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Przed użyciem monitora oddechu BM-03 uważnie przeczytaj instrukcję 
używania oraz warunki użytkowania, a także zapoznaj się z podstawowymi 
zasadami udzielania pierwszej pomocy i doraźnej pomocy dzieciom! 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania monitora
prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w tej instrukcji

1. Przeznaczenie produktu

2. Funkcje oraz ich obsługa

2.1 Podstawowa funkcja - monitorowanie oddechu

2.2 Dodatkowe funkcje

2.2.1 Wykrywanie położenia i zdjęcia dziecka z podkładki sensorycznej

2.2.2 Nocna lampka

2.2.3 Monitorowanie temperatury pomieszczenia

2.2.4 Tryb Dzień i Noc

3. Procedura instalacji

4. Test działania monitora w miejscu instalacji

5. Wkładanie i wymiana baterii

6. Podkładka sensoryczna

6.1 Termin przydatności podkładki sensorycznej

7. Konserwacja i czyszczenie

8. Stany alarmowe

9. Ostrzeżenia dla obsługującego

10. Ważne ostrzeżenia

11. Problemy i ich rozwiązania

12. Specyfi kacja techniczna

13. Pojęcia i symbole

14. Kompatybilność elektromagnetyczna EMC wyrobu medycznego

14.1 Limity EMISJI według środowiska

14.2 Wymagania dotyczące odporności - przepuszczalność na zewnątrz
i do wewnątrz przez obudowę urządzenia

14.3 Wymagania dotyczące odporności – przepuszczalność na zewnątrz
i do wewnątrz przez obudowę urządzenia z urządzenia RF

SPIS TREŚCI
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1.  PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zawartość opakowania:

1.   jednostka kontrolna,
2.  podkładka sensoryczna z kablem        
     łączącym,
3.  baterie alkaliczne - 2 sztuki,
4.  akcesorium - klips do zawieszenia (XA809),

5.   akcesorium - rzep,
6.   akcesorium - uchwyt jednostki 
      kontrolnej (XA810),
7.   akcesorium - stojak (XA814).

Monitor oddechu dziecka BM-03 to certyfi kowany wyrób medyczny klasy IIb, który

monitoruje oddychanie dziecka. Nie przywraca funkcji życiowych ani nie jest

urządzeniem terapeutycznym. Nie zastępuje właściwej opieki nad dzieckiem. Jest 

przeznaczony do użytku przez pracowników służby zdrowia i do opieki nad dziećmi w 

warunkach domowych. Celem produktu jest natychmiastowe zaalarmowanie sygnałem 

optycznym i dźwiękowym o zatrzymaniu lub spadku częstotliwości oddychania. W ten 

sposób ostrzega on przed potencjalnym niebezpieczeństwem zatrzymania oddechu, 

które może wystąpić u małych dzieci (na przykład w wyniku tzw. zespołu nagłej śmierci 

niemowląt - SIDS lub z powodu innych przyczyn (duszności, objawy choroby itp.). 

Ze względu na charakter i przewidziane zastosowanie nie są znane żadne skutki uboczne 

i inne przeciwwskazania.

Urządzenie nie jest przeznaczone do:

•   bezpośredniego kontaktu lub transferowanego kontaktu z ciałem dziecka,

•   do jednoczesnego monitorowania dwojga dzieci (np. bliźniąt).

Podstawowe cechy monitora:

•   ostrzeżenie w przypadku zespołu nagłej śmierci niemowląt lub innych przyczyn

    zatrzymania oddechu;

•   do użytku domowego oraz w szpitalach (z możliwością umieszczenia

    w inkubatorze włącznie);

•   dla dzieci o wadze już od 1 kg;

•   maksymalna niezawodność - automatyczny test działania przy każdym włączeniu

    oraz wykrywanie położenia dziecka;

•   zasilany 2 bateriami AA (dołączone w opakowaniu);

•   prosta obsługa, nie wymaga specjalnej konserwacji ani kalibracji;

•   wskazuje niewłaściwą temperaturę w pomieszczeniu;

•   nocna lampka;

•   tryb Dzień i Noc dla waszego spokojnego snu;

•   urządzenie jest przenośne.

Rys. 2 Zawartość opakowania

1.  2.         3.         4.            5. / 6.                  7.
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2.1  PODSTAWOWA FUNKCJA - MONITOROWANIE ODDECHU

2.  FUNKCJE ORAZ ICH OBSŁUGA

1.    mechaniczny przycisk włączania/wyłączania monitora
2.   optyczna sygnalizacja oddechu/alarmu
3.   logo NANNY - działa jako dotykowy włącznik lampki
4.   głośnik
5.   lampka kontrolna z symbolem włączania - sygnalizacja położenia/zdjęcia 
      dziecka, przejścia z trybu czuwania do trybu aktywnego i odwrotnie lub zacięcia  
      mechanicznego przycisku
6.    wskaźnik niskiego poziomu baterii
7.    wskaźnik temperatury pomieszczenia
8.   światło lampki

9.    wtyczki na kabel podkładki sensorycznej

Urządzenie na podstawie sygnałów z podkładki sensorycznej znajdującej się 
pod dzieckiem monitoruje regularność oddechów i informuje o zatrzymaniu 
oddechu. Wdech i wydech sygnalizowany jest mignięciem zielonego światła wokół 
mechanicznego przycisku włączania/wyłączania monitora. Alarm jest sygnalizowany 
intensywnym czerwonym miganiem wokół przycisku mechanicznego oraz głośnym 
alarmem dźwiękowym.

Alarm uruchomi się jeżeli:

A)   Oddech nie jest wykrywany przez okres 20 sek. Już po 17 sek. od ostatniego  
       wykrycia oddechu wyzwalany jest alarm wstępny, a następnie włącza się alarm  
       właściwy.
B)   Częstotliwość oddechów jest mniejsza niż 8 oddechów na minutę. W takim     
      wypadku natychmiast włączy się alarm właściwy (bez alarmu wstępnego).

Rys. 3 Jednostka kontrolna –

           funkcje i symbole  

Rys. 4 Jednostka kontrolna -

          dolna część

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

8.

7.
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2.2.                 DODATKOWE FUNKCJE

Alarm można wyłączyć, naciskając przycisk mechaniczny. Monitor działa zarówno w  
trybie aktywnym i trybie czuwania. W trybie aktywnym monitor rejestruje ruchy
oddechowe dziecka oraz są aktywne dodatkowe funkcje. W trybie czuwania monitor jest 
przełączony na tryb oszczędzania energii - jednostka rejestruje sygnały z podkładki, aby 
móc zasygnalizować ewentualne umieszczenie dziecka na podkładce.

Przełączenie w tryb czuwania sygnalizowane jest cichym sygnałem dźwiękowym.

Jeśli przycisk pozostaje trwale, nieprzerwanie wciśnięty, jest to usterka. Jeśli ten błąd 
zostanie wykryty podczas autotestu po przejściu z trybu czuwania, funkcje jednostki 
kontrolnej nie zostaną uruchomione. W przypadku wykrycia trwałego wciśnięcia
przycisku mechanicznego w trybie aktywnym usterka zostanie zgłoszona sygnałem 
optycznym i dźwiękowym. W celu usunięcia usterki uwolnij przycisk.

