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3

UWAGI OGÓLNE

System KTG Sigmafon zapewnia bezpieczne
użytkowanie pod warunkiem przestrzegania zasad
ujętych w niniejszej instrukcji.
Niewłaściwe używanie może być źródłem zagrożeń,
toteż osoby użytkujące system powinny zapoznać
się dokładnie z niniejszą instrukcją oraz instrukcjami
urządzeń medycznych wchodzących w skład systemu
Sigmafon.
Używanie, obsługiwanie oraz serwisowanie w sposób
niezgodny z instrukcją używania jest niedozwolone
i może doprowadzić do powstania szkód, za które
producent nie ponosi odpowiedzialności.
Nie wolno używać wyrobu niezgodnie
z przeznaczeniem.
Jeśli działanie lub parametry wyrobu są niezgodne
z opisem używania - nie wolno eksploatować wyrobu
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego stanu
technicznego urządzenie należy poddawać okresowym
przeglądom u Producenta.
Należy dbać o czystość urządzeń systemu Sigmafon
zgodnie z zaleceniami zawartymi w z niniejszej
instrukcji.
Należy sprawdzać, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
Nie wolno używać urządzeń, jeżeli zostały wykryte
uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
Użytkownik powinien wykonywać dezynfekcję
Systemu KTG Sigmafon przed jego zwrotem.
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URZĄDZENIE MOBILNE

Należy zapoznać się z instrukcją urządzenia mobilnego.
Podczas korzystania z urządzenia mobilnego należy
stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji.
Szczególną uwagę należy zwracać na stan naładowania
akumulatora, gdyż jego niski stan może uniemożliwić
wykonanie zapisu KTG.
Podczas wykonywania badania przy pomocy Systemu
urządzenie mobilne nie może być w jakikolwiek sposób
podłączone do doładowywania.
Można wykonać zapis badania KTG jeżeli nie ma zasięgu sieci GSM lub WiFi, nie będzie jednak możliwe jego
natychmiastowe wysłanie do interpretacji.
Inne aplikacje uruchomione na urządzeniu mobilnym
mogą utrudniać lub uniemożliwiać wykonanie rejestracji, należy je wyłączyć przed rozpoczęciem badania.
W trakcie korzystania z Systemu KTG Sigmafon należy
odrzucać żądania aktualizacji systemu operacyjnego
urządzenia mobilnego gdyż może to powodować zablokowanie jego działania na okres wczytywania i uruchamiania aktualizacji.

5

SONDY FHR I TOCO

Przy używaniu Systemu należy zwracać uwagę, aby
sondy były pewnie zamocowane podczas rejestracji,
gdyż ich upadek może wywołać wewnętrzne uszkodzenia
układu pomiarowego. Po upadku sondy nie wolno
używać bez wykonania profesjonalnej kontroli.

Po zakończeniu rejestracji sondę FHR należy umieścić
w stacji dokującej i podłączyć do sieci elektrycznej za
pomocą kabla USB przez ładowarkę sieciową USB,
co rozpocznie proces doładowywania akumulatora.
Nie wolno doładowywać akumulatora w inny sposób
niż za pomocą stacji dokującej. Grozi to uszkodzeniem
akumulatora, pożarem lub wybuchem.

Jeżeli akumulator nie jest w pełni naładowany
mimo umieszczania sondy w stacji dokującej,
problem wymaga zgłoszenia do serwisu.
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STACJA DOKUJĄCA (BAZOWA)

Stacja dokująca służy wyłącznie do doładowywania
sond Systemu KTG Sigmafon Nie wolno umieszczać
innych urządzeń w stacji dokującej. Podczas czynności obsługowych należy zwracać uwagę, aby nie zalać
płynem, nie zanieczyścić i nie uszkodzić gniazda do
podłączania sondy.
Należy zwracać uwagę, czy elementy służące do podłączenia stacji dokującej do sieci zasilającej nie uległy
uszkodzeniu lub zawilgoceniu, gdyż może to grozić
porażeniem prądem.
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REJESTRACJA SYGNAŁU

Podczas wyszukiwania optymalnego miejsca do
umieszczenia sondy należy kierować się dźwiękiem
z sondy. Sygnał dźwiękowy w urządzeniu mobilnym
nie może być wyciszony, a jeżeli jest
słabo słyszalny mimo ustawienia odpowiedniego
poziomu wzmocnienia, należy skorzystać ze słuchawek.

