Poštou jste obdrželi balíček obsahující:
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EKG záznamník
Mobilní telefon pro odesílání EKG
Nabíjecí zdroj pro mobilní telefon
Tento návod
Pacientský deníček
Obálku pro zpětné odeslání balíčku
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při vyzvednutí balíčku na poště stvrzujete podpisem
převzetí celého zařízení.
Baterii mobilního telefonu pro přenos EKG je nutné
udržovat nabitou. Nabíjejte telefon pouze přiloženou
nabíječkou.
Pro odeslání EKG nejsou potřebné žádné zásahy
do nastavení telefonu.
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EKG kartička
záznamník pro pacientem detekované
události
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návod – bod 1

Zapnutí mobilního telefonu

návod – bod 2

Záznam EKG

Pro nahrání EKG přiložte záznamník doprostřed
hrudníku dle obrázku a silně stiskněte dvakrát
tlačítko REC.
Záznam EKG trvá cca 40 vteřin. Během tohoto
záznamu je akusticky signalizována tepová
frekvence.
Z důvodu zajištění kvality EKG záznamu
přidržujte přístroj rukou v těsném kontaktu
s pokožkou.
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Zapněte mobilní telefon tlačítkem
ačítkem
tkem navrchu
na
nebo na boku telefonu.
Zapnutí může chvíli trvat. Na displeji se objeví
úvodní
úvodn obrazovka s logem Mdt.
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f
automaticky zhasne.
Chcete-li ověřit, že je telefon zapnutý, krátce stiskněte
e
tlačítko navrchu telefonu (viz obrázek) a displej se
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návod – bod 3

Odeslání EKG přes mobilní telefon

Po každé nahrávce se záznamník automaticky
spojuje s mobilním telefonem, přes který data
odesílá. Proto je nutné, abyste zapnutý mobilní
telefon měli vždy v blízkosti záznamníku.
Záznamník pípá:
1) Zkontrolujte zda máte v blízkosti zapnutý
mobilní telefon.
2) V levém horním rohu displeje bliká 15/15.
Je nutné odeslat záznamy
y manuálně
stisknutím
isknutím tlačítka SEND umístěného
ného
nad displejem záznamníku.
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akt jte nás
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06 52
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