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„AirMini™“ 
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė ir atsparumas 
EMS atžvilgiu elektrinei medicinos įrangai būtinos ypatingos atsargumo priemonės; ją įrengiant ir paruošiant eksploatacijai reikia vadovautis šiame 
dokumente pateikta EMS informacija. 

Šiuo metu ši deklaracija taikoma šiam „ResMed“ prietaisui: 

• „AirMini™“ 
 

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis spinduliavimas 
Šis prietaisas skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas 
tokioje aplinkoje. 

Emisijos patikra Režimo laikymasis Elektromagnetinė aplinka – gairės 
Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 1 grupė Įrenginys naudoja RD energiją tik vidinėms funkcijoms. Todėl jų skleidžiama 

radijo dažnių spinduliuotė labai nedidelė ir neturėtų trikdyti greta esančios 
elektroninės įrangos veikimo. 

Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 B klasė Įrenginys yra tinkamas naudoti visose patalpose, įskaitant gyvenamąsias ir 
tiesiogiai prijungtas prie valstybinio žemos įtampos tinklo, aprūpinančio 
komunalinės paskirties pastatus. 

Harmoninė spinduliuotė  
IEC 61000-3-2 

A klasė  

Įtampos svyravimų / mirgėjimų emisijos IEC 61000-3-3 Atitinka reikalavimus  
 

 ĮSPĖJIMAS 
• Prietaiso negalima naudoti greta kitos įrangos arba įrenginius sudėjus vieną ant kito. Jei būtina naudoti greta arba sudėjus, reikia stebėti, 

ar prietaisas veikia normaliai esant konfigūracijai, pagal kurią bus naudojamas. 

• Nerekomenduojama naudoti kitų nei specialiai šiam prietaisui nurodytų priedų. Jie gali padidinti spinduliuotę ar sumažinti prietaiso 
atsparumą. 

 

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas 
Šis prietaisas skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas 
tokioje aplinkoje. 

Atsparumo patikrinimas Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka – gairės 
Elektrostatinė iškrova (ESI) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kontaktuojant 
±15 kV oru 

Grindys turi būti medinės, betoninės arba išklotos keraminėmis plytelėmis. Jei grindys dengtos 
sintetine medžiaga, drėgnis turi būti bent 30 %. 

Elektrinis spartusis 
pereinamasis vyksmas / impulsų 
vora, IEC 61000-4-4 

±2 kV  
±1 kV srovės įėjimo / išėjimo linijoms 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba kitokios įstaigos 
aplinkoje. 

Viršįtampis  
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferencialinis režimas 
±2 kV įprastinis režimas 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba kitokios įstaigos 
aplinkoje. 

Įtampos kryčiai, trumpieji trūkiai 
ir pokyčiai maitinimo įvesties 
linijose, IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba kitokios įstaigos 
aplinkoje. 
Jeigu šio įrenginio naudotojui reikia toliau su juo dirbti esant elektros įtampos pertrūkiams, 
rekomenduojama srovę šiam įrenginiui tiekti per nepertraukiamos srovės šaltinį. 

Tinklo dažnio (50 / 60 Hz) 
magnetinis laukas, 
IEC 61000-4-8 

30 A/m Elektros srovės dažnio sukuriamo magnetinio lauko lygis turi būti toks pat, kaip įprastoje vietoje, 
esančioje ligoninės arba kitos įstaigos aplinkoje. 

Laidininkais sklindantys RD 
IEC 61000-4-6 

10 Vrms 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 

„AirMini“ atitinka visus elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus (EMS), pagal IEC60601-1-2:2014 
standartą taikomus gyvenamajai, komercinei ir lengvosios pramonės aplinkai. Nešiojamoji ir mobilioji 
RD ryšio įranga turi būti naudojama ne arčiau nuo bet kurios aparato dalies, įskaitant kabelius, nei 
rekomenduojamas 10 cm skiriamasis atstumas. „AirMini“ buvo sukonstruotas taip, kad atitiktų EMS 
standartus. Tačiau, jei įtariate, kad aparatui veikimui (pvz., slėgiui ar srautui) daro įtaką kita įranga, 
perkelkite aparatą toliau nuo galimo trukdžių šaltinio. 
„AirMini“ atitinka JAV federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalies reikalavimus ir „Industry 
Canada“ RSS standartus, kurie netaiko licencijų. Naudojant būtina atsižvelgti į šias dvi sąlygas: šis 
aparatas negali sukelti žalingųjų trukdžių, taip pat šis aparatas turi priimti visus įeinančius trukdžius, 
įskaitant trukdžius, galinčius nepageidaujamai sutrikdyti veikimą. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
papildomos informacijos apie JAV federalinės ryšių komisijos (FCC) taisykles ir IC atitiktį šiam aparatui 
rasite adresu www.resmed.com/downloads/devices. 

