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Lưu ý người dùng quan trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nắm vững các hoạt động và chức năng của thiết bị và phụ kiện trước
khi sử dụng trong các quy trình phẫu thuật. Không tuân thủ các hướng dẫn được liệt kê trong sách
hướng dẫn này có thể dẫn đến
• tổn thương đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân,
• những chấn thương nghiêm trọng của đội ngũ phẫu thuật, nhân viên điều dưỡng hoặc nhân viên
phục vụ,
• hoặc các hư hỏng hay trục trặc của thiết bị và/hoặc phụ kiện.
Nhà sản xuất bảo lưu quyền sửa đổi vẻ bề ngoài, đồ họa và dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm thông qua
việc liên tục phát triển sản phẩm của mình.
Vui lòng lưu ý: Các đoạn được đánh dấu bởi các từ CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG và LƯU Ý sẽ chuyển
tải các ý nghĩa đặc biệt. Những phần được đánh dấu bằng những từ này phải được chú ý đặc biệt.
CẢNH BÁO!
Nguy hiểm cho sự an toàn và/hoặc sức khỏe của bệnh nhân, người sử dụng hoặc
bên thứ ba. Tuân thủ nội dung cảnh báo này để tránh gây chấn thương cho bệnh
nhân, người sử dụng hoặc bên thứ ba.
CHÚ Ý!
Đoạn này bao gồm các thông tin dành cho người vận hành máy, liên quan đến việc
sử dụng thiết bị hoặc các phụ kiện đúng mục đích và chính xác.
LƯU Ý!
Đoạn này chứa các thông tin để giải thích chỉ dẫn hoặc cung cấp thêm các thông tin
bổ ích.

Lưu ý người dùng quan trọng
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2

Thông tin an toàn

2.1

Cảnh báo và Thận trọng
Ký hiệu này cảnh báo cho người dùng biết rằng theo sau đó là các thông tin quan trọng liên
quan đến việc lắp đặt và/hoặc vận hành thiết bị này. Người dùng cần đọc kỹ các thông tin
đứng trước ký hiệu này.
Ký hiệu này cảnh báo người dùng rằng hướng dẫn sử dụng và các bản dịch đã được phát
hành trên trang web NDS tại: www.ndssi.com/user-manuals/
Ký hiệu này cảnh báo người dùng rằng điện áp không cách điện trong thiết bị có thể đủ lớn
để gây điện giật. Không chạm vào bất kỳ bộ phận nào bên trong thiết bị. Để giảm nguy cơ
điện giật, KHÔNG tháo nắp hoặc mặt sau.
Ký hiệu này cảnh báo người dùng rằng cần phải đọc kỹ các thông tin đứng trước ký hiệu
này để tránh làm hỏng thiết bị.

Ký hiệu này biểu thị nhà sản xuất.

Ký hiệu này biểu thị đại diện của nhà sản xuất tại Cộng đồng Châu Âu.
Ký hiệu này cho biết thiết bị này là một Thiết bị Y tế. Sản phẩm này chỉ dành cho chuyên gia
y tế sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.

Sản phẩm này được T.U.V. phê duyệt về các nguy cơ điện giật, hỏa hoạn và cơ học chỉ
theo các tiêu chuẩn CAN/CSA C22.2 Số 60601-1 và ANSI/AAMI ES60601-1.

Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của EN60601-1 để tuân thủ Quy định về Thiết bị Y tế
2017/745 của Liên minh Châu Âu.
CHÚ Ý!
Trong trường hợp có sự cố nghiêm trọng
Vui lòng báo cáo bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào đã xảy ra liên quan đến thiết bị cho
nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia nơi có người dùng và/hoặc
bệnh nhân đó.
CHÚ Ý!
Sản phẩm này là thiết bị y tế Loại I tuân theo MDR ở Châu Âu. Không cho phép điều
chỉnh.
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CHÚ Ý!
Sản phẩm này là thiết bị y tế Loại II tại Hoa Kỳ và Canada. Không cho phép điều
chỉnh.
LƯU Ý!
Thiết bị/hệ thống này được chỉ định riêng cho chuyên gia y tế sử dụng.
LƯU Ý!
Bên trong thiết bị không có bộ phận nào mà người dùng có thể tự bảo trì. Gọi nhân
viên bảo dưỡng có trình độ khi muốn bảo dưỡng.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy và điện giật
Không để sản phẩm này tiếp xúc với mưa hoặc ẩm ướt.
CẢNH BÁO!
Không sử dụng phích cắm phân cực của thiết bị này với một ổ cắm dây kéo dài hoặc
các loại ổ điện khác trừ phi có thể cắm ngập chân.
LƯU Ý!
Sản phẩm này được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về an toàn y tế đối với thiết bị ở
gần bệnh nhân.
Bằng văn bản này, NDS Surgical Imaging, LLC, tuyên bố rằng Hệ thống ZEROWIRE® G2 này tuân thủ
các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn văn Tuyên bố về
Sự phù hợp của EU sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.
Luật liên bang (Hoa Kỳ) quy định chỉ bác sĩ mới được bán hoặc chỉ định thiết bị này.

Phê duyệt về Vô tuyến:
Thiết bị này đáp ứng các yêu cầu của Dự thảo EN302 567 V2.0.24 và phù hợp với Chỉ thị 2014/53/EU
về Vô tuyến và Thiết bị (RED).
Nhận dạng theo FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 hoặc 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SIISK63101
Bộ Công nghiệp Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 hoặc 25001-SIISK63102, 25001SIISK63101
Sản phẩm này chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn trên khi được sử dụng cùng với bộ cấp nguồn NDS dùng
trong y tế đi kèm.
Model
Nguồn điện
Ngõ vào AC
Ngõ ra DC

ZEROWIRE® G2
GlobTek GTM91120-3024-T3A
100 đến 240 V ở 50 đến 60 Hz
24 volt ở mức 1,25 amp

Thông tin an toàn
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2.2

Dây nguồ n

Sử dụng dây nguồn dùng cho bệnh viện đi kèm với đúng loại phích cắm cho nguồn điện của bạn.
• Dây nguồn là thiết bị ngắt kết nối duy nhất được công nhận cho sản phẩm này. Để tắt nguồn sản
phẩm, hãy ngắt kết nối dây nguồn khỏi điện lưới AC.
• Nếu thiết bị được gắn tường, hãy ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn gắn trên tường để tắt nguồn
sản phẩm.
• Sản phẩm và các thiết bị y tế khác nên được đặt ở vị trí sao cho bạn có thể dễ dàng tiếp cận dây
nguồn và kết nối với điện lưới AC.
• Nếu cần dây kéo dài hay ổ cắm điện để kế t nố i sản phẩm này với điện lưới AC, hãy xác nhận rằng
có thể cắm chặt phích cắm dây nguồn với dây nối dài hoặc ổ cắm điện.
• Sản phẩm này phải được cấp nguồn từ mạch điều chỉnh trung tâm khi được sử dụng tại Hoa Kỳ ở
điện áp trên 120 V.

2.3

Tái chế
Tuân thủ các pháp lệnh điều chỉnh và kế hoạch tái chế tại địa phương liên quan tới việc tái
chế hoặc thải bỏ thiết bị này.
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3

Thông tin chung

3.1

Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn sử dụng này được thiết kế để hỗ trợ người dùng lắp đặt, thiết lập và vận hành hệ thống
video không dây ZEROWIRE® G2.
Các mô tả chức năng trong hướng dẫn sử dụng này đại diện cho:
1. Bộ thu ZEROWIRE® G2
2. Bộ phát ZEROWIRE® G2 (ngõ vào: DVI và 3G-SDI)
Xem Bộ phụ kiện ZEROWIRE® G2 theo Màn hình [} 32] để biết số hiệu bộ phận và phụ kiện của
sản phẩm.

