Poštou jste obdrželi balíček obsahující:
1 EKG záznamník
2 Mobilní telefon pro
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odesílání EKG
3 Nabíjecí zdroj pro

mobilní telefon
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Samolepící elektrody
Tento návod
Pacientský deníček
Obálku pro zpětné
odeslání balíčku
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+420 724 706 524

Baterii mobilního telefonu pro přenos EKG je nutné
udržovat nabitou. Nabíjejte telefon pouze přiloženou nabiječkou.

Mobilní telefon ani EKG záznamník nejsou vodě
ňte je proti poškození!
odolné. Chraňte
Samo
Samolepící elektrody lze měnit podle potřeby
(minimálně 1x za 2 dny)

pacientský deníček
www.mdt.cz

(Záznamník pacientem
paciente aktivovaných
ktivovan
událostí)
Pacient:

Prostudujte si prosím pečlivě návod a při jakýchkoli
pochybnostech nás neváhejte kontaktovat na tel:

www.mdt.cz

Pro odeslání EKG nejsou potřebné žádné zásahy
do nastavení telefonu.
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Vážená paní/pane,
lékař
kař Vás doporučil pro dlouhodobé vyšetření EKG
EK
pomocí EKG automatického záznamníku s přenosem
dat prostřednictvím
třednictvím mobilního telefonu.
onu
Získané
é záznamy pomohou stanovit
novit pří
příčinu Vašich
Vaš
obtíží,, případně ověřit dlouhodobý
odobý
obý efe
e
efekt zákroku,
zákro
kterýý jste podstoupila/l, což je
e klíčové p
pro další
d
úspěšnou léčbu.

Při vyzvednutí balíčku na poště stvrzujete podpisem
převzetí celého zařízení.

Prosíme
síme Vás o spolupráci
spoluprác při správné
právné diagnóze Vaší arytm
arytmie.
Při každé události prová
provázející Vaše zdravotní obtíže (buš
(bušení
oc
o
srdce, návaly tepla a pocení,
obtíže s dýcháním apod.)
kněte tlačítko
tlačítk RECORD
R vašeho
šeho EKG záznamníku.
stiskněte
tét tabulky
k poznamenejte
znamenej datum, čas a stručný
Současně do této
bt
pl
dotazník nám po skončení
popis Vašich obtíží.
Vyplněný
lo
á
mníku EKG
monitorace přiložte
k záznamníku
EKG.
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návod
n
a důležité informace
nfo
pro použití
EKG záznamník
s automatickou detekcí arytmiíí
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Datum

Čas
as

P
Popis ob
obtíží

5/11/2009

11.30

e a pocit závratě
Palpitace

nčení monitorace
monitor
á y EKG
EK
Po ukončení
vložte do obálky
mník, mobilní telefon,
te
íječk
ku p
cientský
záznamník,
nabíječku,
pacientský
ček a pečlivě zalepe
odejte n
oště
deníček
zalepenou podejte
na p
poště
k přepravě.
řepravě. – Odeslání je zdarma.
ma
budeme
Pro ukončení vyšetření Vás bu
deme telefonicky
tele
icky
kontaktovat.
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Instruktážní
uktážní videa na internetu! www.mdt.cz
ww.mdt

návod
n
ná
áv
vod
a důle
d
důležité
é infor
informace
ma
ace p
pro
ro použití
EKG záznamník
automatickou detekcí arytmií
s au

návod – bod 1

Zapnutí mobilního telefonu
a EKG záznamníku

návod – bod 2

Přilepení elektrod a nošení EKG záznamníku
Připe
Připevněte
pe
evněte si samolepící
samolepíc elektrody na čistou
suchou
a suc
ch
hou kůži.
Jednu
Jedn
u elektrodu přilepte
přilept na pravou klíční
kost a druhou elektrodu
elektrod na levý bok
jako
– jak
ko na obrázku.
elektrodám připojte kabely tak jako na
Ke
el
obrázku. Bílý kontakt (–) k elektrodě umístěné
ob
o
červený kontakt (+) k elektrodě
na klíční kosti, červe
umístěné na levém boku.
záznamník
Takto připojený
pojený a zapnutý EKG záznam
noste
ste po celou dobu monitorace.

Zapněte
e mobilní telefon
t
tlačítkem na vrchu
nebo na boku telefonu. Zapnutí může
chvíli
ůže ch
trvat. Na displeji se poté objeví úvodní
odn
obrazovka
zovka s logem Mdt.
M

nutnosti
V případě
dě
ěn
nutnost (hygiena apod.) EKG
záznamník
záznamn
mník
n odpojte a po nalepení nových
nov
elektrod
elekt
od připojte – nezapomeňte přístroj
přístro
říst
znovu
u zapnout.

EKG
G záznamník zapněte dlouhým
ouhým
hým stisknutím
stisknut
stis
s
tlačítka REC uprostřed. Na displeji
pleji se zobrazí
všechny parametry a uprostřed
d velk
velké srdíčko.

Po odpojení elektrod záznamník
zá
mník
ník pípá
píp
a automaticky se vypne.

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, přístroj
P
je
– nefunguje!
e vypnutý
vypn

TIP: Po minutě
ě displej telefonu automaticky zhasne.
Chcete-li ověřit, že je telefon zapnutý, krátce stiskněte
e
tlačítko navrchu telefonu (viz obrázek) a displej se
rozsvítí.
vybitý.
svítí. Pokud se displej nerozsvítí, telefon je vy

Proto nezapomeňte po připojení záznamník
opět zapnout dlouhým stisknutím tlačítka
op
REC,
EC, dokud se na displeji neobjeví srdíčko.

návod – bod 3

Záznam a odesílání EKG přes
mobilní telefon

Připojený EKG záznamník nepřetržitě sleduje
EKG a automaticky nahrává a odesílá arytmie
přes mobilní telefon. Proto noste telefon vždy
u sebe – max. do vzdálenosti deseti metrů.
Při obtížích vždy stiskněte tlačítko REC uprostřed
záznamníku a zapište událost do deníčku.
Úspěšný přenos EKG je záznamníkem signalizován melodií.
Záznamník pípá:
pleji je napsáno ELECTROD
1) A na displeji
ELECTRODE
– zkontr
zkontrolujte zapojení elektrod.
2) Zkontrolujte zda máte zapnutý
ní telefon.
mobilní
vém horním rohu
r
k 15/15.
5/1
3) V levém
displeje bliká
Je nutné odeslat záznamy
z
manuálně
manuáln
stisknutím
sknutím tlačítka SEND
S
umístěného
umístěnéh
ístěné
z boku EKG záznamníku
záznam
(viz
(v z obr.)
obr.).
4) Pokud problém přetrvává
přetrvává,
kontakujte nás na tel.:
SEND
S
D
+420 724 706 524

