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SV  SVENSKA

VIKTIG INFORMATION

KONTAKTINFORMATION
Om du behöver ytterligare information om ditt system tar du kontakt med Verathon 
kundservice, eller besöker verathon.com/support.

Huvudkontor Europeisk representant Tillverkare
Verathon Inc. 
20001 North Creek Parkway 
Bothell, WA 98011 U.S.A. 
Tel: +1 800 331 2313 (USA och 
Kanada) 
Tel: +1 425 867 1348 
Fax: +1 425 883 2896

Verathon Medical (Europe) B.V. 
Willem Fenengastraat 13 
1096 BL Amsterdam 
Nederländerna 
Tel: +31 (0) 20 210 30 91 
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Canada) 
ULC 
2227 Douglas Road 
Burnaby, BC V5C 5A9 
Kanada 
Tel: +1 604 439 3009 
Fax: +1 604 439 3039

OM DENNA HANDBOK
Informationen i denna handbok kan ändras när som helst, utan föregående 
meddelande. Den senaste informationen hittar du i dokumentationen på 
verathon.com/product‑documentation.

Copyright © 2019 av Verathon Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får 
kopieras eller överföras med någon metod utan skriftligt medgivande från Verathon Inc. 
Ambient Light Reduction, DirectView, Dynamic Light Control, GlideRite, GlideScope, 
GlideScope Go, GlideScope‑symbolen, Spectrum, Verathon och Verathon Torch‑symbolen 
är varumärken som tillhör Verathon Inc. Övriga märken och produktnamn är varumärken 
eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

PRODUKTBESKRIVNING
GlideScope Go är ett handhållet videolaryngoskopsystem utformat för att ge klar sikt 
över luftvägarna, både direkt och indirekt, vilket underlättar snabb intubering. Den 
återanvändningsbara 3,5 tums lutande färgmonitorn och det återuppladdningsbara 
batteriet kan sänkas ner helt och hållet i rengöringsvätska. Tillgängliga 
användarinställningar är bl.a. automatisk inspelning, automatisk avstängning och visning 
av innehåll, som stöder en mer specialanpassad användarupplevelse. Detta system är 
integrerat med Spectrum‑produktportföljen som erbjuder helt avyttringsbara engångsblad 
som man kan byta utan att stänga av monitorn. Det integreras även med GlideScope 
Videobatong 2.0 som minskar elektroniskt avfall genom att använda engångsblad. 
GlideScope Go är perfekt för arbete under kärva förhållanden, för rutinmässigt och svårare 
luftvägsarbete, och passar för ett stort antal patienter och kliniska förutsättningar.

AVSEDD ANVÄNDNING
GlideScope Go‑systemet är avsett att användas av kvalificerad medicinsk personal för att få 
tydlig, fri sikt av luftvägarna och stämbanden för medicinska ingrepp.

http://verathon.com/support/
http://verathon.com/product-documentation/
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MEDDELANDE OM ORDINATION
Enligt amerikansk lagstiftning får denna apparat endast säljas av läkare eller på inrådan av 
läkare. 

MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE
Systemet bör endast användas av personer som har utbildats och godkänts av läkare, eller 
av vårdgivare som har utbildats och godkänts av den institution som tillhandahåller vården. 
Verathon rekommenderar att alla användare gör följande:

• läser handboken innan de använder instrumentet
• får anvisningar av en kvalificerad person
• övar med videolaryngoskopet på en docka innan klinisk användning
• förvärvar klinisk utbildningserfarenhet på patienter utan luftvägsavvikelser

VARNINGAR & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Varningar visar att personskada, dödsfall eller allvarliga biverkningar kan bero på 
användning eller felaktig användning av enheten. Försiktighet indikerar att användning 
eller felaktig användning av produkten kan orsaka problem som till exempel funktionsfel, 
fel eller skada på produkten. Uppmärksamma avsnitt märkta Viktigt genom hela 
handboken eftersom de innehåller påminnelser eller sammanfattningar av nedanstående 
uppmaningar till försiktighet, tillämpade på en specifik del eller situation. Iaktta dessa 
varningar och försiktighetsanvisningar.

Monitorn måste rengöras före den första användningen. VARNING

Minska risken för elektriska stötar genom att enbart använda 
de tillbehör och den kringutrustning som rekommenderas av Verathon. Användning av 
andra tillbehör och kablar än de som specificeras eller tillhandahålls av Verathon kan leda 
till ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos denna 
utrustning och kan leda till fel. 

 VARNING

När du styr endotrakealtuben till den distala spetsen på 
videolaryngoskopet måste du titta i patientens mun, inte på skärmen. I annat fall kan du 
orsaka personskada, såsom skador på tonsillerna eller den mjuka gommen. 

 VARNING

Se till att du följer tillverkarens instruktioner för hantering och 
kassering av rengörings‑, desinficerings‑ eller steriliseringslösningar. 

 VARNING

Återanvänd, rengör eller omsterilisera inte komponenter 
för engångsbruk. Återanvändning, rengöring eller omsterilisering kan skapa risk för 
kontaminering av enheten. 

 VARNING

All modifiering av denna utrustning är förbjuden. VARNING
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Risk för elektriska stötar. Försök inte öppna systemets delar. 
Det kan leda till att användaren får allvarliga personskador eller skada instrumentet, och 
ogiltigförklarar garantin. Kontakta Verathon kundservice för eventuell service eller reparation.

 VARNING

Området som omger kameran i videolaryngoskopet kan 
komma i kontakt med patienten och kan överskrida 41 °C (106 °F) som en del av den 
normala användningen. Det är osannolikt att patienter får kontakt med detta område på 
bladet under intubering, då det skulle orsaka hinder i kameravyn. Tillåt inte kontinuerlig 
kontakt med detta område på bladet längre än 1 minut; det kan orsaka termisk skada som 
brännskada på slemhinnevävnaden. 

 VARNING

GlideScope‑blad märkta med följande artikelnummer är inte 
kompatibla med detta system:

• 0574‑0130 (Titanium LoPro S3)
• 0574‑0131 (Titanium LoPro S4)
• 0574‑0132 (Titanium MAC S3)
• 0574‑0133 (Titanium MAC S4)
• 0574‑0176 (Spectrum LoPro S3, djup kontaktbrunn)
• 0574‑0177 (Spectrum LoPro S4, djup kontaktbrunn)
• 0574‑0178 (Spectrum MAC S3, djup kontaktbrunn)
• 0574‑0179 (Spectrum MAC S4, djup kontaktbrunn)

Se artikelnumren när du bedömer om ett blad är kompatibelt med systemet. Se avsnittet 
Systemkomponenter och Tillbehör för mer information om kompatibla komponenter och 
tillbehör. 