3.2

Mục đích Sử dụng và Chống chỉ định

Mục đích sử dụng
NDS ZEROWIRE® G2 là một bộ phát và bộ thu truyền gửi video không dây được ghép nối nhằm mục
đích truyền tín hiệu video từ một nguồn, chẳng hạn như camera nội soi/bộ xử lý, hay các nguồn video
khác qua liên kết tần số vô tuyến tới một Bộ thu ZEROWIRE® G2 để hiển thị hình ảnh trong các thủ
thuật nội soi và ngoại khoa.
Hệ thống video không dây ZEROWIRE® G2 là một thiết bị có thể tái sử dụng, không vô trùng, không
được chủ định dùng trong môi trường vô trùng.

Chống chỉ định
1. Những thiết bị này là thiết bị có thể tái sử dụng, không vô trùng và không được chủ định dùng trong
môi trường vô trùng.
2. Không được sử dụng thiết bị này khi có hỗn hợp chất gây mê dễ cháy với không khí, oxy hay ni-tơ
oxit.
Không sử dụng trong môi trường Cộng hưởng từ MR

CẢNH BÁO!
Không được để bộ phận nào của sản phẩm này tiếp xúc với bệnh nhân. Tuyệt đối
không được chạm vào sản phẩm và bệnh nhân cùng lúc. Tại bất kỳ thời điểm nào
cũng phải duy trì khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa thiết bị vận hành và người
dùng hoặc bệnh nhân.
CẢNH BÁO!
Đối với các trường hợp cấp bách, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo nên bố trí một cặp
bộ phát và bộ thu ZEROWIRE® G2 thay thế cùng với một dây cáp DVI có thể dùng
ngay lập tức.
Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo nên bố trí sẵn một màn hình được nối dây cố định
với nguồn video bất cứ khi nào đang diễn ra một thủ thuật phẫu thuật.
Xem Lắp đặt điển hình [} 21].

Thông tin chung
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3.3

Tổng quan

Hệ thống ZEROWIRE® G2 cho phép truyền tín hiệu video không dây từ ngõ ra DVI hoặc 3G-SDI của
bộ xử lý camera nội soi hoặc nguồn video khác đến ngõ vào DVI của màn hình video.
Hệ thống vận hành như một hệ thống HD không dây trên tần số 60 GHz tuân thủ quy tắc của FCC
(Phần 15) về điều chỉnh băng tần 57 - 64 GHz không được cấp phép, băng tần này nằm ở phần sóng
milimet (mmW) của phổ điện từ.
Một Hệ thống bao gồm một cặp Bộ phát và Bộ thu. Bộ phát và Bộ thu được thiết kế để gắn vào cạnh
trên cùng phía sau của màn hình.
Bộ phát có thể lấy tín hiệu video ngõ vào của nó từ bộ xử lý camera nội soi hoặc ngõ ra DVI hoặc SDI
của màn hình.
Ngõ ra của Bộ thu được kết nối với ngõ vào DVI của màn hình. Thiết bị được cấp nguồn từ bộ cấp
nguồn NDS 24 VDC hoặc thông qua cáp của bộ chuyển đổi chữ Y.
LƯU Ý!
Cáp của bộ chuyển đổi chữ Y chỉ được sử dụng với các màn hình NDS được cấp
điện từ bộ cấp nguồn NDS 24 VDC.
Để biết thông tin về bộ chuyển đổi chữ Y, xem Tùy chọn Nguồn điện [} 16]. Để biết cách thiết lập
thông dụng, xem Lắp đặt điển hình [} 21].

3.4

Khoảng cách không gây nhiễu

Các thiết bị được liệt kê trên bảng sau đã được kiểm tra là có khoảng cách an toàn tối thiểu để
ZEROWIRE® G2 có thể vận hành mà không gây nhiễu lẫn nhau.
Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu cho rằng ZEROWIRE® G2 là thiết bị gây ra hoặc bị nhiễu do những thiết
bị đó, chỉ cần di chuyển các thiết bị ra xa nhau, sau đó duy trì khoảng cách tối thiểu bằng khoảng phân
cách được quy định trong bảng dưới đây.
Thiết bị được kiểm tra
Đốt điện
RFID
Điểm truy cập không dây 2,4 Ghz
Điểm truy cập không dây 5,8 Ghz
Điện thoại di động
Thiết bị Bluetooth
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Thông tin chung

Khoảng cách tới Bộ phát
> 61 cm (2 ft)
> 1 cm
> 6 inch
> 6 inch
> 1 cm
> 1 cm

Khoảng cách tới Bộ thu
> 1 ft
> 1 cm
> 6 inch
> 6 inch
> 1 cm
> 1 cm

4

Thiết lập và Lắp đặt

4.1

Bảng Đầu nối

(1)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(2)

Các bảng đầu nối Bộ phát và Bộ thu ZEROWIRE® G2
(1)
(2)
(3)
(4)

Bộ phát ZEROWIRE® G2
Bộ thu ZEROWIRE® G2
Công tắc BẬT/TẮT
Đầu nối nguồn

(5)
(6)
(7)
(8)

Ngõ vào DVI
Ngõ ra DVI
Ngõ vào 3G-SDI
Cổng USB (để cập nhật firmware)

LƯU Ý!
Cổng USB được sử dụng để cài đặt bản cập nhật cho firmware của Bộ phát hoặc Bộ
thu, đồng thời không được sử dụng để làm cổng I/O chung.

Thiết lập và Lắp đặt
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(1)(2)

(1)(2)

(3)

(4)

Liên kết Bộ phát/Bộ thu và đèn LED trạng thái
(1)
(2)
(3)
(4)

Đèn LED liên kết
Nút Link (Liên kết)
LED Trạng thái của Bộ phát
LED Trạng thái của Bộ thu

Nút LINK (Liên kết) được sử dụng để liên kết Bộ thu và Bộ phát.
Trên Bộ thu, nút LINK (Liên kết) cũng được sử dụng để kích hoạt biểu đồ thanh Cường độ Tín hiệu
được mô tả trong mục Thông báo Cường độ Tín hiệu và Chẩn đoán OSD [} 26].

4.2

Lắp đặt

Giá đỡ gắn
Xem Bộ phụ kiện ZEROWIRE® G2 theo Màn hình [} 32].

Lắp đặt (màn hình gắn)
LƯU Ý!
Cần hai người lắp đặt: một để giữ màn hình và một để thực hiện lắp đặt.
Thay thế các vít gắn ở bên trái bằng hai trong số các vít dài hơn đi kèm. Xem A trong hình Mặt lắp đặt
đằng sau – vít gắn [} 15].
Siết chặt chỉ 2 - 3 vòng cho các vít bên trái đi kèm.
Tháo hai vít bên phải ra khỏi ngàm VESA. Xem B trong hình Mặt lắp đặt đằng sau – vít gắn [} 15].

14
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B

A

Mặt lắp đặt đằng sau – vít gắn
Khi lưỡi lắp hướng về mặt trước của màn hình, trượt giá đỡ bậc giữa ngàm
VESA và mặt sau của màn hình cho đến khi các rãnh có nhãn tương đương trên
màn hình bạn đang làm vừa khít với hai vít bên trái. Xem C trong hình Mặt lắp đặt
đằng sau – giá đỡ bậc và mô-đun [} 16].
Thay thế các vít bên phải bằng các vít đi kèm.
Siết chặt mọi vít.