Podczas badania należy korzystać z żelu do USG
lub innego żelu będącego wyrobem medycznym
i przeznaczonego do wykonywania badań US
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TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA

W urządzeniach Systemu KTG Sigmafon wykorzystuje się komunikację bezprzewodową Bluetooth. Aby
zapewnić prawidłowe działanie tej komunikacji należy
ograniczyć używanie innych urządzeń, w tym medycznych, pracujących w paśmie 2,4 GHz w bezpośrednim
sąsiedztwie systemu.
System Sigmafon może wpływać na działanie innych
urządzeń Bluetooth.

9

SYMBOLE I OZNACZENIA
konieczność zapoznania się z instrukcją używania
w celu bezpiecznej eksploatacji i poprawnej obsługi
aparatu

symbol transmisji radiowej Bluetooth

rok produkcji wyrobu i określenie producenta (znajduje się na tabliczce znamionowej obok symbolu);
gdzie RR – dwie ostatnie cyfry roku produkcji
znak zgodności i numer jednostki notyfikowanej
certyfikującej wyrób

zakaz wyrzucania zużytego sprzętu do śmieci;
wyeksploatowany aparat należy utylizować zgodnie
z obowiązującymi wytyczmi zawartymi w rozdziale 8

DEFINICJE
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FM (ang. Fetal Movements)

ruchy płodu

FHR (ang. Fetal Heart Rate)

częstość akcji serca płodu

MHR (ang. Mother Heart Rate)

częstość akcji serca matki

Centrum Monitoringu Położniczego

placówka medyczna interpretująca/
weryfikująca zapisy badań KTG

01 Wstęp
1.1

CEL MEDYCZNY

System KTG SIGMAFON jest systemem przeznaczonym
do zewnętrznego monitorowania parametrów życiowych płodu w ramach opieki przedporodowej w warunkach klinicznych i domowych oraz zdalnej interpretacji /
weryfikacji zarejestrowanych danych przez doświadczoną kadrę medyczną.
Monitorowanie polega na pomiarze częstości rytmu
serca płodu - FHR (ang. Fetal Heart Rate) w oparciu
o zastosowanie przetwornika ultradźwiękowego
(Sondy US) wykorzystującego efekt Dopplera.
Przetwornik ultradźwiękowy sondy kieruje wiązkę
ultradźwiękową o niskiej energii do serca płodu
i wykrywa odbity sygnał.

Z rejestratora mogą korzystać kobiety
od 28 tygodnia ciąży.
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1.2

SKŁAD SYSTEMU

Na System KTG Sigmafon składają się:

Sonda FHR ze stacja dokującą (bazową)

Sonda TOCO

Aplikacja Carebits zainstalowana
na urządzeniu mobilnym

Pasy mocujące

12

1.2.1  SONDA FHR

Sonda FHR rejestrująca sygnały serca płodu i jego
częstość, wyposażona jest w przetwornik ultradźwiękowy,
który wykorzystuje do pomiarów efekt Dopplera,
jest umieszczana na brzuchu ciężarnej kobiety
i ma bezpośredni, krótkotrwały kontakt ze skórą.

1.2.2 SONDA TOCO

Sonda TOCO służy do pomiaru czynności skurczowej
mięśnia macicy.
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1.2.3  STACJA DOKUJĄCA

Stację dokującą
podłącza się
do sieci zasilającej.

Stacja dokująca (bazowa) służy do doładowywania
akumulatora zasilającego sondę FHR. Jest miejscem
w którym należy umieszczać głowicę po zakończeniu
badania.

1.2.4  URZĄDZENIE MOBILNE

Urządzenie mobilne, będące własnością pacjentki,
musi spełniać minimalne wymagania podane
w rozdziale 2.1.1, aby było możliwe zainstalowanie
aplikacji Carebits.
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1.2.5  APLIKACJA NA URZĄDZENIU
         MOBILNYM

Po rejestracji na stronie www.carebits.pl na podany
email otrzymasz aplikację Carebits, która służy do
odbierania, prezentacji, archiwizacji i transmisji
do Centrum Monitoringu Położniczego sygnałów
zarejestrowanych przez System KTG Sigmafon.

