
 

 

Baby Sound C Uživatelský manuál 

Kapesní fetální doppler 

 

 Contec Medical Systems Co., Ltd. 

Adresa:Č. 112 Qinhuang West Street, Economic ＆Technical Development Zone,  

Qinhuangdao, Hebei Province, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 

Tel: +86-335-8015430 

Fax:+86-335-8015588 

Technická podpora:+86-335-8015431 

E-Mail: cms@contecmed.com.cn 

Webové stránky: http://www.contecmed.com 

Upozornění 

Tato uživatelská příručka je napsána a sestavena v souladu se směrnicí rady MDD93/42/EEC pro zdravotnické prostředky a harmonizovanými normami. V případě úprav a 

upgradů softwaru se informace obsažené v tomto dokumentu mohou bez upozornění změnit. 

Výrobce neposkytuje žádnou záruku jakéhokoli druhu s ohledem na tento materiál, včetně, ale nikoli výhradně, implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. 

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu, ani za náhodné či následné škody v souvislosti s vybavením, výkonem nebo 

použitím tohoto materiálu. 

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu výrobce. 

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit. 

Odpovědnost výrobce 

Výrobce se považuje za odpovědný za jakékoli vlivy na bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, pouze pokud: 

Montážní operace, opravy provádějí osoby pověřené výrobcem a zařízení je používáno v souladu s návodem k použití. 

VAROVÁNÍ: 

Toto zařízení není určeno k léčbě. Zamýšlené použití je pro detekci fetální srdeční frekvence. Pokud je výsledek fetální srdeční frekvence (FHR) nejistý, použijte prosím k 

okamžitému ověření jiné metody, jako je stetoskop. 

Záruka 

Jednotku nemohou opravit sami uživatelé. Veškeré služby musí provádět technici schválení výrobcem. Zaručujeme, že každý produkt, který vám prodáme, je bez vad práce a 

materiálů a bude odpovídat specifikacím produktu, jak je definováno v uživatelské dokumentaci. Pokud produkt během záruční doby nefunguje tak, jak je uvedeno, opravíme nebo 

vyměníme jej bezplatně. Nesprávné použití, nesprávná údržba může způsobit ztrátu záruky. 

Naše společnost poskytne na žádost uživatele schéma zapojení, metodu kalibrace a další informace, které pomohou příslušným a kvalifikovaným technikům opravit díly určené naší 

společností. 

Použití tohoto průvodce štítky 

Tato příručka je navržena tak, aby poskytla klíčové koncepty bezpečnostních opatření. 

VAROVÁNÍ: 

Štítek VAROVÁNÍ varuje před určitými akcemi nebo situacemi, které by mohly způsobit zranění nebo smrt. 

POZOR: 

Štítek UPOZORNĚNÍ varuje před činnostmi nebo situacemi, které by mohly poškodit zařízení, vytvořit nepřesná data nebo zneplatnit postup. 

Poznámka:POZNÁMKA poskytuje užitečné informace týkající se funkce nebo postupu. 

: Tato položka je v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS ze dne 14. června 1993, směrnicí Evropského hospodářského společenství 

Kapitola 1 Bezpečnostní pokyny 

Tato jednotka je vnitřně napájená zařízení a stupeň ochrany proti nárazu ele. proudu odpovídá použité části typu CF . Ochrana typu CF znamená, že tyto pacientské spoje 

budou vyhovovat povoleným svodovým proudům a dielektrické pevnosti podle IEC 60601-1. 

VAROVÁNÍ a hlášení UPOZORNĚNÍ. Abyste předešli možnosti zranění, dodržujte během provozu zařízení následující opatření. 

VAROVÁNÍ: 

❖ Toto zařízení není odolné proti výbuchu a nelze jej používat v přítomnosti hořlavých anestetik. 

❖ Nevhazujte baterie do ohně, mohlo by dojít k jejich explozi. 

❖ Nepokoušejte se dobíjet normální baterie se suchými články, mohou vytéct a způsobit požár nebo dokonce explodovat. 

❖ Nedotýkejte se současně vstupního nebo výstupního konektoru signálu a pacienta. 

❖ Příslušenství připojené k analogovým a digitálním rozhraním musí být certifikováno podle příslušných norem IEC (např. IEC 950 pro zařízení pro zpracování dat a IEC60601-

1 pro lékařská zařízení). Dále musí všechny konfigurace odpovídat platné verzi systémové normy IEC60601-1-1. Každý, kdo připojuje další zařízení ke konektoru pro vstup 

signálu nebo konektoru výstupu signálu, konfiguruje lékařský systém, a je tedy odpovědný za to, že systém vyhovuje požadavkům platné verze systémové normy IEC 60601-

1-1. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení technických služeb nebo na místního distributora. 