 VARNING

Eftersom produkten kan komma att kontamineras med blod 
eller kroppsvätskor som kan överföra patogener måste alla rengöringsanläggningar vara 
i överensstämmelse med amerikanska OSHA Standard 29 CFR 1910.1030 "Bloodborne 
Pathogens" (blodburna patogener), eller likvärdig standard.

 VARNING

Se till att instrumentet fungerar korrekt och inte har några 
tecken på skador före varje användning. Använd inte produkten om enheten verkar vara 
skadad. Hänvisa servicearbete till kvalificerad personal.

Kontrollera alltid att alternativa metoder och utrustning för luftvägsbehandling finns redo 
och tillgängliga.

Rapportera misstänkta fel till Verathon kundservice. Kontaktinformation finns på  
verathon.com/support.

 VARNING

Kontrollera att monitorn är ren och fri från kontaminering 
innan den placeras i laddningsstationen. 

 VARNING

Laddningsstationen får enbart användas för att ladda 
GlideScope Go‑monitorn. 

 VARNING
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Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda 
försiktighetsåtgärder när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste 
installeras och användas enligt anvisningarna i denna handbok. Se avsnittet Elektromagnetisk 
kompatibilitet för mer information. 

 FÖRSIKTIGHET

Koppla från bladet eller stäng av monitorn för att spara en 
videoinspelning. Om USB‑minnet tas bort innan en inspelning har sparats helt och hållet kan 
det skada videofilen. 

 FÖRSIKTIGHET

Produkten får endast rengöras, desinficeras eller 
steriliseras genom användning av de godkända processer som anges i denna handbok. 
Rengöringsmetoderna som anges rekommenderas av Verathon på grundval av effektivitet 
eller kompatibilitet med komponentmaterial. 

 FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att monitorns mikro‑USB‑port är torr innan du 
ansluter den till en strömadapter eller laddningsstation. 

 FÖRSIKTIGHET

Se till att du inte använder några skrapande borstar, kuddar 
eller verktyg vid rengöring eller desinficering av videomonitorns skärm. Skärmen kan repas, 
vilket skadar enheten permanent.

 FÖRSIKTIGHET

Sänk inte ned laddningsstationen i en flytande lösning. FÖRSIKTIGHET

SYMBOLER
För att se en fullständig lista över försiktighets‑, varnings‑ och informationssymboler 
som används på denna och andra Verathon‑produkter, se Verathons symbolregister på 
verathon.com/symbols.

https://verathon.com/symbols/
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INLEDNING

SYSTEMÖVERSIKT
GlideScope Go‑systemet har en liten handhållen monitor som kan använda sig antingen av 
GlideScope Spectrum‑videolaryngoskop eller GlideScope GVL‑engångsblad. 

GlideScope Spectrum‑videolaryngoskop är hållbara engångsblad i plast som måste 
kasseras efter användning. Engångsblad identifieras med hjälp av ett S i namnet, till 
exempel LoPro S4. Dessa blad innehåller följande teknik:

• Dynamic Light Control – Optimerar bildens ljusstyrka och klarhet.
• Ambient Light Reduction – Minskar överflödigt reflekterat ljus för att ytterligare

förbättra bildkvaliteten.

GVL‑blad är hållbara, genomskinliga laryngoskopskal för engångsbruk som passar ovanpå 
en flexibel, återanvändbar stam som kallas en videobatong. Bladen innehåller inga aktiva 
komponenter så avfall kan hållas till ett minimum. Även om de är enheter för engångsbruk 
så har de inget S i sitt namn. 

Bild 1. GlideScope Go-monitor

Mikro‑USB‑ och 
laddningsport

Kopplingsarm

Blad‑/batongkoppling

LCD‑skärm

LED‑indikator

Strömknapp
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SYSTEMDELAR OCH TILLBEHÖR
NÖDVÄNDIGA SYSTEMDELAR

Följande komponenter krävs för att systemet ska fungera:

• GlideScope Go‑monitor

• Strömadapter

Observera: Strömadaptern till vissa äldre GlideScope Go-system måste uppdateras för 
att säkerställa att systemet fungerar korrekt med videobatong 2.0. De uppdaterade 
strömadaptrarna har en extra komponent på sina kablar som visas på följande 
bilder. Uppgraderingskit och nyare GlideScope Go-system inkluderar en uppdaterad 
strömadapter.

Uppdaterade strömadaptrar 
(0400‑0149 och 0400‑0150)

Äldre strömadapter 
(0400‑0138)

UTBYTBARA KOMPONENTER

Systemet måste även ha ett videolaryngoskop anlutet för att fungera. Laryngoskopet 
kan antingen vara ett Spectrum‑blad eller en videobatong med ett blad, som det visas i 
följande lista:

• Spectrum LoPro S1 (0574‑0165)

• Spectrum LoPro S2 (0574‑0166)

• Spectrum LoPro S2.5 (0574‑0201)

• Spectrum LoPro S3 (0574‑0194)

• Spectrum LoPro S4 (0574‑0195)

• Spectrum DirectView MAC S3 (0574‑0187)

• Spectrum DirectView MAC S4 (0574‑0188)

• GlideScope‑videobatong 2.0, stor (storlek 3‑4, artikelnummer 0570‑0382) med ett av
följande:

GVL 3‑blad (0574‑0100)

GVL 4‑blad (0574‑0101)

YTTERLIGARE TILLBEHÖR

Följande tillbehör är tillval och kan användas med systemet:
• Laddningsstation
• Liten bärväska
• Stor bärväska
• GlideRite styv mandräng (för ET‑rör på 6,0 mm eller större)
• GlideRite mandräng för engångsbruk – liten (för ET‑rör på 3,0–4,0 mm)
• Mikro‑till‑standard hybrid‑USB‑minne för att konfigurera inställningar och spela in video
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INSTALLERA SYSTEMET
PROcEDUR 1. UTFÖR FÖRSTA INSPEKTION

1. Kontrollera att du har fått rätt delar för ditt system. Se följesedeln som medföljer
systemet.

2. Kontrollera så att delarna inte är skadade.

3. Om någon av delarna saknas eller är skadad ska du underrätta transportören och
Verathon kundservice eller din lokala representant.

