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Với sự chú ý lớn, người sử dụng nên đọc các cảnh báo và thận trọng sau đây để đảm
bảo hoạt động thích hợp và an toàn trước khi cài đặt và hoạt động.
Để bảo vệ chống lại điện giật, kết nối thiết bị đến 3 dây điện, tiếp đất Không sử dụng bất
kì dây kéo nào mà không có ngạnh tiếp đất. Kiểm tra tiếp đất liên tục trước khi lắp đặt
hoặc vận hành.
Chắc chắn rằng mức điện áp nguồn là AC 100~ 240V trước khi kết nối thiết bị đến nguồn
AC chính.
Không nên áp dụng bất cứ một sự kiểm tra hay bảo trì nào lên thiết bị khi nó đang được
vận hành với bệnh nhân.
Không bao giờ được mở vỏ của thiết bị. Không được thực hiện bất kì thay đổi nào trên
thiết bị. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó. Trong trường hợp hỏng
hóc thiết bị, liên hệ với kĩ sư có trình độ.
Không bao giờ được sử dụng thiết bị có sự hiện diện của thuốc gây mê dễ cháy, hóa chất
bảo quản hoặc bình chứa oxy áp suất cao hoặc khí gas. Cháy hoặc nổ có thể được gây
ra bởi sự thất bại này.
Không nhúng thiết bị trong nước hoặc dung dịch. Giữ thiết bị tránh xa khỏi chất lỏng.
Không bao giờ kết nối hoặc kết hợp với các thiết bị y tế khác không tuân thủ các yêu cầu
và tiêu chuẩn về an toàn điện, theo tiêu chuẩn IEC EN60601-1 / IEC EN60601-2-25 / IEC
EN60601-1-2. Khi sử dụng với các thiết bị khác, yêu cầu một nhân viên có trình độ.
Bệnh nhân không được chạm vào thiết bị khi nó đang hoạt động
Không được tháo cáp bệnh nhân khi máy đang hoạt động.
Bệnh nhân không được di chuyển trong khi máy hoạt động và ở chế độ chờ.
Thiết bị nên được vận hành ở nơi riêng biệt chỉ định cho sử dụng thiết bị y tế.
Kiểm tra pin thường xuyên.
Tháo pin ra khỏi máy khi máy không được sử dụng trong thời gian dài.
Không bao giờ vận hành thiết bị bằng cách sử dụng pin chất lượng kém và không bao giờ
để pin chất lượng kém trong khay pin.
Không vận hành thiết bị trong vòng 5 phút sau khi sử dụng máy khử rung tim.
Không sử dụng điện cực có thể tái sử dụng với hoạt động của máy khử rung tim.
Thay thế cầu chì bằng cầu chì cùng loại và xếp hạng như cầu chì do nhà sản xuất cung
cấp.
Thiết bị chỉ nên được sử dụng trong nhà
Tắt nguồn và rút dây nguồn trước khi vệ sinh và sau khi sử dụng.
Quan sát bệnh nhân và thiết bị hết sức chú ý khi vận hành.
Phần dẫn điện của điện cực và phích cắm của cáp bệnh nhân không được tiếp xúc với
các phần dẫn khác bao gồm cả đất.
Chỉ sử dụng cáp nguồn 3 chấu nối đất bằng đường đất để bảo vệ điện giật. Thiết bị chỉ
nên được vận hành bằng pin trong trường hợp cáp nguồn 2 chấu.
Để bảo vệ sốc điện cho bệnh nhân và người vận hành, cổng nối đất của các thiết bị y tế
khác phải được kết nối với thiết bị ECG tại cùng một điểm.
Các điện cực có thể được đặt dưới đùi hoặc phần dưới của mông của bệnh nhân để giảm
nguy cơ bỏng trong trường hợp một khiểm khuyết trong các tần số cao (HF) phẫu thuật
kết nối điện cực trung tính. Các khu vực của cơ thể như: xương cùng, xương chày,
xương chậu, và vùng xương bả vai nên được tránh để phòng ngừa bỏng do phân phối
không đồng đều của dòng trên điện cực.
Không kết nối nhiều thiết bị khác trong cùng một phích cắm. Nguy cơ có thể xảy ra do sự
tổng hợp của dòng rò khi một số thiết bị được kết nối với nhau.
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Bất kì một mối nguy hiểm an toàn có thể được gây ra bởi hoạt động của một máy tạo nhịp
tim hoặc mô phỏng điện khác.
Thiết bị có thể được gửi trả lại nhà sản xuất để tái chế hoặc xử lý thích hợp sau khi máy
hết tuổi thọ. Thiết bị nên được xử lý theo luật quốc gia theo tuổi thọ của máy.
Không sử dụng các điện cực có thể tái sử dụng để theo dõi lâu dài và trong quá trình khử
rung tim. Để theo dõi, hoặc sử dụng khử rung tim hoặc ESU. Các điện cực dán cột ích
được sử dụng để thay thế.
Cần phải chọn các điện cực sinh học tiềm năng trên bề mặt như AgCI, hoặc Ag-Ag CI
được đặt trong sự tiếp xúc với da và không gây hại cho các mô sống.
Những phụ kiện như giấy, điện cực, cáp bệnh nhân mà không được cung cấp bởi nhà sản
xuất có thể gây ra thiệt hại cho thiết bị và gây ra kết quả điện tâm đồ sai.
Tháo tất cả các điện cực ra khỏi da và đảm bảo rằng tất cả các nhà vận hành phải để xa
ra khỏi bệnh nhân và thiết bị trước khi áp dụng máy khử rung tim, MRI, CT, X-quang hoặc
thiết bị y tể khác. Sốc điện hoặc bỏng cho bệnh nhân có thể được gây ra bởi sự thất bại
này.
Không bao giờ được để pin chạm vào trẻ em. Không bao giờ được ném hộp pin vào trong
lửa
Không bao giờ được rút ngắn giữa điện áp (-) trừ và (+) cộng của pin
Rửa sạch với nước và xà phòng nếu chất lỏng của pin dính trên vải hoặc da
Biến dạng tín hiệu của ECG được ghi có thể được gây ra bằng cách sử dụng bộ lọc như
AC, cơ hoặc bộ lọc trôi.
Bác sĩ nên cẩn thận để đánh giá phép đo và diễn giải bằng các bộ lọc (Chỉ tùy chọn).
Mục tiêu chính của đo lường và giải thích ECG là chỉ cung cấp dữ liệu tham khảo cho việc
giải thích của bác sĩ. Kết quả được phân tích và giải thích bằng thiết bị không thể được
thay thế cho kết quả được thực hiện bởi các bác sĩ và không nên được sử dụng trong việc
đưa ra quyết định lâm sàng (Chỉ có lựa chọn).
Kết quả ECG được phân tích và giải thích tự động của thiết bị có thể khác nhau tùy theo
điều kiện bệnh nhân và môi trường đo theo thời gian vì phân tích ECG sẽ phụ thuộc vào
dạng sóng ECG thu được (Chỉ tùy chọn)

Cảnh báo: Nhiễu điện từ

Thiết bị này đã được thử nghiệm và được tìm thấy tuân thủ các giới hạn của tiêu chuẩn
IEC 60601-1-2.

Thiết bị này đã được thiết kế để ngăn chặn nhiễu có hại từ sóng điện từ trong môi
trường y tế điển hình. Tuy nhiên, gần với môi trường sử dụng thiết bị truyền tần số vô
tuyến và các thiết bị điện khác (ví dụ: điện thoại di động, radio tương tác di động và thiết
bị điện) có thể dẫn đến hiệu suất sản phẩm bị suy giảm do sóng điện từ mạnh.

Nên tránh sử dụng thiết bị này liền kề hoặc xếp chồng với thiết bị khác vì nó có thể dẫn
đến hoạt động không đúng. Nếu việc sử dụng đó là cần thiết, thiết bị này và các thiết bị
khác cần được quan sát để xác minh rằng chúng đang hoạt động bình thường.

Việc sử dụng các phụ kiện, đầu dò và dây cáp không phải do nhà sản xuất thiết bị này
chỉ định hoặc cung cấp có thể dẫn đến tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn
nhiễm điện từ của thiết bị này và dẫn đến hoạt động không đúng.

Thiết bị liên lạc RF di động (bao gồm các thiết bị ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten
ngoài) không nên được sử dụng không quá 30 cm (12 inch) với bất kỳ bộ phận nào của
thiết bị, kể cả cáp do nhà sản xuất chỉ định.

Tất cả các phụ kiện, bao gồm cả cáp bệnh nhân, phải được cung cấp cùng với sản
phẩm do TRISMED cung cấp hoặc, trong trường hợp mua riêng lẻ, sản phẩm phải tuân
thủ các yêu cầu cho sản phẩm.

Thiết bị có thể không hoạt động bình thường khi được sử dụng kết hợp với các thiết bị
khác, , phát ra từ trường điện từ mạnh.
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Thiết bị được thiết kế có chủ ý để ghi hoặc hiển thị tín hiệu ECG thích hợp để sử dụng
cho mục đích chẩn đoán. Thiết bị bao gồm các mạch bảo vệ sao cho nhiễu hoặc nhiễu
quá độ nghiêm trọng có thể xuất hiện trên đầu vào hoặc đường dây nguồn của thiết bị
trong một số điều kiện nhất định không ghi hoặc hiển thị tín hiệu ECG liên tục.
Các đặc tính EMISSION của thiết bị này làm cho nó phù hợp để sử dụng trong các khu
vực công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 loại A). Nếu nó được sử dụng trong môi
trường dân cư (thường yêu cầu CISPR loại B loại B), thiết bị này có thể không bảo vệ
đầy đủ cho các dịch vụ liên lạc tần số vô tuyến. Người dùng có thể cần thực hiện các
biện pháp giảm thiểu, chẳng hạn như di dời hoặc định hướng lại thiết bị.