Spinduliuojamas RD 
IEC 61000-4-3 

9 –85 V/m esant dažniui iki 
5,785 GHz 
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„Air10™ Series“ |„ Lumis™ Series“ | „Stellar™“ | „Astral™“ | RCM | RCMH 
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė ir atsparumas 
EMS atžvilgiu elektrinei medicinos įrangai būtinos ypatingos atsargumo priemonės; ją įrengiant ir paruošiant eksploatacijai reikia vadovautis šiame 
dokumente pateikta EMS informacija. 

Šiuo metu ši deklaracija taikoma šiems „ResMed“ prietaisams: 

• „Air10™ Series“ 

• „Lumis™ Series“ 

• „Stellar™“ 

• „Astral™“  

• „ResMed“ jungiamumo modulis („ResMed“ Connectivity Module, RCM) 

• „ResMed“ jungiamumo modulis ligoninei (ResMed Connectivity Module for Hospital, RCMH) 
 

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis spinduliavimas 
Šie prietaisai skirti naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje 
aplinkoje. 

Emisijos patikra Režimo laikymasis Elektromagnetinė aplinka – gairės 
Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 1 grupė Įrenginys naudoja RD energiją tik vidinėms funkcijoms. Todėl jų skleidžiama radijo 

dažnių spinduliuotė labai nedidelė ir neturėtų trikdyti greta esančios elektroninės 
įrangos veikimo. 

Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 B klasė Įrenginys yra tinkamas naudoti visose patalpose, įskaitant gyvenamąsias ir 
tiesiogiai prijungtas prie valstybinio žemos įtampos tinklo, aprūpinančio 
komunalinės paskirties pastatus. 

Harmoninė spinduliuotė  
IEC 61000-3-2 

A klasė  

Įtampos svyravimų / mirgėjimų emisijos IEC 61000-3-3 Atitinka reikalavimus  
 

 ĮSPĖJIMAS 
• Prietaiso negalima naudoti greta kitos įrangos arba įrenginius sudėjus vieną ant kito. Jei būtina naudoti greta arba sudėjus, reikia stebėti, 

ar prietaisas veikia normaliai esant konfigūracijai, pagal kurią bus naudojamas. 

• Nerekomenduojama naudoti kitų nei specialiai šiam prietaisui nurodytų priedų (pavyzdžiui, laidų, drėkintuvų). Dėl jų gali padidėti prietaiso 
išmetamų teršalų kiekis arba sumažėti jo atsparumas 

 

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas 
Prietaisai skirti naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje 
aplinkoje. 

Atsparumo patikrinimas IEC60601-1-2 bandymo lygis – 
prietaisas yra išbandytas pagal 
atitikties lygį 

Elektromagnetinė aplinka – gairės 

Elektrostatinė iškrova (ESI) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kontaktuojant 
±15 kV oru 

Grindys turi būti medinės, betoninės arba išklotos keraminėmis plytelėmis. Jei grindys dengtos 
sintetine medžiaga, drėgnis turi būti bent 30 %. 

Elektrinis spartusis 
pereinamasis vyksmas / impulsų 
vora, IEC 61000-4-4 

±2 kV maitinimo linijoms 
±1 kV srovės įėjimo / išėjimo linijoms 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba kitokios įstaigos 
aplinkoje. 

Viršįtampis  
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferencialinis režimas 
±2 kV įprastinis režimas 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba kitokios įstaigos 
aplinkoje. 

