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Przeznaczenie i środki ostrożności
Sprężarka powietrza HT-Air® 2300 zapewnia sześć opcji przepływu powietrza 
do napełniania powietrzem urządzeń do wspomaganego pneumatycznie 
przemieszczania, podnoszenia i pozycjonowania HoverTech.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIA
Szpitale, ośrodki opieki średnio- i długoterminowej.

PRZEZNACZENIE
• Osobą obsługującą urządzenie jest opiekun/operator.
• Pacjent nie może być operatorem.

PRZESTROGI
• Przewód zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nie 

stanowił zagrożenia.
• Unikać zasłaniania otworów wlotowych powietrza sprężarki powietrza.
• Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez opieki na napełnionym 

powietrzem urządzeniu.

• Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, 
które opisano w niniejszym podręczniku. Używać wyłącznie osprzętu 
i/lub akcesoriów zatwierdzonych przez firmę HoverTech International.

• W przypadku korzystania ze sprężarki powietrza w środowisku MRI 
należy zastosować specjalny wąż do pomieszczeń MRI o długości 
7,5 m (dostępny do nabycia).

• Unikać ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Nie otwierać 
sprężarki powietrza.

• Instrukcje użytkowania znajdują się w podręcznikach użytkowania 
konkretnych produktów.

• Ostrzeżenie: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym 
urządzenie musi być podłączone do sieci zasilającej z uziemieniem 
ochronnym.

• Ostrzeżenie:  Urządzenie HT-Air nie jest kompatybilne z zasilaczami 
prądu stałego.

Znaczenie symbolu

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA TĄ STRONĄ DO GÓRY

CZĘŚĆ TYPU BF OGRANICZENIE TEMPERATURY

PRĄD PRZEMIENNY OGRANICZENIE WILGOTNOŚCI

PRODUCENT DATA PRODUKCJI

PRZESTROGA PRZECHOWYWAĆ 
W SUCHYM MIEJSCU

UZIEMIENIE OCHRONNE
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Funkcje panelu sprężarki powietrza

Wysoka 
prędkość 

przemieszczania

Regulacja 
ciśnienia

Niska prędkość 
przemieszczaniaTryb czuwania 

(pomarańczowa dioda LED)

Wskaźnik zasilaniaWskaźnik regulacji 
prędkości (zielona 

migająca dioda LED) Zielone diody LED

ADJUSTABLE: Do wykorzystania z urządzeniami do 
wspomaganego pneumatycznie pozycjonowania HoverTech. 
Dostępne są cztery ustawienia. Każde naciśnięcie przycisku 
powoduje zwiększenie ciśnienia powietrza i prędkości 
napełniania. Migająca zielona dioda LED wskazuje prędkość 
napełniania w oparciu o liczbę błyśnięć (np. dwa błyśnięcia 
oznaczają drugą prędkość napełniania). 

Wszystkie ustawienia przycisku ADJUSTABLE mają 
znacznie niższe wartości od ustawień produktów 
HoverMatt i HoverJack. Z funkcji przycisku ADJUSTABLE 
nie należy korzystać podczas przemieszczania.

Przycisk ADJUSTABLE to funkcja bezpieczeństwa, której 
można używać do wyśrodkowania pacjenta na urządzeniach 
pneumatycznych HoverTech oraz do stopniowego przyzwy-
czajania pacjenta, który odczuwa niepokój lub ból, do dźwięku 
i do zachowania napełnianych powietrzem urządzeń. 

TRYB CZUWANIA: Tryb służy do zatrzymania napełniania/
przepływu powietrza (aktywację trybu CZUWANIA wskazuje 
pomarańczowa dioda LED).

HOVERMATT 28/34: Do wykorzystania z urządzeniami 
HoverMatt i HoverSling w wersji 70 cm (28") oraz 86 cm (34").

HOVERMATT 39/50 I HOVERJACK: Do wykorzystania 
z materacami HoverMatt i HoverSling w wersjach 99 cm (39") i 
127 cm (50") oraz podnośnikiem HoverJack w wersjach 81 cm 
(32") i 99 cm (39").