Automatyczny test działania

Po przejściu z trybu czuwania do trybu aktywnego urządzenie samodzielnie wykonuje 
automatyczny test działania. Test sprawdza stan baterii, podłączenie odpowiedniego 
typu podkładki i jej wiek, sygnalizację optyczną i akustyczną, powiadamianie o
uruchomieniu lub dezaktywacji funkcji wykrywania położenia dziecka.

Wynik testu działania:

A)    Zamiganie wszystkich lampek kontrolnych i krótki sygnał dźwiękowy = wszystkie
        kontrole zostały przeprowadzone poprawnie a urządzenie jest w pełni działające.
B)    Zamiganie lampek kontrolnych i powtarzane sygnały ostrzegawcze =
       zdiagnozowano błąd, który nie uniemożliwia korzystania z monitora
       i utrzymywania jego funkcjonalności.

C)    Powtarzające się sygnały ostrzegawcze i urządzenie nie włącza się = wykryto
       krytyczną usterkę (krytyczny stan baterii, podkładka niepodłączona), urządzenie  
       nie może być używane. Należy usunąć usterkę (włóż nowe baterie, podłącz
       podkładkę), następnie można ponownie korzystać z urządzenia. Jeśli nie udało
       się usunąć usterki, należy oddać monitor do serwisu.2 FONCTIONS COMPLE-
MENTAIRES

2.2.1     WYKRYWANIE POŁOŻENIA I ZDJĘCIA DZIECKA Z PODKŁADKI SENSORYCZNEJ

Rodzaj ostrzeżenia Sygnalizacja akustyczna

Brak - urządzenie jest w pełni działające 1x sygnał dźwiękowy

Funkcja wykrywania położenia dziecka jest wyłączona 2x sygnały dźwiękowe

Podłączono podkładkę sensoryczną lub jednostkę

kontrolną, która mogła być przeterminowana
3x sygnały dźwiękowe

Monitor oddechu dziecka BM-03 w trybie czuwania w sposób ciągły rejestruje sygnały 
z podkładki i jest tym samym obecnie jedynym urządzeniem na rynku, które potrafi  
ostrzec, że prawdopodobnie umieszczono dziecko na podkładce sensorycznej. 
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Wyłączanie i włączanie funkcji wykrywania położenia dziecka.

Funkcja wykrywania umieszczenia dziecka jest włączona fabrycznie. Jeśli chcesz tę 
funkcję wyłączyć lub ponownie włączyć, przed włożeniem baterii wciśnij mechaniczny 
przycisk, następnie włóż baterie trzymając przycisk wciśnięty. Po 10 sek. nastąpi
potwierdzenie wyłączenia lub ponownego włączenia poprzez sygnał dźwiękowy i
zamiganie lampki kontrolnej z symbolem włączania.

Jeśli funkcja wykrywania położenia dziecka jest wyłączona, po zakończeniu autotestu 
zabrzmi dwukrotnie sygnał ostrzegawczy.

Wykrywanie zdjęcia dziecka z podkładki

Jeśli rodzic lub inny opiekun wyjmie dziecko z łóżeczka i zapomni wyłączyć urządzenie, 
po 10 sekundach zacznie migać pomarańczowa lampka 
kontrolna z symbolem włączania i pojawi się cichy sygnał 
akustyczny. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone, po 
17 sek. od ostatniego wykrycia ruchu uruchomi się alarm 
wstępny, a następnie alarm właściwy.

2.2.2  NOCNA LAMPKA

Dla Twojej wygody monitor oddechu został wyposażony 
w lampkę, która jest używana głównie w celu wizualnej
kontroli dziecka w nocy.

Włączanie i wyłączanie funkcji lampki

Funkcja lampki jest fabrycznie wyłączona. Aby ją
aktywować należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sek. 
jednocześnie przycisk mechaniczny i przełącznik
pojemnościowy lampki, umieszczony na środku logo
NANNY (rys. 5a). Po aktywacji lampka zamiga trzy razy.

W ten sam sposób może być funkcja lampki
ponownie dezaktywowana. Aktywować i dezaktywować
funkcję lampki można tylko w trybie czuwania. Funkcja
lampki jest dezaktywowana w przypadku niskiego napięcia baterii
z wyjątkiem przypadku włączenia się alarmu w trybie nocnym. 

 Rys. 5a – Aktywacja/dezaktywacja

                funkcji lampki

Aby włączyć urządzenie, użytkownik musi nacisnąć mechaniczny przycisk, 
urządzenie nie przełącza się automatycznie z trybu czuwania do trybu 
aktywnego.

Ostrzeżenie, gdy monitor nie jest włączony 

Jeśli rodzic lub inny opiekun umieści dziecko w łóżeczku, ale zapomni włączyć monitor, 
zacznie migać pomarańczowa lampka kontrolna z symbolem włączania (rys. 3 symbol 
5), a po 30 sekundach rozlegnie się krótki, cichy sygnał dźwiękowy. Lampka kontrolna 
miga bez przerwy, gdy urządzenie rejestruje ruch na podkładce, ale urządzenie nie jest 
włączone.

Pozwala to uniknąć tragicznych konsekwencji w przypadku, gdy rodzic lub inny opiekun 
zapomni włączyć urządzenie a dziecko przestanie oddychać.

Może również ostrzec rodziców lub innych opiekunów, jeśli wyjmą dziecko z łóżeczka i 
jednocześnie zapomną o wyłączeniu urządzenia.
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2.2.3 MONITOROWANIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA

Jednostka kontrolna jest wyposażona w czujnik temperatury do pomiaru jakości
środowiska. Służy jako wskaźnik przegrzania pomieszczenia, które może być jedną z 
przyczyn zespołu nagłej śmierć niemowląt. Urządzenie może więc wskazywać na
prawdopodobnie niekomfortową temperaturę pomieszczenia, jednakże
odpowiedzialnym za temperaturę i jakość otoczenia jest rodzic lub inny opiekun
(obsługujący monitor).

Zakres temperatur jest wskazywany przez miganie lampki kontrolnej z symbolem
termometru:

Miga na niebiesko = w pomieszczeniu temperatura jest niższa niż 16,5 °C. Jest to 
chłodniejsze środowisko, które jednakże może być komfortowe dla Ciebie i dziecka.
Miga na pomarańczowo = temperatura w pomieszczeniu  jest wyższa niż 28 °C. Wska-
zane jest ją obniżyć przez na przykład wywietrzenie lub zmniejszenie ogrzewania, aby 
nie doszło do przegrzania dziecka. 

2.2.4 TRYB DZIEŃ I NOC

Urządzenie jest wyposażone w optyczny czujnik wykrywający dzień i noc lub ciemność. 
Dzięki temu lampki kontrolne będą świecić z mniejszą intensywnością w nocy niż w dzień, 
aby zapewnić komfortowy sen rodzicom lub innym opiekunom.

