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  بنام خدا

   است  صنعتــي  خودكفــايي  در تحقق  انقــالب  حيثيت

  »اي خامنه  اله آيت  حضرت«

  

.  اسـت  و نظـامي   صـنعتي   ابرقـدرتها وابسـتگي    بـه   وابستگي  ايه از رشته  يكي

  بـوده   و پرخـرج   عمومـاً گـران    و نظـامي   صنعتي، پزشكي  تجهيزات  امروزه

  وسـيع   را در مقياس  تجهيزات  دارند اين  سعي  چند مليتي  بزرگ  وشركتهاي

ابسـتگي  و  ترتيـب   در انحصار خود درآورنـد و بـدين    توليد و توزيع  ازجهت

در راسـتاي  . سـازند   را عملـي   سـوم  جهان  ديگر بخصوص  كشورهاي  سياسي

سياستگذاريهاي كالن صا ايران و با وجود پتانسيلهاي موجود يكـي از اهـداف   

اين صنايع تأمين نيازمنديهاي پزشـكي و آزمايشـگاهي در داخـل و خـارج از     

  .باشد كشور مي

ايع بر اين امر معتقد است كه بقاء اين صن، زيربناي فكري نيچن بر اساس     

و تـداوم در عرصــه توليــد صــرفاً تــأمين رضــايت مشــتري در تمــام ابعــاد  

باشد كه براي رسيدن به آن راهي جز توليد محصوالت كيفي بـا قيمـت    مي

  .مناسب و به دنبال آن ارائه سريع خدمات پس از فروش نيست

كي قـادر بـه طراحـي و    در حال حاضر اين صنايع در زمينه تجهيزات پزشـ     

دســتگاههاي ساکشــن ســاخت محصــوالت پزشــكي و آزمايشــگاهي از قبيــل 

  .مي باشد انواع ميكروسكوپها وسيستم مونيتورينگ كامل قلب پزشکي، 

بديهي است طبق برنامه زمانبندي شده محصوالت پزشكي ديگري برحسب 

  .گردد نياز به ليست فعلي اضافه مي
  

   يشگاهيو آزما يزات پزشکيت صنعت تجهيريمد
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  :پشتيباني محصول واحد فني و

يگاهشمايـ صنعت تجهيزات پزشكي و آز صاايراناپتيك الکتروشركت صنايع   

٠٣١١-٤٩٢٣٩١١: تلفن  
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 فهرست مطالب
  

