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Príručka pre bezpečnost’ a varovania pre systém na analýzu pokojového
EKG MAC™ 400 uvádza podrobnosti k návodu, bezpečnostné informácie a
definície symbolov.

Informácie o príručkách
Príručky systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400 obsahujú pokyny
potrebné na prevádzku systému MAC 400 v súlade s jeho funkciou a zamýšľaným
použitím.
Informácie v tejto príručke sa týkajú len softvérovej verzie systému MAC 400,
verzia 1. Netýkajú sa skorších verzií softvéru. Pre neustálu inováciu produktu
podliehajú špecifikácie v týchto príručkách zmenám bez upozornenia.
MAC™ a Mactrode™ sú ochranné známky vlastnené spoločnost’ou GE Medical
Systems Information Technologies, patriacou firme General Electric Company,
uvádzanej na trhu ako GE Healthcare. Všetky ostatné značky sú vlastnené ich
príslušnými vlastníkmi.

URČENÉ PUBLIKUM
Príručky systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400 sú určené osobám,
ktoré používajú, udržiavajú alebo riešia problémy s týmto zariadením.

ZÁZNAM REVÍZIÍ
Číslo časti dokumentu a písmeno revízie sú na spodku každej strany. Písmeno
revízie identifikuje úroveň aktualizácie dokumentu.
Záznam revízie 2032589-013
Revízia

Dátum

Pripomienka

A

15. júna 2007

Prvé vydanie dokumentu

REFERENCIA PRODUKTU
Produkt popisovaný v týchto príručkách je systém na analýzu pokojového EKG
MAC 400. V týchto dokumentoch sa môže o ňom hovorit’ ako o „systéme“.

SPÔSOB OZNAČOVANIA
V príručkách k systému MAC 400 sa používa takýto spôsob označovania:
Tučné písmo

Indikuje na klávesnici text, ktorý má byt’ zadaný, alebo
hardvérové položky ako napríklad klávesy alebo spínače na
zariadení.

Kurzíva

Indikuje termíny, ktoré identifikujú položky ponuky alebo
možnosti v zobrazovacom okne systému.

Informácie o značení CE
Systém MAC 400 nesie značku CE „CE-0459“, notifikovaný orgán GMED, čím
indikuje súlad s ustanoveniami smernice rady 93/42/EEC pre zdravotnícke prístroje
a spĺňa základné požiadavky dodatku I tejto smernice. Tento systém vytvára 3kanálový záznam EKG v automatickom a arytmickom režime a 1 alebo 3-kanálový
záznam EKG v manuálnom režime. Krajinu výroby možno nájst’ na štítku
zariadenia.
Bezpečnost’ a efektívnost’ tohto zariadenia bola overená proti predtým
distribuovaným zariadeniam. Nie všetky štandardy vzt’ahujúce sa na v súčasnosti
predávané zariadenia musia byt’ vhodné pre predchádzajúce zariadenia (napríklad
normy pre elektromagnetickú kompatibilitu). Toto zariadenie nezhoršuje bezpečné
a efektívne používanie predtým distribuovaných zariadení.

POZNÁMKA: Informácie o elektromagnetickej kompatibilite sa nachádzajú
v „servisnej príručke k systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400”.