1.3  DZIAŁANIE SYSTEMU
System jest przeznaczony dla profesjonalnego
użytkownika takiego jak lekarz, położna lub placówka
służby zdrowia oraz bezpośrednio dla pacjentki do
przeprowadzania badań w domu.
System współpracuje z Centrum Monitoringu
Położniczego, gdzie dane są analizowane
i weryfikowane przez wykwalifikowaną kadrę
medyczną, a wyniki są przesyłane jako informacja
zwrotna do pacjentki.

15

Usługa konsultowania zarejestrowanych danych nie
może być traktowana jako diagnoza kliniczna. Same
dane FHR nie zastąpią profesjonalnego monitorowania.
Pomiar FHR jest tylko jednym z parametrów branych
pod uwagę przy ocenie stanu zdrowia płodu. Konsultacja lekarza nie jest natychmiastowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyniku
monitorowania należy niezwłocznie zwrócić się do
placówki medycznej, nie czekając na odpowiedź osobyprowadzącej ciążę.

16

02 Instalacja
i obsługa

2.1

INSTALACJA

2.1.1

INSTALACJA APLIKACJI NA
URZĄDZENIU MOBILNYM

Do instalacji aplikacji urządzenie mobilne
musi spełniać następujące minimalne wymagania:
Smartfon lub tablet wyposażone w komunikacje
WiFi i/lub GSM oraz transmisję Bluetooth v 2.0, ekran
dotykowy i system operacyjny Android 5.0 lub nowszy.

Instrukcja pobierania i instalacji będzie przesłana
na email po rejestracji na stronie: www.carebits.pl
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2.2  TRANSPORT I PRZENOSZENIE
Podczas transportu urządzeń należy zabezpieczyć je
przed uszkodzeniem oraz wilgocią.
Przy przenoszeniu sondy po wyjęciu ze stacji dokującej
należy chronić ją przed upadkiem, uszkodzeniami
mechanicznymi, zawilgoceniem i zabrudzeniem.

2.3  OPIS APLIKACJI

Ekran logowania
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2.4 INSTALACJA SYSTEMU
        W ŚRODOWISKU DOMOWYM
Przed rozpoczęciem używania należy wykonać
oględziny czy urządzenie nie uległo uszkodzeniom
podczas transportu. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości należy skontaktować się z osobą prowadzącą
ciążę lub producentem.

2.4.1 WARUNKI ŚRODOWISKOWE    
UŻYWANIA
System KTG Sigmafon przeznaczony do pracy
w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach
środowiskowych określonych w danych technicznych.

Ekran startowy

Przebieg badania
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2.4.2  PODŁĄCZENIE STACJI
           DOKUJĄCEJ
Stacja dokująca jest przystosowana do zasilania z sieci
230 V, 50 Hz. Przed podłączeniem stacji dokującej do
sieci zasilającej należy upewnić się, czy nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, kabla zasilającego
i wtyczki, gdyż ich uszkodzenie grozi porażeniem
prądem podczas używania.

2.4.3  UMIESZCZANIE SONDY
           W STACJI DOKUJĄCEJ
Jeżeli sonda FHR nie jest wykorzystywana powinna być
umieszczona w stacji dokującej.
Prawidłowe umieszczenie sondy w stacji dokującej
wyłącza komunikację Bluetooth i automatycznie rozpoczyna doładowywanie wewnętrznego źródła zasilania.
Stan naładowania sondy jest sygnalizowany paskami
na ekranie sondy FHR.
Należy chronić gniazda przed wilgocią, gdyż może to
doprowadzić do powstania zwarcia i w konsekwencji
do uszkodzenia urządzeń.
W przypadku, gdy nie da się naładować akumulatora
należy wymienić sondę na nową. Akumulator powinien
zachować sprawność przez przewidywany czas
używania wyrobu i nie jest wymieniany.
Nie wolno podejmować prób doładowywania sondy
w inny sposób niż przez umieszczenie w stacji
dokującej.
Stacja dokująca służy wyłącznie do doładowywania
sondy FHR Systemu Sigmafon.
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2.5  PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Przed rozpoczęciem rejestracji należy skontrolować,
czy System nie uległ uszkodzeniu i sprawdzić stan
naładowania akumulatorów sondy.