Įtampos kryčiai, trumpieji trūkiai 
ir pokyčiai maitinimo įvesties 
linijose, IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciklo 
Esant 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
ir 315° 
0 % UT; 1 ciklas 
70 % UT; 25/30 ciklų. Viena fazė: esant 0° 
0 % UT; 250/300 ciklų 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba kitokios įstaigos 
aplinkoje. 
Jeigu šio įrenginio naudotojui reikia toliau su juo dirbti esant elektros įtampos pertrūkiams, 
rekomenduojama srovę šiam įrenginiui tiekti per nepertraukiamos srovės šaltinį. 

Tinklo dažnio (50 / 60 Hz) 
magnetinis laukas, 
IEC 61000-4-8 

30 A/m Elektros srovės dažnio sukuriamo magnetinio lauko lygis turi būti toks pat, kaip įprastoje vietoje, 
esančioje ligoninės arba kitos įstaigos aplinkoje. 

Laidininkais sklindantys RD 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 
6 Vrms  
ISM dažnio juostose nuo 150 kHz iki 80 
MHz 

Nešiojamieji ir mobilieji RD ryšio prietaisai turi būti naudojami ne mažesniu atstumu nuo bet kurios 
įrenginio dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas skiriamasis atstumas, nustatomas pagal 
siųstuvo dažniui taikomą lygtį. 
Rekomenduojamas atskyrimo atstumas 
d = 0,6 √P 

Čia (P) yra didžiausia siųstuvo nustatyta galia vatais (W), remiantis siųstuvo gamintoju, o d yra 
rekomenduojamas atstumas metrais (m). Stacionariųjų radijo dažnių siųstuvų laukų stipriai, nustatyti 
atliekant elektromagnetinį vietos tyrimąa, neturi viršyti visų dažnio diapazonų atitikties lygio. Šalia 

toliau parodytu simboliu pažymėtos įrangos gali atsirasti trikdžių:  

Spinduliuojamas RD 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,7 GHz 
(Profesionali sveikatos priežiūra) 
10 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,7 GHz  
(Namų sveikatos priežiūra) 

a Lauko stiprumas iš fiksuotų siųstuvų, pvz., pagrindinių radijo (tinklinių ar bevielių) telefonų stočių ir žemės mobiliųjų radijų, mėgėjų radijo, AM ir FM radijo bei TV transliacijų, negali 
būti tiksliai teoriškai nuspėjamas. Norint įvertinti stacionariojo radijo dažnių siųstuvo elektromagnetinę aplinką, reikėtų atlikti elektromagnetinį vietos tyrimą. Jei vietoje, kurioje 
įrenginys naudojamas, nustatytas lauko stipris viršija taikomą pirmiau nurodytą RD atitikties lygį, reikia stebėti, ar įrenginys veikia normaliai. Jeigu pastebima nenormalių nuokrypių, 
gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pakeisti įrenginio kryptį arba perkelti jį į kitą vietą. 
Pastabos: 
• Ut yra kintamosios srovės elektros tinklo įtampa prieš taikant bandymo lygį. 

• Šios gairės tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinių bangų sklidimui turi įtakos sugertis ir atspindžiai nuo statinių, objektų ir žmonių. 
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Galimas elektromagnetinių trikdžių poveikis (taikomas ventiliatoriams) 
Dėl elektromagnetinių trikdžių prarastos ar susilpnėjusios šios klinikinės funkcijos gali nulemti pavojų pacientų saugumui: 

• Ventiliacijos valdymo tikslumas 

• Kvėpavimo takų slėgio ir tūrio stebėjimo tikslumas 

• Terapijos aliarmai. 
Šį susilpnėjimą galima nustatyti remiantis toliau nurodomų prietaiso veikimu: 

• Nepastovi ventiliacija 
• Greiti stebimų parametrų svyravimai 

• Klaidingas terapijos ar techninių aliarmų suaktyvinimas (pavyzdžiui., sistemos gedimas arba ryšio su akumuliatoriumi praradimo aliarmai) 
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„S9™ Series“  
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė ir atsparumas 
EMS atžvilgiu elektrinei medicinos įrangai būtinos ypatingos atsargumo priemonės; ją įrengiant ir paruošiant eksploatacijai reikia vadovautis šiame 
dokumente pateikta EMS informacija. 