  ۴   --------------------------------------------------   يعموم يهشدارها

  ۸   --------------------------------------  دستگاه  ياطالعات عموم: بخش اول

  ۸   -------------------------------------------  ساکشن  يفن آور 

  ۸   ---------------------------------------  دستگاه  يمشخصات فن 

 ۹   -----------------------------------------------  اجزاء دستگاه  

 ٩   ----------------------------  رتباطینحوه اتصال جارها و شيلنگهای ا 

  ۱۳   ----------------------------------  ) يراه انداز( يبهره بردار: بخش دوم

 ۱۳   -----------------------------------------  دستگاه  يآماده ساز 

 ۱۳   ----------------------------------------------  ه يستم تغذيس 

 ۱۳   -----------------------------------------  کروکنترلريستم ميس 

 Over fill protection    ----------------------------------   ۱۴ستميس 

 ۱۴   ------------------------------  هشدار فعال شدن سنسور رطوبت 

 ۱۵   --------------------------------------------  حالت اضطراري  

 ۱۵   -----------------------------------------------  وم يتست وک 

 ۱۶   -----------------------------------  ) يارياخت( Irrigationستم يس 

   Jar selector(  -------------------------------   ۱۶(جار انتخابسيستم  

  ۱۷   --------------------------  شرايط حمل و نقل و انبارش دستگاه: بخش سوم

  ۱۸   -----------------------------  نگهداري و تميز کردن دستگاه: بخش چهارم 

 ۱۸   ------------------------------------------  تميز کردن دستگاه 

    ۱۸   ------------------------------------------------  لوازم جانبي 

  ۲۰   --------------------------------  لوازم جانبي دستگاه ساکشن: بخش پنجم 

  ۲۱   ----------------------------------------  عيب يابي دستگاه: بخش ششم 

 ۲۱   --------------------------------  دستگاه يکياگرام مدارات الکتريد 

  EMC(  --------------   ۲۲(جداول راهنمای سازگاری الکترومغناطيسی :  هفتمبخش 
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  هشدارهاي عمومي 