❖ Toto zařízení je pomůckou pro zdravotníky a nemělo by se používat místo normálního monitorování plodu. 

❖ Musí být použita sonda a další příslušenství dodané naší společností. Použití jiného příslušenství může poškodit přístroj a ovlivnit výkon a bezpečnost přístroje. 

❖ Netahejte za šňůru sondy dále než 1 m, jinak by se sonda mohla odtrhnout od konektoru zařízení. 

❖ Ve výsledcích měření jsou určitá rizika. Máte-li jakékoli dotazy k výsledkům měření, obraťte se na odborného lékaře. 

❖ Udržujte prosím zařízení mimo dosah dětí. 

❖ Toto zařízení obsahuje drát sondy, který by mohl způsobit udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

❖ Žádné úpravy tohoto zařízení nejsou povoleny. 

❖ Zařízení nelze během používání opravovat a udržovat. 

❖ Očekává se, že operátorem bude pacient. 

❖ Pacienti mohou baterii vyměnit. 

❖ Použijte lékařský ultrazvukový spojovací gel, V případě alergické reakce vyhledejte lékaře včas. 

❖ Zajistěte aby nedošlo ke kontaminaci domácími zvířaty, škůdci a zabraňte přístupu dětí 

POZOR: 

➢ Když je skladovací teplota zařízení extermní kolem -10 ℃ nebo 55 ℃ a okolní teplota je 20 ℃, uchovávejte zařízení před použitím po dobu 30 minut v okolní teplotě. 

➢ Servis zařízení smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál. Výrobek nesmí být během používání opravován ani udržován. 

➢ Udržujte zařízení čisté. Vyhněte se vibracím. 

➢ Nepoužívejte sterilizaci při vysoké teplotě a sterilizaci E-paprskem nebo gama zářením. 

➢ Elektromagnetické rušení – Zajistěte, aby prostředí, ve kterém je zařízení provozováno, nebylo vystaveno zdrojům silného elektromagnetického rušení, jako jsou rádiové 

vysílače, mobilní telefony atd. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti. 

➢ Všechny funkce může uživatel bezpečně používat. Uživatel musí před použitím zkontrolovat, zda zařízení nemá viditelné známky poškození, které by mohlo ovlivnit bezpečnost 

pacienta nebo monitorovací schopnost. Doporučený interval kontrol je jednou za měsíc nebo méně. Pokud je poškození zřejmé, doporučuje se před použitím vyměnit. 

➢ Následující bezpečnostní technická kontrola by měla provádět jednou za dva roky nebo jak je uvedeno ve zkušebním a kontrolním protokolu instituce kvalifikovanou osobou, 

která má odpovídající školení, znalosti a praktické zkušenosti k provádění těchto zkoušek. 

＊ Zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje mechanické a funkční poškození. 

＊ Zkontrolujte čitelnost bezpečnostních štítků. 

＊ Ověřte, že zařízení funguje správně, jak je popsáno v návodu k použití. 

＊ Otestujte svodový proud pacienta podle IEC 60601-1: Limit: 10 uA . 

Svodový proud by nikdy neměl překročit limit. Údaje by měly být zaznamenány v deníku zařízení. Pokud zařízení nefunguje správně nebo selže v některém z výše uvedených testů, 

je nutné zařízení opravit. 

➢ Nebudete-li zařízení delší dobu používat, je nutné baterii vyjmout z přihrádky na baterie. 

➢ Zařízení lze používat pouze tehdy, je-li kryt baterie uzavřen. 

➢ Baterie musí být skladována na chladném a suchém místě. Použité baterie musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 

➢ Prosím, nenastavujte anodu a katodu baterie špatně. 

➢ Typická životnost nových a nepoužitých baterií je 300 měření, doba provozu je 60s. 

➢ Uživatel rozmaže ultrazvukový gel podle skutečného dávkování. 

➢ Platnost tohoto produktu je pět let. 

➢ Po použití musí být baterie uživatelem řádně zlikvidována v souladu s místními předpisy. 

➢ Zařízení a recyklovatelné části musí uživatel po skončení životnosti zlikvidovat v souladu s místními předpisy. 

➢ Toto zařízení nelze použít spolu s defibrilátorem nebo vysokofrekvenční chirurgickou jednotkou. 