Thiết lập và Lắp đặt
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C

D
Mặt lắp đặt đằng sau – giá đỡ bậc và mô-đun

Khi mặt sau của mô-đun Bộ phát hoặc Bộ thu ZEROWIRE® G2 hướng về mặt trước màn hình, hãy
căn chỉnh khe ở dưới cùng của mô-đun với lưỡi lắp và đẩy mô-đun lên lưỡi lắp cho đến khi mô-đun
được đặt chắc chắn. Xem D trong hình Mặt lắp đặt đằng sau – giá đỡ bậc và mô-đun [} 16].

4.3

Tùy chọn Nguồn điện

Bộ phát và Bộ thu ZEROWIRE® G2 được dùng với màn hình hỗ trợ NDS lên đến 32'' có thể sử dụng
cáp của bộ chuyển đổi chữ Y tùy chọn để cấp nguồn cho thiết bị ZEROWIRE® G2. Có hai loại cáp
của bộ chuyển đổi chữ Y như dưới đây.
Khi phù hợp, cáp chữ Y thích hợp được kèm theo trong bộ phụ kiện (xem Bộ phụ kiện ZEROWIRE®
G2 theo Màn hình [} 32] để xác định bộ phụ kiện chính xác cho màn hình NDS đang được sử dụng).
Bộ phát và Bộ thu ZEROWIRE® G2 cũng có thể được cấp nguồn bằng cách sử dụng bộ cấp nguồn 24
VDC đi kèm.

Cáp của bộ chuyển đổi chữ 'Y' SwitchCraft (35X0096)

16
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Cáp của bộ chuyển đổi chữ 'Y' XLR (35X0097)
(1)

(1)
(2)

(2)

Số model của bộ cấp nguồn 24 VDC
J3 của cáp bộ chuyển đổi chữ 'Y' hoặc bộ cấp nguồn 24 VDC kết nối tại đây

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Khi sử dụng bộ cấp nguồn, hãy chọn và lắp đặt bộ chuyển đổi phích cắm phù hợp với yêu cầu về
nguồn điện.

Thiết lập và Lắp đặt
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4.4

Sơ đồ đi dây

Đi dây Bộ phát ZEROWIRE® G2

(3)

(2)

(4)
(1)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

18
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Nguồn video DVI
Ngõ ra DVI (cáp DVI)
Ngõ ra SDI (cáp 3G-SDI tùy chọn)
Nguồn cấp cho màn hình (24 VDC)
Nguồn cấp cho bộ phát (24 VDC)

Thiết lập và Lắp đặt

Đi dây Bộ thu ZEROWIRE® G2

(2)
(1)

(3)

Đi dây Bộ thu
(1)
(2)
(3)

4.5

Ngõ vào DVI (cáp DVI)
Nguồn cấp cho bộ phát (24 VDC)
Nguồn cấp cho màn hình (24 VDC)

Bán kính uốn cong cáp
CHÚ Ý!
Suy giảm tín hiệu video
Chúng tôi khuyến cáo rằng bán kính uốn cong của cáp kim loại không nên nhỏ hơn
2,5 inch (63 mm) hoặc 7 lần đường kính của cáp, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Những
chỗ uốn cong hơn có thể làm hỏng cáp và/hoặc suy giảm tín hiệu video.

4.6

Thiết lập

Liên kết Bộ phát và Bộ thu
Trước khi đưa hệ thống ZEROWIRE® G2 vào hoạt động, cặp Bộ phát và Bộ thu phải được liên kết với
nhau.
Khi cặp Bộ thu và Bộ phát được liên kết, chúng sẽ giữ liên kết cho đến khi Bộ phát liên kết với một Bộ
thu khác hoặc Bộ thu được liên kết với một Bộ phát khác.
LƯU Ý!
Nếu một cặp được liên kết bị tắt, chúng sẽ tự động liên kết với nhau khi được bật lại.

Thiết lập và Lắp đặt
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Quy trình liên kết:
1. Kết nối nguồn video DVI hoặc SDI với Bộ phát (2) và màn hình với ngõ ra DVI của Bộ thu (3).
2. Nhấn và giữ nút LINK (Liên kết) (6) trên Bộ thu (3) cho đến khi đèn LED liên kết (5) bắt đầu nhấp
nháy màu lam, rồi nhả ra. Lúc này, người dùng có 60 giây để chuyển sang thiết bị kia và nhấn nút
LINK (Liên kết) (2) trên thiết bị đó.
3. Nhấn và giữ nút LINK (Liên kết) (6) trên Bộ phát (2) cho đến khi đèn LED liên kết (5) bắt đầu nhấp
nháy nhanh màu lam, rồi thả tay.
4. Khi Bộ phát và Bộ thu nhận diện nhau và bắt đầu liên kết, cả hai đèn LED trạng thái (7)/(8) và đèn
LED liên kết (5) trên cả hai thiết bị đều sẽ nhấp nháy nhanh trong vài giây. Sau khi liên kết được
thiết lập, đèn LED liên kết trên mỗi thiết bị sẽ tắt.

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(4)

(3)

(7)

(8)

Quy trình liên kết
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Tín hiệu DVI hoặc SDI
Bộ phát
Bộ thu
Ngõ ra DVI tới màn hình
Đèn LED liên kết
Nút liên kết của Bộ phát/Bộ thu (nhấn để bắt đầu liên kết)
LED Trạng thái của Bộ phát
LED Trạng thái của Bộ thu
CHÚ Ý!
Bộ phát và Bộ thu ZEROWIRE® G2 không tương thích với Bộ phát và Bộ thu
ZEROWIRE® G2 đời trước.
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Truyền video
Khi đã hoàn tất liên kết, đèn LED trạng thái sẽ chuyển sang màu lam và ảnh nguồn sẽ xuất hiện trên
màn hình. Việc này hoàn tất quá trình thiết lập cơ bản.
LƯU Ý!
Bộ phát và Bộ thu không giới hạn để vận hành trong tầm nhìn, ví dụ: bất chấp việc có
các chướng ngại vật can thiệp, cặp thiết bị sẽ vận hành được. Tuy nhiên, không
được dùng các vật kim loại để bao quanh thiết bị hoàn toàn.

4.7

Lắp đặt điển hình
CẢNH BÁO!
Đối với các trường hợp cấp bách, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo nên bố trí một cặp
bộ phát và bộ thu ZEROWIRE® G2 thay thế cùng với một dây cáp DVI có thể dùng
ngay lập tức.
Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo nên bố trí sẵn một màn hình được nối dây cố định
với nguồn video bất cứ khi nào đang diễn ra một thủ thuật phẫu thuật.
(1)

(2)

Lắp đặt điển hình
(1)
(2)

Bộ phát
Bộ thu

Thiết lập và Lắp đặt
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4.8

Hiệu suất

Hệ thống video không dây HD ZEROWIRE® G2 được chỉ định và tối ưu hóa dành cho các phòng phẫu
thuật hoặc thực hiện thủ thuật. Khuyến cáo không nên sử dụng bên ngoài môi trường lâm sàng.
Các bước sau đây sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất tối ưu của Hệ thống ZEROWIRE® G2:
1. Gắn hai thành phần cách sàn ít nhất 1,5 m (5 feet).
2. Lý tưởng thì cả bộ phát và bộ thu nên được bố trí ở cùng một độ cao.
3. Để có liên kết video đáng tin cậy, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trong mục Định vị và Hướng
[} 22].
4. Bộ phát và bộ thu nên nằm đối diện nhau và có thể nhìn thấy nhau qua phần không gian trống.
5. Đối với việc sử dụng trong môi trường tầm nhìn bị che khuất, chúng tôi khuyến cáo nên đặt Bộ phát
và Bộ thu trong vòng 1,8 m (6 feet) hoặc gần hơn so với tường.