< Thận trọng>
•

Điều kiện môi trường
Nhiệt độ

Độ ẩm

Vận chuyển và -20℃ đến +60℃
+10 đến+90%
bảo quản
(không ngưng tụ)
Hoạt động
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Ghi chú.
Bảo vệ các thiết bị khỏi
rung và sốc trong khi
vận chuyển

+30% đến +75%
(không ngưng tụ)
Sử dụng các thiết bị theo mô tả và hướng dẫn bác sĩ.
Thiết bị ghi lại tín hiệu ECG này được thiết kế và chứng nhận cho mục đích chẩn đoán
tim chỉ bởi bác sĩ có thẩm quyền. Nó không nên được sử dụng sai mục đích hoặc được
áp dụng cho các mục đích khác.
Chú ý đọc hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành.
Cần phải có đơn thuốc của bác sĩ trước khi áp dụng thiết bị này cho các bệnh nhân sau:
o Bệnh nhân được cấy ghép thiết bị y tế
o Trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ mang thai
o Bệnh nhân mắc một số bệnh.
Dừng vận hành thiết bị ngay lập tức nếu bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng bất thường nào
trong khi vận hành.
Không sử dụng thiết bị ở nơi không phù hợp.
Tránh sốc và vi phạm để sử dụng đúng cách.
Không được mở vỏ máy hoặc tháo rời thiết bị bởi những người không được phép. Liên
hệ với nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối nếu thiết bị có vấn đề.
Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo vận hành không có sự cố và an toàn.
Thiết bị này chỉ dùng cho chẩn đoán lâm sàng. Các thiết bị này không nên được sử dụng
như một màn hình.
Thiết bị chỉ nên được vận hành bởi các bác sĩ và nhân viên có trình độ.
Việc bảo dưỡng thiết bị nên được thực hiện với các công cụ và thiết bị phù hợp.
Cần chú ý đặc biệt khi gắn các điện cực ngực hút có thể gây bầm tím trên bệnh nhân có
da nhạy cảm khi được gắn vào da bệnh nhân.
Các điện cực phải luôn được làm sạch trước khi gắn vào da bệnh nhân.
Nên tháo bộ pin sạc nếu dụng cụ sẽ không được vận hành trong thời gian dài.
Thiết bị có thể không hoạt động bình thường khi được sử dụng kết hợp với các thiết bị
khác phát ra từ trường điện từ mạnh.
Thiết bị được thiết kế để ghi lại và hiển thị những tín hiệu điện tâm đồ thích hợp để sử
dụng trong việc chẩn đoán. Thiết bị bao gồm các mạch bảo vệ để tiếng ồn hoặc nhiễu
sóng có thể xuất hiện trên các đầu vào hoặc đường truyền điện của thiết bị dưới những
trường hợp nhất định không ghi lại hoặc hiển thị tín hiệu điện tâm đồ liên tục.
Người dùng phải chú ý khử rung tim.
+10℃ đến +40℃
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Thiết bị được thiết kế để sử dụng trên mặt phẳng không di động được. Người dùng phải
chú ý không được làm rơi thiết bị bất cứ khi nào thiết bị có thể được đặt trên xe đẩy.
Hộp và vật liệu đóng gói không được sử dụng cho các mục đích khác và giữ chúng ở khu
vực an toàn hoặc thu thập chúng theo quy định.
Không để trẻ em hoặc người không không phận sự đụng và vận hành thiết bị.
Liên hệ với nhà sản xuất để phục vụ sau khi thiết bị có thể bị rơi hoặc bị sốc.
Không bao giờ sử dụng thiết bị trong khi MRI hoạt động. Da của bệnh nhân có thể bị cháy

CẢNH BÁO: Sử dụng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em.
Không sử dụng các điện cực với vùng dẫn khô.
Không bao giờ làm sạch da bằng cách sử dụng rượu hoặc đánh bóng.
Để giảm thiểu kích ứng da
o Không gắn điện cực trên da nhạy cảm.
o Không gắn điện cực ở cùng một nơi trên da.
o Kiểm tra phần da được gắn điện cực thường xuyên.
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1 Đề phòng
CARDIPIA200 (203R) được sử dụng cho phạm vi trong nhà để ghi lại tín hiệu điện tâm đồ và
cần được điều hành bởi nhà vận hành có trình độ. Đọc các biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn
kỹ lưỡng trước khi vận hành. CARDIPIA200 (203R) là thiết bị CF loại I, theo tiêu chuẩn
IEC60601-1 / IEC60601-2-25 / IEC EN60601-1-2 và không thể được vận hành khi có sự hiện
diện của hỗn hợp thuốc mê dễ cháy có chứa oxy hoặc oxit nitơ. Không được cho phép chất lỏng
thâm nhâm vào bên trong vỏ máy.
THẬN TRỌNG Chỉ ra rằng người dùng phải đặc biệt chú ý khi sử dụng máy ECG.
CẢNH BÁO Chỉ ra rằng có khả năng gây thương tích hoặc tử vong cho người điều khiển,
bệnh nhân hoặc người khác
Chuẩn bị trước khi vận hành thiết bị:
① Kiểm tra thiết bị ở vị trí thích hợp để vận hành trơn tru
Xem ” Cảnh báo: Giao thoa điện từ”
② Chỉ sử dụng ổ cắm điện nối đất cấp bệnh viện.
③ Thiết bị điện phi y tế được kết nối với thiết bị phải được cách ly bằng máy biến áp phụ để
tránh dòng rò thấp đến thiết bị y tế. Đảm bảo rằng toàn bộ sự kết hợp tuân thủ Tiêu chuẩn
an toàn quốc tế IEC EN60601-1, IEC EN60601--2-25 cho các thiết bị điện y tế.
④ Công suất chính AC được áp dụng phải tương ứng với điện áp và tần số được chỉ định.
⑤ Chỉ sử dụng các phụ kiện tiêu chuẩn do nhà sản xuất cung cấp để đảm bảo an toàn và tin
cậy.
CẢNH BÁO
Để tránh nguy cơ sốc điện, sản phẩm này nên được nối đất.
Thận trọng khi Vận hành Thiết bị:
① Quan sát bệnh nhân và thiết bị cẩn thận. Nếu bất kỳ sự bất thường nào được phát hiện,
hành động thích hợp có thể bao gồm dừng hoạt động nên được thực hiện ngay lập tức để
đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
② Hãy chắc chắn rằng bệnh nhân không chạm vào các thiết bị hoặc bất kì các thiết bị điện
khác
③ Không chạm vào bệnh nhân và thiết bị cùng một lúc
Thận trọng sau khi vận hành thiết bị:
① Tắt nguồn.
② Luôn rút phích cắm của thiết bị trừ khi sạc pin.
③ Giữ thiết bị sạch sẽ để đảm bảo hoạt động liên tục không gặp sự cố.
Bảo trì:
① Không thực hiện bất kì thay đổi nào đối với thiết bị
② Thực hiện bảo dưỡng định kì thường xuyên.
③ Nếu thiết bị hoạt động không trơn tru, không được sử dụng nó cho đến khi thiết bị đã
được sửa chữa được tiến hành bởi người có trình độ chuyên môn.
④ Để kiểm tra xem thiết bị có được vận hành đúng cách hay không, hãy tiến hành hiệu
chuẩn thiết bị (hiệu chuẩn1㎷) thường xuyên.
CẢNH BÁO: Nguy cơ sốc điện
• Không mở nắp của thiết bị. Các thiết bị phải được vận hành bởi người có trách nhiệm.
• Luôn rút phích cắm thiết bị; đảm bảo rằng sự kết hợp phù hợp với tiêu chuẩn IEC
EN60601-1 cho thiết bị điện y tế.
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2 Giới thiệu

Hoạt động của tim tạo ra dòng điện lan truyền từ tim đến cơ thể. Thiết bị ECG này có thể
được phát hiện và ghi lại dòng điện lan truyền của tim thông qua các điện cực được gắn vào da.
Nó rất hữu ích để xác định các rối loạn nhịp tim và chẩn đoán bất thường về hoạt động của tim
trên mọi độ tuổi. Thiết bị ECG không yêu cầu đào tạo đặc biệt để cài đặt hoặc vận hành nhưng
người vận hành có trình độ nên đọc và làm theo hướng dẫn vận hành cẩn thận. Thiết bị ECG
được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà như phòng khám và bệnh viện. ECG không nên được sử
dụng như hệ thống theo dõi bệnh nhân để theo dõi bệnh nhân lâu dài. Dữ liệu ECG đo, phân tích
và giải thích chỉ nên được sử dụng để tham khảo và không nên thay thế cho giải thích của bác sĩ.
CARDIPIA200 di động (203R) được thiết kế để ghi lại ECG 12 đạo trình tiêu chuẩn với định
dạng 3 hoặc 1 kênh cả ở chế độ tự động và thủ công. 12 đạo trình của ECG được thu thập và ghi
lại đồng thời. Máy in nhiệt tích hợp với tốc độ in chính xác cao đảm bảo vạch in ECG rõ ràng và
đáng tin cậy trên giấy in nhạy nhiệt.
Hệ thống CARDIPIA200 (203R) được vận hành bởi nguồn điện AC100-240V (~ 50/60㎐) mà
không cần điều chỉnh bổ sung, hoặc bằng pin sạc tích hợp có thể được sử dụng trong thời gian
giới hạn thay cho nguồn điện AC. Để kết nối nguồn AC chính trên hệ thống ECG với ổ cắm
truyền, không được cắm quá nhiều ổ cắm. Công suất hoạt động tối đa cho ổ cắm truyền phải tối
thiểu là 250V 10A. Ổ cắm truyền có thể được kết nối với đường dây điện AC, là một phần của
các thiết bị điện được phê duyệt khác.
Pin được sạc đầy đủ để đảm bảo ghi liên tục trong hơn một giờ. Khi pin được sạc, có một đèn
LED tự động chỉ báo về trạng thái sạc bất cứ khi nào hệ thống ECG được cắm vào ổ cắm AC.
Một thông báo cảnh báo về mức pin thấp xuất hiện trên màn hình LCD khi hệ thống ECG hoạt
động bằng pin. Để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn, nguồn sẽ tự động tắt sau 5 phút không
hoạt động hoàn toàn ở chế độ chờ.
Nếu các điện cực tắt hoặc cáp bệnh nhân được kết nối không đúng cách, một thông báo cảnh
báo sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. Hoạt động ghi âm sẽ tự động dừng nếu không có giấy trong
máy in. Để đảm bảo theo dõi ECG rõ ràng và đủ điều kiện, bộ lọc kỹ thuật số có thể được sử
dụng để loại bỏ nhiễu AC, nhiễu cơ. Màn hình LCD sẽ hướng dẫn người dùng vận hành hệ thống
ECG đúng cách.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi vận hành hệ thống CARDIPIA200 ECG để nó
được sử dụng đúng cách, an toàn và tận dụng tối đa lợi thế của nó.

CẢNH BÁO:
Không sử dụng các điện cực có thể tái sử dụng để theo dõi lâu và trong quá trình khử rung.
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3 Bảng điều khiển của hệ thống ECG

3.1 Mặt trên
STT. Tên

Mô tả

①

Ngăn chứa máy in nhiệt

Mở nắp máy in để cho giấy vào

②

Màn hình LCD

Hiển thị thông tin hệ thống

③

Bàn phím

④

Đèn LED chỉ báo sạc pin

⑤

Đèn LED chỉ báo nguồn

⑥

Nút TẮT nguồn

TẮT nguồn cho hoạt động của hệ thống

⑦

Nút BẬT nguồn

BẬT nguồn cho hoạt động của hệ thống

Hoạt động của bàn phím (Tham
khảo “3.6 Bàn phím”)
Sạc pin: Màu cam /
Sạc đầy: Màu xanh
AC IN: Màu cam /
Pin: Màu xanh

3.2 Mặt bên trái
STT.

Tên

Mô tả

①

Nút trượt để mở máy in

Ấn xuống để mở máy in

②

Dây kết nối bệnh nhân

Kết nối đến dây điện tâm đồ 10 đạo
trình

3

3.3 Mặt bên phải

STT.