  :اخطارها
  

  .اه دربخش نوزادان ممنوع مي باشداين دستگ استفاده از

ه آنها اقـدام نشـود امکـان    يجارها نسبت به تخلچنانچه پس از پر شدن 

ب ين موجب آسيعات به داخل دستگاه ساکشن وجود دارد و ايورود ما

  شود،  يدن به اجزاء داخل دستگاه ميرس

  .جهت حمل ساکشن از دسته آن استفاده كنيد

براي جلوگيري از هرگونه خطر بـرق گرفتگـي، قبـل از تعـويض فيـوز،      

شـركت  ايـن  برق دستگاه را قطع كنيد و از فيوزهاي پيشنهادي توسـط  

  )1Aفيوز ( .استفاده كنيد

م هر شـش مـاه يكبـار بازديـد     دستگاه و لوازم جانبي بايد به طور منظ

 .شود تا از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود

از لوازم جانبي يكبار مصرف مانند شيلنگ بيمار و باکتريا فيلتر اسـتفاده  

  .مجدد نكنيد

  .استفاده شود CH35شيلنگ يكبار مصرف بيمار با سايز بزرگ  از

  .ندارد يچ گونه روغنکارياز به هيستم پمپ دستگاه ساکشن نيس

  .تنظيم نماييد ربرد، رگوالتور راقبل ازاستفاده ازدستگاه براساس نوع کا

باعـث  ) تنظيم وکيوم بيش ازحد مورد نياز(عدم تنظيم صحيح رگوالتور

  .بروزآسيب جدي براي بيمار مي شود 

 باعث ايجاد آلودگيهاي محيطـي وانتشـار  باکتري  فيلتر زاعدم استفاده 

  .بيماريها  مي شود
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  :توجه
  

  .اين دستورالعمل را مطالعه کنيد

نصب و اسـتفاده  همراه ،  EMCدستگاه بايد با توجه به جداول راهنمای 

  .گردد

مـي تواننـد بـر    )RFبـا امـواج  (دستگاههای مخـابراتی پرتابـل و موبايـل   

  .عملکرد دستگاه تاثير بگذارند

  .کار مي کند 50Hzو فرکانس  220VACاين دستگاه با برق 

يعات را برروي ساکشن قرار ندهيد حاوي ما يظروف و يا بسته ها هرگز

خـاموش كـرده،    دستگاه رادرصورتي که مايعي برروي آن ريخت، سريعاً 

پس از حصول اطمينان از خشـک بـودن دسـتگاه، آن را روشـن     . تميز کنيد

  .نمائيد

اسـتفاده   صاايران اپتيکالکتروشرکت صنايع  ساختفقط از لوازم جانبي 

 .کنيد

  .معيوب يا شکسته استفاده نکنيد) Accessories(از لوازم جانبي 

و رطوبـت کـارکردي و    دمـا  ی بـازه دستگاه ممکـن اسـت درخـارج از    

 ) ١٧ صفحه.( .، کارکرد صحيح نداشته باشدانبارداري

ايـن   ياختصاصـ  کـارتن از )) حتمـاً ((، ساکشـن حمل و نقل دسـتگاه   يبرا

 .فرماييد يعمال ضربه به دستگاه خودداردستگاه استفاده نماييد و از ا

ــدر جارهــا   اتصــال شــيلنگها و  ،جارهــا  ،نحــوة قرارگيــري و نصــب هل

ــدباکتریفيلتر ــكل  ضـ ــق شـ ــفحه (١طبـ ــدل   )٩صـ ــرای مـ و  C55fبـ

  .انجام شود C55sبرای مدل ) ۱۰صفحه(۲شکل

توسـط دسـتگيره تعبيـه    جـار را   پگجهت تخليه جارها الزم است در ابتدا 

جـار را از هلـدر مربوطـه بـا حركـت      و سـپس  برداشته وی آن رشده بر

 over fillو  پگـ الزم است پس از تخليه،  .ديياعمودي به سمت باال جدا نم
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protection system    مربوطه حتماً تميز شده و سپس در جاي خـود قـرار

  .گيرد

  

:كاور ساکشنو توضيح سمبل هاي گرافيكي به كار رفته روي كارتن   

       

SN  
اي شماره سريال است و شماره سريال دستگاه در سمت به معن

  راست يا زير آن نوشته مي شود

  .نشان دهنده يكبار مصرف بودن وسيله است �

  
 

  .تاريخ ساخت دستگاه را نشان مي دهد

REF  
مدارك همراه  شمارهعالمت ارجاع به مدارك همراه است كه 

  .در كنار آن نوشته مي شود

 

 

  .همراه دستگاه است اطالعاتاع به به معناي ارج

 

  

عالمتي است كه نام و آدرس سازنده در كنار آن نوشته مي 

  .شود

  .دماي كاركردي دستگاه را نشان مي دهد همحدود 

     

  .غير قابل بازيافت

          
          .محموله داخل كارتن، شكستني است

 

 

�  
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  كارتن بايد در محيط مسقف قرار گيرد

    

  .جهت قرار گرفتن كارتن ها به سمت باالست

  
 

  .حدا كثر سه عدد كارتن را مي توان روي يكديگر قرار داد

  
  .دستگاه را در مقابل نور خورشيد قرار ندهيد

  
  جريان متناوب

  
  )Cardiac Float(EN60601-1)( استاندارد ايمني CFتطابق با نوع 

  
  )EN60601-1(ني استاندارد ايم APتطابق با کالس 

  
  )EN60601-1(استاندارد ايمني IIتطابق با کالس 

IPX1  عاتيدرجه حفاظت در برابر نفوذ ما  

 

  .محدوده دماي انبارداري دستگاه را نشان مي دهد

  

 

  

 

  

 

 
AP 
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  :بخش اول

  :دستگاه  ياطالعات عموم) ١
  

  :فن آوري  ساكشن) ١-١
  

 )HighFlow(دقيقـه  در ليتر  ٥٠با ظرفيت  وکيوماين دستگاه داراي يك پمپ 

 High( -٩٠ Kpa با حداکثر فشار و وكيوم فشارمقدار جهت تغيير و رگوالتور 

Vacuum(باشد سطح دريا مي در.  

مختلـف  در مراكـز   قابـل اسـتفاده  ، داشـتن متعلقـات مربوطـه     اين پمپ با

اتاقهاي عمل قلـب، اتاقهـاي    هاي پزشكي و كلينيك پزشكي مانند بيمارستانها،

 Lipoهـاي پالسـتيك جهـت انجـام عمـل       جراحـي  و اعصاب و مغز اورژانس،

Suction باشد مي.  
  