4.9

Định vị và Hướng

Do hình dạng trường tín hiệu của ăng-ten, bạn nên lắp đặt cả Bộ phát và Bộ thu sao cho chúng được
căn thẳng theo chiều dọc và chiều ngang trong ±10°.

Căn thẳng đứng
Căn thẳng đứng nên nằm trong khoảng ±10°.

Căn ngang
Căn ngang nên nằm trong khoảng ±10°.

+10°
(1)

0°

(3)

(2)

-10°

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

22

Bộ phát
Màn hình chính
Bộ thu
Màn hình phụ
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(2)
(1)

(1)
(2)

Bộ phát
Hình dạng trường

Độ cao
Bộ phát và Bộ thu nên được đặt ở vị trí cao tối thiểu là 1,5 m (5 feet) trên sàn, ở cùng độ cao và tốt
nhất là với các cạnh trước của Bộ phát và Bộ thu song song và đối diện với nhau.

Khoảng cách ngang giữa Bộ phát và Bộ thu
ZEROWIRE® G2 vận hành chính xác với khoảng cách ngang giữa Bộ phát và Bộ thu lên đến 9,1 m
(30 feet). Tuy nhiên, trong hầu hết các môi trường Phòng Phẫu thuật, kết quả tốt nhất sẽ đạt được với
khoảng cách ngang lên đến 2,4 m (8 feet).

Thiết lập và Lắp đặt
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(4)

(1)

(3)

(2)
Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(7)
(1)
(2)
(3)
(4)

Bộ phát ZEROWIRE® G2
Màn hình chính
Màn hình phụ
Bộ thu ZEROWIRE® G2

4.10

(6)
(5)
(6)
(7)

(5)
Giá lăn
Bàn phẫu thuật
Xe đẩy nội soi

Vận hành khi tầm nhìn bị che khuất

Hệ thống ZEROWIRE® G2 có thể duy trì liên kết không dây khi có vật cản một phần. Tuy nhiên, hệ
thống đạt hiệu suất tốt nhất khi có tầm nhìn rõ ràng giữa các thiết bị.
Trong môi trường Phòng Phẫu thuật, hệ thống tay cần gắn trần và các điểm nối trên cánh tay lò xo của
hệ thống, cùng với các đầu đèn phẫu thuật, là các cấu trúc kim loại lớn có khả năng chặn tín hiệu
không dây nếu chúng cản trở tầm nhìn giữa Bộ phát và Bộ thu (xem hình minh họa bên dưới).
Tốt nhất, đèn phẫu thuật nên được đặt ngoài đường đi hoặc nâng lên trên mức tầm nhìn. Nếu một vật
thể phải cản trở tầm nhìn, tốt nhất nên đặt vật đó cách giữa Bộ phát và Bộ thu.
Các Phòng Phẫu thuật có tường và/hoặc trần nhà được xây dựng bằng các tấm kim loại có thể làm
giảm hiệu suất của ZEROWIRE® G2. Tình trạng này có thể được giảm thiểu bằng cách di chuyển Bộ
phát và Bộ thu lại gần nhau hơn, đặt tầm nhìn của chúng ở 0° (xem Định vị và Hướng [} 22]) và đảm
bảo rằng không có gì cản giữa Bộ phát và Bộ thu.
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Tầm nhìn bị che khuất

4.11

Tránh nhiễu đồng kênh

Nếu phương án triển khai ZEROWIRE® G2 là một hệ thống điển hình mỗi phòng thì về cơ bản sẽ
không có hạn chế. Tính năng Chọn Kênh của bộ phát sẽ chọn kênh ít bị nhiễu nhất từ hai kênh sẵn có
dựa vào kết quả quét kênh khi bật nguồn.
Dưới đây có liệt kê một số yếu tố ảnh hưởng tới sự cô lập giữa các kênh ZEROWIRE® G2.
1. Độ dày và vật liệu làm vách phòng.
2. Đóng mở cửa phòng.
3. Cấu trúc trần của phòng và vật liệu sử dụng trong lúc thi công trần.
LƯU Ý!
Không hỗ trợ vận hành giữa nhiều phòng.
Các cặp Bộ phát/Bộ thu ZEROWIRE® G2 phải được lắp đặt trong cùng một phòng.
Khi hai cặp Bộ phát/Bộ thu được lắp đặt trong một phòng cho trước, mỗi cặp phải
được liên kết riêng, lần lượt từng cặp, liên kết với cặp thứ hai sau khi liên kết xong
cặp thứ nhất. Không cần tắt cặp được liên kết thứ nhất trước khi bật nguồn hay liên
kết cặp thứ hai.

4.12

Sử dụng Kênh

Nên sử dụng những khuyến cáo dưới đây để xác định cài đặt thích hợp.
Thiết lập và Lắp đặt
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1. Bộ phát và/hoặc Bộ thu ZEROWIRE® G2 không thể dùng với các thiết bị Bộ phát và/hoặc Bộ
thu ZEROWIRE® G2 đời trước.
2. Có thể vận hành tối đa hai hệ thống ZEROWIRE® G2 trong cùng một phòng. Bộ phát và bộ thu nên
cách nhau tối thiểu 1 m (3 feet) trong phòng.
3. Có thể đặt các nhóm gồm hai hệ thống ZEROWIRE® G2 ở nhiều phòng, miễn là các phòng cách
nhau ít nhất 7,6 m (25 feet).
4. Không nên lắp đặt trong tủ kim loại hay để các đồ vật bằng kim loại xung quanh Bộ phát và
Bộ thu ZEROWIRE® G2, bởi làm vậy sẽ ngăn Bộ phát giao tiếp với Bộ thu.

4.13

Lắp đặt Nhiều Hệ thống

Khi định lắp đặt hai hệ thống trong một Phòng Phẫu thuật cho trước, hãy sử dụng quy trình sau:
1. Nếu Bộ phát và Bộ thu chưa được liên kết, hãy cấp nguồn cho một Bộ phát và một Bộ thu, rồi làm
theo Quy trình Liên kết được mô tả trong Thiết lập [} 19].
2. Bật cặp Bộ phát và Bộ thu thứ hai, rồi lặp lại Quy trình Liên kết. Các cặp Bộ phát và Bộ thu phải
được liên kết lần lượt từng cặp một. Chúng tôi khuyến cáo nên gắn nhãn các cặp liên kết để tạo
điều kiện cho việc lắp đặt và khắc phục sự cố.