Tên

Mô tả

①

Công tắc nguồn AC

Kết nối với nguồn AC chính (100 ~ 240 VAC)

②

Ổ cắm điện AC

Kết nối với nguồn AC chính (100 ~ 240 VAC)

③

Đầu nối đất

Kết nối với mặt đất bên ngoài bệnh viện

④

Đầu cắm USB
mini

Kết nối với PC cho mạng PC

3.4 Mặt dưới

STT.
①

Tên
Ngăn chứa pin

Mô tả
Để lắp pin sạc vào

②

Nút để mở pin

Nhấn hai nút ấn xuống để mở nắp pin

③

Vít nối nắp pin

Lắp ráp nắp pin.

④

Nhãn

Chứa thông tin thiết bị

⑤

Ốc vít của vỏ máy

Lắp ráp vỏ trên và dưới
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3.5 Màn hình LCD (Màn hình tinh thể lỏng)
Màn hìnhLCD hướng dẫn người dùng vận hành dễ dàng với các lệnh và trạng thái hiển thị rõ
ràng dễ đọc, như chế độ hoạt động và tin nhắn cảnh báo. Việc phân bổ trên màn hình LCD để
kiểm soát trạng thái hoạt động như dưới đây.

<Màn hình chờ của CARDIPIA200>
Trạng thái hoạt
động
Chế độ ghi

Tốc độ ghi
(㎜/sec)

Lựa chọn bộ lọc

Màn hình
LCD

Chức năng

AUTO

Ghi ECG tự động

MANU

Ghi ECG thủ công

STRESS Xét nghiệm ECG gắng sức thông qua kết nối USB với PC
CAL

Kiểm tra đáp ứng tần số bằng 1 ㎷

TEST

Kiểm tra đầu in nhiệt

Spd:05

Tốc độ ghi (5 ㎜/sec)

Spd:10

Tốc độ ghi (10 ㎜/sec)

Spd:25

Tốc độ ghi (25 ㎜/sec)

Spd:50

Tốc độ ghi (50 ㎜/sec)

F:on

Lọc (Cơ, Trôi)

F:DA

Lọc (AC, Trôi)

F:D

Lọc (Trôi)

F: M

Lọc (Cơ)

F: A

Lọc (AC)

Foff

Tất cả các bộ lọc tắt

3CH

Bản ghi 12 đạo trình tự động và thủ công ở Định dạng
ghi 3CH: G # 1 (I, II, III), G # 2 (aVR, aVL, aVF), G # 3
(V1, V2, V3), G # 4 ( V4, V5, V6)

1CH

Bản ghi 12 đạo trình tự động và thủ công ở Định dạng
ghi 1CH: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5,
V6

Số cần

Sens:05 Độ nhạy bản ghi (5 ㎜/㎷)
Độ nhạy bản ghi
(㎜/㎷)

Trạng thái ghi

Sens:10 Độ nhạy bản ghi (10 ㎜/㎷)
Sens:20 Độ nhạy bản ghi (20 ㎜/㎷)
Sens:40 Độ nhạy bản ghi (40 ㎜/㎷)
Chờ
Stby
Stop

Dừng ghi

Run

Đang ghi
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3.6

Bàn phím

: Phím chọn kênh
Được sử dụng để chọn định dạng 3 hoặc 1 kênh để ghi tín hiệu ECG.
Chọn định dạng ghi bằng cách nhấn
màn hình LCD ở chế độ TỰ ĐỘNG.

và định dạng ghi mong muốn chỉ được hiển thị trên

< Số lượng kênh thay đổi trình tự >
: Phím chọn độ nhạy
Sử dụng để chọn độ nhạy 5 ㎜/㎷, 10 ㎜/㎷, 20 ㎜/㎷ or 40 ㎜/㎷. Chọn bằng cách nhấn
và độ nhạy mong muốn được hiển thị trên màn hình LCD ở chế độ tự động hoặc chế độ thủ công.

< Trình tự thay đổi độ nhạy >
: Phím chọn đốc độ
Được sử dụng để chọn tốc độ ghi 5 ㎜/s, 10 ㎜/s, 25 ㎜/s or 50 ㎜/s. Chọn tốc độ bằng cách
nhấn

và tốc độ mong muốn được hiển thị trên màn hình LCD ở chế độ tự động hoặc thủ công.

< Trình tự thay đổi tốc độ >
: Phím chọn bộ lọc
Được sử dụng để chọn bộ lọc kỹ thuật số để giảm nhiễu AC, Cơ hoặc Trôi. Chọn bộ lọc bằng
cách nhấn

và bộ lọc mong muốn được hiển thị trên màn hình LCD ở Chế độ tự động

hoặc thủ công.
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< Trình tự thay đổi bộ lọc >
Các tùy chọn bộ lọc được mô tả trong biểu đồ sau:
Bộ lọc
F:on
F:DA
F:D
F:M
F:A
Foff

< Kết hợp tùy chọn bộ lọc >
Trôi
Không
Có
Có
Không
Không
Không

Cơ
Có
Không
Không
Có
Không
Không

AC
Có
Có
Không
Không
Có
Không

Bộ lọc sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số để giảm thiểu nhiễu không mong muốn. Để giảm
thiểu tiếng ồn, tất cả các kết nối như cáp bệnh nhân phải được thắt chặt; các điện cực phải được
gắn chắc chắn. Giúp bệnh nhân thư giãn; loại bỏ lông da và làm sạch da bằng cồn nếu cần thiết.
Bộ lọc AC giúp loại bỏ nhiễu phát ra từ đường dây nguồn AC chính và nhiễu AC do các thiết bị
như máy X quang đặt quá gần ECG, cáp bệnh nhân bị xoắn, kết nối nối đất không đúng cách,
dây dẫn bị đứt, cáp bệnh nhân hoặc dây điện nguồn. Một bộ lọc cơ hoạt động để loại bỏ tiếng ồn
cơ bắp gây ra bởi sự khó chịu, căng thẳng, lạnh, run hoặc rối loạn cơ bắp ở bệnh nhân hoặc điện
cực bẩn. Bộ lọc trôi giảm thiểu tiếng ồn do hô hấp của bệnh nhân, chuyển động vật lý, tiếp xúc
điện cực không đủ với da hoặc các yếu tố khác.
: Phím chọn đạo trình
Được sử dụng để chọn (các) đạo trình ECG trên chế độ thủ công. Chọn đạo trình hoặc nhóm
đạo trìnhbằng cách chỉ nhấn các phím này trong chế độ Thủ công và (các) đạo trình mong muốn
được hiển thị trên màn hình LCD.

<Trình tự thay đổi đạo trình cho định dạng ghi 3 kênh>

<Trình tự thay đổi đạo trình cho định dạng ghi 1 kênh>
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: Phím chọn chế độ
Được sử dụng để chọn chế độ hoạt động. Ghi tự động (chế độ AUTO) và ghi thủ công (chế
độ MANU).

< Trình tự thay đổi chế độ tự động, thủ công >
Trong chế độ TỰ ĐỘNG cho lựa chọn 1 kênh, tất cả ECG 12 đạo trình được ghi theo trình tự
tự động, I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 và V6. Trạng thái đạo trình hiển thị tự động
trên màn hình LCD và được in trên giấy cùng một lúc.
Trong chế độ TỰ ĐỘNG cho 3 kênh, tất cả ECG 12 đạo trình được ghi thành một nhóm theo
trình tự tự động, G # 1 (I, II, III), G # 2 (aVR, aVL, aVF), G # 3 (V1, V2 , V3) và G # 4 (V4, V5, V6).
Trạng thái đạo trình hiển thị tự động trên màn hình LCD và được in trên giấy cùng một lúc.
Trong chế độ Thủ công cho 1 kênh, một đạo trình mong muốn được chọn bằng cách nhấn

để thay

đổi lùi hoặc
để thay đổi chuyển tiếp cho dải ECG dài. Trạng thái đạo trình hiển thị trên
màn hình LCD và được in trên giấy cùng một lúc.
Trong chế độ Thủ công cho 1 kênh, một đạo trình mong muốn được chọn bằng cách nhấn

để thay

đổi lùi hoặc
để thay đổi chuyển tiếp cho dải ECG dài. Trạng thái của 1 nhóm đạo trình hiển thị trên
màn hình LCD và được in trên giấy cùng một lúc.
: Phím Kiểm tra hiệu chuẩn, Kiểm tra máy in và Kiểm tra ECG gắng sức
Kiểm tra hệ thống ECG (chế độ CAL), kiểm tra máy in (chế độ TEST) và kiểm tra ECG gắng sức (chế
độ STRESS)
được chọn bằng cách nhấn phím
Nhấn

để chuyển hoạt động giữa chế độ CAL và chế độ TEST.

Trong khi ở chế độ CAL và nhấn

để vào chế độ STRESS.

Trong mọi trường hợp, nhấn
để trở về màn hình chính của chế độ chờ.
Mục đích của kiểm tra CAL là kiểm tra xem hệ thống có hoạt động tốt về tốc độ và độ nhạy
trong tần số ghi và đáp ứng của tín hiệu ECG hay không, tín hiệu 1 ㎷ được tạo bởi mạch bên
trong và được in trên giấy ở chế độ CAL.
Mục đích của chế độ TEST là kiểm tra xem các chấm của máy in mảng nhiệt có bị cháy hay
không và máy in có được in với độ dày và chất lượng phù hợp hay không.
Để thực hiện kiểm tra STRESS, vui lòng tham khảo phần "7 Điện tâm đồ gắng sức (Tùy
chọn)” trong hướng dẫn này

: Phím bật/ dừng
Nhấn

bất cứ khi nào bạn muốn dừng hoạt động.

để bắt đầu ghi ECG. Nhấn

< Trình tự thay đổi trạng thái >
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: phím Copy
Nhấn

để in lại kết quả xét nghiệm điện tâm đồ (ECG) cuối cùng. Bản in ra cũng sẽ được đánh
dấu rõ ràng là bản “COPY”.

3.6.1 Thông tin bệnh nhân
: phím Thông tin bệnh nhân
Nhấn
để truy cập vào phần thông tin bệnh nhân như sau:
• Tuổi
• Tên
• Giới tính
• Cân nặng
• Chiều cao
Tuổi:
Sau khi nhấn
trên màn hình LCD.

thông tin về tuổi có thể được đưa ra. Thông tin tương ứng sẽ có sẵn

Sử dụng các phím đánh số (

: 1,

: 2,

: 3,

: 4,

: 5,

: 6,

: 7,
: 8,
: 9 và
: 0) để nhập thông tin tuổi. Nhấn
để xóa
con số được nhập vào gần nhất. Khuyến cáo nên nhập tuổi cho bệnh nhân dưới 15 tuổi vì kết
quả có thể khác nhau giữa người lớn và trẻ em. Kết quả phân tích sẽ dựa trên người lớn nếu
thông tin về tuổi không được nhập.
Khi thông tin về tuổi được nhập xong, nhấn
để xóa bỏ dữ liệu mà không lưu.