  :مشخصات فني دستگاه) ٢-١
  

ماكزيمم وكيوم -  -90 Kpa / -675 mmHg 

دبي -  50 L/min  

الكتروموتور مشخصات الکتريکي -  220-240V AC/ 50 Hz 135w 

به همراه ترالی ابعاد -  510x480x965 mm  

وزن -  18 kg 

كالس ايمني -  Class II / IPX1 / AP / CF 

دماي عملكرد -  5-35 ºC 

رطوبت عملكرد -  15-90% 

فيوز -  2 x 1 A 
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     لاشـک امطابق بـا   C55sو  C55f هایساکشن مدل دستگاه اجزاء) ٣-١

  :به شرح ذيل می باشد ٤ و ٣
  

 Irrigation (optional) -12) خروجی اسپری(

 Power Switch ON/OFF -13) کليد اصلی(

   Stand By Switch ON/OFF -14)کليد خاموش و روشن(

 Vacuum Gauge -15) گيج فشار(

 Vacuum Regulator -16) تنظيم کننده مقدار خالء(

 Suction Pump -17) الکتروپمپ ساکشن(

 Power Cable -18) کابل برق(

 Tube Holder -19) نگهدارنده لوله سر ساکشن(

 Patient tube-20) شيلنگ بيمار(

  jar selector (model : C55f)-21 )انتخاب کننده جار(

  Caster Lock -1) چرخ قفلدار(

   Caster -2) چرخ ساده(

  Mobile Stand -3) ترالی ساکشن(

  Liters Jar 2 -4) تریيل ٢جار (

  Jar cap -5) ليتری ٢گپ جار (

 Safety jar -6) جار محافظ(

 Tube -7) شيلنگهای ارتباطی(

 Bacterial Filter -8) لتر ضدباکتریفي(

 Jar Holder -9) نگهدارنده جار(

 Rail -10) ريل استند(

  Pedal Switch -11) پدال( 

  :نحوه اتصال جارها و شيلنگهای ارتباطی  )٤-١

  .به دستگاه متصل گردد ۲و۱ل اشکاکليه قسمتهای عملکردی دستگاه بايد مطابق 

 C55fمدل 

  
  ۱شکل 



 ١٠

  
  C55sمدل 

  
 

  
  

  

  ۲شکل 



 ١١

  :تصوير كلي دستگاه

  C55fمدل 

  

  
  

  

 ۳ شکل

  

  

  



 ١٢

  :تصوير كلي دستگاه

  

 

  C55sمدل 

  

  
  
 
  ۴شکل 
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  :بخش دوم 

  :)راه اندازي(بهره برداري )٢

 ضـمن آشـنايي بـا نحـوه کـار دسـتگاه و کاربردهـاي خـاص آن        بايد کاربر

   .الزم را ديده باشد هايآموزش

  

  :آماده سازي) ١-٢

پمپ دستگاه را بـه   هاي مربوط به جارها و تيوبمي تما ابتدا ١ مطابق شکل

  .خاموش بودن دستگاه متصل نماييد وضعيتطور صحيح در 
  

  :ساكشن تغذيه سيستم) ٢-٢

ساعت  ١٢جهت استفاده ازساکشن بعد از خروج از انبار، دستگاه بايد حداقل 

  .در دمای محيط قرارگرفته و بعد روشن گردد

روشن كردن كليد اصلي  و 220V/50Hzپريز  با اتصال دو شاخه كابل برق به

 LEDشـود و   سيستم تغذيه دسـتگاه فعـال مـي   ، ) ١(با توجه به شكل ،دستگاه

  . به حالت چشمک زن درمي آيد Push buttonکليد  رنگ سبز

  
  :سيستم ميكروكنترلر) ٣-٢

روي   Stand By Switch ON/OFF براي فعـال کـردن ايـن سيسـتم از كليـد     

  .فاده مي شودكاور دستگاه است

بـه  الکتروپمپ دسـتگاه  فوق  فعال باشد با فشار كليدهنگاميكه سيستم تغذيه 

  .ماند روشن مي دائماً آن رنگ سبز LED زين همزمان وکار افتاده 

  

  

  



 ١٤

 شـده در افرمان قطع الکتروپمپ دستگاه ص يا Stopمجدد آن عمل  با فشار

  .به حالت چشمک زن درمي آيد سبز رنگ LEDهمزمان  و

مواقع الزم بدون اسـتفاده   در )Pedal Switch(پدال طتوس Start/Stopمل ع

  .شود از دست نيز انجام مي

  

