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An Toàn
Người sử dụng nên đọc các cảnh báo sau để đảm bảo vận hành đúng và an toàn trước khi lắp
đặt và sử dụng.
Cảnh báo: Những câu lệnh cảnh báo mô tả các điều kiện hoặc hành động có thể dẫn đến thương
tật hoặc mất mạng.
Chú ý: Các lời cảnh cáo mô tả các điều kiện hoặc hành động có thể làm hỏng thiết bị hoặc mất
dữ liệu.
Lưu ý: Ghi chú chứa thông tin bổ sung về cách sử dụng.

Cảnh báo
Không tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị trong khi đang sử dụng thiết bị cho bệnh nhân.
• Không bao giờ mở hộp dụng cụ. Người sử dụng không được tiếp cận bên trong thiết bị. Không
được sửa đổi thiết bị. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi nào. Trong trường
hợp có rối loạn chức năng, hãy liên hệ với kĩ thuật viên có trình độ.
• Không bao giờ sử dụng dụng cụ này chung với các chất gây mê dễ cháy, các hóa chất được lưu trữ,
bình khí oxy cao áp hoặc khí gas. Việc làm vỡ thiết bị có thể gây ra cháy hoặc nổ.
• Không nhúng dụng cụ vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào. Giữ thiết bị tránh xa các chất lỏng.
• Không tháo dây cáp bệnh nhân ra khỏi thiết bị trong khi đang vận hành.
• Không sử dụng dụng cụ trong vòng 5 phút sau khi sử dụng máy khử rung.
• Dụng cụ có thể được gửi lại cho nhà sản xuất để tái chế, thải bỏ hoặc được xử lý theo luật quốc gia
sau thời gian sử dụng.
• Cần chọn các điện cực bề mặt tiềm năng sinh học như AgCl hoặc Ag-AgCl được đặt tiếp xúc với
da và không gây hại đối với mô sống.
• Tháo tất cả các điện cực ra khỏi da và đảm bảo rằng người điều khiển phải tắt thiết bị và đưa bệnh
nhân ra trước khi sử dụng máy khử rung, MRI, CT, X-ray hoặc
thiết bị y tế khác. Thao tác sai có thể gây ra sốc điện hoặc khiến bệnh nhân bị bỏng
• Không bao giờ để trẻ em chạm vào pin. Không vứt pin vào ngọn lửa.
• Tránh tiếp xúc với nước, áp suất khí quyển cao, độ ẩm và nhiệt độ quá mức, môi trường nước muối
hoặc bụi.
• Tránh đặt thiết bị trên bề mặt có bề mặt ăn mòn hoặc điện.
• Thiết bị phải được bảo trì và sửa chữa bởi kĩ thuật viên có trình độ. Nếu phát hiện lỗi, không sử
dụng thiết bị cho đến khi lỗi được phục hồi.
• Không sử dụng các loại dây cáp bệnh nhân khác với dây cáp được cung cấp bởi nhà sản xuất.
Cảnh báo: Áp dụng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em.
• Không sử dụng các điện cực có diện tích dẫn khô.
• Không bao giờ làm sạch da bằng cách sử dụng rượu hoặc chất đánh bóng.
• Để giảm thiểu kích ứng da :
*

Không gắn điện cực vào da nhạy cảm

* .Không được gắn điện cực ở cùng một vị trí trên da.
*

Thường xuyên kiểm tra phần da đã dùng thiết bị

Cảnh báo
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Điều kiện môi trường
Nhiệt độ

Độ ẩm

Vận chuyển và
lưu kho

-20℃ đến +60℃, +10 đến +95%
(không ngưng tụ)

Hoạt động

+10℃ đến +45℃ +10% đến +95%
( không ngưng tụ )

Đánh giá
Bảo vệ thiết bị khỏi rung lắc và
va đập trong khi vận chuyển

Sử dụng thiết bị theo mô tả và hướng dẫn của bác sĩ
• Sử dụng dụng cụ theo mô tả và hướng dẫn bác sĩ.
• Thiết bị này ghi lại tín hiệu ECG được thiết kế và chứng nhận chỉ áp dụng cho mục đích chẩn
đoán tim của bác sỹ có thẩm quyền. Không được áp dụng vào các mục đích khác gây ra do sử
dụng sai mục đích.
• Chú ý đọc hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành.
• Yêu cầu bác sĩ mô tả những bệnh nhân sau trước khi sử dụng thiết bị này.
- Bệnh nhân được cấy ghép thiết bị y tế
- Trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ có thai
- Bệnh nhân mắc một số bệnh
• Ngừng vận hành thiết bị ngay lập tức nếu bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng bất thường nào
trong quá trình sử dụng.
• Không sử dụng dụng cụ ở nơi không thích hợp.
• Tránh sốc và vi phạm để sử dụng hợp lý.
Không bao giờ mở vỏ máy hoặc tháo rời thiết bị bởi những người không có thẩm quyền. Hãy
liên lạc với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối nếu dụng cụ này có vấn đề.
• Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và vận hành.
• Dụng cụ nên được vận hành bởi bác sĩ và kĩ thuật viên có trình độ.
• Việc sử dụng dụng cụ phải được thực hiện với các dụng cụ và thiết bị phù hợp.
• Cần chú ý đặc biệt khi gắn các ống hút điện cực ngực có thể gây ra vết thâm tím trên bệnh
nhân (với da nhạy cảm) khi được gắn vào da bệnh nhân.
• Dụng cụ có thể không hoạt động bình thường khi sử dụng kết hợp với các thiết bị khác phát ra
trường điện từ mạnh.
• Dụng cụ này được thiết kế để ghi lại hoặc hiển thị tín hiệu ECG thích hợp để chẩn đoán. Thiết
bị này bao gồm các mạch bảo vệ để nhiễu sóng hoặc nhiễu thoáng qua có thể xuất hiện trên
đường dây đầu vào hoặc đường dây điện của dụng cụ trong những điều kiện nhất định không
ghi lại hoặc hiển thị tín hiệu ECG liên tục.
• Người sử dụng phải chú ý đến khử rung tim.
• Người sử dụng phải chú ý không để rơi dụng cụ
• 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 gom chúng theo quy định của địa phương.
• Trẻ em hoặc người không có thẩm quyền không được chạm hoặc vận hành dụng cụ.
• Liên hệ với nhà sản xuất khi thiết bị rơi hoặc va chạm.
• Không bao giờ sử dụng thiết bị trong khi MRI hoạt động. Điều này có thể gây bỏng da.