➢ Používejte výhradě příslušenství autorizované naší společností, jinak může dojít k poškození zařízení. 

➢ Udržujte sondu dále od hrany přístroje . 

➢ Používejte toto zařízení v prostředí bez silného elektromagnetického pole, které může ovlivnit výsledek měření. 

➢ Materiál zařízení a ultrazvukové sondy zařízení je ABS, v souladu s ISO 10993-5 a ISO 10993-10. 

➢ Chraňte zařízení před extrémní vlhkostí, horkem a přímým slunečním zářením. 

Kapitola 2 Úvod 

2.1 Přehled 

Pocket Fetal Doppler je ruční porodnická jednotka, kterou lze použít v nemocnicích a na klinikách pro každodenní sebekontrolu těhotnými ženami. 

Obsahuje součásti vysílače a přijímače ultrazvukového signálu, jednotku pro zpracování analogových signálů, výpočetní jednotku FHR, řídicí jednotku LCD displeje atd. Má 3 

pracovní režimy: režim zobrazení FHR v reálném čase, režim zobrazení průměrné hodnoty FHR a manuální režim. Má také audio výstup a lze k němu připojit sluchátka nebo 

rekordéry s audio vstupem. 

2.2 Vlastnosti 

⚫ Estetický design, přenosný, snadná obsluha. 

⚫ Sonda má flexibilní strukturu, která se snadno ovládá a může zvýšit pohodlí pro těhotné ženy během používání, čímž demonstruje design humánní péče. 

⚫ Indikátor stavu baterie. 

⚫ Sonda je vyměnitelná. 

⚫ Kontrola sondy. 

⚫ Vestavěný reproduktor. 

⚫ Automatické vypnutí. 

Kapitola 3 Vzhled a konfigurace 

 

Obr.3-1 Horní strana 

O b r . 3 - 2Přední strana 

 

Obr.3-3 Zadní strana 

3.1 Displej 

LCD displej je následující: 

 

Obr.3-4 LCD displej 

3.2 Tlačítko 

Na Pocket Fetal Doppler jsou tři tlačítka (Power, Mode a Start/Stop) a tlačítko ovládání hlasitosti. Primární funkce jsou následující: 

 

 

 

3.2.1 Tlačítko zapnutí/vypnutí (Power) 

 

Funkce: Zapnutí/vypnutí. 

Zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko. 

Vypnutí: Pro vypnutí stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu 3 sekund. 

3.2.2 Tlačítko režimu (Mode) 

 

Funkce: Výběr režimu, stiskněte jednou pro vstup do dalšího pracovního režimu v pracovním stavu. 

Fetální doppler má paměťovou funkci. Když je zařízení zapnuté, automaticky po autotestu přejde do režimu zvoleného před posledním vypnutím. 

3.2.3 Tlačítko Start/Stop 

 

Funkce:①V režimu 1 a režimu 2 stisknutím tlačítka zapnete/vypnete podsvícení.②V režiumu 3 se stisknutím tohoto tlačítka spustíte počítání srdeční frekvence plodu, dalším 

stisknutím tohoto tlačítka se počítání zastaví. 

3.2.4 Indikátor ovládání hlasitosti 

 
Indikátor směru nastavení hlasitosti.  

Zleva doprava znamená, že úroveň zvuku je od vysoké k nízké. 

3.3 Zásuvka pro sluchátka 

Sluchátková zásuvka: zásuvka pro audio výstup pro připojení sluchátek nebo rekordéru s audio vstupem pro nahrávání. 

: Zásuvku, svorkovnici nebo spínač, ke kterému lze připojit sluchátka. 

3.4 Ultrazvuková sonda 

 

Obr.3-5 Ultrazvuková sonda 
Význam CD-- IP-- na štítku je následující: 

C: Pracovní režim sondy je Continous wave (spojitá vlna). 

D: Forma struktury pro sondu je cell type (buněčný typ). 

2,0/3,0: Frekvence sondy je 2 MHz nebo 3 MHz. 

IPX4: Stupeň odolnosti proti kapalinám. Chráněno proti vertikálně padajícím kapkám vody při naklonění krytu až o 15°. 

Kapitola 4 Obecný provoz 

4.1 Kontrola FHR 

① Zapněte stisknutím tlačítka Power. LCD displej je jako na obr. 3-4. 

②Najděte polohu plodu: 

Chcete-li začít, prohmatejte polohu plodu rukou. Určete nejlepší směr pro prohlídku srdce plodu. Naneste dostatečné množství gelu na čelní desku sondy; umístěte čelní desku 

sondy do vhodné polohy pro detekci srdce plodu. Upravte sondu tak, abyste získali optimální zvukový signál, ideálně nakloněním sondy. Nastavte hlasitost podle požadavků. 

