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Regularne kontrole Analizatorów Bezpieczeństwa Elektrycznego (ABE) 
 

Z biegiem lat, Analizatory Bezpieczeństwa Elektrycznego stały się analizatorami „must have” dla większości 

profesjonalistów w dziedzinie produkcji serwisu i konserwacji elektrycznego sprzętu medycznego. 
 

Większość producentów stosuje procedury konserwacji zapobiegawczej, które obejmują testy 

bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak IEC 60601 lub 
IEC62353. 

 
Inżynierowie i technicy terenowi Producentów, Firm Serwisowych i Oddziałów Biomedycznych w Szpitalach na co 

dzień wykonują badania bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zaleceniami producentów lub w oparciu o własne 
protokoły badań i doświadczenie. 

 

Przy tak dużym wykorzystaniu analizatorów bezpieczeństwa elektrycznego pojawia się bardzo ważne pytanie: 

 
Skąd możesz mieć pewność, że Twój Analizator działa dobrze? 

 

Większość użytkowników analizatorów corocznie wysyła swoje analizatory do kalibracji. Odebranie urządzenia 
ze świadectwem wzorcowania jest traktowane jako „gwarancja”, że urządzenie wykonuje pomiary w granicach 

określonych przez producenta i w rezultacie może być użytkowane przez kolejne 12 miesięcy lub do czasu 

ponownej kalibracji. 
Jest to typowa praktyka biznesowa, ale nie do końca tak należy rozumieć ten proces. 

 
W procesie kalibracji możemy rozważyć następujące kwestie: 

 
Coroczna kalibracja analizatora bezpieczeństwa elektrycznego ma na celu sprawdzenie, czy w określonym 

dniu (w dacie kalibracji) urządzenie może wykonać pomiary w granicach określonych przez producenta. Jeśli 

się powiedzie, wydawane jest świadectwo kalibracji stwierdzające, że  w tym określonym dniu analizator  jest 
zgodny ze specyfikacjami technicznymi producenta i może być uży t k o w a n y . 

Od tego momentu producenci, firmy usługowej, działy biomedyczne w szpitalach mogą walidować wszystkie 
testy wykonane wcześniej przez analizator, ale nie ma możliwości, aby mieć pewność, że przyszłe testy będą 

ważne do następnej kalibracji analizatora. 

Wyobraź sobie następującą potencjalną sytuację: 
 

Wewnętrzny obwód analizatora do pomiaru upływu prądu jest uszkodzony.  
Pomiar prądu upływu wynosi „0 µAmp”. 

Jest to interpretowane przez analizator jako „Wynik pozytywny”, ponieważ „0 µAmp” jest niższe niż limity IEC.  

To, co tutaj mamy, to wynik „Pomyślny” z uszkodzonym analizatorem!!! 
Podczas następnej kalibracji awaria zostanie wykryta i urządzenie z pewnością będzie wymagało naprawy. 

 

 

Może to mieć inne poważne 

konsekwencje: 

Kwestionowane są teraz wszystkie testy wykonane przed następną 
kalibracją.  

Sprzęt testowany przy użyciu zepsutego analizatora czy będzie 

zagrażał bezpieczeństwu pacjenta? 
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Jak możemy uniknąć ryzyka wykonywania nieważnych lub błędnych testów za pomocą analizatora przez długi czas? 

 
Możliwą odpowiedzią na to pytanie jest regularne przeprowadzanie weryfikacji analizatora 

Analizator bezpieczeństwa elektrycznego Datrend, vPad-Rugged 2 / vPad-ES 2, posiada unikalną na rynku 
analizatorów funkcję pozwalającą użytkownikowi na samodzielne sprawdzenie czy analizator wykonuje 

pomiary zgodnie ze specyfikacjami producenta. 

 
Wiedząc, że test analizatora obejmuje pomiary ochronnej impedancji uziemienia (w mΩ) i prądu upływu (w 

µAmp), Datrend vPad-Rugged 2 / ES 2 ma następujące punkty testowe wbudowane w urządzenie: 
 

 
- Odniesienie prądu upływu 100 µAmp 

 
- Odniesienie impedancji 1Ω 

 
 

 
 

 
Podłączenie obwodów pomiarowych vPad-Rugged 2 do 2 punktów testowych i zweryfikowanie wyników jest 
bardzo proste i zajmuje bardzo mało czasu: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
W procesie zapewniania jakości użytkownicy Datrend vPad-Rugged 2 mogą łatwo dodawać weryfikację 

analizatora każdego dnia, tygodnia, miesiąca lub   kwartału według własnego uznania.  
Wyniki weryfikacji można wykorzystać, w przypadku audytu, do udowodnienia, że analizator jest 

regularnie weryfikowany i corocznie kalibrowany w celu zapewnienia, że testy wykonywane pomiędzy 

tymi weryfikacjami są ważne i wiarygodne. 
 

vPad Rugged 2 ma wbudowaną weryfikację, która jest przydatna, aby zapewnić, że testy bezpieczeństwa są 
dokładne a pomiar uziemienia ochronnego i prądu upływu jest prawidłowy. Wykrycie niezgodności testera ze 

specyfikacją może oszczędzić czas i zasoby Twojej firmy. 

 
Bądź wydajny i bądź bezpieczny. 

 
 

Laurent Olivier 

Dyrektor Rozwoju Biznesu 

Laurent.olive@datrend.com 
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