификация на функцията 
Показване на информация Режим на показване 

Импулсното насищане с кислород (SpO2) OLED 

Честота на пулса (PR) OLED 

Интензивност на импулса (стълбовидна 
диаграма) 

OLED графичен дисплей 

Пулсова вълна OLED 

Спецификация на параметър SpO2 

Обхват на измерване 0% ~ 100%, (разделителната способност е 1%). 

Точност 70% ~ 100%: ± 2%, под 70% неуточнено. 

Оптичен сензор Червена светлина (дължината на вълната е 660nm) 

Инфрачервена (дължината на вълната е 880nm) 

Спецификация на импулсния параметър 

Обхват на измерване 30bpm ~ 250bpm (разделителната способност е 1 bpm) 

Точност ± 2bpm или ± 2% изберете по-голям 

Интензивност на пулса 

Обхват Непрекъснато показване на графики, по-високият дисплей показва 

по-силен пулс. 

Изискване за батерията 

Алкални батерии 1,5V (размер AAA) × 2 или акумулаторна батерия                                                                                                                   

Полезен живот на батерията 

Две батерии могат да работят непрекъснато в продължение на 20 часа 

Размери и тегло 

Размери 57 (Д) × 31 (Ш) × 32 (В) мм 

Тегло Около 50g (с батериите) 

 

Приложение 
Насоки и декларация на производителя - електромагнитно излъчванеза всички ОБОРУДВАНИЯ и СИСТЕМИ 

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии 

Импулсният оксиметър CMS50D е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. 

Клиентът на потребителя на импулсния оксиметър CMS50D трябва да гарантира, че той се използва в такава среда. 

Тест за емисии съответствие Насоки за електромагнитна среда 

РЧ емисии 

CISPR 11 

Група 1 Импулсният оксиметър CMS50D използва радиочестотна 

енергия само за тяхната вътрешна функция. Следователно 

неговите RF емисии са много ниски и е малко вероятно да 

причинят смущения в близкото електронно оборудване. 

РЧ емисии 

CISPR 11 

Клас Б Импулсният оксиметър CMS50D е подходящ за използване 

във всички заведения, включително битови заведения и тези, 

които са директно свързани към обществената мрежа за ниско 

напрежение, която захранва сгради, използвани за битови 

цели. 

Хармонични емисии 

IEC 61000-3-2 

Не е приложимо 

Колебания на 
напрежението / 
излъчване на трептене 
IEC 61000-3-3 

Не е приложимо 

 

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивостза всички ОБОРУДВАНИЯ и 

СИСТЕМИ 

Насоки и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост 

Импулсният оксиметър CMS50D е предназначен за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. 

Потребителят на CMS50D импулсен оксиметър трябва да гарантира, че се използва в такава среда. 

Тест за имунитет 
IEC60601 ниво на 
изпитване Ниво на съответствие Насоки за електромагнитна среда 

Електростатичен 

разряд (ESD) IEC 

61000-4-2 

± 6KV контакт 

± 8KV въздух 

± 6KV контакт 

± 8KV въздух 

Подовете трябва да са дървени, 

бетонни или керамични плочки. Ако 

подът е покрит със синтетичен 

материал, относителната влажност 

трябва да бъде най-малко 30%. 

Честота на 

захранване (50Hz) 

магнитно поле 

IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m Честотните магнитни полета трябва 

да бъдат на нива, характерни за 

типично място в типична търговска 

или болнична среда 

 

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивостза ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ, 

които не са животоподдържащи 

Насоки и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост 

Импулсният оксиметър CMS50D е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. 

Клиентът или потребителят на импулсен оксиметър CMS50D трябва да гарантира, че се използва в такава среда. 

Тест за 

имунитет 

IEC60601 

ниво на 

изпитване 

 

Ниво на 

съответствие Електромагнитна среда-насоки 

Излъчен RF 

IEC 

61000-4-3 

3V / m 

80MHz до 

2.5GHz 

3V/m Преносимото и мобилно RF оборудване за комуникация не трябва 

да се използва по-близо до която и да е част от импулсния 

оксиметър CMS50D, включително кабели, от препоръчаното 

разстояние на разделяне, изчислено от уравнението, приложимо за 

честотата на предавателя. 

препоръчително разстояние на разделяне 

P
E

d 









1

5.3
  80MHz to 800MHz 

P
E

d 









1

7
  800MHz to 2.5GHz 

Където P е максималната изходна мощност на предавателя във 

ватове (W) според производителя на предавателя, а d е 

препоръчителното разстояние на разделяне в метри (m).Силата на 

полето от фиксирани RF предаватели, определена чрез 

електромагнитно изследване на площадката, a трябва да бъде 

по-малка от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон. 

BВ близост до оборудването, маркирано със следния символ, могат 

да възникнат смущения:: 

   

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80MHz и 800MHz се прилага по-високият честотен диапазон. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се 

влияе от поглъщането и отражението от структури, предмети и хора. 

a   Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радио (клетъчни / безжични) телефони и 

наземни мобилни радиостанции, аматьорско радио, AM и FM радио излъчване и телевизионно излъчване не може да 

се прогнозира теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната среда, дължаща се на неподвижни RF 

предаватели, трябва да се обмисли електромагнитно проучване на мястото. Ако измерената напрегнатост на полето в 

мястото, в което се използва импулсният оксиметър CMS50D, надвишава приложимото ниво на радиочестотно 

съответствие по-горе, трябва да се наблюдава пулсов оксиметър CMS50D, за да се провери нормалната работа. Ако се 

наблюдава необичайна производителност, може да са необходими допълнителни мерки, като например 

преориентиране или преместване на пулсовия оксиметър CMS50D. 
b      В честотния диапазон 150 KHz до 80 MHz, силата на полето трябва да бъде по-малка от 3V / m.  

               Препоръчителни разстояния за разделяне между преносими и мобилни устройства 

RF комуникационно оборудване и ОБОРУДВАНЕТО или СИСТЕМАТА 

за ОБОРУДВАНЕ или животоподържаща система 

Препоръчителни разстояния за разделяне между 

преносимо и мобилно RF комуникационно оборудване и импулсен оксиметър CMS50D 

Импулсният оксиметър CMS50D е предназначен за използване в електромагнитната среда, в която се контролират 

излъчените RF смущения. Клиентът или потребителят на импулсния оксиметър CMS50D може да помогне за 

предотвратяване на електромагнитни смущения, като поддържа минимално разстояние между преносимо и мобилно 

RF комуникационно оборудване (предаватели) и импулсен оксиметър CMS50D, както се препоръчва по-долу, в 

съответствие с максималната изходна мощност на комуникационното оборудване. 

Номинална максимална 

изходна мощност на 

предавателя (W) 

Разстояние на разделяне според честотата на предавателя 

(м) 

150KHz to 80MHz 

P
E

d 









1

5.3    

80MHz to 800MHz 

P
E

d 









1

5.3    

800MHz to 2.5GHz  

P
E

d 









1

7    

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 

За предаватели, оценени с максимална изходна мощност, която не е изброена по-горе, препоръчителното разделяне, 

отдалечено в метри (m), може да бъде оценено с помощта на уравнението, приложимо за честотата на предавателя, 

където P е максималната изходна мощност на предавателя във ватове (W ) според производителя на предавателя. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80MHz и 800MHz се прилага разстоянието за разделяне за по-високия честотен диапазон. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се 

влияе от абсорбцията и отражението от структури, предмети и хора. 

 