PROcEDUR 2. LADDA BATTERIET

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför följande uppgift. 

För mer om batteri och laddningsförhållanden, se Batterispecifikationer på sidan 295.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag av sjukhuskvalitet.

2. Se till att mikro‑USB‑porten på monitorn är torr.

3. Om du laddar direkt från strömadaptern, ansluter du den till mikro‑USB‑porten
på monitorn.

Om du laddar via laddningsstationen, ansluter du strömadaptern till mikro‑USB‑
porten på stationen och placerar sedan monitorn i den.

Se lista med beskrivningar av LED‑indikatorstatus i följande tabell.

Tabell 1. Beskrivningar av LED-indikatorstatus

LED-status Beskrivning
Fast grön Batteriet är fulladdat.

Fast orange
Batteriet laddas med en godkänd eller motsvarande 
strömadapter.

Fast röd Batteriet laddas med en icke‑godkänd strömadapter.*

Blinkande röd Fel. Det är ett problem med batteriet eller laddningskretsen.

Av Laddar inte.
* Om en icke‑godkänd strömadapter används kanske inte batteriet laddas korrekt. Byt ut den icke‑

godkända strömadaptern mot den strömadapter som medföljer systemet.
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4. Låt batteriet laddas tills LED‑indikatorn är fast grön.

5. Ta bort monitorn från stationen och tryck sedan på Ström‑knappen på monitorn.

Observera: Fäst inte något blad eller batong för tillfället.

6. I det övre högra hörnet av monitorskärmen verifierar du att den installerade
programvaruversionen är 1.3 eller högre. Annars kontaktar du Verathon
kundservice för en programuppdatering.

PROcEDUR 3. KONFIGURERA ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

Användarinställningsverktyget är ett Java‑baserat verktyg och finns tillgängligt på USB‑
minnet. 

Observera: Användarinställningsverktyget kräver Java Runtime Environment version 
1.8 (Java Platform SE 8) eller senare. USB-minnet innehåller 32-bitars och 64-bitars 
Java-uppdatering. Om du måste uppdatera Java på en dator där du avser att köra 
Användarinställningsverktyget ska du använda den installationsfil som motsvarar den 
32-/64-bitarsversion av Java-programvara som är installerad för närvarande. Detta kan 
skilja sig från operativsystemets 32-/64-bitarsversion.

1. Anslut USB‑minnet till en USB‑port på en dator.

2. Navigera till USB‑minnet och öppna sedan användarinställningsverktyget.

3. Konfigurera inställningarna efter behov och klicka sedan på Spara.

4. I dialogrutan Spara som navigerar du till USB‑minnet och klickar sedan på Spara.

5. Säkerställ att monitorn är avstängd och sätt sedan in USB‑minnet i mikro‑USB‑
porten på monitorn.

6. Tryck på Ström‑knappen på monitorn. Monitorn sätts på och inställningarna
uppdateras automatiskt. Inställningsfilen tas sedan automatiskt bort för att inte
datum‑ och tidsinställningarna ska råka skrivas över.
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PROcEDUR 4. FÖR IN VIDEOBATONGEN I BLADET (VALFRITT)

Om du använder en videobatong och ett GVL‑engångsblad fäster du bladet på batongen 
innan du ansluter den till monitorn.

1. Öppna påsen med GVL‑engångsbladet, men ta inte ut engångsbladet ur
förpackningen.

2. Se till att logotypen på sidan av batongen och logotypen på sidan av
engångsbladet är i linje med varandra.

3. För in videobatongen i GVL‑engångsbladet tills det klickar på plats. Ta inte
ut engångsbladet ur påsen förrän du är redo att utföra en intubering. Detta
säkerställer att engångsbladet hålls så rent som möjligt.

Observera: Se till att du inte för in videobatongen baklänges.

Rätt Fel

4. När du tar ut GVL‑engångsbladet från förpackningen ska du göra en visuell
inspektion av engångsbladet för att säkerställa att alla utvändiga ytor är fria från
grova ytor, vassa kanter, utstickande delar eller sprickor.

5. Om du vill få fram ytterligare anti‑imfördelar kan du applicera Dexide Fred Lite på
kamerafönstret på engångsbladet.* Använd lösningen i enlighet med tillverkarens
instruktioner.

* Kompatibilitet har påvisats för upp till en timmes kontinuerlig exponering på videobatonger och engångsblad.
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PROcEDUR 5. FÄST BLADET ELLER BATONGEN 

Bladet eller videobatongen sätts fast på monitorns kopplingsarm. Monitorn roterar på 
kopplingsarmen, vilket gör att du kan ställa in en startvinkel för att börja intuberingen.

Det rekommenderas att du låter det sterila engångsbladet vara kvar i förpackningen medan 
du ansluter bladet och tills du är redo att utföra en intubering.

1. Rikta in pilen på monitorn med pilen på batongen eller engångsbladet och sätt
sedan in blad‑/batongkontakten helt i kontaktporten på bladet eller batongen.

Inpassningsmarkeringar
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PROcEDUR 6. UTFÖR EN FUNKTIONSKONTROLL

Innan du använder enheten för första gången ska du säkerställa att systemet fungerar 
korrekt.

1. Ladda monitorns batteri fullt.

2. Anslut videolaryngoskopet till monitorn enligt föregående procedur.

3. Tryck på Ström‑knappen. Monitorn slås på.

4. Titta på skärmen för att kontrollera att videon tas emot från laryngoskopet.

Observera: Kanterna på bladet kan fångas upp i kameravyn. Denna bild fungerar
som referensram under intuberingsprocessen och säkerställer att orienteringen av
bilden är korrekt i monitorn.
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ANVÄNDA ENHETEN
Innan enheten används, fullfölj instruktionerna i kapitlet Installera systemet.

PROcEDUR 1. FÖRBEREDA SYSTEMET

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför följande uppgift. 

Tabell 2. Storlekar på videolaryngoskop*

GlideScope-blad Delnummer
Rekommenderad patientvikt/-

storlek
Spectrum LoPro S1 0574‑0165 1,5–3,8 kg (3,3–8,4 lbs)

Spectrum LoPro S2 0574‑0166 1,8‑10 kg (4‑22 lbs)

Spectrum LoPro S2.5 0574‑0201 10–28 kg (22–61,7 lbs)

Spectrum LoPro S3 0574‑0194 10 kg (22 lbs) till medelstor vuxen

Spectrum LoPro S4 0574‑0195 40 kg (88 lbs) till stor vuxen

GVL 3‑blad 0270‑0626 Medelstor vuxen

GVL 4‑blad 0270‑0628 Stor vuxen

Spectrum DirectView MAC S3 0574‑0187 Medelstor vuxen

Spectrum DirectView MAC S4 0574‑0188 Stor vuxen

1. Se till att GlideScope‑systemdelarna har rengjorts eller desinficerats ordentligt
enligt riktlinjerna i Tabell 3 på sidan 286.