Šiuo metu ši deklaracija taikoma šiems „ResMed“ prietaisams: 

• „S9™ Series“ (su arba be „H5i™“ ir „ClimateLine™“) 
 

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis spinduliavimas 
Šie prietaisai skirti naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje 
aplinkoje. 

Emisijos patikra Režimo laikymasis Elektromagnetinė aplinka – gairės 
Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 1 grupė Įrenginys naudoja RD energiją tik vidinėms funkcijoms. Todėl jų skleidžiama radijo 

dažnių spinduliuotė labai nedidelė ir neturėtų trikdyti greta esančios elektroninės 
įrangos veikimo. 

Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 

su arba be USB adapterio 
su arba be oksimetro adapterio 

B klasė Įrenginys yra tinkamas naudoti visose patalpose, įskaitant gyvenamąsias ir 
tiesiogiai prijungtas prie valstybinio žemos įtampos tinklo, aprūpinančio 
komunalinės paskirties pastatus. 

Harmoninė spinduliuotė  
IEC 61000-3-2 

su arba be USB adapterio 
su arba be oksimetro adapterio 

A klasė  

Įtampos svyravimų / mirgėjimų emisijos IEC 61000-3-3 

su arba be USB adapterio 
su arba be oksimetro adapterio 

Atitinka reikalavimus  

 

 ĮSPĖJIMAS 
• Prietaiso negalima naudoti greta kitos įrangos arba įrenginius sudėjus vieną ant kito. Jei būtina naudoti greta arba sudėjus, reikia stebėti, 

ar prietaisas veikia normaliai esant konfigūracijai, pagal kurią bus naudojamas. 
• Nerekomenduojama naudoti kitų nei specialiai šiam prietaisui nurodytų priedų. Jie gali padidinti spinduliuotę ar sumažinti prietaiso 

atsparumą. 
 

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas 
Įrenginys skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje 
aplinkoje. 

Atsparumo 
patikrinimas 

IEC60601-1-2 bandymo lygis Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka – gairės 

Elektrostatinė iškrova 
(ESI) IEC 61000-4-2 

±6 kV kontaktuojant 
±8 kV oru 

±6 kV kontaktuojant 
±8 kV oru 

Grindys turi būti medinės, betoninės arba išklotos keraminėmis plytelėmis. Jei 
grindys dengtos sintetine medžiaga, drėgnis turi būti bent 30 %. 

Elektrinis spartusis 
pereinamasis vyksmas / 
impulsų vora, 
IEC 61000-4-4 

±2 kV maitinimo linijoms 
±1 kV srovės įėjimo / išėjimo 
linijoms 

±2 kV 
Netaikoma 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba 
kitokios įstaigos aplinkoje. 

Viršįtampis  
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferencialinis režimas 
±2 kV įprastinis režimas 

±1 kV diferencialinis režimas 
±2 kV įprastinis režimas 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba 
kitokios įstaigos aplinkoje. 

Įtampos kryčiai, trumpieji 
trūkiai ir pokyčiai 
maitinimo įvesties 
linijose, IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 % krytis Ut) 0,5 ciklo 
40 % Ut (60 % krytis Ut) 
5 ciklams 
70% Ut (30 % krytis Ut) 
25 ciklams 
<5% Ut (>95 % krytis Ut) 5 sek. 

<12V (>95 % krytis 240 V) 0,5 ciklo 
96 V (60 % krytis 240 V) 5 ciklus 
168 V (30 % krytis 240 V) 25 ciklus 
<12V (>95 % krytis 240 V) 5 sek. 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba 
kitokios įstaigos aplinkoje. 
Jeigu šio įrenginio naudotojui reikia toliau su juo dirbti esant elektros įtampos 
pertrūkiams, rekomenduojama srovę šiam įrenginiui tiekti per nepertraukiamos 
srovės šaltinį. 

Tinklo dažnio (50 / 60 Hz) 
magnetinis laukas, 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Elektros srovės dažnio sukuriamo magnetinio lauko lygis turi būti toks pat, kaip 
įprastoje vietoje, esančioje ligoninės arba kitos įstaigos aplinkoje. 