4.14

Thông báo Cường độ Tín hiệu và Chẩn đoán OSD

Khi một bộ thu được kết nối với màn hình, các thông báo chẩn đoán tự giải thích được hiển thị ở góc
dưới bên trái của màn hình để thông báo cho người dùng về trạng thái hiện tại của bộ thu.
Các thông báo sẽ được hiển thị trong 15 giây, ngoại trừ Search for transmitter wireless signal failed
(Tìm kiếm tín hiệu không dây từ bộ phát không thành công) và No wireless signal detected:
ss=0 vm=NONE (Không phát hiện được tín hiệu không dây: ss=0 vm=NONE).
Search for transmitter wireless signal failed và No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE sẽ
hiển thị cho đến khi có hành động khắc phục.
Thông báo No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE và/hoặc 1 vạch tín hiệu hiển thị trên màn
hình nghĩa là liên kết không dây không ổn định và cần có hành động khắc phục ngay lập tức.
Vạch Cường độ Tín hiệu được hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình bộ thu trong 60 giây khi bật
nguồn. Vạch này cũng hiển thị khi liên kết được thiết lập sau khi ngắt kết nối một liên kết khác.
Khi chất lượng liên kết tệ hoặc kém, vạch tín hiệu sẽ tự động hiển thị để cảnh báo cho người dùng
rằng cần có hành động khắc phục.
Thông báo OSD được hiển thị bên dưới vạch cường độ tín hiệu.

(1)

(1)

Vạch cường độ tín hiệu

Thông báo OSD
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Không phát hiện được tín hiệu không dây:
ss=0 vm=NONE)
No DVI/SDI signal detected (Không phát hiện được tín hiệu DVI/SDI)
Receiving wireless signal (Đang nhận tín hiệu không dây)
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Trying to establish wireless link (Đang cố gắng thiết lập liên kết không dây)
Unable to establish wireless link (Không thể thiết lập liên kết không dây)
Searching for transmitter wireless signal (Đang tìm kiếm tín hiệu không dây của bộ phát)
Search for transmitter wireless signal failed (Không tìm kiếm được tín hiệu không dây của bộ
phát)
Các vạch cường độ tín hiệu
Chất lượng liên kết tuyệt vời
Chất lượng liên kết có thể chấp nhận
Chất lượng liên kết kém hoặc ngắt, màn hình chập
chờn thường xuyên và/hoặc “treo”

Thiết lập và Lắp đặt

|

27

5

Khắc phục sự cố ZEROWIRE® G2

Sự cố

Nguyên nhân khả dĩ
Đầu nối nguồn lỏng

Cáp chữ Y
Đèn LED chỉ báo không
Bộ nguồn cấp độc lập
sáng

Ổ cắm tường

Hành động khắc phục
Đảm bảo rằng đầu nối nguồn điện được cắm hết
cỡ vào đầu nối nguồn của thiết bị.
Nếu bạn đang sử dụng cáp chữ Y để cấp nguồn
cho thiết bị, hãy đảm bảo rằng cáp được kết nối
với một bộ cấp nguồn 24 VDC của NDS và bộ
nguồn cấp có điện.
Nếu đang sử dụng bộ nguồn cấp độc lập, hãy xác
nhận rằng bộ nguồn cấp được cắm hết cỡ vào ổ
cắm tường.
Một số ổ cắm tường có công tắc BẬT/TẮT tích
hợp.

Nếu bạn đang dùng ổ cắm có công tắc tích hợp,
hãy kiểm tra xem công tắc có ở vị trí BẬT không.
Xem mục Tùy chọn Nguồn điện [} 16] để biết thêm thông tin.
Bộ phát TẮT hoặc cáp
từ nguồn video không Đảm bảo Bộ phát đang BẬT hoặc tín hiệu nguồn
Không tìm thấy bộ phát
được kết nối.
được kết nối hoặc
nguồn video đang TẮT.
Không có hình ảnh trên Bộ phát hoặc Bộ thu
Đổi trạng thái bật/tắt nguồn của Bộ phát và Bộ thu
màn hin
không thể khóa tín
̀ h sau khi thay
ZEROWIRE® G2, không phải màn hình.
đổi độ phân giải đầ u vào hiệu video.
Không thiết lập được
Bộ phát và bộ thu
Đổi trạng thái bật/tắt nguồn của cả Bộ phát và Bộ
liên kết sau khi thử ghép không thể tìm được
thu ZEROWIRE® G2.
nối
kênh RF để kết nối.
Giảm khoảng cách giữa Bộ phát và Bộ thu xuống
Bộ phát và Bộ thu
9,1 m (30 feet) hoặc gần hơn.
được đặt cách nhau
Xem Khoảng tối đa trong mục Thông số kỹ thuật
quá 9,1 m (30 feet).
ZEROWIRE® G2 [} 30].
Bộ phát và Bộ thu
Tuân thủ các khuyến cáo về căn chỉnh Bộ phát-Bộ
không được căn chỉnh
thu trong Định vị và Hướng [} 22].
đúng cách
Kết nối DVI hoặc SDI
Xác nhận rằng cáp được kết nối đúng cách.
(chỉ Bộ phát)
Video chất lượng kém
Kiểm tra xem chế độ video áp dụng có được hỗ
Chế độ video không
hoặc gián đoạn
được hỗ trợ
trợ không. Xem Chế độ video hỗ trợ [} 31].
Thay thế từng cáp một và kiểm tra màn hình video.
Cáp DVI hoặc SDI (chỉ
Nếu tín hiệu video hiển thị đúng cách sau khi thay
Bộ phát)
cáp, hãy vứt bỏ cáp mà bạn vừa mới thay thế.
Nhiễu xuyên âm
Xem Tránh nhiễu đồng kênh [} 25].
Xem Thông báo Cường độ Tín hiệu và Chẩn đoán
Cường độ tín hiệu thấp
OSD [} 26].
Bộ phát và Bộ thu bị
Đảm bảo rằng nguồn video được kết nối với Bộ
hoán đổi
phát chứ không phải Bộ thu.
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Chỉ báo đèn LED trạng thái
Trạng thái đèn LED
Màu lam và nhấp nháy chậm
Màu lam và nhấp nháy nhanh
Màu lam và sáng liên tục
Màu lam luân phiên BẬT/TẮT trong 3 giây

Mô tả
Thiết bị đang quét tìm kênh.
Thiết bị đang thử liên kế t.
Thiết bị đang gửi (Bộ phát) hoặc nhận (Bộ thu) dữ
liệu video.
Không có Thông tin liên kết được lưu trữ.

Khắc phục sự cố ZEROWIRE® G2
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6

Thông số kỹ thuật

6.1

Thông số kỹ thuật ZEROWIRE® G2
LƯU Ý!
Thông số kỹ thuật có thể thay đổ i mà không có thông báo. Liên hệ với NDS để biết
các thông số kỹ thuật gần đây.

Loại tín hiệu không dây
Dải tần
Ngõ vào video (Tx)
Ngõ ra video (Rx)
Nén video
Hỗ trợ định dạng 3D
Loại tín hiệu 3D
Định thời gian video 3D
Hỗ trợ HIPAA
Độ trễ hệ thống
Số cặp tối đa mỗi Phòng Phẫu thuật
Công suất RF ra
Phạm vi tối đa
Tốc độ dữ liệu
Công suất tiêu thụ

Băng tần HD không dây 60 GHz (WiHD)
57 - 64 Ghz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Không có
Từng hàng, trên/dưới, cạnh nhau
DVI-D, 3G-SDI
Chỉ 1080p@59,94 (SMPTE 424M)
Mã hóa AES 256 bit
< 1 khung
2
< 28 dBm/MHz EIRP
< 9,14 m (30 ft)*
950 Mbps - 3,8 Gb/s
<8W

*Phạm vi hoạt động có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động của sản phẩm. Làm theo các
hướng dẫn trong mục Thiết lập [} 19] để đạt được hiệu suất và phạm vi tối ưu.
Kích thước vật lý
Trọng lượng thiết bị
Nhiệt độ vận hành
Độ ẩm vận hành
Độ cao vận hành
Nhiệt độ bảo quản
Độ ẩm bảo quản
Độ cao bảo quản
Độ ẩm vận chuyển
Áp suất không khí vận chuyển