2. Med hjälp av informationen i Tabell 2, i kombination med en klinisk bedömning
av patienten samt klinikers erfarenhet och bedömning, väljs det GlideScope‑
videolaryngoskop som är lämpligt för patienten.

3. Fäst videolaryngoskopet vid monitorn enligt Fäst bladet eller batongen på
sidan 281.

* Viktangivelserna är ungefärliga; en läkare måste bedöma varje enskild patient.
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PROcEDUR 2. UTFÖRA EN INTUBERING

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför följande uppgift. 

För att utföra intubering rekommenderar Verathon att du använder GlideScopes 
4‑stegsmetod som beskrivs här. Varje steg börjar med var användaren bör titta för att
genomföra åtgärden. Innan du påbörjar denna procedur ska du kontrollera att monitorn
tar emot en korrekt bild från videolaryngoskopet.

1. Titta i munnen: Med videolaryngoskopet i din vänstra hand för du det längs med
mittlinjen i munsvalget.

2. Titta på skärmen: Identifiera struplocket och styr sedan bladet för att se glottis så
bra som möjligt.

3. Titta i munnen: Styr försiktigt in den distala spetsen av slangen i position mot
laryngoskopspetsen.

4. Titta på skärmen: Slutför intuberingen genom att försiktigt rotera eller vinkla
slangen för att rikta om den efter behov.

PROcEDUR 3. SPELA IN INTUBERINGEN

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför följande uppgift. 

1. Starta inspelningen genom att säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

• Ett blad eller en videobatong är anslutet till monitorn.
• Ett USB‑minne är anslutet till mikro‑USB‑porten på monitorn.
• Monitorn är påslagen.
• Inspelningsfunktionen är påsatt i användarinställningarna.

Så fort dessa villkor är uppfyllda börjar inspelningen automatiskt.

2. Stoppa inspelningen genom att trycka och hålla in strömknappen tills monitorn helt
har stängts av. Inspelningen stannar också när videolaryngoskopet kopplas från,
mediakapaciteten på USB‑minnet sjunker för lågt eller när monitorns återstående
batteriladdning ger mindre än 1 minuts ström.

3. Om du vill granska inspelningen ansluter du USB‑minnet till en dator och visar
sedan .avi‑filen. Filerna namnges automatiskt med systemets datum och tid.
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PROcEDUR 4. KOPPLA FRÅN BATONGEN (ENBART VIDEOBATONGER)

GVL‑engångsblad är en steril enhet för engångsbruk. Efter varje användning är det farligt 
avfall och måste avlägsnas från videobatongen och tas om hand på ett sätt som är 
förenligt med lokala föreskrifter. 

1. Håll bladet i ena handen.

2. För att minimera den kraft som behövs för att avlägsna videobatongen
från engångsbladet kan du försiktigt trycka med tummen och fingret på
engångsbladets krage.

3. Ta tag i videobatongens handtag med andra handen och dra bestämt.
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RENGÖRING OCH DESINFICERING

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför följande uppgifter. 

Engångsblad levereras steriliserade med etylenoxid, och de kräver inte rengöring, 
desinficering eller sterilisering före användning. Kassera engångsblad efter användning. 
Försök inte att desinficera och återanvända videolaryngoskop för engångsbruk.

Tabell 3 beskriver riskbedömningen för varje systemdel, bland annat Spaulding‑
klassificeringen för minimikrav på desinficeringsnivå. Se till att alla systemdelar har 
rengjorts, desinficerats och steriliserats enligt riktlinjerna i denna tabell före varje 
användning. 

Tabell 3. Riskklassificering för systemet

Enhet Användning
Spaulding-

klassificering
Desinficerings- eller steriliseringsnivå

Ren Låg Hög Sterilisera
Monitor** Återanvändbar Ej kritisk X

Laddningsstation* Återanvändbar Ej kritisk

Engångsblad§ För 
engångsbruk

—

Videobatong 2.0 Återanvändbar Ej kritisk X

GVL‑engångsblad§ För 
engångsbruk

—

GlideRite styv 
mandräng† Återanvändbar Semikritisk X

GlideRite mandräng 
för engångsbruk§

För 
engångsbruk

—

* Rengör laddningsstationen om den kommer i kontakt med icke intakt hud eller slemhinnor, eller med jämna 
mellanrum. 

† Anvisningar finns i drifts- och underhållshandboken för GlideRite styv mandräng.

§ Kassera engångsartiklar efter användning.

** Rengör monitorn efter varje patient. Desinficering av låg eller hög nivå rekommenderas om monitorn kommer i 
kontakt med icke intakt hur eller slemhinnor.

X Markerade rutor visar minimikrav på desinficeringsnivå.

Skuggade områden indikerar att desinficerings-/steriliseringsnivån inte är kompatibel med enheten.

Icke skuggade områden visar tillåtna desinficerings- eller steriliseringsnivåer baserat på kompatibilitet med 
enhetens material.

KOMPATIBILITET OCH TILLGÄNGLIGHET
Vilka rengörings‑, desinficerings‑ och steriliseringsprodukter som finns varierar från land 
till land, och Verathon kan inte testa produkter på alla marknader. Säkerställ att du väljer 
produkter i enlighet med dina lokala lagar och regler. Kontakta Verathon kundservice för 
att få information om ytterligare lösningar som kan finnas tillgängliga.

Lösningar som listas under rengörings‑ eller desinficeringsprocedurer senare i detta 
kapitel har bedömts vara kompatibla med GlideScope Go‑systemets komponenter i 
dessa procedurer, upp till det antal användningscykler som visas i lösningslistan för varje 
komponent. Dessa lösningar har även bedömts vara effektiva för rengöring av dessa 
komponenter, desinficering av dem, eller både och.
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GLIDEScOPE GO-MONITOR

Följande lösningar har uppvisat materialkompatibilitet enbart med monitorn för 
de antal användningscykler som visas, men har inte testats för rengörings‑ eller 
desinficeringsförmåga. Se lösningstillverkarens instruktioner för användningsinformation.