Przełączanie trybu Dzień i Noc następuje automatycznie.

Włączanie i wyłączanie lampki 

Lampkę włącza się i wyłącza za pomocą przełącznika 
pojemnościowego umieszczonego na środku logo NANNY 
(rys. 3 symbol 3). Przyłóż opuszek palca na środku logo 
NANNY i przytrzymaj przez minimum 1 sek. (rys. 5 b). 
Przełącznika nie trzeba przyciskać, wystarczy przyłożyć do 
powierzchni palec.

Lampka świeci przez 30 sek. Jeśli w ciągu 20 sek. od 
włączenia ponownie przyłożysz palec do przełącznika 
pojemnościowego, lampka zgaśnie.

Po 20 sek. lampka będzie stopniowo zmniejszać inten-
sywność świecenia. Jeśli w tym czasie przyłożysz palec do 
przełącznika pojemnościowego, okres świecenia zostanie 
wznowiony na kolejne 30 sek., w przeciwnym wypadku
lampka samoistnie zgaśnie po 30 sekundach.

W przypadku uruchomienia alarmu w trybie nocnym lampka 
automatycznie się włączy.

Rys. 5b – Włączanie/

               wyłączanie lampki
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3.                PROCEDURA INSTALACJI

2. Poprowadź i zabezpiecz kabel łączący w taki spo-

sób, aby dziecko nie mogło go ciągnąć oraz, aby nie 

tworzyły się na nim luźne odcinki ani pętle. Jeżeli nie 

wykorzystasz całej długości kabla, zwiń

niewykorzystaną część i zwiąż ją mocno drucikiem, 

który jest dołączony do kabla. Zwinięty kabel umieść 

poza zasięgiem dziecka.

Rys. 7 Zabezpieczenie kabla 

          łączącego

3.   Zdejmij pokrywę baterii i włóż baterie. 

Bieguny baterii są oznaczone w przestrzeni na

baterie.

Rys. 8 Wkładanie baterii

4.  Podłącz kabel łączący do jednostki kontrolnej 

korzystając z dowolnego gniazda. Złącze musi się 

zatrzasnąć i trzymać.

Rys. 9 Podłączenie kabla łączącego

          do jednostki kontrolnej

Po wyjęciu z opakowania nie ma potrzeby czyszczenia albo dezynfekowania podkładki 

sensorycznej oraz jednostki kontrolnej. Przed użyciem monitora upewnij się, że żadna 

z części nie jest uszkodzona. Urządzenie nie wymaga przystosowania do temperatury 

otoczenia w związku z jego instalacją i późniejszym używaniem.

1.   Podkładkę sensoryczną umieść pod materacem 

razem z odpowiednią warstwą izolacyjną 

zapobiegającą przesiąkaniu płynów w miejscach, 

gdzie będzie leżało dziecko. Podkładkę należy 

umieścić na równej, płaskiej powierzchni, górnym 

drukiem do góry; podkładka nie może się zaginać 

ani załamywać. Jeżeli na dnie łóżeczka jest tylko 

stelaż należy podłożyć podkładkę stabilną płytą. 

Płyta nie musi zakrywać całej powierzchni dna 

łóżeczka - wystarczy, aby wystawała poza obszar 

podkładki o około 3 cm z każdej strony. 

.

Rys. 6 Umieszczenie 

        podkładki sensorycznej
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5.  Dla Państwa wygody jednostkę kontrolną można zamocować za pomocą

     dołączonych akcesoriów:

•   uchwytu i rzepu - rzep możesz owinąć i zamocować na górnej krawędzi łóżeczka; 

•   uchwytu i dwustronnej taśmy klejącej - w celu umieszczenia jednostki na

    ścianie mebli lub innej równej powierzchni;

•   klipsa do przypięcia do łóżeczka;

•   stojaka na jednostkę kontrolną - możesz położyć stojak na nocną komodę lub

    stolik obok łóżka.

Rys. 10 Uchwyt i rzep Rys. 11 Uchwyt i taśma klejąca

     Zawsze upewnij się, że jednostka kontrolna znajduje się w zasięgu twojego słuchu.

6. Przeprowadź test działania monitora w miejscu, w którym jest zainstalowany - 

    patrz następny rozdział. Następnie monitor jest gotowy do użytku.

Rys. 12 Klips na łóżeczko Rys. 13 Stojak
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4.  TEST DZIAŁANIA MONITORA W MIEJSCU INSTALACJI

Zalecamy przeprowadzanie testu działania codziennie, a przynajmniej przy 
każdej zmianie położenia łóżeczka lub monitora.

•   Upewnij się, że gdy dziecko leży w łóżeczku miga zielona lampka kontrolna.
    Zielona lampka kontrolna reaguje mignięciem na oddech lub ruch dziecka.
    Miganie lampki nie musi być regularne - częstotliwość mignięć odpowiada
    ruchom lub oddechom dziecka.
•   Następnie wyjmij dziecko z łóżeczka i odsuń się. Chwilę zaczekaj aż wyciszą się 
    wibracje materaca oraz te spowodowane waszym ruchem.
•   Jeżeli po 17 sek. uruchomi się alarm wstępny a po 20 sek. alarm, test działania  
    zakończył się pozytywnie i możesz całkowicie polegać na jego działaniu.
    Sprawdź czy alarm słychać we wszystkich pomieszczeniach, w których będą
    przebywać rodzice lub inni opiekunowie. 

Jeżeli zielona lampka kontrolna miga, gdy dziecko nie przebywa w 
łóżeczku oznacza to, że monitor rejestruje wibracje z otaczającego
środowiska. Wstrząsy lub wibracje otoczenia o podobnej częstotliwości 
mogą zostać błędnie ocenione przez urządzenie jako oddychanie/ruchy 
dziecka, dlatego dla bezpieczeństwa dziecka oraz prawidłowego funkcjo-
nowania urządzenia koniecznie należy je usunąć! Źródłem zakłócających 
wstrząsów może być intensywny podmuch powietrza (wentylatory,klima-
tyzacja), chodzenie w pobliżu łóżeczka, mechaniczne wibracje urządzeń 
gospodarstwa domowego itp. Usuń zakłócające wibracje lub przemieść 
łóżeczko!

Urządzenie jest zasilane dwiema alkalicznymi bateriami 1,5 V/AA. Urządzenie
samodzielnie kontroluje ich stan, rozróżnia niski i krytyczny stan baterii. 

Niski stan baterii sygnalizowany jest miganiem czerwonej lampki kontrolnej z
obrazkiem baterii. Wszystkie funkcje z wyjątkiem lampki pozostają zachowane.
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii pojawia się około 2 tygodni przed ich całkowitym 
rozładowaniem, aby zapewnić wystarczający okres czasu na ich wymianę. Baterie muszą 
być wymienione jak najszybciej po włączeniu się czerwonej lampki kontrolnej 
sygnalizującej niski stan baterii.

W przypadku krytycznego stanu baterii podczas przeprowadzania automatycznego 
testu działania pojawi się sygnał akustyczny wskazujący na usterkę i urządzenie się nie 
włączy. Natychmiast wymień obydwie baterie!