2.5.1 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
           MOBILNEGO (1/2)

Sprawdzić stan baterii urządzenia mobilnego
Włączenie dźwięku

W trakcie prowadzenia rejestracji będzie emitowany
dźwięk akcji serca

Podłączenie słuchawek

Do urządzenia mobilnego można podłączyć słuchawki

Włączenie komunikacji Bluetooth

Bluetooth umożliwia odbiór danych z Systemu
w urządzeniu mobilnym

Wyłączenie zbędnych aplikacji

Inne aplikacje uruchomione na urządzeniu mobilnym mogą
utrudniać lub uniemożliwiać wykonanie rejestracji

Ustawienie jasności ekranu

Należy ustawić odpowiednią jasność ekranu

Uruchomienie aplikacji Carebits
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2.5.1 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
            MOBILNEGO (2/2)
Po uruchomieniu aplikacji należy
zalogować się podając swój email jako
Login oraz Hasło z otrzymanego e-maila.

W przypadku problemów z uruchomieniem
i korzystaniem z aplikacji Carebits należy
skontaktować się z infolinią Carebits: (+48) 22 308 03 00
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2.6

TECHNIKA WYKONYWANIA
BADANIA (1z2)

Rejestracja powinna być wykonywana w pozycji leżącej
(zalecana) lub siedzącej. Ruchy pacjentki, takie jak chodzenia podczas rejestracji mogą zakłócić prawidłowy
odbiór sygnału.

1
A

Po wyjęciu sondy FHR ze stacji
dokującej uruchomiamy ją
przyciskiem A

Należy zwrócić uwagę na stan
naładowania akumulatora
pokazany na wyświetlaczu

2
Proszę podłączyć sondę TOCO
do sondy FHRz prawej strony

3

Po połączeniu sond należy nawiązać łączność
między sondą FHR a urządzeniem mobilnym.
W tym celu na urządzeniu mobilnym należy
włączyć Bluetooth, wyszukać sondę po jej
numerze oraz sparować urządzenia.
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2.6

TECHNIKA WYKONYWANIA
BADANIA (2z2)

4

Na spodnią powierzchnie sondy FHR należy nałożyć
cienką warstwę żelu do ultrasonografii. Stosowanie
nieodpowiedniego żelu może ujemnie wpłynąć na
jakość sygnału i doprowadzić do uszkodzenia sondy.

5
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6

Sondę TOCO należy umieścić
przy pomocy pasa w górnej części brzucha (ok. 10 cm powyżej
pępka)

Po wybraniu odpowiedniego położenia sondy zapewniającego dobry odbiór sygnału FHR należy przymocować sondę paskiem do brzucha. Pas powinien być
założony ciasno, ale wygodnie. Zbyt luźne zapięcie może
powodować brak kontaktu lub przemieszczanie się
sondy.

Sondę FHR należy umieścić w dolnej części brzucha
i poruszać nią wykonując koliste ruchy , aby warstwa
żelu zapewniła dobry kontakt ze skórą. Dźwięk akcji
serca emitowany przez urządzenie stanowi akustyczna
reprezentację czynności akcji serca i pozwala na znalezienie optymalnego miejsca umieszczenia sondy.
Podczas poszukiwań sygnału akcji serca wskutek zmian
położenia sondy mogą być generowane zakłócenia,
pomiar jest z tego powodu włączany dopiero po kilku
sekundach po ustabilizowaniu sygnału.
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2.6.1 REJESTRACJA

Rejestrację rozpoczyna się przez przyciśniecie przycisku START w aplikacji. Na ekranie pojawia się przebieg
sygnału FHR i jego wartość. Przez cały czas rejestracji
słychać odgłosy pracy serca.

Podczas rejestracji kobieta może

W czasie prawidłowej rejestracji

odczuć ruchy płodu, w tym przypad-

FHR mogą pojawiać się przerwy

ku za każdym razem należy nacisnąć

spowodowane nieprawidłowo

znacznik ruchów płodu w aplikacji.

umieszczoną sondą lub ruchami
płodu. Jeżeli następuje pogorszenie
sygnału należy zmienić położenie
sondyw sposób opisany
w poprzednim punkcie.

Prawidłowo wykonany
zapis badania
powinien trwać
co najmniej 30 minut.