Použitie produktu a klasifikácia

ZODPOVEDNOST’ VÝROBCU

ODPORÚČANIA
Prevádzka systému v blízkosti rádiofrekvenčného (RF) elektromagnetického
rušenia (EMI) nad podmienky definované v norme pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) EN60601-1-2 pre vyžadovanú imunitu (silové polia nad 3 volty
na meter) môže vyvolat’ odchýlky vlnovej formy. Prenosné a mobilné
rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvnit’ elektrické zdravotnícke
zariadenia. Pri inštalácii zariadenia alebo systému by používatelia mali brat’ ohľad
na zdroje rádiofrekvencie, ako napríklad rádiá alebo televízory a ručné alebo
mobilné dvojsmerné vysielačky. Pridaním príslušenstva alebo komponentov alebo
úpravou zdravotníckeho zariadenia alebo systému sa môže zhoršit’ výkonnost’
EMI. Poraďte sa s kvalifikovaným personálom ohľadom zmien konfigurácie
systému.
Zdravotnícke elektrické zariadenia si vyžadujú osobitné opatrenia ohľadom EMC
a vyžadujú si inštaláciu a uvedenie do prevádzky podľa informácií o EMC v
dodanej servisnej príručke k produktu. Použitie iného príslušenstva, snímačov a
káblov, ako sú špecifikované alebo predávané výrobcom, môže spôsobit’ zvýšené
emisie alebo zníženú imunitu systému. Systém by sa nemal používat’ v blízkosti
iných zariadení ani stavat’ na seba. Ak sa používaniu systému v blízkosti iných
zariadení alebo stavaniu na seba nedá vyhnút’, pozorujte ho, či má normálnu
prevádzku. Prezrite si technickú informačnú správu výboru AAMI (TIR) 18
„Smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu zdravotníckych zariadení pre
klinických/biomedicínskych inžinierov“ s podrobnost’ami o hodnotení a riadení
prostredia EMI v nemocnici. Na zníženie rizika EMI pre zdravotnícke zariadenie a
dosiahnutie EMC podniknite nasledujúce kroky:
• Zhodnot’te prostredie EMC na pracovisku a identifikujte rádio vysielače a/
alebo oblasti, kde sa používajú kritické zdravotnícke prístroje, ako
napríklad pohotovost’ alebo jednotky intenzívnej starostlivosti.
• Zväčšite vzdialenost’ medzi zdrojom EMI a citlivými zariadeniami.
• Zariadenia vysoko citlivé na EMI odstráňte.
• Znížte silu vysielania z miestnych elektrických a elektronických zariadení
(zdrojov EMI), ktoré má nemocnica pod kontrolou (t.j. vyvolávacie
systémy).
• Označte zariadenia citlivé na EMI.
• Vzdelajte pracovníkov zariadenia (sestry a lekárov), aby dokázali
identifikovat’ a rozoznat’ potenciálne problémy s EMI.

KLASIFIKÁCIA
Toto zariadenie je podľa EC 60601-1 klasifikované ako:
Typ ochrany proti elektrickému
šoku

Zariadenie s vnútorným prívodom energie triedy I.

Stupeň ochrany proti
elektrickému šoku

Aplikovaná čast’ odolná voči defibrilátoru typu CF.

Stupeň ochrany pred
škodlivým prienikom vody

Obyčajné zariadenie (uzavreté zariadenie bez
ochrany voči prieniku vody, IPX0).

Stupeň bezpečnosti aplikácie v
prítomnosti horľavých
anestetických zmesí so
vzduchom, kyslíkom alebo
oxidom dusným

Zariadenie je nevhodné na použitie v prítomnosti
horľavých anestetických zmesí so vzduchom
alebo s kyslíkom alebo oxidom dusným.

Metódy sterilizácie alebo
dezinfekcie odporúčané
výrobcom

Nehodí sa.

Režim prevádzky

Nepretržitá prevádzka.

Spoločnost’ je zodpovedná za realizáciu bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu
zariadenia, iba ak:
• prevádzku montáže, rozširovanie, opakované nastavovanie, úpravy alebo
opravy vykonávajú len osoby schválené firmou GE,
• elektrické inštalácie danej miestnosti spĺňajú požiadavky príslušných
predpisov,
• zariadenie sa používa v súlade s návodom na použitie.

Varovanie

Počas defibrilácie sa nedostaňte do kontaktu s pacientom.
Mohlo by dôjst’ k vážnemu zraneniu alebo smrti. Signálové
vstupy pacienta označené symbolmi CF a BF s lopatkami sú
chránené pred poškodením spôsobeným defibrilačným
napätím. Na zaistenie správnej ochrany defibrilátora používajte
len odporúčané káble a zvodové drôty. Na zabezpečenie
úspešnej defibrilácie sa vyžaduje správne umiestnenie lopatiek
defibrilátora vo vzt’ahu k elektródam.

Elektródy

Polarizačné elektródy (tvorené z nehrdzavejúcej ocele alebo
striebra) môžu spôsobit’, že si elektródy po defibrilácii uchovajú
zvyšky náboja. Zvyšky náboja budú bránit’ získavaniu signálu
EKG. Vždy, keď existuje možnost’ defibrilácie pacienta, použite
nepolarizačné elektródy (tvorené zo striebra alebo chloridu
strieborného) na monitorovanie EKG.

Magnetické a
elektrické rušenie

Magnetické a elektrické polia môžu rušit’ správnu výkonnost’
tohto zariadenia. Skontrolujte, či všetky externé zariadenia
prevádzkované v blízkosti zariadenia spĺňajú príslušné
požiadavky EMC.
Röntgeny alebo zariadenia MRI môžu prekážat’ vo výkonnosti
systému, pretože môžu vydávat’ vysoké hladiny
elektromagnetického žiarenia.