Lösning Cykler
Clinell universella våtservetter 1 500

Metrex CaviWipes 1 500

Metrex CaviWipes1 1 500

Tristel Trio våtservettsystem 1 500

Wip'Anios Excel våtservetter 1 500

VIDEOBATONG 2.0

Följande lösningar har uppvisat materialkompatibilitet med Videobatong 2.0‑modeller 
för de antal användningscykler som visas, men har inte testats för rengörings‑ eller 
desinficeringsförmåga. Se lösningstillverkarens instruktioner för användningsinformation.

Lösning Cykler
Isopropylalkohol (IPA: 70 %) 2 000

Ecolab enzymatiskt rengöringsmedel 2 000

ASP CIDEX OPA‑desinficeringsmedel 2 000

ASP CIDEZYME enzymatiskt tvättmedel 2 000

schülke thermosept ER rengöringsmedel 2 000

neodisher MediClean forte 2 000

PDI Super Sani‑Cloth bakteriedödande engångsservetter 2 000

Metrex EmPower 2 000

Metrex CaviWipes1 2 000

LADDNINGSSTATION

Följande lösningar har uppvisat materialkompatibilitet med laddningsstationen för 
de antal användningscykler som visas, men har inte testats för rengörings‑ eller 
desinficeringsförmåga. Se lösningstillverkarens instruktioner för användningsinformation.

Lösning Cykler
ASP CIDEZYME enzymatiskt rengöringsmedel 1 500

ASP CIDEX OPA‑desinficeringsmedel 1 500

PDI Sani‑Cloth AF3 bakteriedödande engångsservett 1 500
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PROcEDUR 1. RENGÖR MONITORN

Rengör monitorn efter varje användning enligt instruktionerna nedan. Verathon har 
validerat lösningarna och metoderna nedan vad gäller kompatibilitet och effektivitet. 
Kontakta Verathon kundservice för att få information om ytterligare lösningar som kan 
finnas tillgängliga.

Tabell 4. Rengöringslösningar för GlideScope Go

Lösning Förhållanden

ASP CIDEZYME 
enzymatiskt 
rengöringsmedel

Upp till 1 500 cykler i enlighet med följande anvisningar:

Exponering: Förbered arbetslösningen med en koncentration på 
8‑16 ml per liter. Blötlägg delen i 1–3 minuter. Använd en luddfri 
servett eller bomullspinne för att rengöra komponenten medan den 
är nedsänkt. Var särskilt noggrann med områdena runt knappen, 
gångjärnet, alla ytkonturer och kanter.

Sköljning: Skölj i 3 minuter under rinnande vatten. Se till att HDMI‑
uttaget och micro‑USB‑uttaget sköljs ordentligt.

PDI Sani‑Cloth AF3 
Bakteriedödande 
engångsservett

Upp till 1 500 cykler i enlighet med följande anvisningar:

Exponering: Använd våtservetter för att ta bort all synlig 
kontaminering från delen. Fukta alla ytor med hjälp av våtservetter 
och låt vara fuktade i minst 3 minuter. Var särskilt uppmärksam på 
svåråtkomliga ytkonturer och kanter.

Sköljning: Ej tillämpligt. Låt delen grundligt lufttorka.

1. Säkerställ att monitorn är avstängd och att strömadaptern eller USB‑minnet är
urkopplade.

2. Lossa engångsbladet från monitorn och kassera sedan bladet.

3. Förbered en lösning från Tabell 4 enligt tillverkarens instruktioner.

4. Exponera monitorn för lösningen enligt de förhållanden som anges i Tabell 4.

5. Använd en våtservett eller en bomullspinne fuktad med lösningen och rengör
strömknappen, mikro‑ USB‑porten, skåran runt LCD‑fönstret samt skåran där
kopplingsarmen är fäst vid monitorn.

6. Skölj monitorn enligt de förhållanden som anges i Tabell 4.

7. Inspektera monitorn för att upptäcka kontaminering. Om det finns någon, upprepa
steg 4‑6.

8. Torka av monitorn med en ren duk.

9. Inspektera monitorn för att upptäcka skador. Om det finns några ska du inte
använda komponenten, och kontakta Verathon kundservice.

Delen ska nu vara ren och fri från kontaminering. Hantera produkten försiktigt för att 
undvika återkontaminering.
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PROcEDUR 2. DESINFIcERA MONITORN

Desinficering av monitorn är valfritt. Din sjukvårdsinrättning eller sjukvårdgivare kan 
komma att kräva desinficering före användning. Verathon har validerat lösningarna och 
metoderna nedan vad gäller kompatibilitet och effektivitet. Kontakta Verathon kundservice 
för att få information om ytterligare lösningar som kan finnas tillgängliga.

Tabell 5. Desinficeringslösningar för GlideScope Go

Lösning Nivå Förhållanden

ASP CIDEX OPA Hög

Upp till 1 500 cykler i enlighet med följande anvisningar:

Konditionering: Ej tillämpligt 

Vattentemperatur: Rumstemperatur

Exponering: Blötlägg komponenten i CIDEX OPA i 12 
minuter och se till att alla luftbubblor tas bort från ytan.

Sköljning: (3) 1 minuts nedsänkningar i rent vatten under 
omskakning. Se till att HDMI‑uttaget och micro‑USB‑uttaget 
sköljs ordentligt.

PDI Sani‑Cloth AF3 
Bakteriedödande 
engångsservett 

Låg

Upp till 1 500 cykler i enlighet med följande anvisningar:

Konditionering: Ej tillämpligt 

Vattentemperatur: Ej tillämpligt

Exponering: Använd nya våtservetter och blöt alla ytor och 
låt dem vara våta i 3 minuter. Var särskilt noga med området 
runt gångjärnet, alla ytkonturer och kanter.

Sköljning: Ej tillämpligt. Låt delen grundligt lufttorka.

1. Se till att monitorn har rengjorts enligt föregående procedur.

2. Förbered en lösning från Tabell 5 enligt tillverkarens instruktioner.

3. Exponera monitorn för lösningen enligt de förhållanden som anges i Tabell 5.
Säkerställ att monitorn exponeras under hela exponeringsperioden.

4. Skölj monitorn enligt de förhållanden som anges i Tabell 5.

5. Låt monitorn lufttorka.

6. Förvara monitorn i ren miljö.
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PROcEDUR 3. RENGÖR VIDEOBATONGEN

Rengör och desinficera videobatongen efter varje användning.