Rejestrację
STOP

kończy się przez
naciśnięcie przycisku
STOP.
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2.6.2  KONSULTACJA
          Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ CIĄŻĘ

Rejestracje należy wykonywać z częstotliwością zaleconą
przez osobę prowadzącą ciążę. Wysyłanie zapisu jest
skonfigurowane jako automatyczne.

FHR nie zastąpią nadzoru przez osobę prowadzącą
ciążę. Pomiar FHR jest tylko jednym z parametrów
branych pod uwagę przy ocenie stanu zdrowia płodu.
Konsultacja zalecona przez osobę prowadzącą ciążę
nie jest natychmiastowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyniku monitorowania należy niezwłocznie zwrócić się do
placówki medycznej, nie czekając na odpowiedź osoby
prowadzącej ciążę.
Należy pilnie przestrzegać, aby rejestracja dotyczyła
tylko osoby zarejestrowanej w Centrum Monitoringu
Położniczego jako pacjentka, gdyż przesłanie danych
innej ciężarnej może być powodem błędnej diagnozy
lekarskiej oraz zagrożenia zdrowia dziecka i ciężarnej.
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2.6.3  LISTA BADAŃ
System archiwizuje przeprowadzone badania
i pozwala na przeglądanie listy zarejestrowanych
zapisów - dostęp przez ikonę badania.
Przy każdym badaniu na liście są podstawowe
informacje o dacie i godzinie wykonania badania,
długości jego trwania i jego interpretacja.

2.6.4  ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI

1

wyłączyć aplikację

2

zdjąć pas przytrzymujący sondę

3

usunąć żel z brzucha

4

wyczyścić sondę z żelu i umieścić ją
w stacji bazowej do ładowania

2.6.5  PRZYPOMNIENIE HASŁA
W przypadku zapomnienia hasła istnieje możliwość jego
odzyskania poprzez kliknięcie napisu „Click here if you
forgot your password” w dolnej części strony logowania.
Po wpisaniu swojego loginu hasło jest automatycznie
zmieniane w systemie i wysyłane poprzez SMS na zarejestrowany numer telefonu oraz na e-mail użytkownika.

2.7  ZWROT URZĄDZENIA
Po zakończeniu korzystania z Systemu KTG Sigmafon
pacjentka zwraca urządzenie w ten sam sposób jak go
otrzymała lub po kontakcie
z infolinią Carebits: (+48) 22 308 03 00.
28

03 Kontrola

sprawności

Jeżeli urządzenia były przechowywane lub transportowane w nieodpowiednich warunkach, np. uległy zalaniu
czy upadkowi należy skonsultować się, czy konieczna jest
profesjonalna kontrola tych urządzeń. Uszkodzona sonda
może emitować wiązkę pomiarową w sposób niekontrolowany, co może powodować dostarczanie większej dawki
energii płodowi.
Przed podłączeniem stacji dokującej do sieci zasilającej
należy wykonać:
Oględziny, czy nie ma widocznych uszkodzeń obudowy,
kabla zasilającego i wtyczki, gdyż ich uszkodzenie grozi
porażeniem prądem podczas używania
Sprawdzenie, że zasilanie jest zgodne z danymi na
tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie

Przed rozpoczęciem rejestracji należy sprawdzać stan
sondy FHR i wykonać:
Oględziny, czy nie ma widocznych
uszkodzeń obudowy

Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów

29

Jeżeli istnieją wątpliwości co do poprawności
działania sondy należy wykonać test polegający
na zbliżaniu i oddalaniu dłoni od powierzchni
przetwornika - w głośniku powinien pojawiać się
szum.

Nie wolno używać urządzeń, jeżeli zostały wykryte
uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
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04 Czyszczenie
i konserwacja

4.1 CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do mycia stacji dokującej
należy ją odłączyć od zasilania.

Stację dokującą i sondy należy myć letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub
uniwersalnym środkiem do czyszczenia o odczynie obojętnym. Sonda jest urządzeniem delikatnym. Zalecane
jest używanie miękkich ściereczek. Do mycia nie używać
środków mogących zarysować, środków zawierających
kwasów, rozpuszczalników chemicznych i wybielaczy.