Nebezpečenstvo
výbuchu

NEPOUŽÍVAJTE v prítomnosti horľavých anestetických výparov
alebo tekutín.

Nebezpečenstvo
vyhodnotenia

Počítačové vyhodnocovanie je dôležité len ak sa používa
spoločne s klinickými nálezmi. Kvalifikovaný lekár si musí
prečítat’ všetky počítačom vytvorené grafy.

Operátor

Mechanické technické zariadenia ako napríklad tento
elektrokardiografický systém môžu používat’ len osoby, ktoré
dostali primerané školenie na používanie takéhoto zariadenia
a sú schopné ho správne aplikovat’.

Nebezpečenstvo
šoku

Nesprávne použitie tohto zariadenia predstavuje
nebezpečenstvo šoku. Nedodržanie nasledujúcich varovaní
môže ohrozit’ život pacienta, používateľa aj okolostojacich
osôb.
Pred odpojením kábla zo zariadenia ho odpojte zo zdroja
elektriny, aby sa znížilo riziko neúmyselného styku kovovej časti
zo zásuvkou elektrickej šnúry a aby sa nedostalo do kontaktu
s napätím prúdu.

Požiadavky na
stredisko

Káble veďte tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo
zakopnutia. Z bezpečnostných dôvodov sú konektory káblov
a zvodových drôtov pacienta navrhnuté tak, aby nedošlo k ich
odpojeniu pri potiahnutí. Pre zariadenia inštalované nad
pacientom musia byt’ podniknuté primerané bezpečnostné
opatrenia, aby zariadenie nespadlo na pacienta.

URČENÉ POUŽITIE
Zariadenie MAC 400 je na použitie pod priamym dohľadom oprávneného
zdravotníckeho pracovníka. Systém je určený na získavanie, meranie a záznam
informácií z dospelej aj pediatrickej populácie. Tento systém vytvára 3-kanálový
záznam EKG v automatickom a arytmickom režime a 1 alebo 3-kanálový záznam
EKG v manuálnom režime. Detekcia arytmie poskytuje možnost’ automatickej
dokumentácie. Nie je určená na zabezpečovanie alarmov pri detekcii arytmie.
Tento systém nie je určený na použitie ako fyziologický monitor vitálnych známok
ani na použitie počas prevozu pacienta.
Toto zariadenie nie je určené na použitie s vysokofrekvenčnými chirurgickými
prístrojmi. Pred použitím vysokofrekvenčných chirurgických jednotiek pacienta
odpojte od zariadenia. Toto zariadenie nie je určené na použitie s priamymi
kardiálnymi aplikáciami.

BIOKOMPATIBILITA
Časti produktu popisované v týchto príručkách, vrátane všetkého príslušenstiev,
ktoré sa dostávajú do kontaktu s pacientom počas určeného použitia, spĺňajú
požiadavky na biokompatibilitu príslušných noriem. Ak máte nejaké otázky, prosím,
kontaktujte spoločnost’ GE alebo jej zástupcov.

Bezpečnostné informácie
DEFINÍCIE
Termíny nebezpečenstvo, varovanie a upozornenie sa v týchto príručkách
používajú na poukázanie rizík a priradenie stupňa alebo úrovne závažnosti.
Oboznámte sa s týmito definíciami a ich významom. Nebezpečenstvo je
definované ako zdroj potenciálneho zranenia osoby.
NEBEZPEČENSTVO indikuje bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré spôsobí
smrt’ alebo vážne zranenie, ak sa mu nevyhnete.
VAROVANIE indikuje potenciálne nebezpečenstvo alebo nebezpečnú
metódu, ktorá by mohla spôsobit’ smrt’ alebo vážne zranenie, ak sa jej
nevyhnete.
POZOR indikuje potenciálne nebezpečenstvo alebo nebezpečnú metódu,
ktorá by mohla spôsobit’ osobné zranenie alebo poškodenie produktu/
majetku, ak sa jej nevyhnete.
POZNÁMKA uvádza tipy na použitie alebo iné užitočné informácie, aby ste
svoje zariadenie čo najlepšie využili.
Bezpečnostné informácie uvádzané v tejto príručke sú klasifikované nasledovne.
Varovanie

Popis

Náhodné rozliatie

Aby nedošlo k elektrickému šoku alebo zlyhaniu zariadenia sa
do zariadenia nesmie dostat’ tekutina.
Ak sa do zariadenia dostane tekutina, prestaňte ho používat’
a pred ďalším použitím ho dajte skontrolovat’ servisnému
technikovi.