③Výpočet FHR: 

Výsledek FHR se zobrazí na LCD obrazovce. 

④Vypněte stroj: 

Pro vypnutí podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. 

POZOR: 

➢ Umístěte sondu do nejvhodnější polohy pro detekci, abyste získali lepší výsledky detekce. 

➢ Neumísťujte sondu na místo, kde je zvuk placentární krve (PBS) nebo zvuk pupečníku (UMS) velmi silný. 

➢ U těhotných žen, které zaujímají horizontální polohu a poloha plodu je normální, umístěte sondu na střední čáru dolního pupku, abyste získali nejčistší zvuk FHR. 

➢ Neměřte FHR, pokud není slyšet slyšitelný zvuk plodu. 

➢ Snižte dobu působení ultrazvukového záření, jak jen můžete. 

4.2 Výběr režimu 

4.2.1 Režim zobrazení FHR v reálném čase (režim 1) 

Při detekci signálu FHR LCD zobrazí blikající symbol srdce a současně zobrazí FHR v reálném čase. 

4.2.2 Režim zobrazení průměrného FHR (režim 2) 

V tomto režimu může získat stabilnější naměřené hodnoty srdeční frekvence plodu, přičemž na LCD zobrazuje nejnovější průměr 8 bodů srdeční frekvence plodu. Při zobrazení 

FHR se na LCD displeji zobrazí blikající symbol srdce. 

4.2.3 Manuální režim (Režim 3) 

Při vstupu do režimu 3 bude systém automaticky počítat slyšitelné údery, FHR se zobrazí ve formátu „— — —“ a na LCD se zobrazí blikající symbol srdce. Stisknutím tlačítka 

start/stop zastavíte výpočet. Jednotka automaticky vypočítá odvozenou FHR zprůměrovanou za dobu výpočtu a zobrazí výsledek. Chcete-li znovu změřit FHR, stiskněte tlačítko 

start/stop pro spuštění a další stiskněte pro zastavení výpočtu. Tato hodnota je zachována, dokud se měření nezopakuje nebo nezmění režim. 

4.3 Provoz sondy 

4.3.1 Kontrolní sonda 

Když je sonda odpojena od zařízení, na LCD obrazovce se zobrazí blikající „— — —“ a údaje o frekvenci sondy zmizí. V tuto chvíli je třeba sondu znovu připojit. Po opětovném 

připojení přestane obrazovka LCD blikat a zobrazí se údaje o frekvenci sondy. 

4.3.2 Výměna sondy 

K zařízení je výrobcem připojena sonda. Pokud ji uživatelé potřebují vyměnit za jinou sondu, vypněte zařízení a před vytažením zástrčky sondy ze zásuvky vyjměte sondu ze 

zařízení. Poté připojte zástrčku sondy, kterou je třeba zasunout do zásuvky. 

Poznámka: Dočasně nepoužívanou sondu umístěte opatrně a vyvarujte se pádu, namáhání atd. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, uživatelům se doporučuje 

připojit zástrčku jedné sondy do zásuvky zařízení a sondu umístit na parkoviště. Poté zabalte zařízení se sondou do balicí krabice. 

4.3.3 Vyjmutí a umístění sondy 

①Vyjmutí sondy 

Jednou rukou držte hlavní jednotku a druhou rukou uchopte rukojeť sondy, abyste sondu vytáhli. 
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Obr.4-1Výměna baterie      Obr.4-2 Vyjmutí sondy 

 

②Umístění sondy 

Opačným postupem vyjměte sondu. Jednou rukou držte hlavní jednotku a druhou rukou držte horní část sondy, poté zatlačte sondu do držáku sondy. 

4.4 Indikátor stavu baterie 

Displej LCD standardně zobrazuje stav baterie a číslo mřížky ve stavu představuje zbývající energii; když je kapacita baterie nízká, výkon baterie zobrazí mřížku 0, aby uživateli 

připomněl, že má baterii vyměnit nebo nabít (lze nabíjet pouze dobíjecí baterii). 

4.5 Výměna baterie 

①Otočte zařízení směrem na zadní stranu, otevřete přihrádku na baterie a vyjměte baterii z přihrádky (viz obrázek 4-1). 

②Vložte dvě baterie velikosti AA do přihrádky na baterie (směr vkládání baterií naleznete v pokynech uvnitř přihrádky na baterie) a přihrádku na baterie zavřete. 