Mytych elementów nie wolno suszyć przy pomocy urządzeń grzewczych. Należy utrzymywać w czystości pasek
mocujący sondę na pacjentce. Zaleca się jego pranie
z częstością zależną od ilości wykonywanych rejestracji
i stopnia zabrudzenia
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4.2 DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja polega na przetarciu sond TOCO
i FHR chusteczką dezynfekującą.

Urządzenie nie wolno myć w wodzie
lub zanurzać do płynów dezynfekujących.

Urządzenie jest każdorazowo dezynfekowane przed
jego kolejnym wypożyczeniem oraz przed wysyłką
do serwisu.

Dezynfekcję należy przeprowadzać zgodnie z zasadami
przyjętymi w placówce zdrowia i lokalnymi przepisami
regulującymi stosowanie środków odkażających.
Aby zmniejszyć ryzyko podrażnienie skóry, nie należy
pozostawiać środka czyszczącego lub odkażającego
na powierzchni urządzenia.
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05 Przechowywanie
Jeżeli System nie jest wykorzystywany należy
go przechowywać w warunkach podanych
w danych technicznych. Stację dokującą
należy odłączyć od sieci zasilającej.
Na czas przechowywania urządzenia
należy umieścić w opakowaniach i zabezpieczyć
przed uszkodzeniem, a także:

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
wilgocią
kurzem
innymi czynnikami działającymi szkodliwie

Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania
ależy wykonać kontrolę sprawności zgodnie
z rozdziałem 3.
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06 Akcesoria
6.1 AKCESORIA STANDARDOWE
szt. /kpl.

1. Sonda FHR (służy do pomiaru częstości rytmu serca płodu)

1

2. Sonda TOCO (służy do pomiaru skurczy macicy)

1

3. Stacja dokująca dla sondy FHR

1

4. Pas mocujący

2

5. Instrukcja używania

1

6.2  AKCESORIA KOMPLETOWANE
       NA ŻYCZENIE
1. Żel ultrasonograficzny
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07 Identyfikacja

i usuwanie drobnych
        usterek
1
PROBLEM            MOŻLIWA PRZYCZYNA              ROZWIĄZANIE
Trudności z uzyskaniem odpowiedniego
sygnału z
 sondy FHR

1. Położenie przetwornika
nie jest optymalna

1. Zmień położenie
   przetwornika

2. Luźny pasek mocujący sondę

2. Silniej zaciśnij pasek

3. Za dużo żelu

3. Usuń nadmiar żelu

4. Niewystarczająca ilość żelu

4. Użyj żel w ilości

5. Bardzo ruchliwy płód

    zapewniającej
    dobry kontakt przetwornika
    ze skórą

Niska wartość FHRR

1. Omyłkowa rejestracja MHR

1. Zmień położenie przetwornika

Podejrzenie

1. Wykonaj test sprawności

niesprawności

   zgodnie z opisem w p. 3

przetwornika
2. Doładuj sondę w stacji
    dokującej
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2
PROBLEM            MOŻLIWA PRZYCZYNA              ROZWIĄZANIE
Stacja dokującą nie
doładowuje akumulatora sondy

1. Stacja dokująca nie podłączona
do sieci zasilającej

1. Sprawdź podłączenie
   do sieci zasilającej

2. Stacja nie włączona

2. Sprawdź sygnalizację włączenia

3. Sonda niewłaściwie umieszczona

3. Popraw podłączenie sondy,

w stacji dokującej
4. Uszkodzone, zawilgocone gniazdo
podłączeniowe

    sprawdź sygnalizację kontaktu
4. Skontaktuj się
    z producentem

Aplikacja nie otrzy-

1. Wyłączona opcja Bluetooth

1. Zmień konfigurację

muje sygnałów z

w urządzeniu mobilnym

   w urządzeniu mobilnym

1. Wyłączona transmisja WiFi, GSM

1. Zmień konfigurację

sondy

Zarejestrowane
zapisy nie są konsul-

  w urządzeniu mobilnym

towane
2. Poszukaj miejsca z dostępem
   do sieci
Aplikacja

1. Wirus

na urządzeniu

2. Nieprawidłowa konfiguracja

mobilnym nie działa

   Skontaktuj się
   z producentem

prawidłowo
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08 Naprawa

okresowa - kontrola
        techniczna
CZĘSTOŚĆ I ZAKRES KONTROLI
CO 24 MIESIĄCE

Pomiary parametrów

Emitowanej wiązki ultradźwiękowej

Połączenia

Sprawdzenie połączeń mechanicznych
Kontrola przewodów zasilających
Emitowanej wiązki ultradźwiękowej