Chú ý
Lưu ý rằng TRISMED sẽ cung cấp điện cực ECG làm phụ kiện chuẩn có thể sử dụng 24 giờ. Bác sĩ nên
đảm bảo rằng liệu thời gian dự kiến có vượt quá thời gian dùng điện cực tối đa hay không. Ví dụ, các điện
cực mới nên được thay thế mỗi 24 giờ nếu cần thời gian ghi lại để kéo dài trong 24 giờ bằng cách sử dụng
các điện cực sử dụng 24 giờ.
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1. GIỚI THIỆU
Máy điện tim (holter) 12 kênh Cardicode300H, sau đây gọi là Hệ thống Cardicode, được thiết kế để thực
hiện kiểm tra điện tâm đồ trong thời gian dài. Nó được thiết kế để thu thập và nghiên cứu tín hiệu điện tim của
bệnh nhân mà không làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của họ trong thời gian 24, 48 hoặc 72 giờ. Hệ thống
này có thể được sử dụng trên bệnh nhân mà không có bất kỳ giới hạn về tuổi tác hoặc giới tính. Thử nghiệm
Holter là một trong những công cụ được các bác sĩ sử dụng nhiều nhất để chụp nhịp tim bất thường. Không có
rủi ro cho bệnh nhân vì nó là một phương pháp quét không xâm lấn.
Hệ thống Cardicode chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế chuyên khoa. Khi kiểm tra này được chỉ định, bệnh
nhân nên đến khám tại cơ sở chăm sóc sức khoẻ nơi bác sĩ hoặc y tá sẽ đặt thiết bị ghi và hướng dẫn cho họ về
các biện pháp phòng ngừa trong khi mang nó. Bệnh nhân đeo thiết bị này trong khi thực hiện các hoạt động
thông thường của mình và sau một khoảng thời gian thường là 24 giờ và đến 72 giờ, quay trở lại cơ sở y tế để
lấy thiết bị của nhân viên chuyên khoa và tải dữ liệu đã được ghi lại để phân tích.
Sử dụng một hệ thống ECG Holter dài hạn rất hữu ích cho:
- Chẩn đoán, kiểm soát và theo dõi bệnh thiếu máu cục bộ.
- Chẩn đoán các loại loạn nhịp hoặc rối loạn dẫn truyền.
- Ghi nhận hiệu quả điều trị của các thuốc chống loạn nhịp và chống thiếu máu.
- Theo dõi bệnh nhân với máy tạo nhịp tim.
- Đánh giá các triệu chứng có thể hoặc không liên quan đến các sự kiện điện.
- Phát hiện các vấn đề về điện liên quan đến chẩn đoán bệnh tim.

1.1 Đặc điểm chung

Cardicode300H được tạo bởi một máy ghi âm và một phần mềm phân tích.
a. Máy ghi âm
Cho phép thu thập và lưu trữ tín hiệu ECG của bệnh nhân. Sau khi thu được tín hiệu ECG, máy ghi âm
được kết nối với máy tính thông qua cổng USB. Dữ liệu được ghi lại được tải xuống bằng phần mềm
phân tích và được tự động phân tích.
b. Phần mềm thiết bị phân tích
Phần mềm phân tích nhận được hồ sơ ECG qua cổng USB của máy tính từ máy ghi âm và được lưu trữ
trên đĩa cứng để tiếp tục xử lý. Nó cung cấp cơ sở để xem, chỉnh sửa và phân tích việc giải thích ECG bởi
chuyên gia.

1.2 Thông số kĩ thuật sản phẩm
Máy ghi âm cho phép ghi lại tín hiệu ECG trong cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. Nó nhẹ và có thể mang
được.
Máy ghi âm có thể ghi 3 kênh hoặc 12 kênh ghi theo cáp đã sử dụng và cấu hình các thiết lập hiện tại của nó (xem
hình 2.1)

Hình 2.1 Máy ghi âm Cardicode 300H
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1.2.1. Các đặc điểm
Tính đến 72 giờ ghi âm đầy đủ
- Tốc độ lấy mẫu có thể định cấu hình (250/500/1000)
- Giao diện USB để thiết lập hồ sơ và dữ liệu tải về mới
- Hiển thị sóng ECG thời gian thực trong quá trình ghi hình
- Phân tích phân đoạn ST với phát hiện các đợt ST trong tất cả các chỉ dẫn
- HRV trong các lĩnh vực thời gian và tần số
- QT và phân tích phân tán QT không gian
- Phân tích HRT
- Bộ phân tích chức năng của Pacer
- Công cụ đồ họa để hiển thị sóng ECG chất lượng cao
- Tùy chọn trên màn hình để dừng lại khi ghi ECG
- Cảm biến gia tốc gắn liền để ghi lại vị trí cơ thể bệnh nhân
- Tích hợp vào hệ thống CardiOffice để quản lý bệnh nhân và nghiên cứu dữ liệu
- Báo cáo tới máy in, tệp PDF, PNG và JPG với khả năng gửi email
- Chuyển sang định dạng độc quyền và tiêu chuẩn (DICOM, aECG (XML), ISHNE)
1.2.2. Các bộ phận của máy ghi âm
Đầu ghi được tuân theo các phần sau:
a. Hệ thống các phần và chức năng

Số.
①
②
③
④

Tên

Chức năng

Màn hình LCD

Cấu hình máy thu và hình ảnh tín hiệu ECG

Green LED

Chỉ báo ghi hình (nhấp nháy mỗi 5 giây)

Patient Mark Key /

Trong quá trình thiết lập đầu ghi, phím này hoạt động như
chức năng quay lại. Trong quá trình ghi âm, vị trí quan trọng
này sẽ đánh dấu kết quả bệnh nhân trong tín hiệu ECG
Trong quá trình cấu hình phím này thực hiện chức năng UP
trong mọi danh mục và bảng điều khiển.