Laidininkais sklindantys 
RD 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 

3 Vrms 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 

Nešiojamieji ir mobilieji RD ryšio prietaisai turi būti naudojami ne mažesniu 
atstumu nuo bet kurios įrenginio dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas 
skiriamasis atstumas, nustatomas pagal siųstuvo dažniui taikomą lygtį. 
Rekomenduojamas atskyrimo atstumas 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz – 2,5 GHz 

Čia (P) yra didžiausia siųstuvo nustatyta galia vatais (W), remiantis siųstuvo 
gamintoju, o d yra rekomenduojamas atstumas metrais (m). Stacionariųjų radijo 
dažnių siųstuvų laukų stipriai, nustatyti atliekant elektromagnetinį vietos tyrimą, a 
neturi viršyti visų dažnio diapazonų atitikties lygio, b šalia toliau parodytu simboliu 

pažymėtos įrangos gali atsirasti trikdžių:  

Spinduliuojamas RD 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,5 GHz 

10 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,5 GHz 

a Lauko stiprumas iš fiksuotų siųstuvų, pvz., pagrindinių radijo (tinklinių ar bevielių) telefonų stočių ir žemės mobiliųjų radijų, mėgėjų radijo, AM ir FM radijo bei TV transliacijų, negali 
būti tiksliai teoriškai nuspėjamas. Norint įvertinti stacionariojo radijo dažnių siųstuvo elektromagnetinę aplinką, reikėtų atlikti elektromagnetinį vietos tyrimą. Jei vietoje, kurioje 
įrenginys naudojamas, nustatytas lauko stipris viršija taikomą pirmiau nurodytą RD atitikties lygį, reikia stebėti, ar įrenginys veikia normaliai. Jeigu pastebima nenormalių nuokrypių, 
gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pakeisti įrenginio kryptį arba perkelti jį į kitą vietą. 
b 150 kHz – 80 MHz diapazone, lauko stipris turi būti mažesnis nei 3 V/m. 
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Pastabos: 
• Ut yra kintamosios srovės elektros tinklo įtampa prieš taikant bandymo lygį. 

• Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomos didesnio dažnio diapazono reikšmės. 

• Šios gairės tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinių bangų sklidimui turi įtakos sugertis ir atspindžiai nuo statinių, objektų ir žmonių. 
 

Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD komunikacijos įrangos ir 
įrenginio 
Šie prietaisai skirti naudoti aplinkoje su kontroliuojamais spinduliuojamais RD trikdžiais. Klientas arba įrenginio naudotojas gali padėti išvengti 
elektromagnetinių trukdžių išlaikydamas minimalų rekomenduojamą atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos (siųstuvų) ir įrenginio, 
atsižvelgdamas į didžiausią ryšio įrangos išvesties galią. 

 
Didžiausia vardinė siųstuvo 
atiduodamoji galia (W) 

Išskaidymo atstumas pagal siųstuvo dažnį (m) 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 
d = 1,17 √P 

nuo 80 MHz iki 800 MHz 
d = 0,35 √P 

nuo 800 MHz iki 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,070 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,2 0,35 0,70 
10 3,7 1,1 2,2 
100 12 3,5 7,0 

 
Siųstuvų, turinčių čia nenurodytą maksimalią vardinę išvesties galią, rekomenduojamas skiriamasis atstumas d metrais (m) gali būti nustatytas 
naudojant siųstuvo dažnio lygtį, kur P yra maksimali siųstuvo išvesties galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo pateiktus duomenis. 

Pastabos: 

• Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomas didesnio dažnio diapazono rekomenduojamas atstumas. 

• Šios gairės tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinių bangų sklidimui turi įtakos sugertis ir atspindžiai nuo statinių, objektų ir žmonių. 
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„S8™“ & „S8™ Series II“ | „VPAP™ Series III“ 
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė ir atsparumas 
EMS atžvilgiu elektrinei medicinos įrangai būtinos ypatingos atsargumo priemonės; ją įrengiant ir paruošiant eksploatacijai reikia vadovautis šiame 
dokumente pateikta EMS informacija. 

Šiuo metu ši deklaracija taikoma šiems „ResMed“ prietaisams: 

• „S8™“ ir „S8 Series II“ 

• „VPAP™ Series III“ 
 

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis spinduliavimas 
Šie prietaisai skirti naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje 
aplinkoje. 