Prevádzka batérie

Ak je pochybnost’ o neporušenosti vodiča ochranného
uzemnenia, jednotku prevádzkujte na batérie.

Káble

Aby nedošlo k možnému uškrteniu, káble vždy smerujte preč od
pacientovho krku.

Zapojenie do
hlavného rozvodu
siete

Toto je zariadenie triedy I. Zástrčka hlavného prívodu elektriny
musí byt’ zapojená do príslušného zdroja elektriny.
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Všeobecné informácie
Pozor
Príslušenstvo
(vybavenie)

Popis
Na zaistenie bezpečnosti pacienta používajte len súčiastky
a príslušenstvo vyrábané alebo odporúčané spoločnost’ou
GE. Súčiastky a príslušenstvo musia spĺňat’ požiadavky
príslušnej série bezpečnostných noriem IEC 60601
a základné výkonnostné normy.

Správne napojenie
zvodového drôtu

Nesprávne napojenie spôsobí nepresnost’ EKG. Každý
jednotlivý zvodový drôt sledujte od jeho štítku s akvizičným
modulom po farebný konektor a potom k správnej elektróde,
aby sa zaistilo, že vedie na miesto so správnym štítkom.

Pred inštaláciou

Kompatibilita je kritická pre bezpečné a efektívne použitie
tohto zariadenia. Na overenie kompatibility zariadenia pred
inštaláciu kontaktujte svojho miestneho obchodného alebo
servisného zástupcu.

Jednorazové
zariadenia

Jednorazové zariadenia sú určené len na jednorazové
použitie. NEPOUŽÍVAJTE ich opakovane, pretože sa môže
znížit’ ich výkonnost’ alebo môže dôjst’ ku kontaminácii.

Poškodenie
zariadenia

Zariadenia určené na núdzové použitie nesmú byt’ počas
skladovania a prepravy vystavené nízkym teplotám, aby
nedošlo ku kondenzácii vlhkosti na mieste použitia. Pred
použitím zariadenia počkajte, kým sa neodparí všetka
vlhkost’.

Elektrický šok

Požiadavky na
elektrinu

Vypnutie pre slabú
batériu

Na zníženie rizika elektrického šoku, NEODSTRAŇUJTE
kryt (ani zadnú čast’). Servis prístroja zverte
kvalifikovanému personálu.
Pred zapojením zariadenia do zdroja elektriny skontrolujte,
či je výkon napätia a frekvencie zdroja elektriny taký istý ako
výkony indikované na štítku prístroja. Ak nie je, systém
nezapájajte do elektriny. Toto zariadenie je vhodné
na napojenie do verejných sietí tak, ako je to definované
v CISPR 11.
Ak batéria nie je dostatočne dlho nabitá alebo po viacerých
pokusoch o zapnutie po zhasnutí prístroja pre slabú batériu
systém prejde na druhú úroveň ochrany pred hlbokým
vybitím. Ak je zariadenie zapnuté, môže sa vyžadovat’ 1 až
2-minútový neprerušený automatický test. Pred použitím
zariadenia batériu nabíjajte najmenej pol hodiny.
Odporúčame, aby ste prístroj udržiavali nabitý, aby nedošlo
k jeho zhasnutiu pre slabú batériu.

Súčiastky, na ktorých
možno vykonávat’
servis

Toto zariadenie neobsahuje žiadne časti, na ktorých by
mohol vykonávat’ servis používateľ. Servis ponechajte na
kvalifikovaný servisný personál.

Používanie pod
dohľadom

Toto zariadenie je určené na použitie pod priamym
dohľadom oprávneného zdravotníckeho pracovníka.