Identyfikacja części

Pokrywa filtra 
powietrza

Dysza 
węża

Wąż

Przycisk zwalniający wąż

Etykieta panelu 
obsługowego

Uchwyt do 
przemieszczania/
zaczep do 
mocowaniaPasek 

przewodu 
zasilającego

Przewód 
zasilający

PRZESTROGA:
BRAK CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
Naprawy sprężarki powietrza HoverTech International mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
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Dane techniczne

Wymiary: 31,75 x 17,8 x 17,8 cm (12,5 x 7 x 7")

Ciężar: 5,67 kg

Materiał obudowy: ABS klasy UL94V-0/stal nierdzewna

Długość przewodu 
zasilającego:

457 cm 
z certyfikatem VDE

Typ i parametry 
znamionowe 
przewodu:

C13 90° lewy, 10 A, 250 V AC

Żywotność: 5 lat

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz, 6 A (wersja europejska)

Nr modelu: HTAIR2300 (wersja europejska) – 230 V AC, 50 Hz, 6 A

NIE ZAWIERA LATEKSU

KLASYFIKACJA
Nie używać w obecności łatwopalnych środków znieczulających, 
w komorze hiperbarycznej ani w namiocie tlenowym.

Rodzaj ochrony przed porażeniem  
prądem elektrycznym:  SPRZĘT KLASY I

Stopień ochrony przed porażeniem  
prądem elektrycznym:  CZĘŚĆ TYPU BF

Ochrona przed wnikaniem wody:  zwykła (bez ochrony).  

Sposób pracy:  PRACA CIĄGŁA

Aby odłączyć zasilanie, należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.

WARUNKI ROBOCZE
Temperatura:  od 10° do 40°C

Wilgotność:  od 10% do 70% bez kondensacji

Wysokość n.p.m.:  2000 m

Zakres ciśnienia atmosferycznego:  od 700 do 1060 hPa

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
Temperatura:  od -40 do 70°C

Wilgotność:  od 10% do 70% bez kondensacji

WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY 
Maks. napięcie robocze:  32 V DC; 250 V AC, 50/60 Hz
Natężenie prądu:  6 A
Prędkość robocza:  od 5 do 30 sekund 
Rozmiar:   1,37–1,40 x 1,587–1,613 cm 

(0,54–0,55" x 0,625–0,635)"
Resetowalna przeciążalność:  10x12=120(A)

Czyszczenie
Przed użyciem z pacjentem wyczyścić i zdezynfekować powierzchnię 
sprężarki powietrza, przecierając ją dopuszczonymi przez EPA do użytku 
szpitalnego chusteczkami dezynfekcyjnymi lub rozpylonym na ściereczkę 
środkiem dezynfekcyjnym. Przestrzegać wskazówek producenta środka 
dezynfekcyjnego dotyczących czasu działania oraz innych instrukcji 
użytkowania. Korzystanie z chusteczek dezynfekcyjnych/środków do 
czyszczenia w aerozolu może z czasem powodować degradację nadruku 
na panelu obsługowym. W razie potrzeby nowy panel można nabyć 
bezpośrednio za pośrednictwem firmy HoverTech International. 
UWAGA: NIE ROZPYLAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH/CIECZY 
BEZPOŚREDNIO NA SPRĘŻARKĘ POWIETRZA.

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
Przed użyciem sprężarki powietrza należy sprawdzić wzrokowo, czy 
przewód zasilający nie jest postrzępiony lub popękany i czy nie ma widocz-
nych uszkodzeń sprężarki powietrza, które uniemożliwiają jej użycie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogłyby spowodować 
nieprawidłowe działanie sprężarki powietrza, należy wycofać ją z użytku 
i odesłać do firmy HoverTech International w celu naprawy.
Sprężarka powietrza posiada filtry powietrza po obu stronach silnika. Dostęp 
do filtrów można uzyskać, odkręcając niewielkie śruby mocujące pokrywy 
filtrów. Zaleca się, aby stan filtrów powietrza był sprawdzany zgodnie 
z harmonogramem konserwacji zapobiegawczej w placówce lub raz 

w roku. Jeśli filtr jest niedrożny, należy go oczyścić. Wyjąć filtr ze sprężarki 
powietrza i włożyć pod ciepłą bieżącą wodę. Przed ponownym założeniem 
filtrów w sprężarce powietrza należy pozostawić je do wyschnięcia.
Filtr należy wymienić, jeśli zatoru nie można usunąć podczas mycia. Filtr należy 
również wymienić, jeśli zacznie tracić swój kształt lub swoje właściwości. 

UWAGA: W RAZIE KONIECZNOŚCI WYCOFANIA 
SPRĘŻARKI POWIETRZA Z UŻYTKU NALEŻY ZAPOZNAĆ 
SIĘ WCZEŚNIEJ Z ODNOŚNYMI PRZEPISAMI LOKALNYMI/
STANOWYMI/FEDERALNYMI/MIĘDZYNARODOWYMI.