30

|

Thông số kỹ thuật

9,3 inch x 3,4 inch x 2,0 inch / 236 mm x 87 mm x
52 mm (Đơn)
0,45 kg (1,0 lb)
32°F đến 104°F (0°C đến 40°C)
20% đến 90% RH, không ngưng tụ
2.000 m (6.600 ft)
-4°F đến 140°F (-20°C đến 60°C)
< 70 % RH (không ngưng tụ)
10.000 m (33.000 ft)
< 70 % RH (không ngưng tụ)
549 hPa – 1013 hPa

6.2

Công suất đầu ra EIPR tối đa của tần số kiểm tra

Kênh
Kênh LRP thấp
Kênh LRP cao
Kênh HRP thấp
Kênh HRP cao

6.3

Công suất đầu ra EIPR tối đa của
tần số kiểm tra
60,32 GHz
62,79 GHz
60,48 GHz
62,64 GHz

Công suất đầu ra EIPR trung bình
11,7 dBm
12,1 dBm
29,3 dBm
29,6 dBm

Chế độ video hỗ trợ

Định dạng
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh
Chế độ tùy chỉnh

Điểm ảnh hoạt Điểm ảnh hoạt
Tốc độ khung
Tổng điểm
động theo
động theo
hình (Hz)
ảnh ngang
chiều ngang chiều dọc
60
1920
1080
2200
50
1920
1080
2640
30
1920
1080
2200
25
1920
1080
2640
60
1280
720
1650
50
1280
720
1980
60
720
480
870
50
720
576
864
60
640
480
800
60
800
600
1056
60
1024
768
1344
60
1280
1024
1688
60
1600
1200
2160
60
1280
1024
1688
60
1292
960
1576
60
1023
768
1396
60
1248
1024
1688
60
1280
1024
1716
60
1440
900
1904
60
1024
1024
1686
60
1024
1024
1124
50
1024
1024
1280
60
1280
1024
1688
60
1920
1080
2200
60
1920
1080
2184
50
1920
1080
2270

Tổng điểm
ảnh dọc
1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250
1066
1000
806
1066
1108
932
1068
1068
1125
1066
1125
1125
1125

Thông số kỹ thuật
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6.4

Bộ phụ kiện ZEROWIRE® G2 theo Màn hình

Màn hình

EndoVue 24" (tiêu chuẩn)
Model Trung Quốc
Model đã ngừng sản xuất
Radiance Full MMI 24" (tiêu chuẩn)
Có sợi quang
Có cảm ứng
Có sợi quang và cảm ứng
Model Trung Quốc
Radiance G2 24" (tiêu chuẩn)
Có sợi quang
Có cảm ứng
Có sợi quang và cảm ứng
Model Trung Quốc
Radiance Full MMI 26" (tiêu chuẩn)
Có sợi quang
Radiance G2 26" (tiêu chuẩn)
Có sợi quang
Model Trung Quốc
Radiance G2 HB 26" (tiêu chuẩn)
Có sợi quang
Model Trung Quốc
Radiance Ultra 27" (tiêu chuẩn)
Có bảng mạch analog
Có bảng mạch kỹ thuật số
Radiance G2 42" (tiêu chuẩn)
Radiance G2 55" (tiêu chuẩn)
Có cảm ứng
Radiance Ultra 32", Có Bảng phụ Kỹ
thuật số
Radiance Ultra 32", Có Bảng phụ
Analog
Radiance Ultra 32", Chỉ có Bảng
chính
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, Có
Bảng phụ Kỹ thuật số
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, Có
Bảng phụ Analog
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, Chỉ
có Bảng chính
32
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Số Bộ phận
NDS
90K0010
90K0011
90K0004
90R0019
90R0022
90R0037
90R0038
90R0058
90R0063
90R0064
90R0065
90R0066
90R0067
90R0029
90R0030
90R0050
90R0051
90R0061
90R0052
90R0053
90R0062
90R0104
90R0102
90R0100
90R0070
90R0069
90R0068

Bộ Phụ kiện ZEROWIRE® G2
Đơn
Ghép nối
(bộ phát hoặc bộ
(bộ phát và bộ thu)
thu)
90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

90Z0162

90Z0163

90R0106
90R0107
90R0108
90R0112
90R0113
90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI
Radiance Ultra 32" 4K, SDI 12G / 2D

6.5

90R0116
90R0123

90Z0162

90Z0163

Hướng dẫn Vệ sinh và Khử trùng
CHÚ Ý!
Trước khi vệ sinh và khử trùng bề mặt, thiết bị phải được TẮT và ngắt kết nối khỏi
nguồn điện.
Không được để chất lỏng rơi vào trong thiết bị.
Không được để các bề mặt bên ngoài tiếp xúc với các dung môi bị cấm được liệt kê
dưới đây.
Có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị.

Vệ sinh thiết bị
Lau kỹ mọi bề mặt bên ngoài bằng một mảnh vải không xơ đã được làm ẩm bằng chất tẩy rửa được
chấp nhận. Các chất vệ sinh được chấp nhận được liệt kê dưới đây.
Loại bỏ chất tẩy rửa tồn dư bằng cách lau mọi bề mặt bên ngoài bằng một mảnh vải không xơ thấm
nước cất.

Khử trùng thiết bị
Khử trùng thiết bị bằng cách lau mọi bề mặt bên ngoài bằng một mảnh vải không xơ thấm cồn Ethyl
80%. Để thiết bị khô ráo.

Chất tẩy rửa được chấp nhận:
• Giấm (giấm trắng chưng cất, độ axit 5%)
• Chất vệ sinh kính gốc amoniac

Chất khử trùng được chấp nhận:
• Ethanol 80 % theo thể tích
Lưu ý: Các chất vệ sinh và khử trùng được chấp nhận được liệt kê ở trên đã được thử nghiệm trên
các sản phẩm NDS và, khi được sử dụng theo chỉ dẫn, không gây hại cho thành phẩm và các bộ phận
bằng nhựa của sản phẩm.

Thông số kỹ thuật
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Bảng về Khả năng tương thích điện từ

Tất cả thiết bị y tế điện tử phải tuân thủ các yêu cầu của IEC 60601-1-2. Các biện pháp phòng ngừa,
tuân thủ thông tin trong hướng dẫn về Khả năng tương thích điện từ (EMC) trong sổ tay hướng dẫn
này và việc thẩm tra tất cả thiết bị y tế khi hoạt động đồng thời là bắt buộc để bảo đảm khả năng tương
thích điện từ và tồn tại đồng thời của tất cả thiết bị y tế khác trước khi phẫu thuật.
Các đặc tính phát xạ của thiết bị này giúp thiết bị phù hợp để sử dụng trong các khu công nghiệp và
bệnh viện (CISPR 11 loại A). Nếu dùng trong môi trường dân cư (thông thường cần phải có CISPR 11
loại B) thiết bị này có thể không đáp ứng khả năng bảo vệ đầy đủ cho các dịch vụ thông tin liên lạc tần
số vô tuyến. Người dùng có thể cần phải thực hiện các biện pháp giảm nhiễu, ví dụ như chuyển vị trí
hoặc định hướng lại thiết bị.
Bảng EMC sau được cung cấp để bạn tham khảo:

7.1

Chỉ dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - Phát thải điện từ

Sản phẩm được chủ định để sử dụng trong môi trường như mô tả bên dưới. Người sử dụng/vận hành
sản phẩm phải đảm bảo thiết bị được vận hành trong một môi trường như vậy.
Thử nghiệm phát xạ

Tuân thủ

Phát xạ RF CISPR 11

Nhóm 1

Phát xạ RF CISPR 11

Loại B

Phát xạ sóng hài
IEC 61000-3-2
Dao động điện áp/ phát
xạ chập chờn
IEC 61000-3-3
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Hướng dẫn về môi trường điê ̣n từ
Sản phẩm chỉ sử dụng năng lượng RF riêng
cho chức năng bên trong. Do đó, phát xạ tần
số vô tuyến của hệ thống rất thấp và không có
khả năng gây ra nhiễu đến thiết bị điện tử ở
gần hệ thống.
Sản phẩm phù hợp để sử dụng tại tất cả các
cơ sở, ngoại trừ các cơ sở công cộng và
những cơ sở kết nối trực tiếp với mạng lưới
điện công cộng cung cấp cho các tòa nhà sử
dụng cho mục đích công cộng.