SYMBOLY ZARIADENIA

ZÁZNAM EKG POČAS DEFIBRILÁCIE
Toto zariadenie je chránené pred účinkami výboja kardiálneho defibrilátora na
zaistenie zotavenia tak, ako to vyžadujú skúšobné normy. Signálny výstup pacienta
v akvizičnom module je odolný voči defibrilácii. Pred defibriláciou nie je nutné
odstránit’ elektródy EKG. Pri použití elektród z nehrdzavejúcej ocele alebo striebra
môže výbojový prúd defibrilátora spôsobit’, že v elektródach ostanú zvyšky náboja
a spôsobit’ polarizáciu alebo posun napätia jednosmerného prúdu. Polarizácia
elektród blokuje získavanie signálu EKG. Ak je defibrilačný zákrok nevyhnutný,
použite nepolarizačné elektródy, ako napríklad typy so striebrom/chloridom
strieborným, aby nedošlo k posunu napätia jednosmerného prúdu pri vystavení
jednosmernému prúdu. Ak používate polarizačné elektródy, pred dodaním šoku
odpojte zvodové drôty od pacienta. Defibrilačné zotavenie elektródy umožňuje
návrat záznamu EKG po defibrilácii. Odporúčame použitie nepolarizačných
jednorazových elektród pri výkone defibrilačného zotavenia, ako je špecifikované
v AAMI EC12 3.2.2.4. (MMS P/N 9623-103P Silver Mactrodes™, MMS špec.
TP9623-003). AAMI EC12 vyžaduje, aby polarizačný potenciál elektródového páru
neprekračoval 100 mV pät’ sekúnd po defibrilačnom výboji.

ZÁZNAM EKG U PACIENTOV S KARDIOSTIMULÁTOROM
Tento systém nepodporuje detekciu pulzov kardiostimulátora.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO PRE PACIENTA — Ak existuje niekoľko
nežiaducich stavov odrazu, pulzy kardiostimulátora môžu byt’ interpretované
a zarátané ako komplexy QRS. Pacientov s kardiostimuátormi je vždy potrebné
pozorne sledovat’.

PREDNOST’ REPRODUKCIE VSTUPNÉHO SIGNÁLU
•
•

Celková chyba systému je testovaná metódou popísanou v AAMI EC11
3.2.7.1. Celková chyba systému je ± 5 %.
Frekvenčná reakcia je testovaná pomocou metódy popísanej v AAMI EC11
3.2.7.2, metódach A a D.

MODULÁCIA EFEKTOV V DIGITÁLNYCH SYSTÉMOCH
Toto zariadenie používa digitálne techniky vzorkovania, ktoré môžu vytvárat’ určité
variácie v amplitúdach vĺn Q, R a/alebo S od jednej srdcovej frekvencie k druhej.
Tieto variácie sa môžu častejšie vyskytovat’ v pediatrických záznamoch. Ak
spozorujete túto variáciu, buďte si vedomí toho, že pôvod variácií amplitúdy nie je
čisto fyziologický. Na meranie napätia vĺn Q, R a S použite komplexy QRS
s najväčšou odchýlkou konkrétnych vĺn.

Symbol

Symbol

Popis/funkcia
Sériové číslo.

Popis/funkcia
Zariadenie typu CF. Akvizičný model je chránený pred výbojmi
defibrilátora.

Poverený európsky zástupca.

Blikajúca žltá kontrola LED indikujte, že ho musíte zapojit’ do zdroja
striedavého prúdu na dobitie batérie.
Obal tohto produktu možno recyklovat’.
Prezrite si návod na použitie.
Obmedzenie vlhkosti.
Prezrite si priložené dokumenty s varovaniami.

Obmedzenie atmosférického tlaku.
Klasifikované s ohľadom na elektrický šok, požiar, mechanické a iné
špecifikované nebezpečenstvá len v súlade s UL 60601-1, CAN/
CSA C22.2 č. 601,1, EN 60601-2-25, EN 60601-1, IEC 60601-1-2:
2001, IEC 60601-2-51.

Ekologicky prijateľné na používanie podľa čínskej normy SJ/T113632006 (špecificky pre Čínu).

Na zníženie rizika elektrického šoku, NEODSTRAŇUJTE kryt (ani
zadnú čast’). Servis prístroja zverte kvalifikovanému personálu.
Indikuje, že zariadenie je klasifikované ako obyčajné zariadenie
(uzavreté zariadenie bez ochrany pred prienikom vody).
Indikuje, že odpadové elektrické a elektronické zariadenie sa
nesmie likvidovat’ ako netriedený komunálny odpad a musí byt’
osobitne zbierané. Pre informácie ohľadom vyradenia vášho
zariadenia z prevádzky prosím kontaktujte oprávneného zástupcu
výrobcu.

POŽIADAVKY NA SERVIS
Servis zariadenia zverte len oprávnenému servisnému personálu spoločnosti GE.
Akýkoľvek nepovolený pokus o opravu zariadenia v záruke ruší túto záruku. Je
zodpovednost’ou používateľa hlásit’ potrebu servisu spoločnosti GE alebo
oprávnenému zástupcovi.

IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA
Každé zariadenie spoločnosti GE má jedinečné sériové číslo na identifikáciu na
štítku zariadenia.