Baterie należy wymieniać zgodnie z intensywnością używania monitora - zazwyczaj po 
4-12 miesiącach. Przed wymianą baterii wyłącz urządzenie naciskając mechaniczny 
przycisk. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij stare baterie. 

Po całkowitym zaprzestaniu korzystania z monitora wyjmij baterie.

5. WKŁADANIE I WYMIANA BATERII
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Podkładka sensoryczna stanowi część zestawu. Można ją również kupić osobno jako 
część zamienną pod oznaczeniem BM-03D.

Mniej więcej do 6. miesiąca życia dziecka wystarczy używać jednej podkładki
sensorycznej. Jeśli dziecko zaczyna się już wspinać lub poruszać w łóżeczku, istnieje 
możliwość powiększenia monitorowanego obszaru podłączając drugą podkładkę
sensoryczną. Jednostka kontrolna posiada 2 gniazda do podłączenia podkładki
sensorycznej. Gniazda są identyczne, dlatego możesz podłączyć kabel do
któregokolwiek z nich w obojętnej kolejności. 

Urządzenie nie przejdzie w tryb aktywny, jeśli nie zostanie podłączona przynajmniej 
jedna podkładka sensoryczna typu BM-03D.

Jeżeli w trybie aktywnym zostanie odłączona którakolwiek podkładka sensoryczna, 
natychmiast uruchomi się alarm. Jeżeli w trybie czuwania dojdzie do odłączenia 
podkładki sensorycznej, usłyszysz sygnał ostrzegawczy oraz 3x zamiga czerwona 
lampka kontrolna wokół mechanicznego przycisku. 

Korzystnie jest zakupić od razu zestaw z 2 podkładkami. Drugą podkładkę możesz w 
pierwszych miesiącach życia dziecka wykorzystać w wielu sytuacjach - na przykład w 
innym łóżeczku, u babci itp. Wówczas wystarczy przemieścić tylko jednostkę kontrolną. 
Kiedy dziecko urośnie podłącz w łóżeczku drugą podkładkę razem z tą używaną 
wcześniej.

Obydwie podkładki podłącza się do gniazda znajdującego się na spodniej części 
jednostki kontrolnej. Zwróć uwagę, aby w zasięgu dziecka nie pozostawiać luźnych 
odcinków kabla lub pętli.

6. PODKŁADKA SENSORYCZNA

Do monitorowania bliźniąt wymagany jest oddzielny monitor oddechu dla 
każdego dziecka - 2 dzieci nie może w tym samym czasie używać tej
samej jednostki kontrolnej, mimo że każde będzie leżało na własnej
podkładce. Aby korzystać z monitora oddechu poprawnie dzieci muszą 
zawsze leżeć oddzielnie, każde w swoim łóżeczku. W przeciwnym razie 
monitor może rejestrować ruchy drugiego dziecka.

Rys. 15 Korzystanie z dwóch podkładek 

           sensorycznych

Rys. 14 Podłączenie dwóch podkładek

           sensorycznych do jednostki kontrolnej.
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6.1 TERMIN PRZYDATNOŚCI PODKŁADKI SENSORYCZNEJ

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Monitor oddechu Nanny BM-03 w ramach funkcji pomocniczej odmierza całkowitą licz-
bę godzin użytkowania monitora - w przypadku, gdy podkładka prawdopodobnie uległa 
przeterminowaniu, podczas każdego autotestu usłyszysz 3x sygnał
ostrzegawczy. Czynnikiem decydującym przy ustanawianiu okresu przydatności jest 
jednakże data wprowadzenia do używania.

Czujnik w podkładce może z czasem ulec zużyciu i może nieprawidłowo wykrywać ruchy 
i oddech Twojego dziecka. W takim przypadku monitor może uruchamiać fałszywe
alarmy, które będą Was zbędnie niepokoić. Fałszywe alarmy co prawda nie zagrażają
życiu i zdrowiu dziecka, ale będziesz słyszeć alarm tak często, że raczej wyłączysz
monitor lub zmniejszysz swoją czujność, tym samym zagrażając bezpieczeństwu
dziecka. 

Urządzenie poza wymianą baterii i czyszczeniem nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji. Zalecamy jedynie, co jakiś czas sprawdzić w łóżeczku, czy w miejscu, gdzie 
podkładka sensoryczna styka się z materacem nie gromadzi się wilgoć. Wskazane jest 
raz na jakiś czas materac odwrócić w łóżeczku o 180°, ewentualnie obrócić go górną 
stroną w dół, przewietrzyć itp. Do czyszczenia używaj wyłącznie lekko nawilżonej wodą 
szmatki. Unikaj nawilżanych chusteczek lub innych materiałów, które mogą pozostawiać 
włókna ponieważ może to spowodować zatkanie otworów w jednostce kontrolnej.

Sterylizacja monitora oddechu w placówkach medycznych nie jest konieczna.
Urządzenie nie wymaga sterylizacji lub dezynfekcji przy zmianie pacjenta.
Urządzenie można pielęgnować powszechnie dostępnymi środkami do dezynfekcji w 
stężeniu zgodnym z zaleceniami producenta danego środka. Należy pamiętać, że
przeniknięcie wilgoci do przestrzeni na baterie lub jednostki kontrolnej podczas
czyszczenia grozi uszkodzeniem urządzenia. Do dezynfekcji używaj wyłącznie szmatki 
zwilżonej środkiem do dezynfekcji; urządzenie należy wyłącznie lekko przetrzeć.

Częstotliwość czyszczenia nie jest określona przez producenta i nie ma ona wpływu na 
okres przydatności produktu. W odniesieniu do długoterminowej konserwacji,
urządzenie nie posiada funkcji pomiarowej, która wymagałaby kalibracji.

Termin przydatności podkładki sensorycznej wynosi 2 lata, po czym
podkładkę należy wymienić.

W trakcie konserwacji chroń podkładkę, kabel oraz gniazda przed
mechanicznym uszkodzeniem i wilgocią.
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 FIZJOLOGICZNE ALARMY

Stan alarmowy Priorytet  Sygnalizacja świetlna                                     Sygnalizacja akustyczna  

Niska częstotliwość oddechów 

Ilość wdechów/ wydechów 

mniejsza niż 8/min. (rejestro-

wane w trybie aktywnym)

Wysoki

Miganie czerwonych diod LED 

wokół mechanicznego przycisku

(2.5 Hz, 200 ms światło/200 ms 

pauza)

Alarm – ciągła melodia 

80 dB/m +/-5 %

Zatrzymanie oddechu 

Brak oddychania przez ponad 

17 sek. (rejestrowane w trybie 

aktywnym) 

Wysoki

Miganie czerwonych diod LED 

wokół mechanicznego przycisku

(2.5 Hz, 200 ms światło/200 ms

pauza) 

Alarm wstępny przy zatrzy-

maniu oddechu – 

7 krótkich sygnałów (200 

ms ton/200 ms pauza) po 

17 sek. bez zarejestrowania 

oddechu),następnie alarm 

po 3 sek. od uruchomienia 

alarmu wstępnego – ciągła 

melodia 80 dB/m +/-5 %

TECHNICZNE ALARMY  

Stan alarmowy       Priorytet Sygnalizacja świetlna         Sygnalizacja akustyczna 

Odłączenie podkładki 

sensorycznej

Utrata kontaktu z podkładką.