Använd inte metall‑ eller slipborstar, skurkuddar eller stela 
verktyg för att rengöra videobatongen. Fönstret som skyddar kamera och ljus kan repas, och 
enheten kan skadas permanent.

Komponenten är värmekänslig och att utsätta den för temperaturer som överstiger 60 °C 
(140 °F) orsakar skador på elektroniken.

Klorlösning kan användas på videobatongen, men se upp med delar i rostfritt stål på 
komponenten eftersom klorlösning kan korrodera rostfritt stål. 

VIKTIGT

Tabell 6. Rengöringslösningar för videobatong 2.0 stor

Produkt Förhållanden

STERIS  
Prolystica 2x 
koncentrat  
enzymatisk 

förblötläggning  
och rengöringsmedel

Upp till 2 000 cykler i enlighet med följande anvisningar:

Exponering: Bered en lösning i varmt vatten till 1 till 4 mL/L. 
Blötlägg delen i minst 3 minuter. Innan delen tas upp ur 
lösningen, borsta alla ytor med en mjuk borste och var särskilt 
uppmärksam på svåråtkomliga ytor. Använd en bomullspinne för 
kamerafönstret för att undvika att det skadas.

Sköljning: Skölj i 3 minuter under varmt rinnande vatten. Om 
delar blötläggs i mer än 3 minuter, öka sköljtiden i förhållande till 
blötläggningstiden.

SaniCloth AF3 
bakteriedödande 

våtservetter

Upp till 2 000 cykler i enlighet med kemikalietillverkarens 
anvisningar

1. Tvätta videobatongen manuellt med rengöringsmedel för sjukhus eller ett
enzymatiskt debrideringsmedel/rengöringsmedel. Mer information finns i Tabell 6.

Kontrollera att alla främmande ämnen, till exempel smuts 
och organiska ämnen, har avlägsnats från ytan på komponenten. 

VIKTIGT

2. Skölj videobatongen i rent, rinnande vatten.

Nu kan videobatongen desinficeras.
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PROcEDUR 4. DESINFIcERA VIDEOBATONGEN

När den används på avsett sätt är videobatongen en icke‑steril, återanvändbar enhet som 
skyddas från kontakt med slemhinnor och icke intakt hud av ett engångsblad (sterilt, för 
engångsbruk). Lågnivådesinficering rekommenderas för videobatongen efter varje gång 
den används på en patient. Desinficering av hög nivå krävs för videobatongen om den 
kommer i kontakt med icke intakt hud eller slemhinnor.

Tabell 7. Desinficeringslösningar för Videobatong 2.0 stor

Produkt Desinficeringsnivå Förhållanden

SaniCloth AF3 
bakteriedödande 

våtservetter
Låg

Exponering: Fukta alla ytor med hjälp av 
våtservetter och låt vara fuktade i 3 minuter. 

Sköljning: Ej tillämpligt: Låt delen grundligt 
lufttorka.

1. Säkerställ att utrustningen är ren enligt ovanstående steg.

2. Förbered och konditionera desinficeringslösningen i enlighet med tillverkarens
anvisningar och de förhållanden som anges i Tabell 7.

3. Desinficera videobatongen enligt de förhållanden som anges i Tabell 7.
Exponeringsprocess och ‑tider varierar beroende på lösning och del.

Om du använder våtservetter ska du torka komponenten 
så ofta som det behövs för att hålla den synligt fuktig under den specificerade 
exponeringstiden. Du kan använda flera våtservetter vid behov. 

VIKTIGT

4. I tillämpliga fall, skölj videobatongen i enlighet med lösningstillverkarens
instruktioner.

5. Torka videobatongen på ett sätt som är lämpligt för det desinficeringsmedel som
du använder.

Om du använder … Så …

Ett flytande 
desinficeringsmedel

Använd en steril trasa, ren luft av 
standardsjukhuskvalitet eller en tork med låg 
temperatur för att torka komponenten. 

Våtservetter Låt komponenten lufttorka helt.

6. Inspektera videobatongen enligt instruktionerna i proceduren nedan och förvara
sedan den desinficerade videobatongen i en ren miljö.

PROcEDUR 5. RENGÖR LADDNINGSSTATIONEN

Rengör laddningsstationen om den kommer i kontakt med icke intakt hud eller slemhinnor. 
I annat fall ska den rengöras med jämna mellanrum enligt en tidsplan fastställd av den 
medicinska vårdinrättningen eller den medicinska vårdgivaren.

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför följande uppgift. 

1. Kontrollera att monitorn inte är i laddningsstationen och koppla från enheten.

2. Använd en lösning från Kompatibilitet och tillgänglighet på sidan 286 och torka
av utsidan tills att all synlig kontaminering har tagits bort.
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UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

Läs avsnittet Varningar & försiktighetsåtgärder innan du utför underhåll. 

REGELBUNDNA INSPEKTIONER
I tillägg till att användaren rutinmässigt utför inspektioner före och efter varje användning, 
bör inspektioner utföras med jämna mellanrum för att säkerställa att enheterna fungerar 
säkert och effektivt. Det rekommenderas att du utför en komplett visuell inspektion av alla 
delar minst var tredje månad. Inspektören bör kontrollera systemet för följande:

• Yttre skador på utrustningen
• Skador på strömadaptern
• Skador på kontakterna

Rapportera misstänkta fel till Verathon kundservice eller din lokala representant.

BATTERI
Efter 300 laddnings‑ och urladdningscykler är batterikapaciteten ca 80 % av den 
ursprungliga kapaciteten. Under normala körningsförhållanden kan detta inträffa efter 
omkring 3 år. För mer information om batteriet, se Batterispecifikationer på sidan 295.

Batteriet kan inte bytas ut av användaren. Försök inte byta batteriet. Alla försök att byta 
batteri av obehöriga servicetekniker kan orsaka allvarlig skada på användaren och gör 
garantin ogiltig. För mer information, kontakta Verathon kundservice eller din lokala 
representant.

SYSTEMPROGRAMVARA
I den här handboken beskrivs den mest aktuella versionen av programvaran. Om din 
monitor inte fungerar i enlighet med beskrivningen i denna handbok eller för att få veta 
om det finns uppdaterad programvara kan du kontakta Verathon kundservice. Utför 
inga uppgraderingar från tredjepartsleverantörer och gör inga försök att modifiera den 
befintliga programvaran. Det kan skada monitorn och göra garantin ogiltig.
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REPARATION AV ENHETEN
Systemkomponenter ska inte servas av användaren. Verathon tillhandahåller inte någon typ 
av kretsscheman, komponentlistor, beskrivningar eller annan information som skulle krävas 
för att reparera enheten och tillbehör. All service måste utföras av behörig tekniker. Om du 
har några frågor, kontakta Verathon kundservice eller din lokala Verathon‑representant.