Emisijos patikra Režimo laikymasis Elektromagnetinė aplinka – gairės 
Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 1 grupė Įrenginys naudoja RD energiją tik vidinėms funkcijoms. Todėl jų skleidžiama 

radijo dažnių spinduliuotė labai nedidelė ir neturėtų trikdyti greta esančios 
elektroninės įrangos veikimo. 

Radijo dažnių spinduliavimas CISPR 11 
su nuosekliojo jungimo adapteriu 
su USB adapteriu 

B klasė 
B klasė* 
B klasė 

Įrenginys yra tinkamas naudoti visose patalpose, įskaitant gyvenamąsias ir 
tiesiogiai prijungtas prie valstybinio žemos įtampos tinklo, aprūpinančio 
komunalinės paskirties pastatus. 

Harmoninė spinduliuotė  
IEC 61000-3-2 

A klasė  

Įtampos svyravimų / mirgėjimų emisijos IEC 61000-3-3 Atitinka reikalavimus  
 

* B klasė visoms sistemos konfigūracijoms, išskyrus atvejus, kai prie prietaiso per nuosekliojo jungimo adapterį prijungtas kompiuteris; tokiu atveju sistema atitinka A klasę.  
(Tik „S8 Series II“) B klasė visoms sistemos konfigūracijoms, išskyrus atvejus, kai „ResLink“ su oksimetru yra pritvirtintas prie „S8 Series II“ prietaiso, kuriam maitinimas tiekimas iš DC-
12 adapterio; tokiu atveju sistema atitinka A klasę. 
A klasė yra tinkama naudoti visose patalpose, išskyrus gyvenamąsias, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie žemos įtampos maitinimo tiekimo tinklo, aprūpinančio komunalinės paskirties 
pastatus.  
 

 ĮSPĖJIMAS 
• Prietaiso negalima naudoti greta kitos įrangos arba įrenginius sudėjus vieną ant kito. Jei būtina naudoti greta arba sudėjus, reikia stebėti, 

ar prietaisas veikia normaliai esant konfigūracijai, pagal kurią bus naudojamas. 

• Nerekomenduojama naudoti kitų nei specialiai šiam prietaisui nurodytų priedų (pavyzdžiui, laidų, drėkintuvų). Dėl jų gali padidėti prietaiso 
išmetamų teršalų kiekis arba sumažėti jo atsparumas 

 

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas 
Įrenginys skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje 
aplinkoje. 

Atsparumo 
patikrinimas 

IEC60601-1-2 bandymo lygis Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka – gairės 

Elektrostatinė iškrova 
(ESI) IEC 61000-4-2 

±6 kV kontaktuojant 
±8 kV oru 

±6 kV kontaktuojant 
±8 kV oru 

Grindys turi būti medinės, betoninės arba išklotos keraminėmis plytelėmis. Jei 
grindys dengtos sintetine medžiaga, drėgnis turi būti bent 30 %. 

Elektrinis spartusis 
pereinamasis vyksmas / 
impulsų vora, 
IEC 61000-4-4 

±2 kV maitinimo linijoms 
±1 kV srovės įėjimo / išėjimo 
linijoms 

±2 kV 
Netaikoma 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba 
kitokios įstaigos aplinkoje. 

Viršįtampis  
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferencialinis režimas 
±2 kV įprastinis režimas 

±1 kV diferencialinis režimas 
±2 kV įprastinis režimas 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba 
kitokios įstaigos aplinkoje. 

Įtampos kryčiai, trumpieji 
trūkiai ir pokyčiai 
maitinimo įvesties 
linijose, IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 % krytis Ut) 0,5 ciklo 
40 % Ut (60 % krytis Ut) 
5 ciklams 
70% Ut (30 % krytis Ut) 
25 ciklams 
<5% Ut (>95 % krytis Ut) 5 sek. 

< 12V (>95 % krytis 240 V) 0,5 ciklo 
96 V (60 % krytis 240 V) 5 ciklus 
168 V (30 % krytis 240 V) 25 ciklus 
<12V (>95 % krytis 240 V) 5 sek. 

Tinklo elektros srovės kokybė turi būti tokia pati, kaip įprastoje ligoninės arba 
kitokios įstaigos aplinkoje. 
Jeigu šio įrenginio naudotojui reikia toliau su juo dirbti esant elektros įtampos 
pertrūkiams, rekomenduojama srovę šiam įrenginiui tiekti per nepertraukiamos 
srovės šaltinį. 

