
Poštou jste obdrželi balíček obsahující:

Tlakoměr
Mobilní telefon
Nabíjecí zdroj pro mobilní telefon
Tento návod
Pacientský deníček
Obálku pro zpětné odeslání balíčku

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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pacientský deníček
(Záznamník pacientem aktivovaných událostí)

Prosíme Vás o spolupráci při správné diagnóze Vaší arytmie. 
Při každé události provázející Vaše zdravotní obtíže (bušení 
srdce, návaly tepla a pocení, obtíže s dýcháním apod.) 
stiskněte tlačítko RECORD vašeho EKG záznamníku. 
Současně do této tabulky poznamenejte datum, čas a stručný 
popis Vašich obtíží. Vyplněný dotazník nám po skončení 
monitorace přiložte k záznamníku EKG.

Pacient:

Datum Čas Popis obtíží

5/11/2009 11.30 Palpitace a pocit závratě

www.mdt.cz

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

+420 724 706 524.

Při vyzvednutí balíčku na poště stvrzujete podpisem 
převzetí celého zařízení.
 
Baterii mobilního telefonu je nutné udržovat nabitou. 
Nabíjejte telefon pouze přiloženou nabíječkou. 
 
Pro odeslání záznamů nejsou potřebné žádné zásahy 
do nastavení telefonu.
 
Mobilní telefon ani tlakoměr nejsou vodě odolné. 
Chraňte je proti poškození!
 
Po ukončení monitorace vložte do obálky tlakoměr, 
mobilní telefon, nabíječku, pacientský deníček 
a pečlivě zalepenou podejte na poště k přepravě. 
– Odeslání je zdarma.
 
Pro ukončení vyšetření Vás budeme telefonicky
kontaktovat.

TLAKOMĚR
s automatickým přenosem dat

návod
a důležité informace pro použití

www.mdt.cz

a důležité informace pro použití
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Instruktážní videa na internetu! www.mdt.cz
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návod – bod 1    Zapnutí mobilního telefonu návod – bod 2    Měření tlaku Pokud se na displeji tlakoměru objeví:

Položte paži dlaní směrem vzhůru na rovný povrch 
před sebe. Umístěte manžetu okolo holé paže 
1–2 cm nad loktem. Manžetu otočte tak, aby šipka 
směřovala k prostředníčku. Poté stiskněte tlačítko 
start. V průběhu měření se nehýbejte, nemluvte 
ani nemanipulujte se zařízením. 

Zapněte mobilní telefon tlačítkem navrchu
nebo na boku telefonu.
 
Zapnutí může chvíli trvat. Na displeji se objeví 
úvodní obrazovka s logem Mdt.

displej 
zapnutého 
telefonu

návod – bod 3 Odeslání záznamů 

Po každé nahrávce se tlakoměr automaticky 
spojuje s mobilním telefonem, přes který 
data odesílá. Proto je nutné, abyste zapnutý 
mobilní telefon měli vždy v blízkosti 
tlakoměru.

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

1) Err 01  

A/ Pohybové artefakty: 
zopakujte měření. Při měření nemluvte 
a nepohybujte se!

B/ Chyba manžety: 
zopakujte měření po 10 sekundách.

2) Err 02  

Sundejte a opět nasaďte manžetu podle obrázku. 
Zopakujte měření.

3) Err 03  

Zopakujte měření.

4) Err 04  

Vyměňte baterie. (2xAA)

Pokud problém přetrvává, kontakujte nás na tel.: 

+420 724 706 524

Instruktážní videa na internetu! www.mdt.cz
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