  :  Over fill protection  سيستم) ٤-٢

ــن   ــتگاه ساكشـ ــا و  دسـ ــک از جارهـ ــر يـ ــادر هـ ــافجـ ــتم  ظر محـ                دارای سيسـ

Mechanical over fill     رهـا ايـن   مي باشد که در صورت پر شـدن هـر يـک از جا

در اين حالت بايد توسط . مي گردد مسدودجريان مکش مسير ،سيستم عمل کرده

ممکن است در غير اين صورت . اپراتور دستگاه خاموش شده و جارها تخليه گردد

 جريان سيال ويا کف موجود در جارهـا وارد سيسـتم پمـپ شـده وباعـث آسـيب      

  .به دستگاه شود رسيدن

  

  :رطوبتهشدار فعال شدن سنسور ) ٥-٢

دستگاه داراي يك سنسور حساس به رطوبت در مسير شيلنگ وكيوم اصـلي  

  .استاين سنسور توسط سيستم ميكروكنترلر قابل كنترل . باشد مي

جـار  با توجه به ميزان حساسيت تنظيمي سنسور، هنگاميكه مايع يا كف داخل 

بـور  محـــافظ ع  و جـار  over fill protection Mechanicalبه عللـي از   بزرگ

ساكشن شود، بـه منظـور جلـوگيري از ورود     یوارد شيلنگهاي داخل كرده و

 فرمـان بـرد کنتـرل    فعال شده و سنسور رطوبت ،مايع به داخل الكتروپمپ

 ضمن خاموش شدن الكتروپمپ،، كند را صادر مي خاموش شدن الکتروپمپ

ـ کلرنـگ   سـبز  LED و فعال صوتي هشدار خـاموش و   بـه طـور متنـاوب   د ي

  .شود ميروشن 

  .ادامه کار با دستگاه مي توان از حالت اضطراري آن استفاده نمودجهت  

  
  



 ١٥

  :حالت اضطراري) ٦-٢

دادن توان با فشار  فعال باشد مي رطوبت سنسور هــــــــــــشدار هرگاه

الـت  در ح، دسـتگاه را  ثانيـه   دوبه مدت   Stand By Switch ON/OFFكليد 

صـوتي   هشـدار يکبـار   ثانيـه  ر هفتدر اين حالت ه. اضطراري روشن كرد 

سنسـور   طيشـرا  ايـن  در ،چشمک مي زنـد نيز  رنگ سبز LED فعال شده و

  .باشد فعال مي رطوبت غير

کليد اصلي دستگاه را يکبـار   براي خارج شدن از حالت اضطراري كافي است

برطـرف شـده و   هشـدار  در صـورتي کـه عامـل     ،خاموش و روشن نماييد

دستگاه به حالت عادي به کار خـود ادامـه مـي     داشته باشدنوجود  رطوبت

  .، در غير اينصورت هشدار سنسور دوباره فعال مي گردددهد

  
  