POZOR:Nebudete-li zařízení delší dobu používat, je nutné baterii vyjmout z přihrádky na baterie. 

Kapitola 5 Klíč symbolů 

Symbol Popis Symbol Popis 

 

Typ CF 

 

Recyklovatelné 

 
Viz návod k použití/brožura 

 
Touto stranou nahoru 

 

Tato položka je v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 

93/42/EHS ze dne 14. června 1993, směrnicí Evropského 

hospodářského společenství. 

 

Křehké, zacházejte opatrně 

 

Recyklace odpadu dle OEEZ (2002/96/ES) 

 

Udržujte v suchu 

 
Evropský zplonomecněný zástupce 

 

Skladování a přeprava Omezení teploty 

 

Sériové číslo 

 

Skladování a přeprava Omezení vlhkosti 

 

Výrobce 

 

Skladování a přeprava Omezení atmosférického tlaku 

 

Datum výroby 

 
Konektor pro sluchátka 

 

Kapitola 6 Specifikace produktu 

Název  výrobku:  Kapesní fetální  doppler  

Klasifikace:  

Typ ochrany proti úrazu ele. proudem: Zařízení s vnitřním napájením.  

Stupeň ochrany proti ele. proudu: Použitá část typu CF  

Stupeň odolnosti proti kapalinám:  

Hlavní jednotka: Stupně ochrany poskytované krytem: IPX0.  

Sonda: Ochrana před stříkající vodou, stupeň krytí: IPX4. 

Stupeň bezpečnosti v přítomnosti hořlavých plynů:  Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavých plynů.  

Pracovní systém: Zařízení pro nepřetržitý provoz.  

EMC: Skupina I Třída B.  

Vhodný rozsah použití:Vhodné používat po 12. týdnu těhotenství.  

Fyzická charakteristika  

Velikost: 135 mm (délka) × 92 mm (šířka) × 29 mm (výška)  

Hmotnost: cca 245 g (včetně baterií)  

Pracovní  podmínky :  

Teplota: +5℃~+40℃ 

Vlhkost: ≤80％  

Atmosférický tlak : 70 kPa~l06 kPa  

Doprava a skladování:  

Teplota: -10℃~+55℃  

Vlhkost: ≤93％ 

Atmosférický tlak: 50 kPa~l06 kPa 

Zobrazit: LCD displej 38 mm × 28 mm 

Výkon FHR 

Rozsah měření a zobrazení FHR: 50 BPM ~ 240 BPM (BPM: úder za minutu) 

Rozlišení: 1 BPM  

Přesnost: ±2 BPM 

Spotřeba energie:  < 1 W 

Automatické vypnutí:  Po 1 minutě  bez signálu se zařízení  automaticky vypne. 

Doporučený typ baterie:Dva kusy 1,5 V DC baterie (VELIKOST AA LR6). 

Požadavek na ultrazvukové spojovací činidlo: impedance:(1,5×106~1,7×106) Pa·s/m; útlum≤0,05 dB/(cm·MHz) 

Ultrazvuková sonda:  

Nominální frekvence (2M/3M sonda): 2,0 MHz/3,0 MHz  

Pracovní frekvence (2M/3M sonda): (2,0±10%)  MHz/(3,0±10%)  MHz 

Negativní špičkový akustický tlak:  P-: <1 MPa 

Výstupní intenzita záření : Iob: <20 mW/cm2 

Prostorová špička časem  zprůměrovaná  odvozená intenzita:  Ispta: <100 mW/cm2 

Ultrazvukový výstupní výkon: P < 20 mW  

Pracovní režim: Dopplerovská spojitá vlna  (continuous wave)  

Efektivní vyzařovací plocha převodníku:≤ 157 mm2 

Poznámka: Ve všech pracovních režimech aplikace je mechanický index: MI<1, tepelný index: TI<1.  

Kapitola 7 Údržba 

7.1 Údržba 

Akustický povrch sondy je křehký a je třeba s ním zacházet opatrně. 

Gel je nutné po použití ze sondy setřít. Tato opatření prodlouží životnost jednotky. 

Uživatel musí před použitím zkontrolovat, že zařízení nemá viditelné známky poškození, které by mohlo ovlivnit bezpečnost pacienta nebo schopnost Pocket Fetal Doppler. 

Doporučený interval kontrol je jednou za měsíc nebo méně. Pokud je poškození zřejmé, doporučuje se před použitím vyměnit. 