(rejestrowane w trybie

aktywnym)

Średni

Miganie pomarańczowych diod 

LED wokół mechanicznego przy-

cisku (5 Hz, 100 ms światło/100 

ms pauza)

Techniczny alarm –

przerywany sygnał o 

wysokiej intensywności

(100 ms ton/100 ms

pauza)

Wykrycie zacięcia się mecha-

nicznego przycisku w trybie 

aktywnym (rejestrowane w 

trybie aktywnym)

Średni

Miganie pomarańczowych diod LED 

wokół mechanicznego przycisku

(5 Hz, 100 ms światło /100 ms 

pauza) i jednoczesne miganie na 

pomarańczowo lampki kontrolnej z 

symbolem włączania urządzenia

 

(5 Hz, 100 ms światło/100 ms 

pauza).

Techniczny alarm – 

przerywany sygnał o 

wysokiej intensywności 

(100 ms ton/100 ms 

pauza)

Reset spowodowany obwodem 

bezpieczeństwa, który

monitoruje czy nie pojawiła się 

techniczna usterka urządzenia 

(rejestrowane po włączeniu 

jednostki)

Średni

Miganie pomarańczowych diod LED 

wokół mechanicznego przycisku

(5 Hz, 100 ms światło /100 ms 

pauza)

Techniczny alarm –

przerywany sygnał o wyso-

kiej intensywności

(100 ms ton/100 ms

pauza)

Reakcja obsługującego na stany alarmowe 

Wysoki priorytet: potrzeba natychmiastowej reakcji obsługującego 

Średni priorytet: Potrzeba szybkiej reakcji obsługującego

8. STANY ALARMOWE
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Zdarzenie Sygnalizacja świetlna                                Sygnalizacja akustyczna

Niski poziom baterii
Lampka kontrolna z symbolem baterii miga 

powoli na czerwono

 (100 ms światło/2 s pauza)
Brak sygnalizacji akustycznej

Krytyczny poziom baterii

Lampka kontrolna z symbolem baterii miga 
szybko na czerwono 

(100 ms światło/300 ms pauza). 

Brak sygnalizacji akustycznej 

Wykrywanie położenia dziecka na 

podkładce (wykrywane w trybie 

czuwania)

Lampka kontrolna z symbolem włączania 
miga na pomarańczowo (1 Hz, 500 ms 

światło/500 ms pauza)

1x krótki sygnał – ostrzeżenie po 30 

sek. od wykrycia położenia dziecka, 

jeżeli obecność dziecka jest stale 

wykrywana (1 s ton)

Wykrycie zdjęcia dziecka z 

podkładki (rejestrowane w trybie 

aktywnym) 

 Lampka kontrolna z symbolem włączania 

miga na pomarańczowo (5 Hz, 100 ms 

światło/100 ms pauza). (Kończy się po 

wykryciu oddechu, maksymalnie 30x.) 

3x sygnał powiadomienia (300 ms 

ton/300 ms pauza) 

(kończy się po wykryciu oddechu, 

maksymalnie 3x)  

Sygnalizacja niskiej temperatury

(rejestrowane w trybie aktywnym)

Lampka kontrolna z symbolem termometru 

miga na niebiesko (100 ms światło/2 s 

pauza). (Trwa do momentu, gdy niska 

temperatura nie jest już wykrywana.)

Brak sygnalizacji akustycznej 

Sygnalizacja wysokiej temperatury 

(rejestrowane w trybie aktywnym) 

Lampka kontrolna z symbolem termometru 

miga na pomarańczowo (100 ms światło/2 

s pauza). (Trwa do momentu, gdy wysoka 

temperatura nie jest już wykrywana.) 

Brak sygnalizacji akustycznej 

Sygnalizacja odłączenia podkładki 

sensorycznej w trybie czuwania (oce-

niane w trybie czuwania)

3x mignięcie czerwonych diod LED 

wokół mechanicznego przycisku (100 

ms światło / 100 ms przerwa)

1x krótki sygnał – ostrzeżenie 

(500 ms ton)

Wykryto zacięcie się mechanicznego 

przycisku w trybie czuwania

Światełko z pomarańczowym symbolem 

włączania świeci bez przerwy. Świecenie 

ustąpi po zwolnieniu przycisku  

Brak sygnalizacji akustycznej 

Sygnalizacja usterek i ostrzeżeń po 

automatycznym teście działania 

(oceniane i wskazywane po przejściu 

do trybu aktywnego)

Wykryto błąd krytyczny - czerwone diody 

LED migają wokół

przycisku mechanicznego  

Wykryto ostrzeżenie - brak wskazań 

świetlnych.

Sygnalizacja dźwiękowa w 

zależności od rodzaju błędu 

lub ostrzeżenia

Sygnalizacja włączenia/ wyłączenia 

funkcji lampki 
3x zamiganie lampki 

(300 ms światło/300 ms pauza) 
Brak sygnalizacji akustycznej

Sygnalizacja dezaktywacji funkcji 

wykrywania położenia dziecka

3x zamiga na pomarańczowo lampka

kontrolna z symbolem włączenia 

(500 ms światło/500 ms pauza)

  2x  sygnał powiadomienia 

(1 sek. ton, 1 sek. pauza)

Sygnalizacja aktywacji funkcji 

wykrywania położenia dziecka 

2x zamiga na pomarańczowo lampka 

kontrolna z symbolem włączenia 

(1 sek. światło, 1 sek. pauza) 

1x sygnał powiadomienia 

(3 sek. ton) 

Sygnalizacja nieudanej aktywacji lampki 

lub wymuszonego wyłączenia lampy z 

powodu niskiego / krytycznego stanu 

baterii

5x zamiga na czerwono lampka kontrolna z 

symbolem włączania 

(100 ms światło/100 ms pauza)

Brak sygnalizacji akustycznej 

9. OSTRZEŻENIA DLA OBSŁUGUJĄCEGO
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10. WAŻNE OSTRZEŻENIA

Stosowanie w inkubatorze

Monitor oddechu Nanny można stosować w inkubatorze. W 
środowisku ze wzbogaconym tlenem można umieszczać tylko 
podkładkę sensoryczną, jednostka kontrolna musi zawsze
znajdować się na zewnątrz.

Przed użyciem upewnij się, że inkubator nie powoduje wibracji, 
które mogłyby fałszywie symulować ruchy dziecka.

Monitorowanie bliźniąt

Podczas korzystania z monitora oddechu Nanny BM-03 dla 

bliźniaków podstawowym warunkiem jest to, aby każde dziecko 

miało własne łóżeczko, w którym znajduje się osobny monitor 

oddechu. Dlatego ta sama jednostka kontrolna nie może być 

podłączona do 2 podkładek sensorycznych. Aby urządzenie 

prawidłowo działało i poprawnie oceniało impulsy, łóżeczka nie 

mogą się stykać.