Zasilenie

Ocena zużycia akumulatora

Oznakowania

Sprawdzenie kompletności oznakowania
i dokumentacji

Dane kontaktowe w sprawie serwisu
gwarancyjnego, pogwarancyjnego i przeglądów:
Med Systems Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 57/59, lok. 12
00-042 Warszawa
INFOLINIA:  (+48) 22 308 03 00
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09 Ochrona

środowiska

Po upływie przewidywanego czasu użyteczności
lub po fizycznym zniszczeniu
wyrobu lub jego wyposażenia należy przeprowadzić
likwidację zgodnie z aktualnym prawem dotyczącym
utylizacji złomu. Podejmując decyzje o zaprzestaniu używania wyrobu właściciel zobowiązany jest do
przeprowadzenia jego dezynfekcji, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
środowiska wyrób niezdezynfekowany jest odpadem
niebezpiecznym.
Zużytego urządzenia, które należy do kategorii sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać
do odpadków komunalnych. Selekcjonowaniei prawidłowa utylizacja tego typu odpadów przyczynia się do
ochrony zasobów środowiska naturalnego i umożliwia
uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie, które
może być zagrożone przez niewłaściwe postępowanie
z odpadami.
Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zdezynfekowanego sprzętu do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub zwrot do Med Systems, gdzie będzie on
przyjęty bezpłatnie.
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10 Opis

i specyfikacja
techniczna

10.1  STOSOWANE NORMY
        BEZPIECZEŃSTWA
Stosowane normy bezpieczeństwa
PN-EN 60601-1     PN-EN 60601-1-2    PN-EN 60601-1-6

PN-EN 62366       PN-EN ISO 14971

Normy jakości
PN-EN ISO 13485

10.2 KLASYFIKACJA
Ochrona przed wnikaniem ciał stałych i wody
(sonda i stacja dokująca)

IPX2

Rodzaj pracy

Ciągła

Środowisko bogate w tlen

Nie dotyczy

Środowisko mieszanin anestetycznych

Nie dotyczy
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10.3  PARAMETRY
ŹRÓDŁO ZASILANIA
Stacja dokująca: zasilana z sieci

230 [V], 50 [Hz]

Sonda US: zasilanie wewnętrzne

akumulator

W pełni naładowany akumulator pozwala na 8 godz. rejestracji

POMIAR FHR
Zakres wartości wyznaczania FHR:

30 ÷ 240

1 / min

Dokładność:

±2

1 / min

Rozdzielczość:

±1

1 / min

Próbkowanie

4

1 / sec

SONDA US (PRZETWORNIK ULTRADŹWIĘKOWY)
Typ części aplikacyjnej

B

Metoda pomiarowa

Ultradźwiękowy
Doppler pulsacyjny

Typ przetwornika
Nominalna częstotliwość
nadajnika
Częstotliwość pracy
Szczytowe ujemne
ciśnienie akustyczne
Natężenie wiązki
Chwilowe natężenie
czasowe piku przestrzennego
Średnie natężenie czasowe
piku przestrzennego
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9-krysztalowy

1,0

1,0 ± 10%

P_ < 1

Iob<2

<100

<100

TRANSMISJA DANYCH
Typ transmisji

bezprzewodowa Bluetooth

Zasięg

15m

WARUNKI PRACY SONDY
Temperatura

-5 do 50°C

Wilgotność względna

90%

Ciśnienie

1013,25 hPa

CZAS UŻYTECZNOŚCI I KLASA RYZYKA
Przewidywany okres użyteczności

5 lat

Klasa ryzyka

II a

WARUNKI  PRZECHOWYWANIA
I TRANSPORTU SYSTEMU
Temperatura

-5 do 50°C

Wilgotność względna

do 90%

Rozdzielczość:

1013,25 hPa
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producent:

Med Systems Sp. z o. o.
ul. T. Kościuszki 82/5
16-400 Suwałki
www.med-systems.pl
infolinia: (+48) 22 308 03 00
www.carebits.pl
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