Poistky.

Nehádžte ani nelikvidujte v ohni!

ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
Na zaistenie bezpečnosti pacienta používajte len časti a príslušenstvo vyrábané
alebo odporúčané spoločnost’ou GE. Súčiastky a príslušenstvo musia spĺňat’
požiadavky príslušnej série bezpečnostných noriem IEC 60601 a základné
výkonnostné normy.

Obsahujú „lítium ión“. Tento symbol indikuje „všeobecné vrátenie/
recyklovanie“ a nesmú sa likvidovat’ ako netriedený komunálny
odpad a musia byt’ osobitne zbierané.

Názov a adresa výrobcu.

A

Kód produktu je SCT

B

Rok výroby (00-99)
00 = 2000, 01 = 2001, a tak ďalej

C

Fiškálny týždeň výroby

D

Poradové číslo výroby

E

Miesto výroby

F

Iné charakteristiky

Dátum výroby (rok-mesiac).

Kód dávky papiera alebo batérie.

g

Katalógové číslo (číslo súčiastky).
GE Medical Systems
Information
Technologies, Inc.
8200 West Tower
Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel.: + 1414 355 5000
1 800 558 5120 (len v USA)
Fax: + 1414 355 3790
www.gehealthcare.com
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GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Strabe 3-5
D-79111 Freiburg
Nemecko
Tel.: + 49 761 4543 - 0
Fax: + 49 761 4543 - 233

Hlavné sídlo v Ázii
GE Medical Systems
Information Technologies Asia; GE
(China) Co., Ltd.
11th Floor Shanghai MAXDO
Centre
8 Xing Yi Road, Hong Qiao
Development Zone
Shanghai 200336, Čínska ľudová
republika
Tel.: + 86-21-5257-4650
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Príručka na inštaláciu a nastavenie systému na analýzu pokojového EKG
MAC™ 400 poskytuje návod na úvodnú inštaláciu a nastavenie vášho systému.

Skôr než začnete
Zariadenie a príslušenstvo vyberte zo škatule a držte ich na rovnom suchom
povrchu mimo priameho slnečného svetla, zdrojov tepla a prachu.

Červená čiara na vrchu posledných desiatich hárkov indikuje malú zásobu
papiera. Papier vymieňajte podľa potreby.

POZNÁMKA: Pre návod na vkladanie roly papiera, viď „príručka pre
údržbu systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400”.

Úvodné nastavenie systému

konfiguráciu

A. Potvrdenie obsahu škatule
• Zariadenie na analýzu pokojového EKG MAC 400
• Štyri elektródy s príchytkami na končatiny
• Šest’ balónikových elektród
• Káble/zvodové drôty na EKG pacienta
• Elektrický kábel
• Balík skladaného papiera (280 hárkov)
• Krém na elektródy
• CD obsahujúce príručku na obsluhu a príručku pre lekárov 12SL™
• Príručka pre používateľa
B. Nabíjanie batérie
Systém MAC 400 potrebuje na vytlačenie EKG nabitú batériu. Batériu
nabíjajte tri hodiny pre úplné nabitie. Plne nabitá batéria umožňuje 100 EKG
v automatickom režime alebo 100 minút záznamu v arytmickom/manuálnom
režime.

1. Zariadenie pripojte k zdroju elektriny.
2. Zapnite ho (zelené svetlo indikuje, že prívod do siete so
striedavým prúdom je zapojený).
3. Po 3 hodinách nabíjania elektrickú šnúru vytiahnite zo zariadenia
aj zo zdroja elektriny.
Dobite, keď uvidíte žlté svetlo nad

zapnuté/vypnuté na zapnutie prístroja a potom stlačte

nastaveniami systému používajte ponuku nastavenia a zvoľte si možnosti,
ktoré chcete. Pre ďalšie informácie, viď popis symbolov systému a ponuky
systému na strane 4.

NÁSTROJE SYSTÉMOVÝCH PARAMETROV

Enter na potvrdenie svojej voľby.

1. Použite

kurzor hore/dole na voľbu Time (času).

2. Použite

kurzor hore/dole na nastavenie času.

3. Stlačte

Enter na potvrdenie svojej voľby.

D. Voľba hraničných hodnôt srdcovej frekvencie

1. Použite

1. Použite

kurzor hore/dole na voľbu položky v ponuke.

2. Použite

kurzor hore/dole na voľbu žiaduceho nastavenia.

3. Vždy stlačte

Enter na potvrdenie svojej voľby.