Wiek dziecka

O użyteczności monitora oddechu Nanny nie decyduje wiek, ale 

waga dziecka. Producent rekomenduje monitor oddechu Nanny 

dla dzieci o min. wadze 1 kg i max. 15 kg. Przy większej wadze 

dziecka może dojść do mechanicznego uszkodzenia czujnika. 

Prawidłowe umieszczenie 

jednostki kontrolnej

Sygnalizator akustyczny jednostki kontrolnej nie może być 

skierowany w kierunku dziecka i musi być oddalony o 0,5 m od 

główki dziecka, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu.

Prawidłowe umieszczenie 

łóżeczka

Urządzenie wykorzystuje do wykrywania oddechu bardzo czuły 

czujnik. Na jego aktywność mogą wpływać wstrząsy łóżeczka, 

podłogi lub nawet całego budynku. Dlatego łóżeczko nie może 

dotykać łóżka, w którym śpi inna osoba oraz nie może dotykać 

lub znajdować się w pobliżu żadnych urządzeń, które mogą 

wywoływać wibracje.

Stosowanie w wózku lub 

kołysce

Nie polecamy takiego stosowania! Wózek lub kołyska mogą 

się samowolnie poruszyć, co może prowadzić do rejestrowania 

„fałszywych ruchów” dziecka. Monitora oddechu można używać 

tylko w miejscach, które są całkowicie nieruchome i niczego nie 

dotykają.

Stosowanie z inną

podkładką sensoryczną

Ten wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytku z innym 

urządzeniem medycznym. Monitor nie włączy się, jeśli zostanie 

do niego podłączona podkładka sensoryczna innego typu lub 

od innego producenta.

Podobnie nie można używać podkładki sensorycznej BM-03D w 

kombinacji z monitorem innego typu lub od innego producenta.
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Materace

Większość ogólnie dostępnych materacy jest kompatybilna z 

monitorem oddechu. Na stronie www.monitornanny.pl znajdziesz 

materace przetestowane pod kątem kompatybilności z

monitorem oddechu Nanny. Grubość materaca nie może

przekraczać 12 cm.

Opieka nad dzieckiem - 

pomoc w zasięgu ręki

Pamiętaj, że urządzenie może tylko ostrzegać, ale samo w sobie 

niebezpieczeństwu zatrzymania oddechu nie zapobiega! Jeśli 

dziecko ma jakiś problem zdrowotny możesz mu pomóc tylko 

ty lub lekarz. Nie oddalaj się od dziecka zbyt daleko, aby w razie 

alarmu na pewno go usłyszeć i móc udzielić dziecku pomocy. 

Nie używaj monitora w miejscach, w których istnieje ryzyko, że 

nie usłyszysz lub nie zobaczysz alarmu (zbyt głośne lub mocno 

oświetlone przestrzenie). Nadzór nad dzieckiem mogą

sprawować wyłącznie osoby widzące i słyszące, które potrafi ą 

prawidłowo odróżnić alarm i pomóc dziecku.

Gwarancja

Producent odpowiada za działanie produktu BM-03, jeśli był 

on zainstalowany i używany zgodnie z niniejszą instrukcją i jej 

zaleceniami, w przeciwnym razie nie ponosi żadnej

odpowiedzialności. Producent nie ponosi odpowiedzialności 

za działanie produktu w przypadku jego mechanicznego lub 

innego uszkodzenia lub w przypadku jego przeterminowania. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady baterii. 

Używany lub wypożyczony 

monitor oddechu

Producent stanowczo nie zaleca kupowania tego produktu w 

stanie używanym lub jego wypożyczania. W przypadku

nieostrożnego korzystania z urządzenia może dojść do

zmniejszenia czułości urządzenia rejestrującego a tym samym 

do między innymi częstszych i liczniejszych fałszywych alarmów. 

Producent w tym wypadku nie odpowiada za działanie produktu.

Modyfi kacje monitora 

oddechu

Nie otwieraj ani nie modyfi kuj monitora. W przeciwnym razie 

producent nie gwarantuje prawidłowego działania i użyteczności 

monitora i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Mechaniczne uszkodzenie 

urządzenia

Nie używaj monitora w przypadku uszkodzeń mechanicznych, 

takich jak pęknięcie dużej części plastikowej osłony urządzenia - 

może to spowodować nadmierne uwolnienie światła lub dźwięku, 

co może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli symbole

opisujące lampki kontrolne nie są już czytelne, na przykład z 

powodu niedbałego lub nieprawidłowego czyszczenia,

używaj urządzenia tylko wtedy, gdy możesz prawidłowo odróżnić 

wskazania świetlne symboli lub oznakuj symbole w inny sposób 

(naklejka lub specjalny marker). W przeciwnym razie wyślij

urządzenie do serwisu.
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Odległość od urządzeń 

bezprzewodowych

Używaj bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych, takich jak 

bezprzewodowe sieci domowe, telefony komórkowe,

bezprzewodowe telefony i ich stacje bazowe, stacje przenośne, 

które mogą wpływać na prawidłowe działanie monitora, w 

odległości co najmniej 1 m od dowolnej części monitora.

Odległość od

amatorskiego sprzętu 

radiowego

Amatorskie nadajniki radiowe i ich anteny powinny znajdować się 
w odległości co najmniej 10 m. Jednakże producent nie może 
zagwarantować prawidłowego funkcjonowania monitora przy 
równoległym działaniu sprzętu radiowego ze względu na różne 
typy sprzętu, moc transmisji i systemy antenowe.

Fałszywe alarmy - monitor 

uruchamia alarm przy czym 

dziecko prawidłowo oddycha

1)    Ruchy oddechowe dziecka nie docierają prawidłowo do 

      podkładki sensorycznej.

•   W przypadku bardzo małych dzieci można umieścić 

podkładkę sensoryczną bezpośrednio pod prześcieradłem 

(zawsze konieczne jest umieszczenie również warstwy chroniącej 

przed przesiąkaniem płynów). W ten sposób zminimalizujesz 

możliwość wystąpienia fałszywych alarmów.  Jak tylko dziecko 

zacznie się samodzielnie poruszać w łóżeczku można umieścić 

podkładkę pod materacem. Jeżeli dziecko leży w pozycji lekko 

pochylonej (lekarz zalecił układanie dziecka w pozycji z lekko 

podniesioną główką), konieczne jest zachowanie dobrego 

mechanicznego kontaktu między dzieckiem, materacem a

podkładką sensoryczną. Wówczas należy podeprzeć stelaż 

łóżeczka (nie tylko materac) lub tylne nogi łóżka, aby spełnić 

powyższy warunek.

•   Sprawdź, czy materac rzeczywiście całkowicie przylega do 

podkładki sensorycznej. Materac nie może być ściśnięty 

ścianami łóżeczka, aby „nie unosił się” nad stelażem łóżeczka. 