Back
Up

)
)
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⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

On Key /
Enter

)

Down

)

Patient Cable connector (
Đầu nối cáp bệnh nhân )

Phím này quay về đầu ghi. Trong quá trình cấu hình phím
này chấp nhận và thực hiện hành động đã chọn. Trong khi
ghi âm bằng cách nhấn giữ trong thời gian ngắn máy ghi âm
sẽ hiển thị trạng thái ghi hiện tại. Khi nhấn giữ phím lâu hơn
5 giây, một danh mục thử nghiệm bỏ chặn sẽ được hiển thị
để cho phép phép thử được hủy bỏ trước khi hết thời gian
thiết lập cấu hình.
Trong quá trình cấu hình phím này thực hiện chức năng
DOWN trong mỗi bảng chọn và điều khiển.
Cáp bệnh nhân để nhận tín hiệu ECG từ cơ thể bệnh nhân.
Cáp USB mini phải được ngắt kết nối khỏi máy ghi âm
trước khi kết nối cáp bệnh nhân.

Mini USB connector
Được sử dụng để tải xuống bản ghi ECG sau khi thử
(Đầu nối cổng USB mini) nghiệm được hoàn thành. Cần phải tháo cáp ECG bệnh
nhân trước khi kết nối cáp USB mini.
Battery cover /
compartment
(Ngăn pin/ nắp
pin )

Nắp pin và ngăn chứa pin cho 2 pin AA (Alkaline / NiMH)

a.. Phụ tùng và chức năng
Số

Tên

Chức năng

①

Cáp bệnh nhân để nhận tín hiệu ECG từ cơ thể bệnh
Patient cable( Cáp
nhân qua các điện cực sẵn có.
bệnh nhân)
Disposable elec trodaanj Sẽ được gắn trực tiếp vào cơ thể của bệnh nhân để mang
(Điện cực sẵn có)
tín hiệu ECG đến cáp bệnh nhân.

③

Pouches (Túi)

②

Để tạo thuận lợi cho việc ghi lại và bảo vệ thiết bị.
Thẻ nhớ Micro SD định dạng FAT32 để lưu trữ tệp hồ sơ.
Thông tin ghi lại có thể được truy cập thông qua đầu nối mini
USB. Thẻ micro SD cũng có thể được lấy ra khỏi ngăn chứa
pin.

④

Micro SD Card
(Thẻ nhớ SD)

⑤

Alkaline Batteries
( Pin A)

⑥

Mini USB cable
(Cáp USB mini )

Cho phép kết nối máy ghi ECG Holter với máy PC để tải dữ
liệu đã ghi.

⑦

CD

Chương trình phân tích Holter

⑧

Protection key
( Khóa bảo vệ )

Software key ( Phím bảo vệ )

Bản ghi dữ liệu được cung cấp bởi 2 pin AA (alkaline)
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2. Bắt đầu
Bước 1 : Sự chuẩn bị
1.1

Chuẩn bị cho bệnh nhân

Chú ý : Chuẩn bị cho bệnh nhân và đặt điện cực phù hợp rất quan trọng để có được một ECG chất lượng cao
- Chuẩn bị vị trí đặt điện cực bằng cách loại bỏ dầu và kem dưỡng ra khỏi da. Nếu cần thiết, cạo râu khu
vực nơi đặt điện cực.
- Làm sạch da tại vị trí đặt bằng một miếng xốp pha cồn
- Làm khô khu vực bằng vải không có sệt
1.2

Thẻ kĩ thuật số an toàn (Thẻ SD)
Dữ liệu ECG được lưu trữ trên thẻ Micro SD nằm trong pin.
Dữ liệu ECG bây giờ có thể được đặt vào một đầu đọc thẻ và nạp vào phần mềm Holter để phân tích.
Cardicode300H lưu trữ dữ liệu ECG vào một thẻ SD chuẩn với dung lượng từ 4GB trở lên.
Để lắp thẻ SD, tháo nắp đậy pin ở mặt sau của máy ghi âm và lắp nó lên như trong hình dưới đây.
Đẩy nó vào khe cho đến khi nó khớp vào vị trí. Để tháo thẻ SD, đẩy thẻ vào khe và thẻ sẽ thả ra.
Sau đó bạn có thể kéo thẻ ra khỏi khe. Phải tháo pin ra trước khi lắp hoặc tháo thẻ SD
Chú ý:
Đảm bảo rằng bạn không ép thẻ vào; Nếu bạn cố cho thẻ vào ngược hoặc cố lấy thẻ ra bằng cách kéo nó
có thể làm hỏng đầu nối bên trong máy ghi âm.

1.3. Lắp pin
CARDICODE300H sử dụng hai pin loại alkaline AA. Để cài đặt pin, hãy tháo nắp pin ở mặt
sau của thiết bị và đặt như được hiển thị trên vị trí bố trí đúc bên trong khoang chứa pin.
Trong mỗi lần kiểm tra lưu lượng ít nhất 2500 mAh hoặc hai pin kiềm mới có độ tương tự cũng có thể được
sử dụng để thực hiện một bản ghi.
Nếu pin có điện, nhưng quá yếu để chạy nghiên cứu, máy ghi âm sẽ hiển thị cảnh báo pin thấp. CARDICODE300H
theo dõi điện áp pin trong quá trình nghiên cứu. Nó sẽ chạy đến dưới mức chấp nhận được. Khi điều này xảy ra,
CARDICODE300H sẽ tắt.
Khi pin đã được lắp vào máy ghi sẽ nhập vào trạng thái tiêu thụ điện năng thấp, đèn LED sẽ nhấp nháy chỉ một lần
và màn hình LCD sẽ vẫn tắt.
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QUAN TRỌNG: Pin phải được sạc đầy trước khi bắt đầu lần ghi tiếp theo, nếu yêu cầu này
không được đáp ứng, bản ghi có thể kết thúc trước khi thời gian lập trình hoàn
thành.
IMPORTANT: Tháo pin sau khi bản ghi được hoàn thành và tải xuống máy PC. Điều này sẽ
ngăn không cho máy ghi âm bị hư hỏng do rò rỉ pin.
Chú ý
Thời gian hoạt động của pin có thể khác nhau tùy theo điều kiện tần số lấy mẫu.
Độ phân giải

Tần số

Thời gian hoạt động

Cao

1000Hz

Tối đa 24 giờ.