7.2

Hướng dẫn và Tuyên bố của nhà sản xuất - Miễn nhiễm nhiễu điện từ

Sản phẩm này nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ đượ c chỉ đinh
̣ dưới đây. Khách hàng hoặc
người dùng sản phẩm phải đảm bảo rằ ng hệ thố ng đượ c sử dụng trong môi trường như vậy.
Thử nghiệm miễn nhiễm
Phóng tĩnh điện (ESD) IEC 61000-4-2

Trường vô tuyến bức xạ IEC 61000-4-3

Thử nghiệm miễn nhiễm
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV phóng qua tiếp xúc
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV phóng qua không khí
3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz
80 MHz đến 2,7 GHz. 3 V/m

Các trường lân cận từ máy phát không dây
IEC 61000-4-3

Thử nghiệm điểm: 385 MHz tại 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz tại 9 V/m;
(450, 810, 870,930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
tại 28 V/m
± 2 kV, Điện lưới AC

Bướu xung/quá độ nhanh về điện IEC 61000-4-4

± 1 kV, Cổng I/O
PRR 100 kHz

Đột biến IEC 61000-4-5
Lưới AC, Đường dây đến Đất
Lưới AC, Đường dây đến Đường dây

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV
3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)

RF truyền dẫn IEC 61000-4-6

Băng tần ISM 6 V
80 % AM 1 kHz

Từ trường tần số nguồn điện (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m - 50 hoặc 60 Hz
Sụt 100%, 0,5 chu kỳ, 0°, 45°, 90°, 135°,

Sụt áp, gián đoạn ngắ n và biến thiên điện áp trên
đường dây đầ u vào nguồn cấp điện theo
IEC 61000-4-11

180°, 225°, 270°, 315°
Sụt 100%, 1 chu kỳ
Sụt 30%, 25/30 chu kỳ (50/60 Hz)
Gián đoạn mất 100%, 5 giây

LƯU Ý!
Về mặt lý thuyết, không thể dự đoán được một cách chính xác trường lực từ các bộ
phát cố định như các trạm gốc cho điện thoại vô tuyến (di động/không dây) và thiết
bị di động mặt đất, radio không chuyên, đài phát thanh tần số AM và FM và đài truyền
hình. Để đánh giá môi trường điê ̣n từ do bộ phát RF cố đinh,
̣
phải xem xét khảo sát
điạ điể m điê ̣n từ. Nếu trường lực được đo tại điểm sản phẩm được sử dụng vượt
quá mức tuân thủ về tần số vô tuyến áp dụng ở trên, nên theo dõi sản phẩm để đảm
bảo hoạt động bình thường. Nếu quan sát thấ y hoạt động bấ t thường, có thể cầ n các
biện pháp bổ sung, như đặt lại hoặc di chuyển sản phẩm.
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LƯU Ý!
Trong dải tần từ 150 kHz đến 80 MHz, trường lực nên thấp hơn 3 V/m.

7.3

Hướng dẫn và Tuyên bố của nhà sản xuất - Khoảng phân cách được khuyến cáo

Khoảng phân cách được khuyến cáo giữa thiế t bi ̣ liên lạc tần số vô tuyến di động và cầm tay
với sản phẩm
Sản phẩm được chủ định sử dụng trong môi trường điện từ có kiểm soát nhiễu loạn tần số vô tuyến
bức xạ. Khách hàng hoặc người dùng sản phẩm có thể ngăn nhiễu điện từ bằng cách duy trì một
khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị liên lạc cầm tay và di động có tần số vô tuyến (thiết bị phát) và sản
phẩm theo khuyến nghị dưới đây, theo công suất đầu ra tối đa của thiết bị liên lạc.
CẢNH BÁO!
Ảnh hưởng của các thiết bị viễn thông RF (máy phát) lên các đặc tính hiệu suất hoạt
động
Các thiết bị giao tiếp HF di động có thể ảnh hưởng đến các đặc tính hiệu suất hoạt
động của thiết bị. Do đó, các thiết bị này phải được giữ cách xa một khoảng tối thiểu
là 30 cm (không phụ thuộc vào bất kỳ tính toán nào) so với khí cụ bơm, các phụ kiện
và dây cáp của thiết bị.
Công suất đầu ra tối đa
định mức (W) của bộ
phát
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00

Khoảng phân cách, tính bằng mét, theo tần số của bộ phát
150kHz đến 80 MHz

80 MHz đến 800 MHz

800 MHz đến 2,7 GHz

0,12
0,38
1,20
3,80
12,00

0,12
0,38
1,20
3,80
12,00

0,23
0,73
2,30
7,30
23,00

Đối với các thiết bị phát tín hiệu có công suất đầu ra tối đa không được liệt kê trên đây, khoảng phân
cách được khuyến cáo d tính bằng mét (m) có thể được ước lượng bằng cách sử dụng công thức áp
dụng cho tần số của thiết bị phát, trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa của thiết bị phát tính
bằng watt (W) theo nhà sản xuất thiết bị phát.
LƯU Ý!
Ở mức 80 MHz và 800 MHz, khoảng phân cách cho dải tần số cao hơn được áp dụng.
LƯU Ý!
Hướng dẫn này có thể không áp dụng trong tất cả các trường hợp. Truyền điện từ bị
ảnh hưởng bởi việc hấp thụ và phản xạ từ các kết cấu, vật thể và con người.
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Điều khoản và điều kiện