4. Vždy stlačte

configuration (konfiguráciu) na uloženie

2. Použite

3. Stlačte
4. Použitím

1. Stlačte

configuration (konfiguráciu) pre zobrazenie

ponuky voľby language (jazyka).

B. Voľba označenia zvodov
Sú dve rôzne možnosti označenia zvodov: AHA a IEC.

1. Použite

kurzor hore/dole na voľbu označenia.

2. Použite

kurzor hore/dole na voľbu AHA alebo IEC.

POZNÁMKA: Po nastavení týchto možností musíte stlačit’
configuration (konfiguráciu) na uloženie možností a odchod z ponuky
nastavenia.

nie je určený na používanie ako fyziologický monitor vitálnych známok. Ak je
to potrebné, použite zariadenie určené na monitorovanie vitálnych známok.
Keď je funkcia indikácie srdcovej frekvencie aktivovaná, automatický vypínač je
zablokovaný. Stavy vysokej a nízkej srdcovej frekvencie sú indikované vo všetkých
prevádzkových režimoch, aj keď nebeží záznam. Túto funkciu možno zablokovat’
v ponuke nastavenia. Východiskové hranice srdcovej frekvencie sú 45 a 130
úderov za minútu a možno ich upravit’ v ponuke nastavenia. Ak srdcová frekvencia
prekročí jednu z nastavených hodnôt, systém vydá zvukový signál. Tento zvukový
signál sa automaticky vypne, keď sa srdcová frekvencia vráti do povoleného
rozsahu alebo keď stlačíte

QRS beep (pípanie QRS). Zvukový signál sa

nebude opakovat’, ak ste ho vypli stlačením

3. Stlačte

Enter na potvrdenie svojej voľby.

C. Nastavenie dátumu a času
Nastavte dátum a čas na vytlačené správy EKG.
Nastavenie dátumu:

1. Použite

D

I H

G

E

J

QRS beep (pípania QRS).

Zvukový signál sa vráti len keď srdcová frekvencia znovu prekročí jednu
z hraničných hodnôt.

kurzor hore/dole na voľbu Date (dátumu).

Príručky systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400
2032589-013

F

Enter na potvrdenie.

VAROVANIE, NEBEZPEČENSTVO PRE PACIENTA – Systém MAC 400

Enter na potvrdenie svojej voľby.

C

kurzora doprava/doľava zmeňte hornú hraničnú

ZÁKLADY

3. Stlačte

B

Enter na potvrdenie svojej voľby.

Indikácia srdcovej frekvencie

2. Použite kurzor hore/dole na voľbu jazyka.

A

kurzor hore/dole na zmenu dolnej hraničnej

hodnotu (medzi 80 a 240 úderov za minútu).
5. Stlačte

A. Voľba jazyka
Na zobrazenie textu a vytlačených správ EKG sú k dispozícii rôzne jazyky.

Keď toto zariadenie zapnete, východiskové nastavenie systému je na automatický
režim. Továrenské východiskové nastavenie má nasledujúce funkcie a nastavenia
(najdôležitejšie nastavenia sú indikované na displeji):

hodnoty v dieloch po 5 úderov za minútu medzi 30 a 120 úderov za
minútu.

a odchod z ponuky nastavenia.

MOŽNOSTI NASTAVENIA NA ÚVODNÉ POUŽITIE

Východiskové nastavenie pre automatický režim

kurzor hore/dole na voľbu HR control (ovládania

srdcovej frekvencie). Kurzor bude blikat’ na dolnej hraničnej
hodnote.

Tieto nástroje a pokyny používajte na pomoc pri definovaní prevádzkových
parametrov.

C. Vkladanie papiera
Systém MAC 400 podporuje používanie štandardného skladaného termálneho
záznamového papiera alebo papierovej roly.

3. Otvorte balík so skladaným papierom.
4. Skontrolujte, či je lišta na vedenie papiera na vrchu a papier vložte
do tácky.
5. Prvý hárok posuňte dopredu a zatvorte dvierka. Skontrolujte, či je
papier položený na tlakovom valci a či dvierka zapadli na miesto na
oboch stranách.

3. Stlačte

E. Pripojenie štartovacej súpravy
Keď si upravíte nastavenia, zapojte kábel pacienta do zariadenia (A) na pravej
strane panelu.

pre prístup k ponuke nastavenia. Na navigáciu medzi

vypínačom.

1. Nájdite montáž tlačiarne.
2. Jemným potlačením dvierok montáže tlačiarne dozadu otvorte
západku dvierok.

kurzor hore/dole na nastavenie dátumu.