Zařízení by mělo podstupovat pravidelné bezpečnostní testy, aby byla zajištěna správná izolace pacienta od svodových proudů. Bezpečnostně technická kontrola by měla 

zahrnovat měření unikajícího proudu. Doporučený interval bezpečnostně technické kontroli (BTK) je jednou za dva roky nebo podle zkušebního a kontrolního protokolu instituce. 

Přesnost FHR je řízena zařízením a uživatel ji nemůže upravit. Pokud je výsledek FHR nejistý, použijte prosím jinou metodu, jako je stetoskop, k okamžitému ověření nebo 

kontaktujte místního distributora nebo výrobce, aby vám pomohl. 

7.2 Čištění 

Před čištěním vypněte a vyjměte baterie. 

Udržujte vnější povrch zařízení čistý a bez prachu a nečistot, očistěte vnější povrch (včetně displeje) měkkým hadříkem. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem namočeným 

v mýdlovém roztoku nebo vodě a ihned otřete do sucha čistým hadříkem. 

Otřete sondu navhlčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili veškerý zbývající ultrazvukový spojovací gel. Čistěte pouze mýdlem a vodou. 

POZOR: 

➢ Nepoužívejte silná rozpouštědla, například aceton. 

➢ Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, jako je drátěnka nebo leštidlo na kov. 

➢ Nedovolte, aby se do produktu dostala jakákoli kapalina a neponořujte žádné části zařízení do žádných kapalin. 

➢ Při čištění se vyvarujte nalévání tekutin na zařízení. 

➢ Nenechávejte na povrchu zařízení žádný čisticí roztok. 

Poznámka: Otřete povrch sondy 70% etanolem, nechte samovolně vyschnout na vzduchu nebo očistěte čistým suchým hadříkem. 

7.3 Dezinfekce a sterilizace 

Vyčistěte pouzdro zařízení, sondu atd., jak je uvedeno výše, a poté otřete sondu utěrkou napuštěnou alkoholem (70% etanol). 

Otřete sondu čistým suchým hadříkem, abyste odstranili zbývající vlhkost. 

POZNÁMKA: 

1.Doporučená doba čištění, sterilizace a dezinfekce je jednou za měsíc v případě použití u stejného uživatele. Použití u více uživatelů provedete dezinfekci po každém pacientovi. 

2. Po vyčištění, sterilizaci a dezinfekci musí uživatelé zkontrolovat, zda nemají nějaké zjevné poškození, které by mohlo ovlivnit bezpečnost pacienta a výkon nástroje. 

VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte sterilizovat sondu nebo zařízení nízkoteplotní párou nebo jinou metodou. 

Kapitola 8 Řešení možných problémů 

Pokud se při používání zařízení objeví následující problémy, vyřešte je následovně: 

Problémy Možné důvody Řešení 

Slabý zvuk 

Hlasitost je příliš nízká 

Napájení je nízké 

Nenamazaný gel 

Upravte hlasitost 

Vyměňte baterii 

Namažte gel 

Hluk 

Sonda je příliš blízko hlavní jednotky  

Rušení z externího signálu 

Napájení je nízké 

Udělejte vzdálenost mezi sondou a hlavní jednotkou o něco větší 

Udržujte daleko od vnějšího signálu 

Vyměňte baterii 

Nízká citlivost 
Poloha sondy není správná 

Nenamazaný gel 

Upravte polohu sondy 

Namažte gel 

 

Kapitola 9 Seznam pro zařízení 

Seznam pro zařízení: 
Název Model Počet (ks) 

Fetální doppler Baby Sound C 1 

Dopplerova sonda DCD2E10 / DCD3E10 1 

Uživatelský manuál —— 1 

 

Příloha 1 

Význam fetálního domácího monitoru 

Je známo že,: 

FHR je užitečný nástroj pro identifikaci zdraví plodu. Zaznamenáním změn FHR mohou uživatelé pozorovat fetální hypoxii, fetální tíseň, šíjovou šňůru a další příznaky. Fetální 

domácí monitor testuje změny frekvence FHR především poslechem srdečního zvuku plodu; Fetální domácí monitor je silnou podporou při zlepšování těhotenské bezpečnosti. 

Fetální srdeční frekvence se nejzjevněji mění v následujících třech obdobích: 

1. Do 30 minut poté, co těhotné ženy vstanou 

2. Do 60 minut poté, co těhotné ženy dokončí oběd 

3. Do 30 minut před tím, než jdou těhotné ženy spát 

Po tři výše uvedená období, kvůli změně tělesného stavu těhotných žen pro činnost trávení potravy potřebuje, aby tělo poskytovalo více kyslíku čímž se relativně poměr kyslíku 

pro plod snižuje. Je snadné stimulovat příznaky, jako je anoxie plodu. Testování FHR v tomto období může nejlépe zobrazit zdravý stav plodu. 