8.1

Tuyên bố về sự tuân thủ

FCC và Chỉ thị của Hội đồng về Tiêu chuẩn Châu Âu
Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của quy tắc FCC và Quy định về Thiết bị y tế 2017/745 của Liên minh
Châu Âu. Vận hành phải tuân theo hai điều kiện sau đây: (1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại,
và (2) thiết bị này phải nhận mọi tín hiệu nhiễu nhận được, bao gồm tín hiệu nhiễu có thể gây ra kết
quả không mong muốn.
1. Sử dụng loại dây cáp chỉ định cấp kèm với màn hình màu để không gây nhiễu việc thu tín hiệu vô
tuyến và truyền hình. Sử dụng loại dây cáp và bộ chuyển đổi khác có thể gây nhiễu cho các thiết bị
điện tử khác.
2. Thiết bị này đã được thử nghiệm và xác định tuân thủ các giới hạn chiếu theo FCC phần 15 và
CISPR 11. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không
được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây can nhiễu có hại cho thông tin liên lạc
bằng vô tuyến.
IEC
Thiết bị này đã được thử nghiệm và xác định tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị y tế theo tiêu chuẩn
IEC 60601-1-2. Các giới hạn này được thiết kế nhằm cung cấp khả năng bảo vệ đúng mức trước can
nhiễu gây hại trong công tác lắp đặt hệ thống y tế điển hình. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát ra
năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu
có hại cho các thiết bị khác ở lân cận.
FCC, Chỉ thị của Hội đồng về Tiêu chuẩn Châu Âu và IEC
Không có gì đảm bảo rằng sẽ không xảy ra nhiễu trong một trường hợp lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này
quả thực có gây ra nhiễu có hại cho khả năng thu tín hiệu vô tuyến hay truyền hình, điều này có thể
được xác định bằng cách bật tắt thiết bị, người dùng nên cố gắng chỉnh nhiễu bằng một hay nhiều biện
pháp sau đây:
• Chỉnh lại hướng hoặc đổi vị trí của ăng-ten nhận sóng.
• Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
• Kết nối thiết bị vào ổ điện trên một mạch điện khác với mạch nối với bộ thu.
• Liên hệ với đại lý của bạn hoặc một kỹ thuật viên vô tuyến/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.
Thiết bị phụ kiện được kết nối với sản phẩm này phải được chứng nhận theo Tiêu chuẩn IEC tương
ứng (ví dụ: IEC 60950-1 hoặc IEC 62368-1) dành cho thiết bị xử lý dữ liệu và IEC 60601-1 dành cho
thiết bị y tế.
Hơn nữa, tất cả các cấu hình phải tuân theo tiêu chuẩn hệ thống, IEC 60601-1-1. Bất kỳ người nào kết
nối thêm thiết bị với phần đầu vào tín hiệu hoặc phần đầu ra tín hiệu sẽ cấu hình hệ thống y tế và do đó
phải chịu trách nhiệm rằng hệ thống tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1-1.
Người chịu trách nhiệm gắn thiết bị vào hệ thống cần đảm bảo rằng các thiết bị gắn kết được sử dụng
với sản phẩm này tuân theo tiêu chuẩn IEC 60601-1. Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến của bộ phận
dịch vụ kỹ thuật hoặc đại diện tại địa phương.
FCC
Lưu ý: Thiết bị này đã được thử nghiệm và xác định tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số
Loại B, theo phần 15 của Quy định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để đem lại khả năng bảo vệ
hợp lý chống lại can nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể
phát xạ năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có
thể gây can nhiễu có hại cho thông tin liên lạc bằng vô tuyến. Tuy nhiên, không đảm bảo sẽ không xảy
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ra can nhiễu trong trường hợp lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này quả thực có gây ra nhiễu có hại cho khả
năng thu tín hiệu vô tuyến hay truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách bật tắt thiết bị,
người dùng nên cố gắng chỉnh nhiễu bằng một hay nhiều biện pháp sau đây:
• Chỉnh lại hướng hoặc đổi vị trí của ăng-ten nhận sóng.
• Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
• Kết nối thiết bị vào ổ điện trên một mạch điện khác với mạch nối với bộ thu.
• Tham khảo ý kiến với đại lý hoặc một kỹ thuật viên radio/truyền hình có kinh nghiệm để được giúp
đỡ.

8.2

Tuyên bố pháp lý

NDS có thể bán sản phẩm của mình thông qua các nhà sản xuất, nhà phân phối và đại lý thiết bị y tế
khác, vì thế mà người mua sản phẩm này của NDS nên liên hệ với cơ sở ban đầu nơi họ mua sản
phẩm này để biết các điều khoản bảo hành sản phẩm mà cơ sở này áp dụng cho sản phẩm, nếu có.
NDS không nhận trách nhiệm và cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào được nhận trách nhiệm
đi kèm với và/hoặc liên quan tới việc bán và/hoặc sử dụng sản phẩm của mình. Để đảm bảo sản phẩm
của NDS được sử dụng, thao tác và bảo quản đúng cách, khách hàng nên tham khảo các tài liệu về
sản phẩm, sách hướng dẫn sử dụng và/hoặc nhãn đi kèm với sản phẩm hoặc được cung cấp từ nguồn
khác.
Khách hàng cần lưu ý rằng cấu hình hệ thống, phần mềm, ứng dụng, dữ liệu khách hàng và cách
người vận hành điều khiển hệ thống, bên cạnh một số yếu tố khác, sẽ ảnh hưởng tới hiệu năng của
sản phẩm. Trong khi sản phẩm của NDS được coi là tương thích với nhiều hệ thố ng, cách khách hàng
triển khai chức năng cụ thể có thể khác nhau. Do đó, NDS không bảo đảm và người tiêu dùng phải tự
xác định xem sản phẩm có phù hợp cho một mục đích hay ứng dụng cụ thể hay không.
NDS TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỌI BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý VÀ/HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH,
BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG PHẨM, ĐỘ THÍCH HỢP
VÀ/HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM ĐỐI VỚI TẤT
CẢ CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA NDS. BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ
VÀ/HOẶC BẢO LÃNH KHÁC, DÙ LÀ GÌ, CÓ TÍNH CHẤT HAY PHẠM VI NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA, DÙ
LÀ NGỤ Ý, RÕ RÀNG VÀ/HOẶC PHÁT SINH THEO HAY DO KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ QUY CHẾ,
ĐIỀU LUẬT, SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, TẬP QUÁN, GIAO DỊCH HAY BẰNG CÁCH KHÁC, ĐỀU
ĐƯỢC LOẠI TRỪ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỞI TUYÊN BỐ NÀY.
NDS, các nhà cung cấp và/hoặc nhà phân phối của NDS không chịu trách nhiệm, dù là trực tiếp hay
qua hình thức bồi thường cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả, trừng phạt, răn đe hay gián
tiếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại được cho là do việc chậm trễ chuyến hàng, không
giao hàng, lỗi sản phẩm, thiết kế hay sản xuất sản phẩm, không thể sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó,
mất thương vụ trong tương lai (mất lợi nhuận), hay từ bất kỳ lý do nào khác, dù là gì đi chăng nữa, liên
quan tới hoặc phát sinh từ việc mua bán, thuê và cho thuê, lắp đặt hay sử dụng sản phẩm đó của NDS,
hay đối với bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ thỏa thuận nào mà bao gồm các điều khoản và điều kiện
này.
MỘT SỐ LÃNH THỔ PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH
NHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ BẢO ĐẢM HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, VÌ THẾ CÁC GIỚI HẠN VÀ/
HOẶC LOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN NÀY CÓ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG.
TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, TRÁCH NHIỆM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở CHỪNG MỰC LỚN NHẤT MÀ
PHÁP LUẬT Ở LÃNH THỔ ĐÓ CHO PHÉP.
Thông tin được cung cấp trong tài liệu này, bao gồm tất cả các thiết kế và tài liệu có liên quan, là tài
sản có giá trị của NDS và/hoặc các bên cấp phép của NDS và, nếu thích hợp, họ bảo lưu tất cả bằng
sáng chế, bản quyền và các quyền sở hữu khác đối với tài liệu này, bao gồm tất cả các quyền thiết kế,
sao chép sản xuất, sử dụng và bán hàng, trừ khi các quyền nêu trên được cấp rõ ràng cho người khác.
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Sách hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổ i mà không có thông báo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về
hướng dẫn sử dụng mới nhất, vui lòng liên hệ với NDS.
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