  :تست وكيوم) ٧-٢

داخلـي،   شـيلنگهای  پمـپ و در نشـتي   وجـود عدم نان از ياطمجهت  ابتدا در

دهيـد و   روي حالت ماكزيــمم قـرار  رگوالتور را ،دستگاه را روشن نموده 

كزيمم روي گيج را بدسـت  افشار م تارا مسدود كرده خروجي جار محافظ 

تلرانس قابـل  .دميزان فشار را كنترل كني با توجه به جدول زير سپسآوريد 

  .می باشد ±٥ kpaقبول
  

 2000 1000 500  0  )متر(ارتفاع از سطح دريا

 90kpa -84kpa -79kpa -70kpa- فشار
  

پمـپ را بـه   شـيلنگهای   محافظ، در پمپ وجار ياطمينان از عدم نشت پس از

وكيوم  اًمجدد کنيد وخروجي جارها را مسدود ، جارهاي اصلي وصل نموده 

  .دستگاه را چك كنيد

وكيـوم   ،يـر رگوالتـور  يتوانيد بـا تغ  پس از اطمــينان از عدم نشت جارها مي

  .مورد نياز را تنظيم نماييد



 ١٦

، نشـتي وجـود داشـت بايـد مرحلـه بـه مرحلـه       وم، يوکاگر در هنگام تست 

 كنيـد،  کنتـرل تــورهاي مربوطـه را   پآدا جارها و خروجي دستگاه، شيلنگهای

ض يعـو تهـاي مربوطـه    O-Ring باشد الزم است كه تورهاپاگر نشتي از آدا

  .دنشو

  

  : Irrigation(optional)سيستم  )٨-٢

بـه موضـع    دهنـده را  توانيـد محلـول شستشـو    با استفاده از اين سيستم مي

جهت انجام اين مهم الزم است ساكشـن مربوطـه    .مورد نظر اسپري نماييد

دادن پدال عمل اسپري انجام  كه با فشار مجهز به متعلقات مخصوص باشد

  .خواهد شد

  

  :)Jar selector(جار  انتخابسيستم  )٩-٢

مجهز به يک شير انتخاب جار مي باشـد   C55fدستگاه ساکشن جراحي مدل 

در صـورتي  استفاده از اين شير با  . نشان داده شده است ۱و ۳ل اشکاکه در 

مي توان مکـش را بـه   که در حين استفاده از ساکشن، يکي از جارها پر شود 

کرده و از لوله بيماري که به جار دوم متصل شده اسـتفاده   منتقلجار دوم 

  .نمود



 ١٧

  :بخش سوم

  :و انبارش دستگاه حمل و نقل) ٣

ه احتمـالي از  به منظور جلوگيري از صدمه ديدن دستگاه بـه واسـطه ضـرب   

  .کارتن مربوطه جهت جابجايي استفاده شود

درجـه   -٢٠درجه و حد اقل    ٦٠ حداکثر دمای انبار: شرايط انبارش دستگاه 

  %٩٥سانتيگراد و حد اکثر ميزان رطوبت 

ساعت  ١٢حداقل ، دستگاه بايد بعد از خروج از انبار ساکشنجهت استفاده از

  .گردد و بعد روشن گرفتهدر دمای محيط قرار



 ١٨

  :بخش چهارم

  :دستگاه محافظت و نظافت )٤

 يز کردن دستگاه و لوازم جانبيو تم ينگهدار ين بخش دستورالعملهايدر ا 

  .ان شده استيآن ب

  

  :دستگاه نظافت )١-٤

ضد  توان با استفاده از پارچه آغشته به مواد مي راو استند آن دستگاه  كاور

از بـه کـار بـردن     .تميز نمـود  ...و ، دکونکس  ساولونعفونی کننده از قبيل 

" وسايل تيز و برنده مانند چاقو يا کاردک جهت تميز کـردن دسـتگاه اکيـدا   

  .خودداری فرماييد

  

  :يلوازم جانب) ٢-٤

شـناور را   و جارهـا  بدر،  جارهـا  شامل شيلنگهاي سـيليكوني،  جانبیقطعات 

  :كردضدعفوني  روش زيريکی از دو توان به  مي

  ضدعفوني كننده اتوماتيك و شودستگاه شست )الف

ضد عفونی کننده از قبيل ساولون، دکونکس  با استفاده از مواد شيميايي) ب

  ...و 

  