để xác nhận dữ liệu hoặc nhấn

Tên:
Sau khí nhấn
nhấn
một lần để nhập tên bệnh nhân. Thông tin tương ứng
sẽ có sẵn trên màn hình LCD.
Sử dụng các phím có chữ cái để nhập tên. Lưu ý rằng một phím có thể có một vài chữ cái liên
quan. Nhấn cùng một phím liên tục trong một khoảng thời gian ngắn cho phép chọn trong số các
chữ cái khác nhau được bao gồm cho cùng một phím. Có thể nhập chữ in hoa và in thường.
Phím cách tương ứng với phím
Nhấn

để xóa ký tự mới nhất vừa nhập. Khi tên đã được nhập đầy đủ, nhấn

để xác nhận dữ liệu hoặc nhấn

để xóa bỏ dữ liệu mà không lưu

Giới tính:
Sau khi nhấn
nhấn
hai lần để nhập giới tính bệnh nhân. Thông tin tương ứng
sẽ có sẵn trên màn hình LCD.
Sử dụng các phím có chữ cái để nhập giới tính mong muốn. Chỉ các phím tương ứng với các
chữ M cho nam và F cho nữ là hợp lệ trong thời điểm này.
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Nhấn

để xóa kí tự vừa mới nhập. Khi giới tính đã được nhập, nhấn
để xóa bỏ dữ liệu mà không lưu

để xác nhận dữ liệu hoặc nhấn
Cân nặng:
Sau khi nhấn
nhấn
sẽ có sẵn trên màn hình LCD.
Sử dụng các phím đánh số (
: 1,
: 7,

: 8,

3 lần để nhập thông tin cân nặng. Thông tin tương ứng
:2

: 9 và

: 3,

: 4,

: 5,

: 6,

: 0) và dấu chấm cho số thập phân bằng phím

để nhập thông tin cân nặng. Lưu ý rằng cân nặng phải được thể hiện bằng kilogam (kg).
Nhấn

để xóa ký tự mới nhất vừa nhập. Khi cân nặng đã được nhập đầy đủ,

nhấn

để xác nhận dữ liệu hoặc nhấn

để xóa bỏ dữ liệu mà không lưu.

Chiều cao:
Sau khi nhấn
nhấn
có sẵn trên màn hình LCD
Sử dụng các phím đánh số (

4 lần để nhập thông tin chiều cao. Thông tin tương ứng sẽ
: 1,

: 2, : 3,

: 4,

: 5,

: 6,

: 9 và
: 7,
: 8,
: 0) để nhập thông tin chiều cao. Lưu ý rằng
chiều cao phải được thể hiện bằng xăng-ti-mét (cm).
Nhấn

để xóa ký tự mới nhất vừa nhập. Khi chiều cao đã được nhập đầy đủ, nhấn
để xác nhận dữ liệu hoặc nhấn

để xó bỏ dữ liệu mà không lưu.

3.6.2 Cài đặt thiết bị
: Cài đặt thiết bị hoặc Phím thông tin chế độ
Nhấn

để vào menu cấu hình của cài đặt thiết bị

< Cài đặt thiết bị ECG>
Cài đặt
Phân tích

Chiều dài in
Tần số AC
Muscle Filter
Độ dày của
vạch tín hiệu
In trên giấy

Ý nghĩa
Các phép đo và phân tích được thực
hiện từ tín hiệu ECG. Chỉ hợp lệ cho
Chế độ tự động
Thời lượng của tín hiệu được in trên báo
cáo. Chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động
Tần số dòng điện. Đó là tần số loại bỏ
của Bộ lọc AC khi được bật
Tần số giới hạn của bộ lọc cơ khi được
bật
Độ dày của vạch tín hiệu

Giá trị
Có hoặc Không

In kết quả xét nghiệm trên Máy in
nhiệt. Chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động

Có hoặc Không
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2 s, 4 s, 8 s hoặc 10 s
50 Hz hoặc 60 Hz
25 Hz hoặc 35 Hz
Bình thường hoặc dày

Lưu vào bộ nhớ Lưu xét nghiệm vào bộ nhớ trong của
máy ECG. Chỉ hợp lệ cho Chế độ tự
động.

Có hoặc Không

Gửi cho
PCNet

Gửi kết quả xét nghiệm qua cáp nối
USB. Chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động.

Có hoặc Không

Độ nhạy
tự động

Tự động điều chỉnh Độ nhạy nếu vạch
tín hiệu quá rộng để phù hợp với định
dạng bản in đã chọn.

Có hoặc Không

Cài đặt phân tích:
Sau khi nhấn

cài đặt phân tích sẽ có sẵn trên màn hình LCD. Các giá trị có thể là Có

hoặc Không để bao gồm phần Phân tích trên bản in. Nhấn
Tùy chọn này chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động.
Nhấn

để lưu và thoát. Nhấn

để thay đổi giá trị hiện tại.

để thoát mà không lưu lại.

Cài đặt độ dài in:
Sau khi nhấn

hai lần, phần cài đặt Độ dài in sẽ có sẵn trên màn hình LCD.

Các giá trị có thể là: 2 giây, 4 giây, 8 giây hoặc 10 giấy. Nhấn
giá trị hiện tại. Tùy chọn này chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động.
Nhấn

để lưu và thoát. Nhấn

hoặc

để thay đổi

để thoát mà không lưu lại.

Cài đặt tần số AC:
Sau khi nhấn

3 lần, phần cài đặt Tần số AC sẽ có sẵn trên màn hình LCD.

Giá trị có thể là: 50 Hz hoặc 60 Hz. Nhấn
Nhấn

để thay đổi giá trị hiện tại.

để lưu và thoát. Nhấn

để thoát mà không lưu lại.

Cài đặt bộ lọc cơ:
Sau khi nhấn

4 lần, phần cài đặt Bộ lọc cơ sẽ có sẵn trên màn hình LCD.

Giá trị có thể là: 25 Hz hoặc 35 Hz. Nhấn
Nhấn

để thay đổi giá trị hiện tại.

để lưu và thoát. Nhấn

để thoát mà không lưu lại.

Cài đặt độ dày của vạch tín hiệu:
Sau khi nhấn

5 lần, phần cài đặt Độ dày của vạch tín hiệu sẽ có sẵn trên màn hình LCD.

Giá trị có thể là: Bình thường hoặc dày. Nhấn

để thay đổi giá trị hiện tại.

Nhấn
để lưu và thoát. Nhấn
Cài đặt in trên giấy:

để thoát mà không lưu lại.
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Sau khi nhấn

6 lần, phần cài đặt In trên giấy sẽ có sẵn trên màn hình LCD.

Các giá trị có thể là Có hoặc Không để in xét nghiệm trên máy in nhiệt. Nhấn
giá trị hiện tại. Tùy chọn này chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động.
Nhấn

để lưu và thoát. Nhấn

để thay đổi

để thoát mà không lưu lại.

Cài đặt lưu vào bộ nhớ:
Sau khi nhấn

7 lần, phần cài đặt Lưu vào bộ nhớ sẽ có sẵn trên màn hình LCD.

Các giá trị có thể là Có hoặc Không để lưu xét nghiệm vào bộ nhớ trong. Nhấn
giá trị hiện tại. Tùy chọn này chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động.

để thay đổi

Cài đặt gửi đến PCNet :
Sau khi nhấn

8 lần, phần cài đặt gửi đến PCNet sẽ có sẵn trên màn hình LCD

Các giá trị có thể là Có hoặc Không để gửi kết quả xét nghiệm qua cáp USB. Nhấn
để thay đổi giá trị hiện tại. Tùy chọn này chỉ hợp lệ cho Chế độ tự động.
Cài đặt độ nhạy tự động:
Sau khi nhấn
9 lần, phần cài đặt độ nhạy tự động sẽ có sẵn trên màn hình LCD. Các giá
trị có thể là Có hoặc Không để bật hoặc tắt độ nhạy tự động trên bản in khi tín hiệu quá lớn không
vừa với giấy theo định dạng in đã chọn. Nhấn
hợp lệ cho Chế độ tự động.
Nhấn

để lưu và thoát. Nhấn

để thay đổi giá trị hiện tại. Tùy chọn này chỉ
để thoát mà không lưu lại.

: Phím BẬT nguồn (I)
Nhấn phím BẬT nguồn để bật nguồn hệ thống.

:
: Phím chờ
Bấm phím Chờ để vào trạng thái chờ.

3.7 Vận hành hệ thống bằng Pin sạc
Pin sạc tích hợp được đặt trong hộp phía dưới cho phép hệ thống ECG hoạt động ở bất kỳ
nơi nào không có quyền truy cập vào nguồn AC. Pin được sạc tự động bởi mạch bên trong bất
cứ khi nào hệ thống ECG được cắm vào ổ cắm AC. Trong khi pin đang được sạc, đèn LED sạc
pin sẽ sáng lên với màu cam. Khi pin được sạc đầy, nó sẽ sáng lên màu xanh lá cây. Phải mất 4
giờ trở lên để sạc đầy pin. Hệ thống ECG có thể được vận hành với pin được sạc đầy trong hơn
1 giờ. Một thông báo cảnh báo xuất hiện trên màn hình LCD nếu mức pin không đủ để chạy máy
đúng cách. Nếu mức pin quá thấp để vận hành hệ thống ECG, nguồn sẽ tự động tắt.

< Thông báo cảnh báo pin yếu >
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Hệ thống ECG này có thể được vận hành từ pin sạc bên trong của nó trong môi trường mà
tính toàn vẹn của dây dẫn bảo vệ bên ngoài trong quá trình lắp đặt hoặc sự sắp xếp của nó bị
nghi ngờ hoặc nguồn điện chính AC bị hạn chế.
CẢNH BÁO: Thay thế và loại bỏ pin sạc
Để đảm bảo vận hành an toàn và bảo vệ chống lại hư hỏng cho hệ thống ECG, chỉ sử dụng
hoặc thay thế pin sạc do TRISMED cung cấp. Tháo pin sạc nếu hệ thống ECG sẽ không được
sử dụng trong một thời gian dài. Đừng ném pin vào lửa. Pin phải được xử lý đúng theo quy
định của địa phương sau khi sử dụng. Liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối địa
phương nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
THẬN TRỌNG: Vận hành pin
Các thiết bị CARDIPIA200 (203R) được thiết kế để hoạt động bằng pin sạc tích hợp chỉ sử
dụng trong thời gian ngắn. Pin sạc có thể được xả trong thời gian ngắn vì các bộ phận điện tử
như máy in mảng nhiệt và LCD đồ họa sẽ tiêu thụ năng lượng cao. Mặc dù bộ sạc tích hợp sẽ
hữu ích để vận hành hệ thống ECG liên tục mà không bị gián đoạn bất cứ khi nào nguồn điện
AC bị cắt bất ngờ hoặc bị giới hạn, pin sạc không thể thay thế cho nguồn AC chính. Thời gian
hoạt động của pin sẽ phụ thuộc vào mức pin được sạc và tình trạng hoạt động. Pin sạc sẽ
được sạc tự động bằng cách tích hợp khi công tắc AC chính được đặt trên bảng điều khiển
bên trái BẬT.
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4 Cài đặt
4.1 Kết nối nguồn điện
Hệ thống ECG hoạt động với nguồn AC 100-240V hoặc pin sạc tích hợp. Khi bật nguồn, đèn
LED nguồn sẽ sáng lên. Để tiết kiệm năng lượng, nguồn sẽ tự động tắt nếu không có hoạt động
trong 5 ~ 10 phút ở chế độ Stby (Chế độ chờ).
• Kiểm tra xem đường dây điện có khớp với phạm vi tối thiểu AC 90V và AC 264V tối đa
trước khi kết nối hệ thống ECG với nguồn chính AC không.
• Kết nối dây nguồn ba dây với ổ cắm nằm trên bảng bên phải của hệ thống ECG.
• Kết nối dây nguồn với ổ cắm AC trên tường chỉ bằng ngạnh nối đất. Nếu ngạnh nối đất
của ổ cắm AC trên tường không được nối đất, xem phần "4.2 Nối đất".