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM
Jeśli sprężarka powietrza HoverTech jest używana w pomieszczeniu, 
w którym obowiązują zasady izolacji, szpital powinien zastosować te 
same zasady/procedury, które stosuje w odniesieniu do innego sprzętu 
używanego w tym samym pomieszczeniu.
Po użyciu z pacjentem przebywającym w izolacji powietrznej filtry 
sprężarki powietrza można wyjąć i zdezynfekować lub wymienić, jeśli 
wymaga tego protokół szpitalny. Jeżeli filtry zostały zdezynfekowane, 
przed ponownym założeniem ich w sprężarce powietrza należy 
pozostawić je do wyschnięcia. 
Dostępna jest osłona węża powietrza. Osłony te są jednorazowe  
i dostarczane w opakowaniach po 25 sztuk (model #ASHC).
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Tabela kompatybilności elektromagnetycznej
Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne
Model HTAIR2300 jest przeznaczony do użytkowania w opisanym niżej środowisku elektromagnetycznym.
Zagwarantowanie opisanych warunków użytkowania urządzenia HTAIR2300 leży w gestii klienta lub użytkownika.

Badanie emisji Zgodność  
z przepisami Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisje w zakresie RF  
CISPR 11 Grupa I

Urządzenie HTAIR2300 wykorzystuje fale radiowe wyłącznie do obsługi funkcji wewnętrznych.  
Dlatego emisje w zakresie RF są bardzo niskie i jest mało prawdopodobne, że spowodują 
jakiekolwiek zakłócenia w pracy pobliskich urządzeń elektronicznych.

Emisje w zakresie RF  
CISPR 11 Klasa A

Urządzenie HTAIR2300 jest odpowiednie do pracy we wszelkich pomieszczeniach, włączając  
w to pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia podłączone bezpośrednio do sieci niskiego 
napięcia, którym zasilane są budynki mieszkalne.

Emisje harmoniczne 

IEC 61000-3-2
Klasa A

Wahania napięcia

/emisje migotania  
wg IEC 61000-3-3

Zgodność  
z przepisami

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Model HTAIR2300 jest przeznaczony do użytkowania w opisanym niżej środowisku elektromagnetycznym.
Zagwarantowanie opisanych warunków użytkowania urządzenia HTAIR2300 leży w gestii klienta lub użytkownika.

Badanie odporności Poziom badania IEC 60601 Dozwolony poziom
Środowisko elektro
magnetyczne – wytyczne

Wyładowania elektro-
statyczne (ESD)  
IEC 61000-4-2

± 6 kV kontaktowe

± 8 kV powietrzne

± 6 kV kontaktowe

± 8 kV powietrzne

Podłogi powinny być 
wykonane z drewna, betonu 
lub płytek ceramicznych. Jeżeli 
podłogi są pokryte materiałem 
syntetycznym, wilgotność 
względna powinna wynosić  
co najmniej 30%.

Szybkozmienne 
zakłócenia przejściowe 
wg IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii zasilających

±1 kV dla przewodów  
wejściowych/wyjściowych

±2 kV dla linii zasilających

Nie dotyczy

Jakość zasilania sieciowego 
powinna być typowa dla 
środowiska komercyjnego  
lub szpitalnego.

Udar wg IEC 61000-4-5
±1 kV między liniami

±2 kV z linii do ziemi

±1 kV w trybie różnicowym

Nie dotyczy

Jakość zasilania sieciowego 
powinna być typowa dla 
środowiska komercyjnego  
lub szpitalnego.

Spadki napięcia, 
krótkie zaniki i wahania 
napięcia na liniach 
wejściowych zasilania 
wg IEC 61000-4-11

<5% UT (spadek UT >95%) przez 0,5 cyklu
40% UT (spadek UT 60%) przez 5 cykli
70% UT (spadek UT 30%) przez 25 cykli
<5% UT (spadek UT >95%) przez 5 s

<5% UT (spadek UT >95%) przez 0,5 cyklu
40% UT (spadek UT 60%) przez 5 cykli
70% UT (spadek UT 30%) przez 25 cykli
<5% UT (spadek UT >95%) przez 5 s

Jakość zasilania sieciowego 
powinna być typowa dla 
środowiska komercyjnego  
lub szpitalnego.

Pole magnetyczne 
częstotliwości zasilania 
(50, 60 Hz) wg  
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Pola magnetyczne częstotli-
wości zasilania urządzenia 
HTAIR2300 powinny być na 
poziomie charakterystycznym 
dla typowej lokalizacji 
w typowym środowisku  
komercyjnym lub szpitalnym.

UWAGA: UT to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.



Podręcznik użytkowania urządzenia HT-Air® 2300 

6  |  HoverTech International  Podręcznik urządzenia HT-Air2300, wer. G

Tabela kompatybilności elektromagnetycznej
Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Model HTAIR2300 jest przeznaczony do użytkowania w opisanym niżej środowisku elektromagnetycznym.