Trung bình

500Hz

Tối đa 72 giờ.

Thấp

250Hz

Tối đa 72 giờ.

* Cài đặt độ phân giải có thể được chọn trong phần Mode (

).

Chú ý
- Chỉ nên tháo pin hoặc thay thế pin bởi người có thẩm quyền.
- Cất pin đã tháo ra ở nơi có nhiệt độ khoảng 25 ℃.
- Không để trẻ em chạm vào.
- Không làm rơi hoặc sốc pin.
- Khi không sử dụng, không để pin vào máy ghi âm
Chú ý : Sử dụng pin NIMH.
- Nếu bạn chọn pin NIMH, bạn cần bộ sạc có thể sạc lại được.
- Bạn cần phải tự mình mua bộ sạc.
Bước 2. Kết nối cáp bệnh nhân
Kết nối dây cáp bệnh nhân với đầu nối cáp bệnh nhân của sản phẩm.
Cáp chỉ có thể được chèn vào một hướng, và sẽ dễ dàng hơn khi lắp vào đúng vị trí.

Chú ý :
- Không được ngắt dây cáp bệnh nhân khỏi thiết bị trong khi đang vận hành.
- Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối chặt trước khi vận hành không. Tiếng ồn có thể gây
ra do kết nối bị lỏng.
Chú ý : Hình ảnh cho cáp bệnh nhân
a. 7 dây dẫn cáp bênh nhân cho 3 kênh
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b. 10 dây dẫn cáp bệnh nhân cho 12 kênh

Bước 3. Vận hành sản phẩm
3.1

Hiển thị LCD
Khi bạn ấn vào phím

, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới đây trong 2 giây.

Chú ý :
•
Khi pin được lắp, hãy khởi động phần mềm cho máy ghi âm.
•
Khi khởi động xong, màn hình LCD sẽ tắt.
•
Sau 2 giây menu chính sẽ xuất hiện.

Biểu tượng

Chức năng
Thời gian hiện tại
Tình trạng thẻ Micro SD
Tình trạng pin (Đầy, Trung bình, Thấp)
Bắt đầu 1 sự thiết lập mới
Để xem và sửa đổi tất cả các cài đặt
Hiển thị các thông tin về máy ghi hotler
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Tắt nguồn máy ghi hotler
Để di chuyển giữa các tùy chọn sử dụng các nút như mô tả dưới đây:
-

Lên:

·

Tùy chọn:

·
Xuống:
Quay lại: Trong menu, nút Mark sẽ được dùng như là hành động Quay lại

Hình 4.1: vị trí các biểu tượng
3.2 Cài đặt (
)
Để cài đặt máy ghi như màn hình ban đầu, hãy chọn tùy chọn Settings, sau đó màn hình cài đặt sẽ xuất hiện
(xem hình ảnh bên dưới).

Sử dụng phím

và

để di chuyển giữa các tùy chọn có sẵn. Dùng

Giải thích chi tiết về mọi lựa chọn sẽ được trình bày như sau:
a.

- Ngôn ngữ
Cho phép cài đặt ngôn ngữ cho máy ghi.

b.
Cho phép chọn loại máy điều hòa nhịp tim.
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để chọn các cài đặt đã chọn

c.
Cho phép chọn độ phân giải tín hiệu thu âm của máy ghi âm .

Độ phân giải cao (High): Bằng cách chọn tùy chọn này, máy ghi âm sẽ nhận được tín hiệu
ECG với tốc độ 1000 Hz. Thời gian ghi âm cũng sẽ được giới hạn đến 24 giờ.
Độ phân giải trung bình (Mid): Bằng cách chọn tùy chọn này, máy ghi âm sẽ nhận được tín
hiệu ECG với tốc độ 500 Hz. Thời gian ghi âm lên đến 72 giờ.
Độ phân giải thấp (Low): Bằng cách chọn tùy chọn này, máy ghi âm sẽ nhận được tín hiệu ECG
với tốc độ 250 Hz. Thời gian ghi âm tối đa đến 72 giờ.

d.
Cho phép chọn số lượng các kênh để tiến hành ghi lại. Tùy chọn được chọn phải được kết
hợp với cáp bệnh nhân cái mà sẽ được dùng cho thử nghiệm.

Máy ghi có thể ghi 3 kênh hoặc 12 kênh ECG đồng thời tùy thuộc vào cáp bệnh nhân được
sử dụng để thử nghiệm. Máy ghi sẽ được cung cấp một dây cáp bệnh nhân 7 dây dẫn cho 3
kênh và 10 dây dẫn bệnh nhân cho 12 kênh.
Lựa chọn tùy chọn này phải phù hợp với loại cáp đang được sử dụng trong thử nghiệm.
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e. Electrodes – Điện cực
Cho phép lựa chọn vị trí các điện cực cho một bản ghi 3 kênh. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho
một nghiên cứu 3 kênh

*

Tham khảo Bước 5. Định vị điện cực , a

*

Tham khảo Bước 5. Định vị điện cực , b

f. Battery - Pin
Cho phép chọn loại pin nào đang được sử dụng để cấp nguồn cho máy ghi âm. Thông tin
này rất quan trọng để kiểm tra chính xác tình trạng pin trước khi bắt đầu ghi và trong quá trình
kiểm tra.

g. Date/Time – Ngày/ thời gian
Cho phép điều chỉnh ngày và thời gian của máy ghi âm. Thông tin này sẽ vẫn cập nhật
ngay cả khi máy ghi không có pin.
Thay đổi giá trị của mục đã chọn bằng cách nhấn
đã chọn, nhấn

và

. Khi kết thúc mục

để di chuyển sang mục khác.

QUAN TRỌNG :
Thông tin này được sử dụng như là thông tin thời gian thực trong suốt quá trình kiểm tra và nó phải được

thiết lập thật đúng trong mọi thiết bị mới.
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3.3

About(

)

Chỉ ra thông tin sau về máy ghi âm

3.4

Power

- Tắt nguồn

Tắt nguồn thiết bị.

Chú ý :

Nếu bạn cần bắt đầu lại quá trình cài đặt, hãy lắp lại pin.