2)  Podkładka sensoryczna nie rejestruje poprawnie oddechu 

dziecka – prawdopodobnie czujnik w podkładce jest

mechanicznie uszkodzony (na przykład w wyniku upadku) lub 

upłynął termin przydatności (2 lata) – konieczna jest wymiana 

podkładki sensorycznej.

Po wyjęciu dziecka z łóżeczka 

nie włączył się alarm

Podkładka sensoryczna wychwytuje zakłócające wpływy

środowiska, które koniecznie trzeba usunąć. Postępuj zgodnie z 

rozdziałem 4.

Po włączeniu urządzenie zgła-

sza wyczerpane baterie

Upewnij się, że w urządzeniu nie umieszczono zamiast zwykłych 

baterii akumulatorów (mają one niższe napięcie, co urządzenie 

odczytuje jako wyczerpane baterie). Konieczne jest korzystanie 

wyłącznie z baterii alkalicznych. 

11. PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA
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Lampka nie świeci się

Lampka jest fabrycznie wyłączona - w celu jej aktywacji postępuj 

zgodnie z rozdziałem 2.2.2 Lampka również nie włączy się w 

przypadku niskiego poziomu baterii. Jeśli chcesz nadal z niej 

korzystać, koniecznie wymień baterie.

Położyłam/em dziecko na 

podkładkę w trybie czu-

wania, ale jednostka nie 

sygnalizuje umieszczenia 

dziecka na podkładce.

Jest to poprawne funkcjonowanie monitora. Monitor jest

wyposażony w inteligentny system rejestrowania ruchów na 

podkładce, który na bieżąco monitoruje otoczenie i stara się od-

różnić prawdopodobne ruchy dziecka na podkładce od ruchów

otoczenia. Jest także wyposażony w timer, który umożliwia po-

wtórne zasygnalizowanie umieszczenia dziecka tylko wtedy, gdy 

od ostatniego zasygnalizowania nie był przez określony czas (10 

s.) zarejestrowany żaden ruch. Dlatego monitor oceni, czy dziec-

ko rzeczywiście zostało umieszczone na podkładce i dopiero 

wtedy ostrzeże Cię o możliwej potrzebie przełączenia monitora w 

tryb czuwania. Skontroluj również, czy nie została 

dezaktywowana funkcja położenia dziecka (rozdz. 2.2.1) - 

zostanie to zasygnalizowane 2x krótkimi sygnałami ostrzegaw-

czymi po włączeniu jednostki podczas automatycznego testu 

działania. 
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13. POJĘCIA I SYMBOLE

Zasilanie 3 V; 2× 1,5 V alkaliczne baterie typ AA (LR6)

Pobór w stanie bezczynności 106 μA

Pobór podczas alarmu 270 mA

Napięcie sygnalizacji niskiego poziomu baterii 2,46 V ± 0,15 V

Napięcie sygnalizacji krytycznego poziomu baterii 2,2 ± 0,15 V

Alarmująca frekwencja oddechów <8 oddechów/min. (tj.<0,13 Hz)

Zakres pomiaru temperatury w pomieszczeniu -40°do 85°C z dokładnością ± 0,2°C

Typowa żywotność baterii - domowa opieka zdrowotna
6 miesięcy (częste testowanie alarmu oraz korzystanie z lampki 

skraca ten okres)

Typowa żywotność baterii – pracownik służby zdrowia
4 miesiące (częste testowanie alarmu oraz korzystanie z lampki 

skraca ten okres)

Podkładka sensoryczna Typ BM-03D, wymiary max. 300×500×15 mm

Moc akustyczna syreny 80 dB/m ±5 % dB/m

Jednostka kontrolna - wymiary max. 140×82×37 mm, masa 125 g + baterie

Warunki eksploatacji +5 °C do +40 °C, Rh 15 % - 93 %, 700–1200 kPa

Transport i magazynowanie 0 °C do +70 °C, Rh 10 % - 85 %, 700–1200 kPa

Odporność na przeniknięcie ciała obcego stopień IP31

Okres przydatności podkładki sensorycznej 2 lata od wprowadzenia do używania

Okres przydatności jednostki kontrolnej 10 lat

Okres przydatności urządzenia
10 lat pod warunkiem wymiany podkładki sensorycznej zgodnie z 

okresem jej żywotności (tj. co 2 lata)

Spełnia następujące normy

ČSN EN 60601-1 ed2:2007+A1:2014;  

ČSN EN 60601-1-2 ed3:2016;  

ČSN EN 60601-1-6 ed3:2010+A1:2015;  

ČSN EN 60601-1-11 ed2:2016;  

ČSN EN 62366-1:2019; ČSN EN 50581:2013;  

ČSN EN ISO 10993-1:2010;  

ČSN EN ISO 14155:2012; ČSN EN 14971:2012;  

ČSN EN 14485:2004

12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

urządzenie ME elektryczne urządzenie medyczne (z częścią wykrywającą energię pacjenta)

EMC kompatybilność elektromagnetyczna (zestaw wymagań normatywnych dla urządzenia ME)

SIDS Zespół nagłej śmierci niemowląt

Oznaczenie części mocującej typu BF

Ogólny znak obowiązkowej czynności

Ogólne ostrzeżenie

patrz instrukcja używania

IP31 Odporność urządzenia na wnikanie ciał obcych i wody (tzw. osłona)

Identyfi kacja produktu za pomocą kodu kreskowego

Prefi x: 0xxxy identyfi kacja produktu (02594 jednostka; 02593 podkładka): Suffi x: nnnnnnnn numer 

seryjny0xxxxynnnnnnnn
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14.1  LIMITY EMISJI WEDŁUG ŚRODOWISKA

14. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA EMC WYROBU MEDYCZNEGO

Certyfi kacja została dokonana przez organ notyfi kowany EZÚ Praga nr 1014. 

Produkt został poddany testom klinicznym i jest zarejestrowany przez 

Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej jako wyrób medyczny kl. IIb.

JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza, że wyrób BM-03 został zaprojektowany i 
wyprodukowany zgodnie z zarządzeniem rządu nr 54/2015 Sb., jeśli jest używany 
zgodnie z przeznaczeniem. JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza, że wyrób BM-03 
został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z harmonizacyjnymi  przepisami
prawnymi Unii Europejskiej: Dyrektywa nr 93/42 / ECC z późniejszymi zmianami, jeśli 
jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginalna deklaracja zgodności znajduje się 
na www.monitornanny.pl

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do kosza, należy je oddać w miejscu ich zbiórki. 
Produkt nie zawiera żadnych szkodliwych materiałów, pomimo tego nie należy go wrzu-
cać do śmieci. Zużyty należy wrzucić do specjalnych, przeznaczonych do tego kontene-
rów lub oddać w miejscach odbioru sprzętu elektrycznego lub ewentualnie przekazać 
sprzedawcy lub bezpośrednio producentowi.

PRODUCENT, SPRZEDAŻ I SERWIS:

JABLOTRON ALARMS a.s.

Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou, Czechy

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 504 018 386 

info@monitornanny.pl | www.monitornanny.pl

Zjawisko
Środowisko profesjonalnych placówek 

medycznych   a)

Środowisko domowej opieki 

zdrowotnej a)

Emisje RF propagowane przez

przewodzenie i promieniowanie
CISPR 11 CISPR 11 c) d)

Zniekształcenia harmoniczne zob.  IEC 61000-3-2 b) zob. IEC 61000-3-2

Wahania napięcia i migotanie zob. IEC 61000-3-3 b) zob.i IEC 61000-3-3

a)   Informacje o zamierzonym środowisku użytkowania.

b)   Test nie ma zastosowania w tym środowisku jeśli używane urządzenia ME i systemy ME są podłączone 

      do publicznej sieci zasilającej, a zasilacz w inny sposób wchodzi w zakres podstawowej normy EMC.

c)   Urządzenia ME i systemy ME przeznaczone do użytku w samolotach muszą spełniać wymagania 

      EMISJI RF zgodnie z ISO 7137. Przeprowadzony test EMISJI RF jest wykonywany tylko dla urządzeń ME i  

      systemów ME, które są przeznaczone do połączenia z siecią pokładową samolotu. ISO 7137 jest identyczne  

      z RTCA DO-160: 1989 i EUROCARD ED-14C: 1989. Najnowsze wydania to RTC DO-160G: 2010 i EROCAE  

     ED-14G: 2011. Dlatego należy skorzystać z sekcji 21 (kategoria M) nowszej edycji, takiej jak [39] lub [40]. 

d)  Normy mające zastosowanie do innych rodzajów transportu lub środowisk transportowych EM, do których 

     się odnoszą. Przykłady norm, które można zastosować, to CISPR 25 i ISO 7637-2.
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14.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI - PRZEPUSZCZALNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ I DO    
  WEWNĄTRZ PRZEZ OBUDOWĘ URZĄDZENIA

a)    Jeżeli używany jest interfejs między symulacją sygnału fi zjologicznego pacjenta a urządzeniem ME lub systemem ME, 

       powinien on znajdować się w odległości 0,1 m od płaszczyzny pionowej jednorodnego obszaru pola w kierunku urządzenia 

       ME lub systemu ME.

b)    Urządzenie ME lub system ME, które celowo odbiera energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej w celu 

       swojego działania, bada się przy częstotliwości odbiorczej. Test może zostać przeprowadzony na innych częstotliwościach  

       modulacji określonych w procesie zarządzania ryzykiem. Ten test ocenia podstawowe bezpieczeństwo i niezbędną 

       funkcjonalność zamierzonego odbiornika, gdy sygnał otoczenia znajduje się w paśmie przepustowym. Jest zrozumiałe,

       że odbiornik niekoniecznie osiągnie normalny odbiór podczas testu.

c)    Testowanie można przeprowadzić z innymi częstotliwościami modulacji określonymi w procesie zarządzania ryzykiem

d)    Obowiązuje tylko dla urządzeń ME i systemów ME z komponentami lub obwodami wrażliwymi magnetycznie.

e)    Podczas testu przyrząd ME lub system ME mogą być zasilane dowolnym znamionowym napięciem wejściowym, ale o tej

       samej częstotliwości co sygnał testowy.

f)    Przed użyciem modulacji.

g)   Ten poziom testu zakłada minimalną odległość co najmniej 15 cm między urządzeniem ME lub systemem ME a źródłem

      pola magnetycznego o częstotliwości sieciowej. Jeżeli analiza ryzyka wykaże, że przyrząd ME lub system ME będzie 

      używany bliżej niż 15 cm od źródła pola magnetycznego o częstotliwości sieci, poziom testu odporności musi być

      ustawiony odpowiednio dla minimalnej oczekiwanej odległości 

Zjawisko
Podstawowa norma 

dotycząca EMC

Testowane poziomy odporności lub metoda testowania

Środowisko profesjonalnych 

placówek medycznych

Środowisko domowej 

opieki zdrowotnej  a)

Wyładowanie elektrostatyczne   IEC 61000-4-2

±8 kV dla ładunku kontaktowego

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 
dla wyładowania w powietrzu

Pole RF EM propagowane 

przez promieniowanie  a) IEC 61000-4-3

3 V/m f)

80 MHz – 2.7 GHz b)

80% AM cprzy 1 kHz c)

10 V/m f)

80 MHz – 2.7 GHz b)

80% AM przy 1 kHz c)   

Pola bliskie od RF bezprzewo-

dowych urządzeń 

komunikacyjnych

IEC 61000-4-3 zobacz  8.10.

Pole magnetyczne o okre-

ślonych częstotliwościach 

sieciowych d) e)

IEC 61000-4-8
30 A/m g)

50Hz lub 60 Hz
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14.3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI – PRZEPUSZCZALNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ 
 PRZEZ OBUDOWĘ URZĄDZENIA Z URZĄDZENIA RF

Data wydania:   02.11.2020

Często-

tliwość 

testowa 

 MHz

Pasmo a)

MHz
Serwis a) Modulacja b)

Maksymal-
na moc              

W

Odle-

głość 

m

Testowy 
poziom 

odporno-

ści   V/m

385 380 do 390 TETRA 400
Modulacja impulsowa    

b)  18 Hz
1,8 0,3 27

450 130 do 470 GMRS 460 FRS 460

FMc) ± odchylenie

5 kHz 

1 kHz sinusoida

2 0,3 28

710

704 do 787 Pasmo  LTE 13,17
Modulacja impulsowa  

b) 217 Hz
0,2 0,3 9745

780

810

800 do 960

GSM 800/900

TETRA 800

iDEN 820

CDMA 1900

DECT

LTE- Pasmo 5

Modulacja impulsowa 

ib)    18 Hz
2 0,3 28870

930

1720

1700 do 

1990

GSM 1800/1900

CDMA 1900

DECT

LTE Pasmo 1,3, 4, 25 UMTS

Modulacja impulsowa 
b)    18 Hz

217 Hz

2 0,3 281845

1970

2450
2400 do 

2570

Bluetooth

WLAN

802.11 b/g/n

RFID 2450

LTE Pasmo  7

Modulacja impulsowa 
b)    18 Hz

217 Hz

2 0,3 28

5240

5100 do 

5800

WLAN 802.11

a/n

Modulacja impulsowa 
b)    18 Hz

217 Hz

0,2 0,3 95500

5785

UWAGA: Jeśli jest to konieczne, aby osiągnąć testowy poziom odporności, odległość między anteną nadawczą a urządzeniem 
ME lub systemem ME można zmniejszyć do 1 m. Zgodnie z normą IEC 61000-4-3 dopuszczalna jest odległość 1 m.

a)   W przypadku niektórych serwisów uwzględnione są tylko częstotliwości łącza w górę
b)   Nośnik musi być modulowany przy użyciu prostokątnego współczynnika wypełnienia sygnału 50%
c)   Jako alternatywę dla modulacji FM można zastosować modulację 50% impulsów przy 18 Hz, ponieważ nawet jeśli nie
      reprezentuje rzeczywistej modulacji, byłby to najgorszy przypadek