Zagwarantowanie opisanych warunków użytkowania urządzenia HTAIR2300 leży w gestii klienta lub użytkownika.

Badanie 
odporności

Poziom 
badania 
IEC 60601

Dozwolony 
poziom Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Przewodzone 
częstotliwości 
radiowe

IEC 61000-4-6 

Emitowane 
częstotliwości 
radiowe 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms  
 

Od 150 kHz 
do 80 MHz

3 V/m  
 

Od 80 MHz 
do 2,5 GHz

3 Vrms 
 

 

3 V/m 
 

 

Przenośny i komórkowy sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe, włączając w 
to kable, nie powinien być stosowany w odległości od urządzenia HTAIR2300 mniejszej niż zalecana 
odległość odstępu obliczona w oparciu o równanie, które ma zastosowanie do częstotliwości nadajnika.

Zalecana odległość odstępu:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P w zakresie od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 √P w zakresie od 800 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P oznacza maksymalną nominalną moc nadajnika w watach (W) wg producenta nadajnika, 
a „d” to zalecana odległość odstępu w metrach (m).

Natężenia pola stałych nadajników częstotliwości radiowych, określone w oparciu o pomiar  
poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w miejscu montażu, powinny być mniejsze  
od dozwolonego poziomu w każdym zakresie częstotliwości.b

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu sprzętu oznaczonego następującym symbolem:

UWAGA 1: Dla poziomów 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2:  Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja 
oraz odbicie od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

a   Natężeń pola stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) oraz naziemne przenośne urządzenia radiowe, 
radionadajniki amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki telewizyjne, nie można dokładnie przewidzieć. Aby ocenić warunki elektromagnetyczne spowodowane 
obecnością stałych nadajników częstotliwości radiowych, należy rozważyć przeprowadzenie badania lokalnych warunków elektromagnetycznych. Jeżeli mierzone natężenie 
pola w miejscu użytkowania urządzenia HTAIR2300 przekracza wskazany wyżej dozwolony poziom, urządzenie HTAIR2300 musi znajdować się pod stałym nadzorem pod 
kątem prawidłowego działania. W razie zaobserwowania nietypowych zachowań mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak obrócenie lub przemieszczenie urządzenia 
HTAIR2300.

b   W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
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Tabela kompatybilności elektromagnetycznej
Zalecana odległość odstępu pomiędzy przenośnym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem HTAIR2300
Urządzenie HTAIR2300 jest przeznaczone do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia o częstotliwości radiowej 
są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik urządzenia HTAIR2300 może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując 
minimalną odległość pomiędzy przenośnym i komórkowym sprzętem komunikacyjnym (nadajnikami) częstotliwości radiowej a urządzeniem HTAIR2300 
zgodnie z poniższymi zaleceniami, odpowiednio do maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

Maksymalna znamionowa 
moc wyjściowa nadajnika

W

Odległość odstępu w zależności od częstotliwości nadajnika
m

Od 150 kHz do 80 MHz
d =1,2√P

Od 80 MHz do 800 MHz
d =1,2√P

Od 800 MHz do 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

W przypadku nadajników o znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej spoza powyższego wykazu zalecaną odległość odstępu (d) w metrach (m) 
można obliczyć, posługując się równaniem odpowiednim dla częstotliwości nadajnika, gdzie (p) jest zadeklarowaną przez producenta maksymalną 
znamionową mocą wyjściową nadajnika w watach (W).

UWAGA 1:  Dla poziomów 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie odległość odstępu dla wyższego zakresu częstotliwości.

UWAGA 2:  Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja 
oraz odbicie od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.
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4482 Innovation Way  
Allentown, PA 18109 
www.HoverMatt.com 
Info@hovermatt.com 
 
Produkty są zgodne z normami 
obowiązującymi dla wyrobów klasy 1, 
o których mowa w rozporządzeniu 
(UE) 2017/745 w sprawie wyrobów 
medycznych. 
 

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 
3951DB MAARN, HOLANDIA.  
www.cepartner4u.com 

Wszelkie zdarzenia niepożądane 
związane z eksploatacją wyrobu 
należy zgłaszać upoważnionemu 
przedstawicielowi producenta – 
firmie CEPartner4u. Firma 
CEPartner4u przekaże następnie 
informacje producentowi. 

W sprawie zwrotów i napraw należy kontaktować 
się z lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem: 

Dane kontaktowe dla klientów na terenie Europy 
można znaleźć na stronie www.etac.com. 

Importer na terenie UE: 
Etac AB 
Färögatan 33 
S-164 51 Kista, Szwecja, 
www.etac.com 