Bước 4. Đặt điện cực
Kết nối máy ghi âm với bệnh nhân.
Vị trí của các điện cực khác nhau tùy thuộc vào việc bạn muốn thực hiện với 3 hoặc 12 dây dẫn và lần
lượt có thể khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn muốn kiểm tra.
Đặt điện cực là một phương diện để xác định chất lượng thu tín hiệu ECG.
Vui lòng đọc phần này trước khi vận hành thiết bị lần đầu tiên
Chú ý :
1). Chuẩn bị vị trí điện cực bằng cách loại bỏ dầu, và kem dưỡng da ra khỏi da. Nếu cần thiết, cạo
lông khu vực nơi đặt điện cực.
2). Làm sạch da ở vị trí đặt bằng một tấm lót cồn.
3). Lau khô bằng vải không có xơ.
4). Sử dụng các điện cực dùng một lần Silver Cloride được thiết kế cho màn hình của Holter.
Không sử dụng điện cực ECG 12 đầu hoặc điện cực kiểm tra căng thẳng.

4.1 Đặt điện cực cho một bản ghi 3 kênh

).

Đối với nghiên cứu thông thường 3 kênh, các vị trí được đặt như sau:
Số
1+
12+
23+
3RL

Màu
Xanh lá cây (Đỏ)
Đỏ (Trắng)
Trắng (Nâu)
Vàng (Đen)
Cam (Cam)
Xanh da trời (Xanh)
Đen (Xanh)

Vị trí
Xương sườn thứ 5 trước nách trái
Xương ức phải – Bên phải ức
Xấp xỉ 2cm bên phải xương ức
Xương ức trái – bên trái ức
Bên trái các đường giữu đòn, xương sườn thứ 5
Trung tâm xương ức – Giữa ức
Dưới xương sườn

Nhãn hiệu và màu: Tiêu chuẩn IEC (Tiêu chuẩn AHA)
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Hình 4.1 Đặt điện cực với bản ghi 3 kênh

4.2 Đặt điện cực để có được 3 hệ thống dẫn đầu ECG trực giao (XYZ),
cũng được gọi là hệ thống dẫn đầu của Frank. (
)
Số

Màu sắc

Vị trí

1+

Xanh lá cây (Đỏ)

Xương sườn thứ 6 trước nách trái

1-

Đỏ (Trắng)

Xương sườn thứ 6 trước nách phải

2+

Trắng (Nâu)

2-

Vàng (Đen)

3+

Cam (Cam)

Trung tâm xương ức

3-

Xanh da trời (xanh)

Trung tâm của lưng ( Giữa lưng )

RL(N)

Đen (Xanh lá cây)

Thấp hơn xương sườn

Nhãn hiệu và màu sắc: Tiêu chuẩn IEC (Tiêu chuẩn AHA )

Hình 5.2 Đặt điện cực đối với bản ghi 3 kênh trực giao của tín hiệu ECG (XYZ).
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4.3 Đặt điện cực để thu được 12 kênh tín hiệu ECG
Đối với bản ghi ECG 12 kênh, các vị trí được đề nghị như sau:
Nhãn.
R(RA)
L(LA)
N(RL)
F(LL)
C1(V1)
C2(V2)

Màu
Đỏ(Trắng)
Vàng(Đen)
Đen(Xanh lá cây)
Xanh lá cây(Đỏ)
Trắng/Đỏ (Nâu/Đỏ)
Trắng/Vàng (Nâu/Vàng)

C5(V5)

Trắng/Xanh lá cây
(Nâu/Xanh lá cây)
Trắng/Nâu (Nâu/Xanh da
trời)
Trắng/Đen (Nâu/Cam)

C6(V6)

Trắng/Tím (nâu/tím)

C3(V3)
C4(V4)

Vị trí
Vị trí lõm bên phải xương đòn
Vị trí lõm bên trái xương đòn
Mào chậu phải
Mào chậu trái
Khoang liên sườn thứ 4, bên phải xương ức
Khoang liên sườn thứ 4, bên trái xương ức
Giữa V2 và V4
Khoang liên sườn thứ 5, đường đòn.
Khoang liên sườn trước thứ 5, đường nách
Khoang liên sườn trung bình thứ 5, đường nách

Nhãn và màu sắc: Tiêu chuẩn IEC (Tiêu chuẩn AHA)

Hình 5.3 Vị trí điện cực cho bản ghi ECG 12 kênh

4.3 Đính kèm 1 đầu điện cực.

Chú ý
Kiểm tra dây cáp bệnh nhân xem có bị hư hỏng hoặc mòn. Thay thế nếu cần thiết.
Cố đặt một điện cực lên các bề mặt da chuẩn bị. Vứt bỏ bất kỳ điện cực nào không đúng
cách dính vào mỗi da.
Chú ý
Trước khi bệnh nhân rời đi thông báo cho bệnh nhân về:
- Việc sử dụng nút sự kiện và nhật ký bệnh nhân.
- Tránh những nơi có độ ẩm cao.
- Không được tháo thẻ SD hoặc pin.
- Không tác động mạnh lên sản phẩm
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Cảnh báo :
Xóa và thay thế pin trong quá trình nghiên cứu có thể dẫn đến mất dữ liệu cá nhân.

Bước 5. Bắt đầu ghi
Chọn biểu tượng

và nhấn nút chọn “ select”

Nếu một bản ghi đã được thực hiện trước đó và nó đã không được tải về máy PC, màn hình sau
đây sẽ được hiển thị :

Nếu lựa chọn “Yes” được chọn, các thông tin về bản ghi trước đó sẽ bị mất. Để tải xuống bản ghi trước khi
bắt đầu thử nghiệm mới, chọn "No" và tải xuống bản ghi theo phần 6.8 (phần trong hướng dẫn sử dụng giải
thích làm thế nào để tải một bản ghi xuống máy PC) nếu tùy chọn đã chọn là "Yes".

5.1 Nhập mã ID của bệnh nhân
Hiển thị ID bệnh nhân như hình sau :

Sử dụng các nút

và

để thay đổi hoặc xóa các số. Nhấn nút

để di chuyển đến chữ số tiếp theo. Dùng nút
(Trở lại) để di chuyền về các con số trước
đó để thay đổi lại . Sau khi nhập số xong, nhấn nút hai lần khi chỉnh sửa chữ số cuối để kết thúc việc nhập
số ID.