KASSERING AV ENHETEN
Systemet och dess tillbehör kan innehålla batterier och andra miljöfarliga material. När 
instrumentet har nått slutet av sin användbara livslängd måste det kasseras i enlighet med 
WEEE‑kraven. Ordna med kassering genom ditt Verathon‑servicecenter, eller följ alternativt 
dina lokala regler för kassering av farligt avfall.

GARANTI
Verathons produkter och programvara har en garanti mot tillverkningsfel och materialfel 
enligt säljvillkoren. Denna begränsade garanti gäller under den angivna tidsperioden från 
leveransdatum från Verathon och gäller bara systemets originalköpare. Garantin gäller för 
följande systemkomponenter: 

Del Garantivillkor
Monitor 2 år

Laddningsstation 1 år

Videobatong 2.0 2 år

Ytterligare återanvändbara komponenter som köpts antingen separat eller som en del av 
ett system måste ha en separat garanti. Förbrukningsartiklar täcks inte av denna garanti.

För mer information om din garanti, eller om du vill köpa en Premium Total Customer 
Care‑garanti som förlänger den begränsade garantin för ditt system, kontakta Verathon 
kundservice eller din lokala representant.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SYSTEMSPECIFIKATIONER
Tabell 8. Systemspecifikationer

Allmänna specifikationer
Klassificering: Elklass II / Invändigt eldriven, tillämpad del BF

Intrångsskydd mot 
vatten:

Monitor IP67

Engångsblad IPX4

Videobatong IPX8

Engångsblad Ej tillämpligt
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Tabell 8. Systemspecifikationer

Allmänna specifikationer

Förväntad 
produktlivslängd:

Monitor
1 500 användningar 
eller 3 år

Spectrum‑blad för engångsbruk
1 användning eller 
3 års förvaringstid

GlideScope videobatong 2.0 stor (3‑4) 2 år eller 2 000 cykler

GVL‑engångsblad
1 användning eller 
3 års förvaringstid

Komponentspecifikationer för monitor

Monitor:

Höjd 86 mm (3,39 in)

Bredd 98 mm (3,86 in)

Djup 47 mm (1,85 in)

Vikt (ca) 0,25 kg (8,82 oz)

LCD: 320 x 240 px, 8,9 cm (3,5 tum)

Bildrutor per sekund (visade och inspelade): 30
Specifikationer för drift och förvaring

Driftsmiljö
Driftstemperatur: 10 till 40 °C (50 till 104 °F)

Laddningstemperatur: 10 till 35 °C (50 till 95 °F)

Relativ luftfuktighet: 0 till 95 % (icke‑kondenserande)

Lufttryck: 700–1060 hPa
Transport- och förvaringsmiljö

Temperatur:

GVL‑engångsblad 3‑4
‑20–45 °C (‑4–113 °F)Spectrum‑blad LoPro S2,5 för 

engångsbruk

Övriga spectrum‑blad för 
engångsbruk

‑20–40 °C (‑4–104 °F)
GlideScope videobatong 2.0 stor (3‑4)

Övriga systemkomponenter

GVL‑engångsblad 0–2,5 0–45 °C (32–113 °F)

Relativ luftfuktighet (icke 
kondenserande):

GVL‑engångsblad 0–2,5
10–95 %Spectrum‑blad LoPro S2,5 för 

engångsbruk

Övriga spectrum‑blad för 
engångsbruk

0–95 %GVL‑engångsblad 3–4

GlideScope videobatong 2.0 stor (3‑4)

Övriga systemkomponenter

Lufttryck:

GVL‑engångsblad 0–2,5 800–1060 hPa

GVL‑engångsblad 3–4

440–1060 hPaGlideScope videobatong 2.0 stor (3‑4)

Spectrum‑blad för engångsbruk

Övriga systemkomponenter 700–1060 hPa
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BATTERISPECIFIKATIONER
Tabell 9. Batterispecifikationer

Förhållande Beskrivning
Batterityp: Litiumjon

Batteritid:
Under normala driftförhållanden varar ett fulladdat nytt batteri 
ca 100 minuter, (5) intuberingar utan inspelning.

Laddningstid:
Laddningstid inte uppkopplad tar inte mer än 3 timmar från ett 
tomt batteri till full laddning.

Nominell kapacitet: 1 200 mAh eller högre

Nominell spänning: 3,7 V

Maximal 
laddningsspänning:

4,2 V
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Systemet har utformats för att efterleva IEC 60601‑1‑2, vilken innehåller krav på 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för medicinsk elektrisk utrustning. De gränser 
för emissioner och immunitet som specificeras i denna standard har utformats för att 
tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation.

Systemet efterlever de tillämpliga väsentliga prestandakraven som specificeras i IEC 
60601‑1 och IEC 60601‑2‑18. Resultat av immunitetstestning visar att systemets väsentliga 
prestanda inte påverkas under de testförhållanden som beskrivs i följande tabeller.

ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET
Tabell 10. Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren 
av systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Efterlevnadsnivå
Elektromagnetisk miljö – 

Riktlinjer

Elektrostatisk urladdning 
(ESD)

IEC 61000‑4‑2

± 8 kV‑kontakt

± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV 
luft

I efterlevnad

Golv ska vara av trä, betong 
eller keramikplattor. Om 
golven är täckta med 
syntetiskt material ska den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %.

Elektrisk snabb  
transient/skur

IEC 61000‑4‑4

(repetitionsfrekvens 
100 kHz)

± 2 kV för 
strömförsörjningskablar

± 1 kV för ingångs‑/
utgångskablar

I efterlevnad
Kvaliteten på nätspänningen 
ska vara av hushålls‑ eller 
sjukhuskvalitet.

Strömtopp/transient

IEC 61000‑4‑5

± 1 kV kabel till kabel

± 2 kV kabel till jord
I efterlevnad

Kvaliteten på nätspänningen 
ska vara av hushålls‑ eller 
sjukhuskvalitet.