الزم به يادآوري است  كه شيلنگ مرتبط با بيمار و فيلتر ضد باکتري يكبـار  

  )Single use( .مي باشد مصرف

درجـه   ۱۲۱در دمـای   کـردن  جارهـا را مـی تـوان بـه وسـيله اتـوکالو      : نکته

بايـد توجـه    در اينحالـت .دقيقه نيز ضدعفونی کـرد  ۲۰سانتيگراد وبه مدت 

شود که درپوش جارها همراه با شناور از روی جار برداشته شده و جار بـه  

   .در اتوکالو قرار گيرد وبه صورت عمودي تنهايی



 ١٩

دستگاه بدون فيلتر ضد باکتری باعث انتشار بيماريهای ميکروبـی  از استفاده 

  .يايي در محيط کار دستگاه مي گرددو باکتر

             در صورت باز بودن بسته بندی مربوط به شيلنگ بيمار در هنگام باز کردن

  . بسته بندی دستگاه از شيلنگ به هيچ عنوان استفاده ننماييد
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  :پنجمبخش 

  :دستگاه ساکشن يلوازم جانب )٥

  :يست لوازم جانبيل) ١-٥

  )ددع ۲(و درب آن بزرگجار ) ١

  و درب آن جار محافظ) ٢

 )عدد٣(  Over fill protectionسيستم ) ٣

  رابط يلنگهايش) ٤

  و اورينگ هاي مربوطه لنگيآدابتور ش) ٥

  يلتر ضد باکتريف) ٦

  )عدد ٣(جار ندهنگهدار) ٧

  پدال) ٨

  ماريلنگ بيش) ٩

  دفترچه راهنما) ١٠

  سر ساکشنلوله ) ١١

  دستور العمل نصب اوليه دستگاه)١٢

  يچها و آچارهای مربوطه جهت نصب اوليهپ)١٣

  دستگيره )١٤

  و نگهدارنده آن C55fشير انتخاب جار مربوط به مدل ) ١٥



 ٢١

  :ششمبخش 

  :دستگاه يابيب يع )٦

  :دياگرام مدارات الكتريكي ساكشن )١-٦

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ات مشکل ،با بخش خـدم گونه هنگام استفاده از دستگاه در صورت بروز هر

  .تماس بگيريد شرکتپس از فروش اين 

Power
220-240

���ز 

Power Switch

Control Board

ا)'&%و#"!
Electro Pump

Input 

220-240 VAC 

 

Fuse 2x1A  
 

Power switch 

 

Control board 

 

Electro pump 

 

Push button 

 
Pedal  
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  :بخش هفتم

  )EMC(جداول راهنماي سازگاري الكترومغناطيسي  )٧

 
Guidance and manufacturer's declaration- electromagnetic emissions 

The medical suction is intended for use in the electromagnetic environment specified 
below. The customer or the user of the medical suction should assure that it is used in 
such an environment. 

Electromagnetic environment - guidance Compliance Emissions test 

The medical suction uses RF energy only for 
its internal function. Therefore, its RF 
emissions are very low and are not likely to 
cause any interference in nearby electronic 
equipment. 

Group 1 RF emissions CISPR 11 

 Class B RF emissions CISPR 11 

 Class A 
Harmonic emissions IEC 
61000-3-2 

The medical suction is suitable for use in all 
establishments, including domestic 
establishments and those directly connected 
to the public low-voltage power supply 
network that supplies buildings used for 
domestic purposes. 

Complies 
Voltage fluctuations/ flicker 
emissions 
IEC 61000-3-3 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The medical suction is intended for use in the electromagnetic environment specified 
below. The customer or the user of the medical suction should assure that it is used in 
such an environment. 

Electromagnetic 
environment – guidance 

Compliance level 
IEC 60601 test 

level 
Immunity test 

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. If 
floors are covered with 
synthetic material, the 
relative humidity should be 
at least 30 %. 

±6 kv contact 
±8 kv air 

±6 kv contact 
±8 kv air 

Electrostatic 
discharge 
(ESD) IEC 
61000-4-2 

Mains power quality should 
be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. 