5.2 Nhập thời gian ghi
Sau khi nhập ID của bệnh nhân, màn hình để thiết lập thời gian ghi âm sẽ được hiển thị.
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5.3 Bắt đầu tiến trình ghi
Nếu máy ghi đã được thiết lập, chỉ cần chọn nút “ Start ” để tiếp tục ghi.

Cảnh báo: Không phụ thuộc vào màn hình LCD như một công cụ chẩn đoán.
Màn hình này hiển thị thời gian tín hiệu ECG thực từ bệnh nhân. Để di chuyển giữa các kênh
Trong trường hợp 12 kênh sử dụng các nút

và

. Sau khi kiểm tra chất lượng tín hiệu

thì nhấn nút
.
Nếu có một bản ghi mà không được nhập vào bởi CardiOffice, màn hình của hình ảnh A sẽ được hiển thị

Nếu tùy chọn “

” được chọn, bản ghi cũ sẽ bị mất.

Để nhập bản ghi trước khi bắt đầu nghiên cứu mới, chọn “
” kết nối Cardicode300H với máy tính sử
dụng giao diện USB để tải về nghiên cứu (xem hình 3.1). Một khi nghiên cứu được tải xuống bởi CardiOffice,
thông báo trong Image A( hình ảnh A) sẽ không được hiển thị lại.
Bạn có thể xem điều chỉnh tiếp theo của các kênh bằng cách sử dụng các nút và di chuyển.
Sau khi kiểm tra chất lượng tín hiệu và không có bất kỳ điện cực lỏng lẻo nào, nhấn nút lên và xuống “Study”,
màn hình tóm tắt được hiển thị.
QUAN TRỌNG : Thời gian ghi âm có thể bị giới hạn bởi chế độ ghi đã chọn trong máy ghi âm.
Thay đổi thời gian thử nghiệm có thể được thực hiện giống như cách nhập số ID của bệnh nhân.
Sau màn hình này, một bản tóm tắt của thử nghiệm được hiển thị trước khi bắt đầu.

Trong màn hình này, điều quan trọng là chú ý đến tình trạng pin. Đảm bảo biểu tượng pin màu xanh lá cây có nghĩa là
pin đã được sạc đầy. Nếu thử nghiệm bắt đầu với tình trạng pin trung bình hoặc thấp, thử nghiệm có thể không hoàn
thành thời gian đã lập trình. Trong trường hợp này máy ghi âm sẽ ghi lại cho đến khi pin hết. Tất cả các tín hiệu thu
được sẽ được đọc chính xác cho đến khi pin cạn. Trong trường hợp có vấn đề tại các điện cực, màn hình tóm tắt sẽ hiển
thị ra những vấn đề này.
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Nếu tìm thấy vấn đề gì trong màn hình tóm tắt, nhấn nút
chính và giải quyết vấn đề. Để tiếp tục thử nghiệm, nhấn nút
khoảng 20 giây.

để trở lại bảng chọn
. Màn hình sau sẽ hiện ra trong

Khi hoàn thành quá trình ghi, quá trình khởi động sẽ tắt và đèn chỉ thị LED bắt đầu nhấp nháy.

5.4

Đánh dấu kết quả của bệnh nhân

Máy ghi cho phép đánh dấu các kết quả của bệnh nhân trong quá trình kiểm tra. Để thực hiện việc
này bệnh nhân phải bấm nút
trong 0.2 giây và kết quả sẽ được lưu lại. Máy ghi sẽ chỉ ra trong
màn hình kết quả được lưu và 1 vài thông tin về thử nghiệm..

5.5 Kiểm tra phản hồi
Máy ghi âm cho phép kiểm tra nếu nó hoạt động đúng cách bằng cách nhấn vào nút
.
Hình A cho thấy thông tin phản hồi về bài kiểm tra khi mọi thứ hoạt động tốt. Hình B cho thấy
một thông tin phản hồi về phép thử, nơi tất cả các điện cực bị lỏng. Trong màn hình này, bạn
cũng có thể biết máy ghi đang tạm dừng hoặc ghi âm, hình ảnh C hiển thị kiểm tra bị tạm dừng

A

B

C
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5.6

PAUSE – tạm dừng

Máy ghi có chức năng tạm dừng. Tín hiệu được ghi lại trong thời gian tạm dừng sẽ không được
sử dụng để phân tích bằng phần mềm máy phân tích (điều này là mặc định nhưng có thể được thay
đổi trong phần mềm CardiOffice), nhưng nó sẽ sẵn có để bác sĩ xem. Để tạm dừng nhấn và giữ các
nút

và

đồng thời trong 3 giây. Màn hình sau sẽ xuất hiện :

Để thoát khỏi trạng thái Pause, bạn phải thực hiện cùng một thao tác. Nhấn và giữ các
nút

5.7

và

đồng thời trong 3 giây. Màn hình sau sẽ xuất hiện:

Hủy bỏ kiểm tra

Trong trường hợp kiểm tra cần phải kết thúc trước thời gian đã lập trình, nó có thể được thực hiện.
Nhấn và giữ nút
trong ít nhất 5 giây. Bản ghi sẽ chỉ ra 1 menu để xác nhận việc hủy
bỏ kiểm tra. Chọn “ Yes” để hủy bỏ nghiên cứu hoặc “ No” để tiếp tục với nó.
Bằng cách hủy bỏ kiểm tra, tất cả thời gian trôi qua sẽ vẫn được lưu trữ, được nhập vào và phân tích
CardiOffice

Sau khi xác nhận dữ liệu được hiển thị trong màn hình tóm tắt, nhấn nút, màn hình khởi động sẽ
xuất hiện trong vài giây
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Nếu một số vấn đề được tìm thấy tại thời điểm này, màn hình tóm tắt có thể trông giống như “ Image”
Cảnh báo:
Các báo cáo ECG phải được đọc bởi một bác sĩ được đào tạo để giải thích nghiên cứu ECG. Các bác sĩ nên yêu
cầu nghiên cứu lặp lại khi ECG kém chất lượng.