Spänningssvackor, 
korta avbrott och 
spänningsvariationer 
på strömförsörjningens 
ingångskablar

IEC 61000‑4‑11

Spänningsfall:

• 0 % under 0,5 cykel
• 0 % under 1 cykel
• 40 % under 10/12 

cykler vid 50/60 Hz
• 70 % under 25/30 

cykler vid 50/60 Hz

Spänningsavbrott:

• 0 % under 250/300 
cykler vid 50/60 Hz

I efterlevnad

Kvaliteten på nätspänningen 
ska vara av hemvårds‑ 
eller sjukhuskvalitet. Om 
användaren av systemet 
kräver kontinuerlig drift 
under strömavbrott 
rekommenderar vi 
att systemet får sin 
strömförsörjning från en 
avbrottsfri strömkälla eller 
ett batteri.

Strömfrekvens (50/60 Hz) 
magnetiskt fält

IEC 61000‑4‑8

30 A/m; 50/60 Hz I efterlevnad

Strömfrekvensens 
magnetiska fält ska vara på 
nivåer som kännetecknar en 
typisk plats i en hemvårds‑ 
eller sjukhusmiljö.
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Tabell 10. Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren 
av systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Efterlevnadsnivå
Elektromagnetisk miljö – 

Riktlinjer

Ledd RF: ledd immunitet på 
alla portar

IEC 61000‑4‑6

3 Vrms vid 0,15 
MHz–80 MHz AC/DC/
signalledningar

6 Vrms vid ISM‑band 
mellan 0,15 MHz–80 
MHz

I efterlevnad

Bärbar och mobil RF‑
kommunikationsutrustning 
ska inte användas närmare 
någon del av systemet, 
inklusive kablar, än 
det rekommenderade 
separationsavståndet som 
beräknas från den ekvation 
som gäller för sändarens 
frekvens.

Rekommenderat 
separationsavstånd d (m)

d=1,2 √P

Ledd RF: ledd immunitet på 
patientanslutningsportar

IEC 61000‑4‑6

3 Vrms vid  
0,15 MHz–80 MHz och 
480,0498 kHz

6 Vrms vid ISM‑band,  
3 sek uppehållstid



  27

0900‑4788 REV‑07

Tabell 10. Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren 
av systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Efterlevnadsnivå
Elektromagnetisk miljö – 

Riktlinjer

Utstrålad RF: sjukhusmiljö

IEC 61000‑4‑3

3 V/m 
80 MHz–2,7 GHz 
80 % AM vid 1 kHz

I efterlevnad

d=1,2 √P 80 MHz till 
800 MHz

d=2,3 √P 800 MHz till 
2,7 GHz

där P är sändarens maximala 
utgångsströmsgradering i 
watt (W) enligt sändarens 
tillverkare, och d är 
det rekommenderade 
separationsavståndet i 
meter (m).

Fältstyrkor från fasta 
RF‑sändare, som fastställt 
av en elektromagnetisk 
platsundersökning a ska vara 
mindre än efterlevnadsnivån 
i varje frekvensområde.b

Interferens kan uppstå i 
närheten av utrustning som 
markerats med följande 
symbol:

Utstrålad RF: 
hemvårdsmiljö

IEC 61000‑4‑3

10 V/m 
80 MHz–2,7 GHz 
80 % AM vid 1 kHz

Observera: Ut är nätspänningen innan applicering av testnivån.

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.

Det är möjligt att dessa riktlinjer inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av 
absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

a. Fältstyrkor från fasta sändare såsom basstationer för radiotelefoner (mobiler/trådlösa) och landmobilradioapparater, 
amatörradio, AM‑ och FM‑radiosändningar och TV‑sändningar kan inte teoretiskt förutsägas med exakthet. För 
att utvärdera den elektromagnetiska miljön orsakad av fasta RF‑sändare bör man överväga en elektromagnetisk 
platsundersökning. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där systemet används överstiger den tillämpliga RF‑
efterlevnadsnivån ovan, ska systemet observeras för att verifiera normal drift. Om onormal drift observeras kan det 
bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, såsom omorientering eller omplacering av systemet.

b. Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkor vara mindre än 3 V/m.
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ELEKTROMAGNETISKA EMISSIONER
Tabell 11. Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner

Systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller 
användaren av systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

Emissionstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö – Riktlinjer

RF‑emissioner 
CISPR 11

Grupp 1

Systemet använder endast RF‑energi för sin 
interna funktion. Därför är dess RF‑emissioner 
mycket låga och det är inte troligt att de 
orsakar interferens med elektronisk utrustning 
i närheten.

RF‑emissioner 
CISPR 11

Klass B

Systemet är lämpligt för användning inom 
hemvård och sjukhusmiljöer.

Övertonsemissioner 
IEC 61000‑3‑2

Klass B

Spänningssvackor/flimmeremissioner 
IEC 61000‑3‑3

I efterlevnad

REKOMMENDERADE SEPARATIONSAVSTÅND
Tabell 12. Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil utrustning för RF-

kommunikation och systemet

Systemet är avsett för bruk i en elektromagnetisk miljö i vilken utstrålade RF‑störningar kontrolleras. 
Kunden eller användaren av systemet kan förebygga elektromagnetisk interferens genom att bibehålla 
ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil utrustning för RF‑kommunikation (sändare) och systemet, 
som rekommenderat nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Sändarens nominella 
maximala uteffekt 

(W)

Separationsavstånd enligt sändarfrekvensen (m)
150 kHz till 80 MHz 

d=1,2 √P
80 MHz till 800 MHz 

d=1,2 √P
800 MHz till 2,5 GHz 

d=2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

För sändare som har en nominell maximal uteffekt som inte listas ovan kan det rekommenderade 
separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av den ekvation som gäller sändarens 
frekvens, där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

Observera: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensintervallet.

Det är möjligt att dessa riktlinjer inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av 
absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

EFTERLEVNAD AV STANDARDER FÖR TILLBEHÖR
För att hålla elektromagnetisk störning (EMI) inom certifierade gränser måste systemet 
användas med de kablar, delar och tillbehör som specificeras eller levereras av Verathon. 
För ytterligare kontaktinformation, se Systemdelar och tillbehör. Bruk av andra tillbehör 
eller kablar än de som specificeras eller tillhandahålls kan leda till ökade emissioner eller 
minskad immunitet i systemet.

Tabell 13. EMC-standarder för tillbehör

Tillbehör Maximal kabellängd
Strömadapter till monitor 1,5 m (4,9 ft)

Strömadapter till laddningsvagga 1,5 m (4,9 ft)
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