4.2 Nối đất (Tùy chọn)

Khi sử dụng hệ thống ECG, việc nối đất hoàn toàn là rất quan trọng để bảo vệ cả bệnh nhân
và người dùng khỏi bị điện giật.
① Kết nối cáp nối đất được cung cấp bởi giắc cắm mặt đất nằm trên bảng bên phải của hệ
thống ECG.
② Kết nối cáp nối đất với ổ cắm trên tường nối đất của bệnh viện.

CẢNH BÁO: Nguy cơ sốc điện
• Chỉ sử dụng ổ cắm điện nối đất cấp bệnh viện.
• Không bao giờ kết nối đường ống nước hoặc khí hệ thống ECG để nối đất.

4.3 Lắp giấy in
① Sử dụng một ngón tay, kéo thanh trượt mở nằm ở bảng bên trái của máy in ra ngoài.
② Giấy loại cuộn nhạy cảm với nhiệt, kích thước 63mm x 30 m.
③ Mở nắp máy in.
④ Đặt cuộn giấy vào ngăn chứa giấy của máy in. Sử dụng giấy loại cuộn nhạy cảm với nhiệt
do TRISMED cung cấp. Mặt lưới của giấy cuộn nên hướng lên trên và hiển thị cho người
dùng.
⑤ Kéo đầu giấy cuộn khoảng 10 cm và đóng chặt nắp máy in.
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⑥ Kiểm tra xem giấy nhiệt được đặt đúng theo hướng nạp giấy chưa.

THẬN TRỌNG: Hư hỏng máy in nhiệt
Để tránh thiệt hại không thể phục hồi của bộ phận gia nhiệt của bề mặt đầu in nhiệt, không
bao giờ chạm vào nó bằng tay hoặc bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể.
Làm sạch bụi giấy nhiệt trên phần tử gia nhiệt bằng cồn Ethanol hoặc Isotropy.
Nên sử dụng giấy in nhiệt do TRISMED cung cấp.
Khi hết giấy, quy trình ghi sẽ tự động dừng và thông báo lỗi giấy xuất hiện trên LCD.

< Tin nhắn cảnh báo hết giấy >

4.4 Lắp pin sạc
① Nới lỏng vít của nắp pin nằm ở bảng dưới cùng.
② Mở nắp pin bằng cách rút hai khóa cùng một lúc.
③ Gắn pin sạc. Chỉ sử dụng loại pin được cung cấp bởi TRISMED (19.2VDC 1000mA
NiMH).
④ Cắm dây nguồn pin vào pin kết nối pin.
⑤ Đóng chặt nắp pin và vặn chặt vít theo chiều kim đồng hồ.

CẢNH BÁO: Thay pin sạc
Để đảm bảo hoạt động an toàn và bảo vệ chống lại hư hỏng của hệ thống ECG, chỉ sử dụng
hoặc thay thế pin sạc bằng pin do TRISMED cung cấp. Tháo pin sạc nếu hệ thống ECG sẽ
không được sử dụng trong thời gian dài.
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5 Vận hành
5.1 BẬT nguồn
① Khi bật nguồn, màn hình sau sẽ xuất hiện trên màn hình LCD.

< Hiển thị ban đầu của CARDIPIA 203R>
Loại: 203R (Hệ thống ECG 3 kênh có khả năng phân tích)
Nhà sản xuất: TRISMED (Tên Nhà sản xuất)
Số phiên bản: Ver 1.0 (số phiên bản phần mềm)
Trạng thái Bộ lọc AC: Để loại bỏ nhiễu điện AC 50Hz hoặc 60Hz
② Vài giây sau màn hình ban đầu, màn hình sau xuất hiện trên màn hình LCD. Điều này cho
thấy nó đã sẵn sàng cho hoạt động ghi.
③ Thông báo lỗi
Nếu có sự cố điện cực, thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình LCD. Gắn chắc chắn mọi
điện cực và nối chặt cáp bệnh nhân.

< Tin nhắn cảnh báo >
Nếu không có giấy ghi, thông báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. Lắp vào bằng giấy in nhiệt
do Trismed cung cấp. Hệ thống ECG tự động dừng sau khi hết giấy in nhiệt.
< Tinh nhắn cảnh báo hết giấy>

5.2 Vị trí điện cực
5.2.1 Cáp kết nối
① Kết nối phích cắm cáp bệnh nhân với các điện cực thích hợp như được đánh dấu trên
phích cắm.
② Kết nối cáp bệnh nhân với đầu nối cáp bệnh nhân của hệ thống ECG.
③ Cẩn thận không để các điện cực tiếp xúc với nhau.
THẬN TRỌNG
Việc bảo trì phòng ngừa thường xuyên hoặc không thường xuyên nên được yêu cầu để giảm
sự cố hệ thống, giúp chăm sóc bệnh nhân tốt hơn và kéo dài tuổi thọ của hệ thống. Khóa kiểm
tra của hệ thống và trình giả lập ECG có thể được sử dụng để xác định xem hệ thống ECG và
cáp bệnh nhân có hoạt động đúng không. Để bảo vệ nguy cơ dòng điện cao, nên kiểm tra
dòng rò của bệnh nhân bằng cách sử dụng đồng hồ đo dòng giữa thiết bị đầu cuối mặt đất và
một trong các chân chuối của cáp bệnh nhân và đảm bảo trong giới hạn 10㎂.
Hệ thống ECG này sẽ hoạt động đối với điện áp bù điện cực của bệnh nhân từ +300 đến 300.
Trong dải điện áp bù khác, hệ thống ECG này không thể hoạt động do quá tải hoặc bão hòa của
bất kỳ bộ phận nào của bộ khuếch đại. Vạch tín hiệu của một số đạo trình có thể được ghi lại
dưới dạng đường thẳng (-) hoặc tín hiệu nhiễu khi quá điện áp bù sẽ được tạo ra cho hệ thống
ECG.
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CẢNH BÁO
Đảm bảo rằng các bộ phận dẫn điện của các điện cực và dây dẫn liên quan cho các bộ phận
sử dụng không được tiếp xúc với bất kỳ vật liệu dẫn điện nào kể cả trái đất.

5.2.2 Gắn điện cực
① Vị trí điện cực chi.
Đánh dấu trên
cáp bệnh nhân

Màu sắc trên
cáp bệnh nhân

Vị trí gắn

R (RA)

Đỏ (Trắng)

Tay phải

L (LA)

Vàng (Đen)

Tay trái

N (RL)

Đen (Xanh lá)

Chân phải

F (LL)

Xanh lá (Đỏ)

Chân trái

* nhãn và màu: Tiêu chuẩn Châu Âu
② Vị trí điện cực ngực.
Khoảng liên sườn 4(IC) bên phải, sát bờ
C1 (V1)
xương ức
C2 (V2) Khoảng liên sườn 4(IC) bên trái, sát bờ xương ức
C3 (V3)

Điểm giữa đường nối C2 (V2) và C4 (V4)

Giao điểm của đường trung đòn trái với liên sườn 5.
Giao điểm của đường nách trước trái với
C5 (V5)
đường ngang đi qua V4.
Giao điểm của đường nách giữa trái với
C6 (V6)
đường ngang đi qua V4.
* Cx (Vx): Tiêu chuẩn Châu Âu (Tiêu chuẩn Hoa Kỳ)
C4 (V4)

③ Gắn trên da
•
Làm sạch da nơi gắn các điện cực. Nếu bệnh nhân có da lông, nó cần được cạo để ghi
lại chính xác.
•
•

AThoa gel ECG lên da và chà xát thật kỹ.
Gắn chắc chắn các điện cực như trong bảng và hình dưới đây.
THẬN TRỌNG
Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất điện cực để gắn điện cực khi sử dụng
điện cực dùng một lần.
Để kết nối các điện cực dùng một lần với cáp bệnh nhân, nên mua bộ tiếp nhận tùy
chọn (số hiệu: 35010006)..

CẢNH BÁO
Đảm bảo rằng các bộ phận dẫn điện của các điện cực và dây dẫn liên quan cho các bộ
phận sử dụng không tiếp xúc với các bộ phận dẫn điện bao gồm cả trái đất..
Không sử dụng các điện cực có thể tái sử dụng để theo dõi lâu và trong quá trình khử
rung.
Cần phải chọn các điện cực bề mặt tiềm năng sinh học như Niken, AgCl hoặc Ag-AgCl
được đặt tiếp xúc với da và không độc hại với mô sống.
Các loại điện cực là kẹp hoặc dây đeo dưới dạng điện cực chi và điện cực cốc hút làm
điện cực ngực trong bản ghi ECG ngắn hạn. Để ghi hoặc theo dõi lâu dài, các điện cực cột
dán (điện cực dùng một lần) được sử dụng thay thế. Các điện cực Niken, AgCl hoặc AgAgCl có thể tái sử dụng nên được sử dụng để khử rung tim..
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5.3 Chế độ ghi tự động
① Kết nối cáp bệnh nhân và gắn các điện cực vào bệnh nhân (Tham khảo mục 5.2 Vị trí
gắn điện cực).
② Bật nguồn bằng cách nhấn nút nguồn. Đảm bảo đèn LED nguồn sáng và trạng thái LCD
khởi tạo xuất hiện khi sẵn sàng để hoạt động đúng. Thông báo "AUTO" trên màn hình
LCD, sẽ cho biết hệ thống đã sẵn sàng để ghi ECG tự động. Nếu không thì nhấn
để chọn chế độ ghi tự động.
③ Nhấn
để bắt đầu ghi ECG. Hệ thống ECG ghi lại ECG 12 đạo trình chuẩn theo
trình tự tự động như I, II, III, aVR, Val, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 và V6 và tự động dừng ở
cuối. Đối với định dạng ghi 3-CH của Loại 203R, nhóm ECG 3 đạo trình được thu nhận
và ghi đồng thời theo trình tự tự động như G # 1 (đạo trình I, II, III), G # 2 (aVR, aVL,
aVF), G # 3 (V1, V2, V3) và G # 4 (V4, V5, V6) và tự động dừng ở cuối.