5.8. Thiết lập cấu hình nghiên cứu từ máy PC
Để đọc bản ghi trong máy tính, cần phải tháo cáp bệnh nhân ra khỏi máy ghi âm. Sau đó, bạn có thể
kết nối cáp mini USB với máy ghi âm và máy PC. Thiết bị sẽ được tự động phát hiện như một thiết bị
bên ngoài và hiển thị một màn hình cho thấy nó được kết nối qua USB.

Nghiên cứu tải về được tự động thực hiện bởi mô-đun Holter của phần mềm CardiOffice. Để biết thêm chi tiết
về cách sử dụng CardiOffice, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng CardiOffice hoặc từ trợ giúp trực tuyến của
CardiOffice.

3. Yêu cầu bảo trì
Tuổi thọ của dụng cụ sẽ là 5 năm kể từ ngày sản xuất. Dụng cụ này được thiết kế để giảm thiểu chi phí và thời gian
cho dịch vụ về sau. Để kéo dài tuổi thọ, dụng cụ nên được vận hành theo hướng dẫn và chỉ dẫn trong hướng dẫn sử
dụng. Nó được khuyến cáo là nên được kiểm tra 1 cách thường xuyên bởi một nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất có
thẩm quyền. Thời hạn bảo hành của công cụ như sau;
* Bảo hành
Bộ phận chính: 1 năm
Phụ kiện:
Cáp bệnh nhân: 6 tháng
Phụ kiện khác: không được bảo hành.
* Bảo hành đặc biệt
Bảo hành không áp dụng cho các điều kiện sau đây:
1. Bất kỳ khiếm khuyết, thất bại hoặc thiệt hại do sử dụng và chăm sóc không đúng cách và bảo trì không đầy đủ.
2. Các bộ phận ứng dụng mà nhà sản xuất không cung cấp.
3. Bất kỳ khiếm khuyết, hỏng hóc hoặc hư hỏng do lỗi vận hành mà không được hướng dẫn sử dụng.
4. Việc sửa đổi hoặc kết hợp bởi nhân viên không được ủy quyền.
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Chú ý
- Máy ghi âm không yêu cầu điều chỉnh hoặc bảo trì định kỳ.
- Máy ghi chỉ được kiểm tra để sửa chữa bởi cá nhân có kinh nghiệm. Nếu phát hiện một số hỏng hóc, máy
ghi âm không được sử dụng cho đến khi nó trở lại trạng thái bình thường.
- Máy ghi âm và cáp bệnh nhân có thể được làm sạch nhẹ nhàng bằng vải, xà phòng và nước để loại bỏ bụi
bẩn do sử dụng với các bệnh nhân khác nhau

3.1 Làm sạch
① Tháo pin ra trước khi làm sạch.

② Làm sạch bằng vải ẩm và lau khô bằng vải mềm, sạch.

③ Không sử dụng amoniac, phenol hoặc axeton để bảo vệ khỏi hư hỏng

④ Không cho phép chất lỏng vào trong tủ nhựa của thiết bị ECG.
⑤ Đảm bảo rằng thiết bị ECG Holter được làm khô đúng cách trước khi cắm điện.

3.2 Dich vụ sửa chữa và bảo trì
Những thông tin sau đây nên được chuyển tiếp cho người ủy quyền dịch vụ:
① Số sê-ri
② Chi tiết thông tin về sự hỏng hóc hoặc khiếu nại.
③ Chi tiết liên lạc:
TRISMED CO., LTD.

305-509 409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yusung-gu, Daejon 305-509, Rep. of Ko- rea

TE : 042-936-7201, FAX: 042-936-7202
Trang chủ : www.trismed.com
E-mail: trismed@trismed.com
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4. Label – Kí hiệu
4.1 Kí hiệu đằng trước , sau và bên phải

Số

Biểu tượng

Mô tả
Tên model

①
②

Phím đánh dấu bệnh nhân/ phím trở lại

④

phím On / Phím enter

③

Phím lên

⑤

Phím xuống

4.2 Bottom side Label

Số

Biểu tượng

Mô tả

①

Phần ứng dụng loại BF
Thận trọng: Để biểu thị sự thận trọng (ISO 7000- 0434 A)

②

Lô gô công ty

③

Pin

④

Thẻ micro SD
Nhãn xác nhận sản phẩm

⑤
⑥

Hướng dẫn mở vỏ pin

⑦

Thẻ micro SD

⑧
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4.3

Biểu tượng cho bao bì sản phẩm
Biểu tượng

Mô tả

Biểu tượng

Mô tả

EN 980:2008
5.6 Biểu tượng cho " NGÀY
SẢN XUẤT "

EN 980:2008
5.18 Kí hiệu của "Đọc HDSD
trước khi dùng"

(EN 980:2008 5.3
Biểu tượng cho "Sử dụng bởi"

Do not handle as general trash.
Collect it according to local rule.

EN 980:2008
5.17.3 Biểu tượng cho
"Hạn chế nhiệt độ”

EN 980:2008 5.12 kí hiệu của
"Nhà sản xuất"

EN 980:2008
5.13 Symbol for
"AUTHORISED
REPRESENTATIVE IN THE
EUROPEAN COMMUNITY

NOTIFIRD BODY
TŰV SUD Product Service

4.4 Biểu tượng của hộp đóng gói
Mô tả

Biểu tượng
Liên hệ nhà sản xuất

ĐT : 82-42-936-7201

Môi trường/ điều kiện lưu trữ và
vận chuyển

Lưu trữ trong không khí và độ ẩm
Cất ở nơi khô ráo (ISO780, 00463)
Hàng không dễ vỡ khi vận chuyển (ISO780, 00469)
Không chất chồng quá 5 hộp/ thùng

Vận chuyển

Hướng chồng (ISO780, 00470)
Chú ý khi cầm
Không dùng móc kéo

5.