Výše uvedené tři doby mohou testovat pouze těhotné ženy samy, takže domácí monitor FHR je velmi důležitý. Těhotným ženám doporučujeme měřit každý den časně, v poledne a 

večer/noci, pokaždé měřit srdeční frekvenci plodu a poslouchat srdeční frekvenci plodu po dobu asi jedné minuty a zaznamenávat výsledky měření pro lékařské doporučení, až 

půjdete do nemocnice. 

Obecně je normální srdeční frekvence plodu: 120 BPM~160 BPM; mírně zrychlená: 161 BPM~180 BPM; velmi zrychlená: nad 181 BPM; mírně pomalá: 119 BPM~100 BPM; 

velmi pomalá: pod 99 BPM. 

Toto zařízení dokáže detekovat srdeční zvuk plodu staršího dvanácti týdnů a kontrolovat LCD displej. Příliš rychlé nebo příliš pomalé měření FHR vyžaduje návštěvu nemocnice 

pro další kontroly, aby byla zajištěna bezpečnost plodu. 

Přílohy 2 

Tabulka hlášení akustického výstupu 

Testovací režim: CW-mód   Typ převodníku: CD2.0M 

Indexový štítek MI 

TIS TIB 

TIC 
Skenovat 

Bez skenování ne- 

skenovat Aaprt≤1 cm2 Aaprt＞1 cm2 

Maximální hodnota indexu 0,026 — — 0,059 0,28 — 

Související akustické 

parametry 

Pra (MPa) 0,036      

P (mW)  — —  6.4 — 

Min.of [Pα(zs), Izpta,αzs)] (mW)    6.24   

Zs (cm)    1,83   

Zbp (cm)    1,83   

Zb (cm)     0,2  

Z při max. Ipi, α (cm) 0,6      

deq (Zb) (cm)     0,48  

fawf (MHz) 1,99 — — 1,99 1,99 — 

Dim z Aaprtu 
X (cm)  — — 1.52 1.52 — 

Y (cm)  — — 0,77 0,77 — 

Jiná informace 

td (μs) CW      

prr (Hz) CW      

pr při max. Ipi (MPa) 0,037      

deq při max. Ipi (cm)     0,47  

Ipa,α při max. MI (W/cm2) 0,31      

Ohnisková 

vzdálenost 

FLx (cm)   — —   

Létat (cm)   — —   

Podmínky provozní 

kontroly 
Nastavení frekvence (MHz) 2,0 — — 2,0 2,0 — 

 

Příloha 3 

Návod a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise a imunita 

 

Tabulka 1 
Návod a prohlášení výrobce deklarace - elektromagnetické emise 

Baby Sound C je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel [kódu SI] by měl zajistit, aby byl používán v takovém 

prostředí 

Test emisí Dodržování 

RF emise CISPR 11 Skupina 1 

RF emise CISPR 11 třída B 

 

Tabulka 2 
Návod a výrobce's prohlášení - elektromagnetická imunita 

Baby Sound C je určen pro použití v tle elektromagnetické prostředí specifikované níže. Zákazník nebo uživatel Baby Sound C by se měl ujistit, že je používán v takovém 

prostředí 

Test imunity Úroveň testu IEC 60601 Úroveň shody 

Elektrostatický výboj (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±8 kV kontakt 

±15 kV vzduch 

±8 kV kontakt 

±15 kV vzduch 

Magnetické pole výkonové frekvence (50 / 60Hz). 

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

 

Tabulka 3 
Návod a výrobce's prohlášení - elektromagnetická imunita 

Baby Sound C je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel Baby Sound C by se měl ujistit, že je používán v takovém 

prostředí 

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601 Úroveň shody 

Vedené RF 

IEC61000-4-6 

3 V 

0,15 MHz – 80 MHz 

6 V v pásmech ISMmezi 

0,15 MHz a 80 MHz 

3 V 

0,15 MHz –80MHz 

6 V v ISMkapelymezi 

0,15 MHza80 MHz 

Vyzařované RF 

IEC61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz–2,7 GHz 

10 V/m 

80 MHz–2,7 GHz 

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a lidí. 