< Tự động ghi định dạng 3-CH>
④ Nhấn

bất cứ khi nào bạn muốn dừng hoạt động.

5.4 Chế độ thủ công
① Chọn chế độ Thủ công bằng cách nhấn
Thông báo "MANU" trên màn hình LCD
sẽ cho biết hệ thống đã sẵn sàng để ghi ECG thủ công.
② Chọn 1 đạo trình mong muốn bằng cách nhấn
hoặc o
lặp đi lặp lại, trạng thái
đạo trình được chọn được hiển thị trên màn hình LCD. Đạo trình (định dạng ghi 1-CH)
hoặc một nhóm đạo trình (định dạng ghi 3-CH) được chọn theo trình tự sau
< Trình tự thay đổi đạo trình cho định dạng ghi 3 kênh >

< Trình tự thay đổi đạo trình cho định dạng ghi 1 kênh>

< Ghi thủ công định dạng 1-CH >
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< Ghi thủ công định dạng 3-CH >
③ Nhấn
④ Nhấn

để bắt đầu ghi ECG.
bất cứ khi nào bạn muốn dừng hoạt động.

THẬN TRỌNG: Tín hiệu phẳng hoặc nhiễu
Để có được tín hiệu rõ ràng và đáng tin cậy, điều quan trọng là kết nối cáp bệnh nhân, điện
cực và gắn các điện cực trên da đúng cách trước khi hoạt động.
Cắm phích cắm chuối của cáp bệnh nhân vào lỗ điện cực và nối chặt. Tín hiệu kém sẽ được
ghi lại nếu kết nối bị nới lỏng.
Kết nối chặt cáp bệnh nhân với đầu nối bệnh nhân của thiết bị chính ECG. Tín hiệu kém sẽ
được ghi lại nếu kết nối bị lỏng.
Tín hiệu ECG phẳng và nhiễu sẽ được ghi lại khi các điện cực không được gắn không đúng
cách. Tín hiệu ECG được ghi kém có thể là do lông và da khô. Bôi gel ECG lên da trước khi
gắn điện cực. Kẹp điện cực đặt ở chân phải phải được gắn chắc chắn để giảm nhiễu điện AC.
Bề mặt kim loại của các điện cực kẹp phải được gắn vào vùng mỡ của chân và cổ tay. Việc
gắn các điện cực ngực không thể kéo dài trong thời gian dài do rò rỉ không khí nếu điện cực
ngực không được gắn chắc chắn trên da.
Kiểm tra hệ thống ECG bằng cách ghi tín hiệu thử nghiệm 1 mV nếu tín hiệu ECG phẳng hoặc
nhiễu sẽ được ghi lại với tệp đính kèm thích hợp. Nếu bạn tìm thấy tín hiệu tương tự được
hiển thị trong hướng dẫn vận hành, phải kiểm tra kết nối cáp và điện cực của bệnh nhân.

5.5 Chế độ gắng sức (Tùy chọn)
① Chọn chế độ gắng sức bằng cách nhấn
2 lần. Thông báo tương ứng sẽ được hiển
thị trên màn hình LCD. Trong điều kiện này, thiết bị đã sẵn sàng giao tiếp qua USB để
thực hiện xét nghiệm gắng sức. Tham khảo phần "7. Điện tâm đồ gắng sức.
② Nhấn

để quay lạ chế độ chờ

5.6 Chế độ kiểm tra hệ thống
③ Chọn chế độ Hiệu chỉnh bằng cách nhấn
Thông báo "CAL" trên màn hình LCD, sẽ
cho biết hệ thống đã sẵn sàng để hiệu chỉnh hệ thống Cardipia200 (203R).
④ Nhấn

để bắt đầu vận hành. Và nó sẽ dừng tự động khi kết thúc

<Chế độ ghi hiệu chỉnh >
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⑤ Nhấn
⑥ Nhấn

bất cứ khi nào bạn muốn dừng hoạt động
để trở về chế độ chờ

5.7. Chế độ kiểm tra TPH
①
②

Chọn chế độ kiểm tra TPH bằng cách nhấn
và nhấn
. Hộp thoại "Test" hiển thị
trên màn hình LCD, sẽ cho biết hệ thống đã sẵn sàng để kiểm tra TPH của Cardipia200(203R) .
Nhấn

để bắt đầu vận hành. Ghi lại hoạt động sẽ tự động dừng

<Ghi kiểm tra TPH>
③

Nhấn

④

Nhấn

bất cứ khi nào bạn muốn dừng vận hành
để trở về chế độ chờ

5.8. Kết nối Serial USB
Chú ý
Nguy cơ có thể xảy ra do sự tổng hợp dòng rò khi cổng USB được kết nối với thiết bị bên ngoài.
Chỉ các thiết bị máy tính có thể được kết nối tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC / EN60950
Cổng nối tiếp USB có mục đích kết nối thiết bị để liên lạc với các ứng dụng máy tính.
Phần mềm của thiết bị có thể được cập nhật trên trang web của khách hàng bằng kết nối USB và
ứng dụng máy tính tương ứng do Trismed cung cấp.
Trong tương lai, một số tiện ích và ứng dụng xử lý sẽ được đưa vào để mở rộng các dịch vụ và
tính năng có sẵn cho khách hàng.
Hiện tại, các tùy chọn của phần mềm máy tính Stress ECG và PCNet được hỗ trợ trong
CARDIPIA 200 loại 203 R. Để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng này; đối với Stress ECG, hãy
tham khảo Chế độ gắng sức tại mục “5.5 Chế độ gắng sức” và “7 ECG gắng sức (tùy chọn mua
thêm)”, đối với PCNet, hãy tham khảo mục “3.6.2 Cài đặt thiết bị”.
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6 Phân tích ECG tự động (lựa chọn thêm)
Bước đầu tiên để thực hiện giải mã tự động ECG là số hóa tín hiệu trong 10 giây với tốc độ
500 mẫu mỗi giây. Tám trong số các khách hàng tiềm năng tiêu chuẩn được mua trực tiếp (I, II
và V1 đến V6). Bốn khách hàng tiềm năng còn lại (III, aVR, aVL và aVF) có nguồn gốc từ định
luật Einthoven như sau:
III  II  I , aVR   (I  II ) aVL  I  (II ) aVF  II  (I )
2
2
2
Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên lọc tín hiệu để loại bỏ nhiễu và có kết quả tốt hơn. Đầu ra của
bước này là ECG kỹ thuật số.
Sau khi mua lại, chương trình đo ECG là giai đoạn thứ hai của quá trình phân tích. Các phép
đo có thể được chia thành năm bước:
Phát hiện QRS: Bước này rất quan trọng vì nếu bước này được thực hiện không chính
xác, các bước tiếp theo sẽ bị lỗi. Một chức năng phụ trợ được tính toán để phát hiện
QRS; nó dựa trên tám khách hàng tiềm năng độc lập. Các phức chất được phân loại bình
thường và bất thường để tạo ra một mẫu phức hợp QRS bình thường bằng mạch dẫn.
Ngoài ra, khoảng RR được đo và nhịp tim được tính toán.
 Xác định cuối sóng T: Điểm này rất quan trọng vì nó xác định kết thúc chu kỳ tim và được
sử dụng để đo khoảng QT.
 Nghiên cứu sóng P: Chương trình tìm kiếm sóng P trong tất cả các phân đoạn T-Q (từ
cuối sóng T đến khi bắt đầu phức hợp QRS tiếp theo) để biết liệu thời lượng của khoảng
PR có thay đổi hay không.
 Onsets and offsets: Những điểm này được xác định cho mỗi mép mái để đo thời lượng
của nó và để tính các đỉnh.
 Đo lường: Biên độ và thời lượng được đo cho mỗi đạo trình sóng bằng mạch dẫn. Ngoài
ra, độ lệch phân đoạn ST được đo cũng như các thông số khác.
Đầu ra của quá trình đo là như sau:
 Thời gian của phức bộ QRS bình thường.
 Thời lượng của khoảng PR.
 Thời lượng của khoảng QT.
 Nhịp tim (nhịp mỗi phút).
 Thời lượng của khoảng QTc.
 Thời lượng của sóng P, Q, R và R '.
 Biên độ của sóng P, P ', Q, S, R' và T.
 Biên độ lúc khởi động, giữa và bù của đoạn ST.
 QTr (%)
 Trục P/QRS/T/QRST
 Độ lệch Intrinsicoid (thời gian từ khi bắt đầu phức hợp QRS đến đỉnh của sóng R)
 Chiếu các trục điện trên mặt phẳng phía trước (sóng P, phức QRS và vectơ sóng T).
Ngoài ra, độ dốc của tâm thất cũng được đo.


Dây dẫn chu kỳ tim trung bình cũng được lưu trữ vì nó hữu ích cho các báo cáo in.
Bước cuối cùng là đánh giá các câu y tế với các biện pháp ECG được thực hiện trước đó. Phân
tích ECG tự động báo cáo một số lợi thế trong số đó là những ưu điểm sau:
 Tiết kiệm thời gian phân tích ECG trong việc thực hiện một số lượng lớn các xét nghiệm
của bác sĩ tim mạch
 Tính ổn định và tính đồng nhất trong phân tích ECG. Sự mệt mỏi của con người hoặc áp
lực lao động có thể khiến các chuyên gia không giải thích các ECG duy trì sự đồng đều
và bắt buộc. CARDIPIA ECG luôn áp dụng cùng một thuật toán và quy tắc để giải thích
ECG, do đó cung cấp kết luận ổn định hơn trong thời gian.
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Khả năng lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến bệnh nhân cho phép bạn nhận được báo
cáo xét nghiệm tương tự nhiều lần mà không cần lặp lại ECG. Thông tin này là một thành
phần có giá trị cho cơ sở dữ liệu ECG trong các ứng dụng nghiên cứu.
Giảm các thủ tục hành chính để phân tích và cung cấp điện tâm đồ cho bệnh nhân ngoại
trú và bác sĩ phụ trách bệnh nhân nội trú.