±2 kv for power 
Supply lines 
±1kv for input 
/output lines 

±2 kv for power 
Supply lines 
±1kv for input 
/output lines 

Electrical fast 
transient/burst  
IEC 61000-4-4 

Mains power quality should 
be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. 

±1 kv differential 
mode 
±2kv common 
mode 

±1 kv differential 
mode 
±2kv common 
mode 

Surge 
IEC 61000-4-5 

Mains power quality should 
be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. If the user of 
the medical suction requires 
continued operation during 
power mains interruptions, it 
is recommended that the 
medical suction be powered 
from an uninterruptible 
power supply or a battery.  

<5% UT 
(>95% dip in UT) 
For 0.5 cycle 
40% UT 
(60% dip in UT) 
For 5 cycles 
70% UT 
(30% dip in UT) 
For 25 cycles 
<95%dip in UT) 
For 5 sec 

<5% UT 
(>95% dip in UT) 
For 0.5 cycle 
40% UT 
(60% dip in UT) 
For 5 cycles 
70% UT 
(30% dip in UT) 
For 25 cycles 
<95%dip in UT) 
For 5 sec 

Voltage dips, 
short 
interruptions 
and voltage 
variations on 
power supply 
input lines  
IEC 61000-4-11 

Power frequency magnetic 
fields should be at levels 
characteristic of a typical 
location in a typical 
commercial or hospital 
environment. 

  

Power 
frequency 
(50/60 Hz) 
Magnetic field  
IEC 61000-4-8 

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The medical suction is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the medical suction should assure that it is used in such an 
environment. 

Electromagnetic environment – guidance 
Compliance 

level 
IEC 60601 
test level 

Immunity 
test 

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
part of the medical suction, including cables, 
than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to 
the frequency of the frequency of the 
transmitter. 
Recommended separation distance 

78.12120
3

5.3
=








=d

 

78.12120
3

5.3
=





=d

     

56.25120
3

7
=





=d     

Where P is the maximum output power rating 
of the transmitter in watts (W) according to 
the transmitter manufacturer and d is the 
recommended separation distance in meters 
(m). 
Field strengths from fixed RF transmitters, as 
determined by an electromagnetic site 
survey,

 a
 should be less than the compliance 

level in each frequency rang.
 b 

Interference may occur in the vicinity of 
equipment marked with the following symbol: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[3]V 
 
 

 [3]V/m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150kHz to 
80 MHz 
 
 
3V/m 
80 MHZ to 
2.5GHZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducted 
RF 
IEC 61000-
4-6 
 
 
Radiated 
RF IEC 
61000 -4-3 

NOTE 1 At 80 MHz and 800MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2  These guidelines may not apply in all situation. Electromagnetic propagation is 
affected by absorption and reflection from structures, objects people.  

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV 
broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic 
site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the 
medical suction is used exceeds the applicable RF compliance level above, The medical 
suction should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, 
additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the medical 
suction. 
Over the frequency range 150kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 10 V/m. 
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Recommended separation distances between 
Portable  and mobile RF communications equipment and the medical suction 

The medical suction is intended for use in an electromagnetic environment in which 
radiated RF disturbances are controlled. The customer of the user of the medical suction 
can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance 
between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the 
medical suction as recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment.   

Separation distance according to frequency of transmitter 

m 
Rated maximum 
output power of 

transmitter 
W 

800 MHz to 2.5 GHz 

d= P
E

][
1

7
  

80 MHz to 800 MHz 

d= P
E

]
.

[
1

53
  

150 kHz to 80 MHz 

d= [ P
V

]
.

1

53
  

0.2333 0.1166 0.1166 0.01 

0.7379 0.3689 0.3689 0.1 

2.333 1.167 1.167 1 

7.3786 3.689 3.689 10 

23.333 11.667 11.667 100 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended 
separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the 
frequency of the transmitter. Where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacture. 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range 
applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 
affected by absorption and reflection from structures, objects and people.  

  