Tinklo dažnio (50 / 60 Hz) 
magnetinis laukas, 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Elektros srovės dažnio sukuriamo magnetinio lauko lygis turi būti toks pat, kaip 
įprastoje vietoje, esančioje ligoninės arba kitos įstaigos aplinkoje. 

Laidininkais sklindantys 
RD 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 

10 Vrms 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 

Nešiojamieji ir mobilieji RD ryšio prietaisai turi būti naudojami ne mažesniu 
atstumu nuo bet kurios įrenginio dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas 
skiriamasis atstumas, nustatomas pagal siųstuvo dažniui taikomą lygtį. 
Rekomenduojamas atskyrimo atstumas 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz – 2,5 GHz 

Čia (P) yra didžiausia siųstuvo nustatyta galia vatais (W), remiantis siųstuvo 
gamintoju, o d yra rekomenduojamas atstumas metrais (m). Stacionariųjų radijo 
dažnių siųstuvų laukų stipriai, nustatyti atliekant elektromagnetinį vietos tyrimą, a 
neturi viršyti visų dažnio diapazonų atitikties lygio, b šalia toliau parodytu simboliu 

pažymėtos įrangos gali atsirasti trikdžių:  

Spinduliuojamas RD 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,5 GHz 

10 V/m 

a Lauko stiprumas iš fiksuotų siųstuvų, pvz., pagrindinių radijo (tinklinių ar bevielių) telefonų stočių ir žemės mobiliųjų radijų, mėgėjų radijo, AM ir FM radijo bei TV transliacijų, negali 
būti tiksliai teoriškai nuspėjamas. Norint įvertinti stacionariojo radijo dažnių siųstuvo elektromagnetinę aplinką, reikėtų atlikti elektromagnetinį vietos tyrimą. Jei vietoje, kurioje 
įrenginys naudojamas, nustatytas lauko stipris viršija taikomą pirmiau nurodytą RD atitikties lygį, reikia stebėti, ar įrenginys veikia normaliai. Jeigu pastebima nenormalių nuokrypių, 
gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pakeisti įrenginio kryptį arba perkelti jį į kitą vietą. 
b 150 kHz – 80 MHz diapazone, lauko stipris turi būti mažesnis nei 3 V/m. 
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Pastabos: 
• Ut yra kintamosios srovės elektros tinklo įtampa prieš taikant bandymo lygį. 

• Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomos didesnio dažnio diapazono reikšmės. 

• Šios gairės tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinių bangų sklidimui turi įtakos sugertis ir atspindžiai nuo statinių, objektų ir žmonių. 
 

Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD komunikacijos įrangos ir 
įrenginio 
Šie prietaisai skirti naudoti aplinkoje su kontroliuojamais spinduliuojamais RD trikdžiais. Klientas arba įrenginio naudotojas gali padėti išvengti 
elektromagnetinių trukdžių išlaikydamas minimalų rekomenduojamą atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos (siųstuvų) ir įrenginio, 
atsižvelgdamas į didžiausią ryšio įrangos išvesties galią. 

 
Didžiausia vardinė siųstuvo 
atiduodamoji galia (W) 

Išskaidymo atstumas pagal siųstuvo dažnį (m) 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 
d = 1,17 √P 

nuo 80 MHz iki 800 MHz 
d = 0,35 √P 

nuo 800 MHz iki 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,17 0,04 0,07 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,17 0,35 0,7 
10 3,69 1,11 2,21 
100 11,70 3,50 7,0 

 
Siųstuvų, turinčių čia nenurodytą maksimalią vardinę išvesties galią, rekomenduojamas skiriamasis atstumas d metrais (m) gali būti nustatytas 
naudojant siųstuvo dažnio lygtį, kur P yra maksimali siųstuvo išvesties galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo pateiktus duomenis. 

Pastabos: 

• Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomas didesnio dažnio diapazono rekomenduojamas atstumas. 

• Šios gairės tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinių bangų sklidimui turi įtakos sugertis ir atspindžiai nuo statinių, objektų ir žmonių. 
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