All Tất cả các tiêu chí y tế được sử dụng trong CARDIPIA ECG bao gồm từ một khuyến nghị
hoặc cảnh báo đơn giản về kết quả ECG, đến chẩn đoán đầy đủ về một thay đổi cụ thể tùy thuộc
vào các điều kiện hiện có. Đây là lý do tại sao các tiêu chí này có mức độ cụ thể khác nhau và có
thể bao gồm các cụm từ như "BỆNH LÝ KHÔNG CẦN THIẾT", "TƯƠNG THÍCH VỚI", "CÓ THỂ
XẢY RA ..." và "CÂN NHẮC ĐẾN ..." khi không có sự chắc chắn tuyệt đối về một bệnh lý cụ thể.
Trong những trường hợp này, bác sĩ nên xác định liệu các phép đo đã cho và các yếu tố bổ sung
khác không thể được tính bởi CARDIPIA ECG có được kết luận hay không.
CARDIPIA ECG đánh giá tất cả các tiêu chí y tế có tính đến tất cả các phép đo được thực
hiện trước đó và đưa ra kết luận tiêu chí nào là độc quyền hay không, do độ chính xác chẩn đoán
cao hơn loại bỏ các tiêu chuẩn khác.
Các tiêu chí này đã được nhóm lại như sau:
• Thay đổi nhịp tim
• Thay đổi trong các trục điện.
• Phì đại tâm thất phải hoặc trái.
• Khối trong não thất.
• Khối nhánh phải hoặc trái.
• Thay đổi đoạn ST.
• Sóng T thay đổi.
• Nhồi máu.
• Các trường hợp khác.
Không có cách nào các loại thiết bị này nên được coi là một thay thế cho các bác sĩ tim mạch,
đơn giản là vì chúng không phải. Chúng phải được coi là một công cụ hiệu quả hỗ trợ bác sĩ
chuyên khoa trong chẩn đoán vì chúng có hiệu quả cao trong việc phân loại tính chuẩn và chúng
cũng có độ nhạy cao để phát hiện các trường hợp bệnh lý. Điều này giúp bác sĩ xem xét các
trường hợp và máy chủ bình thường như một hướng dẫn để phân loại các trường hợp bệnh lý.
Khi các chỉ định điện tim là mơ hồ hoặc cực kỳ phức tạp, bác sĩ là người chẩn đoán cuối cùng.
Chú ý
Báo cáo phân tích ECG tự động sử dụng CARDIPIA ECG là một trong những công cụ có giá
trị để giúp bác sĩ giải thích ECG hiệu quả, nhưng chỉ khi kết hợp với tiền sử bệnh nhân chi tiết
và khám thực thể. Mọi thiết bị máy tính không thể phân tích dạng sóng ECG giống như thiết bị
não-mắt của con người. Một bác sĩ nên đọc lại và sửa báo cáo phân tích ECG tự động.
Chú ý: Phân tích
Tuyên bố về năng lực lâm sàng của ACC / AHA đã đề xuất việc giải thích máy tính ECG cho
các bác sĩ.
"Một số nghiên cứu đã kiểm tra tính chính xác của các chương trình phân tích ECG trên máy
tính và cho rằng phân tích máy tính không thể thay thế cho việc giải thích ECG của bác sĩ. Một
nghiên cứu có hệ thống về phân tích ECG trên máy tính được thực hiện vào năm 1991 đã chứng
minh rằng trung bình chương trình máy tính kém chính xác hơn 6,6% bác sĩ tim mạch trong việc
xác định phì đại tâm thất và nhồi máu cơ tim (MI). Những rối loạn trong nhịp điệu không được
đánh giá trong nghiên cứu đó, và kinh nghiệm cho thấy giải thích máy tính có tỷ lệ sai sót cao hơn
trong phân tích nhịp so với chẩn đoán MI và phì đại. Một nghiên cứu gần đây của Nhật Bản đã
báo cáo rằng tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả cao hơn 18 lần so với giải thích máy tính so với
đào tạo bác sĩ trong chẩn đoán ECG chính. Tuy nhiên, việc phân tích bằng máy tính có thể hữu
ích trong việc tính toán chính xác nhịp tim, khoảng thời gian dẫn và trục, miễn là xảy ra đọc quá
mức bằng tay . Do đó, mặc dù các phân tích máy tính về ECG có thể có giá trị bổ trợ hữu ích,
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chúng không thể thay thế cho các diễn giải bởi các chuyên gia điện tim có kinh nghiệm và không
nên được sử dụng trong việc đưa ra quyết định lâm sàng. "1)

1)

Báo cáo của Lực lượng đặc nhiệm ACC / AHA / ACP-ASIM về năng lực lâm sàng (Ủy ban ACC / AHA xây dựng Tuyên bố về năng lực lâm
sàng về điện tâm đồ và điện tâm đồ lưu động), Tuyên bố về năng lực của ACC / AHA, 2001: 104: 3169-3178.
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7 ECG gắng sức (tùy chọn mua thêm)
Nhấn
hai lần để chuyển CARDIPIA ECG sang chế độ Stress ECG (Tham khảo mục
5.5 Chế độ gắng sức). Trong trường hợp này, cần thiết lập kết nối giữa CARDIPIA ECG và máy
tính để cho phép truyền dữ liệu ECG để phân tích.

< Sơ đồ kết nối hệ thống >
Để được giải thích chi tiết về Hoạt động của Thử nghiệm gắng sức, vui lòng tham khảo Hướng
dẫn vận hành phần mềm gắng sức.
Chú ý
Nguy cơ có thể xảy ra do sự tổng hợp dòng rò khi cổng USB được kết nối với thiết bị bên
ngoài. Chỉ nên kết nối thiết bị máy tính phù hợp với tiêu chuẩn IEC / EN 60950.
Chú ý: Tín hiệu phẳng hoặc nhiễu
Để có được tín hiệu rõ ràng và đáng tin cậy, điều quan trọng là kết nối cáp bệnh nhân, điện
cực và gắn các điện cực trên da đúng cách trước khi hoạt động.
 Cắm phích cắm chuối của cáp bệnh nhân vào lỗ điện cực và nối chặt. Tín hiệu kém sẽ
được ghi lại nếu kết nối có thể bị nới lỏng.
 Kết nối cáp bệnh nhân với đầu nối bệnh nhân của thân máy chính. Tín hiệu kém sẽ được
ghi lại nếu kết nối có thể bị lỏng,
 Tín hiệu ECG phẳng và nhiễu sẽ được ghi lại khi các điện cực có thể không được gắn
không đúng cách. Tín hiệu ECG được ghi kém có thể là do lông và da khô. Đặt gel ECG
lên da trước khi gắn điện cực. Kẹp điện cực đặt ở chân phải phải được gắn chắc chắn để
giảm nhiễu điện AC. Bề mặt kim loại của các điện cực kẹp phải được gắn vào vùng mỡ
của chân và cổ tay. Việc gắn các điện cực ngực không thể tồn tại trong thời gian dài do
rò rỉ không khí nếu điện cực ngực không được gắn chắc chắn trên da.



Kiểm tra thiết bị bằng cách ghi tín hiệu kiểm tra 1 ㎷ nếu tín hiệu ECG phẳng hoặc nhiễu
sẽ được ghi với tệp đính kèm thích hợp. Nếu bạn có thể tìm thấy tín hiệu tương tự được
hiển thị trong hướng dẫn vận hành, phải kiểm tra kết nối cáp và điện cực của bệnh nhân.
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8 Bảo hành
Các thiết bị được thiết kế để giảm thiểu chi phí và thời gian cho dịch vụ sau bán. Để sử dụng
an toàn sản phẩm, dụng cụ phải được vận hành theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Nên
kiểm tra thường xuyên bởi nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất được ủy quyền. Thời hạn bảo hành
của thiết bị như sau:
 Bảo hành
o Thân máy chính: 1 năm
o Phụ kiện bao gồm cáp bệnh nhân và điện cực: 6 tháng
o Pin sạc: 6 months
 Bảo hành đặc biệt
Bảo hành không được áp dụng cho các điều kiện sau:
① Bất kỳ khiếm khuyết, hỏng hóc hoặc thiệt hại gây ra bởi sử dụng và bảo quản không đúng
cách và bảo trì không đầy đủ.
② Các bộ phận không được cung cấp chính hãng
③ Bất kỳ lỗi, hỏng hóc hoặc hư hỏng do thao tác sai không theo hướng dẫn sử dụng.
④ Việc sửa đổi hoặc thay thế bởi bên không được ủy quyền
Cảnh báo
Không được phép sử dụng thiết bị được cung cấp bởi bên thứ ba không xác định. Nhà
sản xuất không nên chịu trách nhiệm cho bất kỳ mối quan tâm về an toàn và hiệu suất.
 Không mở nắp thùng máy nếu không phải là nhân viên có thẩm quyền
Công tắc nguồn AC và công tắc chờ nên TẮT và dây nguồn AC nên được ngắt khỏi thiết bị
trước khi vệ sinh, bảo trì, mở hộp, thay pin, nạp giấy, v.v.


8.1. Làm sạch
① Rút phích cắm dây nguồn trước khi vệ sinh.
② Lau sạch bằng khăn ẩm và lau khô bằng vải mềm, sạch.
③ Không sử dụng amoniac, phenol hoặc acetone để bảo vệ vỏ và khóa phím màng khỏi bị hư
hại.
④ Không cho phép chất lỏng đi vào thân hộp của thiết bị ECG.
⑤ Đảm bảo rằng thiết bị ECG được phép sấy khô đúng cách trước khi cắm.

8.2. Vị trí kiểm tra thường xuyên
Điểm kiểm tra

Phương thức

Hiệu chuẩn
Đầu máy in nhiệt
Khóa

Tín hiệu 1 mV được ghi lại.
Kiểm tra in nhiệt là để kiểm tra các chấm bị cháy
Kiểm tra thao tác chính

8.3. Thay thế định kỳ
Để giữ hiệu suất bình thường của thiết bị, các bộ phận nên được thay thế định kỳ.
Ký mã hiệu
35010014

Tên

Tuổi thọ

Pin sạc

6
tháng

Lưu ý
Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy
theo điều kiện sử dụng. Thời lượng pin sẽ là
rút ngắn nếu pin sẽ được sạc dưới mức sạc
yêu cầu. Nên thay pin nếu thời gian hoạt
động của pin sẽ ngắn hơn 12 giờ.
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30TPH200
200SMOT2

Đầu máy in
nhiệt (TPH)
Động
cơ
bước

30 km
1000
Giờ

30MEMXXX

Bàn phím
màng

200,000
Lần
(5 năm)

300PWR03

Mô đun cấp
điện

5 năm

Các chấm nhiệt có thể bị hỏng nếu
mất điện đột ngột hoặc gây ra tĩnh
điện. TPH là phần dùng một lần.
Động cơ nên được kiểm tra hoặc thay thế
để tránh ghi lại bất thường trước thời gian
sống.
Thời gian sống được đo trên thời gian hoạt
động
(3 lần / trường hợp - 50 trường
hợp / ngày- 21 ngày / tháng)
Mô-đun nguồn nên được kiểm tra
hoặc thay thế sau thời gian sử
dụng.