Loại bỏ phế thải

(

)

Hủy thiết bị ghi và phụ kiện theo luật địa phương.
Hãy làm theo các luật tái chế của địa phương hoặc chính sách tái chế của cơ sở của bạn để đảm bảo việc
hủy bỏ đúng cách của máy ghi âm và phụ kiện. Để biết thêm thông tin về tái chế, hãy gọi cho Cục Bảo
vệ Môi trường hoặc chính quyền địa phương
Chú ý :
Không vứt bỏ sản phẩm này khi chưa được phân loại. Sản phẩm này có thể để tái sử dụng hoặc phải thu gom
riêng theo quy định của Chỉ thị 2002/96 / EC của Quốc hội Châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu về Thiết bị
điện và điện tử thải (WEEE). Nếu sản phẩm này bị ô nhiễm, chỉ dẫn này không áp dụng.
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6.

Thông số kĩ thuật

Phần mềm phân tích
Kênh

12-kênh, 3-kênh

Tàn số và thời gian HRV

có

Phân tích QT

có

ST segment analysis in all leads (Phân tích có
phân đoạn ST trong tất cả các dây dẫn )
Phân tích HRT

có

Pacer function analyzer- Phân tích chức
năng pacer
Máy ghi Holter

có

Capacity – dung lượng

Built-in 4GB Micro SD Card (using FAT32)

Tốc độ lấy mẫu A/D

250, 500, 1000 samples/sec

Độ phân giải A/D

24 bits

Timing accuracy – thời gian chính xác

Trong vòng 24 giờ, ít hơn 30 giây.

Độ phân giải

0.014305 μV

Data transfer

USB interface / Micro SD card

Pacemaker spike detection

Yes

Màu đồ hoạ LCD

160 x 128

Built-in real-time clock

Keeps date and time (built-in battery)

Built-in accelerometer sensor

Yes (optional)

Frequency response

5Hz as benchmark, 0.67 Hz to 40 Hz (–3dB)

Time constant

greater than 3.2 sec

Input dynamic range

6mV peakto-valley (p-v)

Input impedance

Greater than 10 MΩ

CMRR

60dB for 60Hz and 45 dB for 120Hz

Minimum feature size

10 Hz, 50 μV p-v sinusoidal signal

System noise

Less than 50μV

Enduring polarization voltage

±300mV

An toàn điện

Type BF (Operated by internal battery)

Điện năng tiêu thụ

Ít hơn 0.036A

Điện năng cung cấp

Alkaline batteries : DC 3.0V (2*AA type)

Kích thước (mm)

90.5 (L) X 65 (W) X 24 (H)

Trọng lượng (g)

80g without battery

Môi trường hoạt động
Nhiệt độ môi trường

10℃ ~ 45℃

Độ ẩm tương đối

10 to 95%

Áp suất không khí

70kPa ~ 106 kPa

Môi trường lưu trữ và vận chuyển
Nhiệt độ môi trường

-20℃ ~ +60℃

Độ ẩm tương đối

10 to 95%

Áp suất không khí

50kPa ~ 106kPa
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※※※

Bảo hành※※※

Model : Cardicode
Số sê-ri :
Ngày mua: 20 . . . .
Cảm ơn bạn đã chọn CARDICODE Holter ECG. TRISMED đảm bảo rằng
CARDICODE Holter ECG sẽ không có sai sót về chất liệu và tay nghề trong thời
gian một (1) năm kể từ ngày mua từ nhà phân phối TRISMED được ủy quyền. Cáp
bệnh nhân được bảo hành 6 tháng.
Các phụ kiện khác không được bảo hành
Để có được dịch vụ bảo hành, khách hàng phải thông báo TRISMED về lỗi trước khi
hết hạn bảo hành. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đóng gói và vận chuyển sản phẩm
bị lỗi đến trung tâm dịch vụ với phí vận chuyển, thuế, và các khoản phí khác.
Bảo hành này không áp dụng đối với bất kỳ sai sót, hỏng hóc hoặc thiệt hại do việc sử dụng
không phù hợp, bảo trì và chăm sóc không đầy đủ. TRISMED không có nghĩa vụ cung cấp các dịch
vụ dưới đây:
*

Thiệt hại do cài đặt, sửa chữa sản phẩm từ nhân viên không phải là đại diện của

TRISMED.
*

Thiệt hại do sử dụng chất liệu không phải của TRISMED.

*

Thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc kết nối với thiết bị không tương thích

*

Sản phẩm đã được sửa đổi và tích hợp với các sản phẩm khác

TRISMED CO.,LTD
Tel : 042-936-7201
Fax. : 042-936-7202
URL : www.trismed.com
E-mail : trismed@trismed.com Made
in Korea
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BẢN ĐĂNG KÍ SẢN PHẨM CARDICODE Holter ECG
Vui lòng hoàn thành bản đăng kí sau và gửi lại tới địa chỉ dưới đây hoặc bằng fax trong vòng 10
ngày.
Bản đăng kí này sẽ cho phép chúng tôi liên lạc với bạn trong trường hợp có thay đổi gì về sản
phẩm và giúp chúng tôi phát triển các sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Cảm ơn
bạn.

1.

Serial Num- ber

Tên Model

Job Title

Div/Mall
Stop
Street Address
City/state

Zip

Country
Purchase Date

Phone

()

2. Condition upon re□ Satisfactory
ceipt:
□ Unsatisfactory (please describe)
3. What is the most important factor to choose cardicode holter ECG?
□ a. Price □ b. Quality □ c. Design □ d. Service □ e. Brand Name
□ f. the others

4. Which factor most influenced your decision to purchase this product?
(Please / only one.)
□ a. Magazine Ad
□ f. Distributor Brochure
□ b. Trismed Salesman
□ g. Direct Mail
□ c. Trismed Brochure □ h. Recommended by others
□ d. Trade show
□ i. Prior use
□ e. Distributor Salesman
5. Comments or suggestions?

Address : 409 SMECA, 65, Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel :
+82-42-936-7201 Fax : +82-42-936-7202
E-mail : trismed@trismed.com
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TRISMED CO., LTD
409 SMECA, 65, Techno 3-ro,
Yuseong-gu, Daejeon 305-509,
Republic of Korea
Tel: 82-42-936-7201
Fax: 82-42-936-7202
www.trismed.com
trismed@trismed.com

Đại diện châu Âu
TALEXCO,S.L.
Los Vascos, 14, 28040 Madrid, Spain
Tel: 34-915-359860
Fax: 34-915-359862
talexco@jet.es
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