Síly polí z pevných vysílačů, jako jsou vysílací stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérská rádia, rozhlasové vysílání AM a FM a 

televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předvídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými RF vysílači by měl být zvážen elektromagnetický 

průzkum místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se Baby Sound C používá, překračuje příslušnou RF úroveň shody uvedenou výše, Baby Sound C by měl být 

pozorován za účelem ověření normálního provozu. Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, jako je změna orientace nebo přemístění Baby Sound 

C. 

 
Tabulka 4 

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Baby Sound C je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel Baby Sound C by se měl ujistit, že je používán v takovém 

prostředí 

Vyzařované RF 

IEC61000-4-3 

(Specifikace testu 

pro IMUNITY 

UZASTAVENÍ 

PORTU vůči 

RF bezdrátové 

komunikační 

zařízení) 

Test 

Frekvence 

(MHz) 

kapela a) 

(MHz) 
Služba a) Modulace b) 

Modulace b) 

(W) 

Vzdálenost 

(m) 

IMUNITA 

TESTOVACÍ 

ÚROVEŇ 

(V/m) 

385 380–390 TETRA 400 

Puls 

modulace b) 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 380–390 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM c) 

odchylka ± 5 kHz 

1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 

704 – 787 
LTE pásmo 13, 

17 

Puls 

modulace b) 

217 Hz 

0,2 0,3 9 745 

780 

810 

800–960 

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

IDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE pásmo 5 

Puls 

modulace b) 

18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 

1 700 – 

1 990 

GSM 1800; 

CDMA 1900; 

GSM 1900; 

DECT; 

LTE pásmo 1, 3, 

4, 25; UMTS 

Puls 

modulace b) 

217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 
2 400 – 

2 570 

Bluetooth, 

WLAN, 

802,11 b/g/n, 

RFID 2450, 

LTE pásmo 7 

Puls 

modulace b) 

217 Hz 

2 0,3 28 

5240 
5 100 – 

5 800 

WLAN 802.11 

a/n 

Puls 

modulace b) 

217 Hz 

0,2 0,3 9 5500 

5785 

POZNÁMKA Pokud je to nutné pro dosažení ÚROVNĚ TESTU ODOLNOSTI, může být vzdálenost mezi vysílací anténou a ME ZAŘÍZENÍM nebo ME SYSTÉMEM snížena 

na 1 m. Zkušební vzdálenost 1 m je povolena normou IEC 61000-4-3. 

a) U některých služeb jsou zahrnuty pouze uplinkové frekvence. 

b) Nosná vlna musí být modulována pomocí obdélníkového signálu s 50% pracovním cyklem. 

c) Jako alternativu k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18 Hz, protože 

představují skutečnou modulaci, byl by to nejhorší případ. 

VÝROBCE by měl zvážit snížení minimální separační vzdálenosti na základě 

ŘÍZENÍ RIZIK a používání vyšších ÚROVNÍ TESTU IMUNITY, které jsou vhodné pro sníženou minimální vzdálenost. Minimální separační vzdálenosti pro vyšší ÚROVNĚ 

ZKOUŠKY ODOLNOSTI se vypočtou pomocí následující rovnice: 𝐸 =
6

𝑑
√𝑃     

 

Kde P je maximální výkon ve W, d je minimální vzdálenost vm a E je ÚROVEŇ TESTU ODOLNOSTI ve V/m. 

 

VAROVÁNÍ: 

❖ Nepoužívejte zařízení v blízkosti aktivního VF CHIRURGICKÉHO ZAŘÍZENÍ a RF stíněné místnosti ME SYSTÉMU pro zobrazování magnetickou rezonancí, kde je intenzita 

EM RUŠENÍ vysoká. 

❖ Při použití je třeba se vyvarovat umístění tohoto zařízení v blízkosti jiných zařízení, protože by to mohlo vést k nesprávnému provozu. Pokud je takové použití nutné, je třeba 

toto zařízení a ostatní zařízení pozorovat a ověřit, zda fungují normálně. 

❖ Použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než, které jsou specifikovány nebo poskytnuty výrobcem tohoto zařízení, mohou mít za následek zvýšené elektromagnetické 

emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a vést k nesprávnému provozu." 

❖ Přenosný RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by nemělo být používáno blíže než 30 cm (12 palců) k jakékoli části 

Baby Sound C, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto zařízení. 

❖ Aktivní lékařské přístroje podléhají zvláštním opatřením EMC a musí být instalovány a používány v souladu s těmito směrnicemi. 

Poznámka： 

Při narušení zařízení mohou naměřená data kolísat, měřte prosím opakovaně nebo v jiném prostředí, aby byla zajištěna jejich přesnost. 