8.4. Loại bỏ thiết bị
Biểu tượng WEEE, biểu thị bộ sưu tập riêng cho WEEE- Lãng phí thiết bị điện và
điện tử, bao gồm thùng có bánh xe gạch chéo, như hình dưới đây.
Biểu tượng được yêu cầu theo Điều 11 (2) của
Chỉ thị WEEE. Nó cũng được quy định theo tiêu
chuẩn Châu Âu EN50419: 2005.
Biểu tượng này cho biết rằng khi người dùng cuối
muốn loại bỏ sản phẩm này, nó phải được gửi đến
các cơ sở thu gom riêng để thu hồi và tái chế. Bằng
cách tách sản phẩm này khỏi chất thải loại hộ gia đình
khác, khối lượng chất thải được gửi đến lò đốt hoặc
chất thải sẽ được giảm và do đó tài nguyên thiên
nhiên sẽ được bảo tồn.
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9 Dịch vụ bảo trì và sửa chữa
Các thông tin sau nên được chuyển đến người ủy quyền dịch vụ:
② Serial number
③ Thông tin chi tiết về việc hỏng hóc
④

Thông tin liên lạc

Công ty CP XNK Bảo Minh
P1702 – tòa nhà HH2 Bắc Hà – 15 Tố Hữu – Thanh Xuân – Hà Nội
SĐT: 0243 543 0822,
Homepage: www.baominhmedical.com.vn e-mail: baominhmedical@gmail.com

9.1. Vấn đề nhiễu

9.1.1. Nhiễu cho chỉ một đạo trình
Quy trình kiểm tra:
① Kiểm tra hiệu chuẩn 1 mV (Tham khảo Bản ghi hiệu chuẩn 10.2.7). Vấn đề có thể do cáp
bệnh nhân kém, kết nối điện cực hoặc gắn điện cực nếu tín hiệu hiệu chuẩn sẽ được ghi
lại chính xác.
② Kiểm tra quy trình gắn cáp hoặc điện cực bệnh nhân
③ Đảm bảo rằng cáp bệnh nhân được kết nối với thiết bị chắc chắn.

* Tiếng ồn có thể do kết nối lỏng lẻo
④ Kết nối giữa phích cắm chuối của cáp bệnh nhân và lỗ điện cực
CHÚ Ý
Phần lò xo hở ra của phích cắm chuối nên được đặt vào lỗ của điện cực và nối bằng vít chặt.
Kiểm tra kết nối trước khi ghi tín hiệu ECG. Tiếng ồn có thể được gây ra bởi kết nối nới lỏng
trong lỗ.
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④ Các điện cực phải được gắn trên da rất chắc chắn. Nếu không, tiếng ồn có thể được gây
ra.

* nhãn và màu: Tiêu chuẩn Châu Âu (Tiêu chuẩn Mỹ)
CHÚ Ý
Điện cực ở chân phải N (RL) phải được gắn rất chắc chắn. Tất cả các tín hiệu mạch dẫn khác sẽ bị
nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do gắn kém.
⑤ Gel ECG sẽ được bôi trên da trước khi gắn điện cực.
CẢNH BÁO: Không bôi cồn lên da trước khi gắn điện cực. Độ dẫn điện có thể bị suy giảm.

9.1.2. Nhiễu cho tất cả các đạo trình
① Tiếng ồn có thể được gây ra bởi các điện cực chi (RA, LA, LF, RF) hoặc cáp bệnh nhân.
② Gắn các điện cực chi trên vùng cơ mềm của chi.
③ Làm sạch gel ECG trên da và trên phần kim loại của điện cực sau khi sử dụng. ECG kém
có thể được gây ra bởi gel ECG rắn.
④ Chú ý gắn chắc điện cực phải (RF)
⑤ Kiểm tra kết nối giữa và thân máy chính
CHÚ Ý

① Đảm bảo gắn các điện cực trên da để có được tín hiệu ECG đáng tin cậy.
② Cáp và điện cực của bệnh nhân phải ổn định trong khi ghi.
③ Cáp bệnh nhân nên được kết nối chặt chẽ với thiết bị chính.
④ Không bao giờ sử dụng cồn trên da.
⑤ Bệnh nhân không nên nằm xuống miếng đệm điện trong khi vận hành.
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⑥ Chỉ nên sử dụng cáp bệnh nhân và điện cực được cung cấp bởi nhà sản xuất. Mặt khác,
nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi và hư hỏng bằng cách sử dụng các phụ
kiện trái phép.

9.2. Pin sạc
Pin có thể sạc lại sẽ tự động được sạc bởi bộ sạc bên trong bất cứ khi nào kết nối nguồn.
Màu LED của chỉ báo mức pin sẽ được thay đổi thành màu xanh lá cây khi pin sẽ được sạc đầy.
Thời gian sạc có thể được yêu cầu khoảng 12 giờ dưới nhiệt độ phòng bình thường. Thời gian
hoạt động sẽ là khoảng 1-2 giờ để ghi âm liên tục bằng cách sử dụng pin sạc đầy. Nên thay pin
mới nếu thời gian hoạt động sẽ được rút ngắn cho pin được sạc hơn 12 giờ.

9.3. Giải thích biểu tượng
9.3.1. Biểu tượng phía trước
Biểu
tượng

Mô tả
Bật nguồn (IEC 60417-5264)
Tắt nguồn (IEC 60417-5265)
Đèn báo nguồn, Chế độ chờ: Cam, Hoạt động: Xanh lục
Chỉ báo về tình trạng sạc. Trong khi sạc: Cam, Sạc đầy: Xanh

9.3.2. Nhãn bên phải
Nhãn

Mô tả
Loại CF áp dụng một phần
: Bảo vệ máy khử rung tim (Type CF) (IEC 60417-5336)
: Thận trọng : biểu tượng sự thận trọng (ISO 7000- 0434 A)
. cổng USB & Mini USB
: "BẬT"(nguồn): Để biểu thị kết nối với nguồn điện, ít nhất là đối với
các công tắc nguồn chính hoặc vị trí của chúng và tất cả các trường
hợp liên quan đến an toàn. (IEC 60417-5007)
: "TẮT"(nguồn): Để biểu thị ngắt kết nối với nguồn điện, ít nhất là
đối với các công tắc nguồn chính hoặc vị trí của chúng và tất cả các
trường hợp liên quan đến an toàn. (IEC 60417-5008)
Ổ cắm điện xoay chiều
Áp dụng dải điện áp và tần số cho AC
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Nhãn

Mô tả
Tính đẳ
ẳng thế: Để xác định các thiết bị đầu cuối, khi đượ
ợc kết nối
b phận khác nhau của thiết bị hoặcc ccủa một
vớii nhau, mang các bộ
thiết bị đến
đ cùng một tiềm năng, không nhất thiết phải là mặt đất, ví
k cục bộ (IEC 60417-5021)
dụ:: cho liên kết

9.3.3. Nhãn bên trái
Nhãn

Mô tả
Loại CF áp dụng một phần
: Bảo
B vệ máy khử rung tim (loại CF) (IEC 60417-5336)
5336)
:Chú
Chú ý : Biểu thị sự thận trọng (ISO 7000- 0434 A)
Cần gạtt để
đ mở nắp máy in

9.3.4. Biểu tượng nhãn phía dưới
Nhãn

Mô tả
Ngày sản xuất (ISO15223(ISO15223
1:2016 symbol 5.1.3)

Nhãn

Mô tả
Tư vấn hướng dẫn
n ssử dụng
(ISO15223-1:2016
1:2016 symbol 5.4.4)

Ngày sử dụng (ISO15223(ISO15223
1:2016 symbol 5.1.4)

ư rác chung
chung. Thu
Không xử lý như
thập theo quy tắc địa
a phương
phương.

Giới hạn nhiệt độ
ộ (ISO152235.3.7)
1:2016 symbol 5.

(ISO15223-1:2016
Nhà sản xuất (ISO15223
symbol 5.1.1)

Đại diện ủy quyề
ền trong cộng
đồng châu Âu (ISO15223(ISO15223
1:2016 symbol 5.1.2)

NOTIFIRD BODY
TŰV SUD dịch vụ sả
ản phẩm

0123

Ký mã hiệu (ISO15223(ISO15223
1:2016 symbol 5.1.7)

9.3.5. Biểu tượng hộp bao bì
Nhãn

Ý nghĩa

Liên hệ nhà sản xuất

SĐT : 82-42-936-7201

Môi trường vận chuyển
và lưu trữ

Độ ẩm và không khí lưu trữ
Giữ khô thoáng (ISO15223-1:2016
1:2016 symbol 5.3.4)
Cẩn thận hàng dễ vỡ (ISO15223-1:2016
1:2016 symbol 5.3.1)
Không xếp chồng quá 5 hộp

Sự điều
khiển

Hướng đặt để (ISO780, 00470)
Chú ý xử lý
Không sử dụng dụng cụ nhọn
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10 Thông số kỹ thuật
Máy in nhiệt độ phân giải cao với 8 dots/㎜
3 hoặc 1 kênh
63 ㎜ rộng x 30 m dài, loại cuộn
5, 10, 20, 40 ㎜/㎷
5, 10, 25, 50 ㎜/s
Tự động hoặc thủ công
Đã lọc : 0.5~30 ㎐ (Nhiễu cơ bản, giao thoaEMG và AC)
Phản hồi thường xuyên
Chưa lọc : 0.05~150 ㎐
Hệ thống ghi
Định dạng ghi
Giấy ghi
Độ nhạy
Tốc độ ghi
Ghi ECG

Kiểm tra tự động

Để kiểm tra hệ thống ECG bằng tín hiệu nội bộ 1㎷

Ghi dẫn ECG
Tắt nguồn tự động

12 dẫn tiêu chuẩn: I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6
5 phút từ lần hoạt động cuối cùng

Chuyển đổi A/D

AC 100-240V±10 %, ~50/60 ㎐ tích hợp pin sạc (19.2VDC 1000mA
NiMH)
16 bits

Hiệu suất

IEC60601-2-25

Loại bảo vệ chống
điện giật

Loại I (Mức độ bảo vệ chống điện giật: loại áp dụng CF)

EMC
Rò rỉ bệnh nhân
hiện tại

Nhóm 1, loại A

Nguồn điện

Ít hơn 10 ㎂

Kích thước (RxCxD)

USB để kết nối các thiết bị bên ngoài và cập nhật từ xa trên hiện
trường. Xét nghiệm gắng sức tim và kết nối PCNet hiện được hỗ trợ
Bản ghi kiểm tra tự động có thể được lưu vào bộ nhớ trong lên tới
1000 trường hợp. Kết quả kiểm tra và phân tích hồ sơ bệnh nhân có
thể được gửi đến máy tính bằng PCNet
314 x 253 x 85 (đơn vị : ㎜)

Trọng lượng

2.5 kg bao gồm pin

Nhiệt độ

Làm việc(+10 ~ +40) Lưu trữ (-20 ~ +60)

Độ ẩm tương đối

Làm việc (+10 ~ +80%) Lưu trữ (+10 ~ +90%)

Áp suất không khí

50 ~ 106kPa

Cổng USB (tùy chọn)
Thông tin bệnh nhân

Phụ kiện tiêu chuẩn
Ký mã
hiệu
35010001

Mục

Cái

Mô tả

Cáp bệnh nhân

1

Cáp 10 đầu

35010002
35010003

Điện cực chân tay
Điện cực ngực

4
6

Loại kẹp
Loại hút cao su

35010063

Giấy in

1

Loại cuộn

35010008

Cáp nguồn

1

1.8 m

Cảnh báo
Tất cả các phụ kiện phải được cung cấp cùng với sản phẩm do TRISMED cung
cấp hoặc, trong trường hợp mua riêng lẻ, sản phẩm phải tuân thủ EMC và các yêu
cầu đối với sản phẩm.
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