Nastavenie času:

PONUKA NASTAVENIA
Stlačte tlačidlo

2. Použite

A

B
C
D
E
F
G
H
I
J

Poradie zvodov: Štandardné = Einthoven (I, II, III),
Goldberger (aVR, aVL, aVF), Wilson 1 (V1, V2, V3),
Wilson 2 (V4, V5, V6).
Indikátor zlyhania zvodu: Indikuje odpojenie zvodu.
Napríklad LA indikuje, že je odpojená elektróda z ľavej
ruky.
Indikátor QRS: Symbol srdca bliká pri každej
detegovanej systole.
Srdcová frekvencia: Deteguje srdcovú frekvenciu
pacienta. Pri tomto príklade je to 60 úderov za minútu.
Siet’ový filter: Zapnutý (aktivovaný) (50 Hz).
Svalový filter: Vypnutý (zablokovaný).
Citlivost’ (zosilnenie):10 mm/mV.
Rýchlost’ papiera: 25 mm/s.
Rotujúci symbol: Zobrazuje sa, keď je získavanie údajov
alebo záznam EKG aktívny.
Prevádzkový režim: Automatický.

Ďalšie východiskové nastavenia (neindikované na displeji):
• Označenie: AHA.
• ADS: Aktivované.
• Formát správy: Simultánny, krátky.
• Nahradenie: Zablokované.

POZNÁMKA: Pre ďalší popis nastavení viď popis ponuky systému na
strane 4.
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Nastavenie systému

Popis ponuky systému

Funkcia nastavenia systému vám umožňuje upravit’ si nastavenia systému MAC
400. Keď si nastavenia upravíte a uložíte, vždy keď zapnete systém, sa aktivujú.

Symboly systému
Symbol

Popis

POZNÁMKA: Hranaté zátvorky [ ] identifikujú východiskové nastavenie.
Položka ponuky
Jazyk

Indikátor zvodu EKG.

Srdcová frekvencia v úderoch za minútu (BPM).

Označenie

Indikátor zlyhania zvodu.

Hz (horné)

Siet’ový filter (frekvencia čiary) v hertzoch (Hz).

Hz (dolné)

Svalový filter v hertzoch (Hz).

Prog

Prevádzkový režim: manuálny, automatický alebo arytmia.

mm/s

Rýchlost’ papiera v milimetroch za sekundu (mm/s).

mm/mV

Citlivost’ (zosilnenie) v milimetroch na milivolt (mm/V).

Zvod

Formát správy

Formát správy (len
simultánne správy)

Možnosti

Popis

[angličtina]/čínština/
francúzština/
holandčina/taliančina/
španielčina/
portugalčina/ruština/
poľština/čeština/
maďarčina/nemčina

Zvoľte si jazyk na zobrazenie
a vytlačené správy. POZNÁMKA:
Keď si zvolíte čínštinu alebo
ruštinu, zmena sa bude týkat’ len
vytlačených správ. Displej zostane
v angličtine.

[AHA]

Označenie elektród:
AHA: RA, LA, RL, LL, V1 až V6.
IEC: R, L, F, N, C1 až C6.

IEC

Kláves ovládania kurzora: stlačte pre pohyb kurzora hore, dole,
doprava alebo doľava pre voľbu položiek v ponuke a zmenu
nastavení.

Kláves štart/stop: stlačte pre spustenie alebo zastavenie záznamu.

Popis

1

Počet zvodov zaznamenaných v
manuálnom režime: 1 alebo 3.

Rýchlost’ (v mm/s)

[25]

50

Rýchlost’ papiera: 25 alebo 50
mm/s.

Citlivost’ (zosilnenie)

5
[10]
[50]
60
vypnuté

Filter AC
(frekvencia vedenia)

Svalový filter
Frekvencia filtra (len
ak je svalový filter
ZAPNUTÝ)

20

zapnuté [vypnuté]
20
[35]

Potlačenie rušenia:
„50“ pre krajiny s elektrickým
vedením 50 Hz.
„60“ pre krajiny s elektrickým
vedením 60 Hz.
Zvoľte frekvenciu svalového filtra.
POZNÁMKA: filtre môžu potlačit’
diagnosticky významné časti
signálu. Filtre aktivujte len keď je
to potrebné.

V automatickom režime systém
zhromažďuje a ukladá 12
štandardných zvodov na 10
sekúnd. Tieto zvody sa nahrávajú
v 4 skupinách po 3 zvodoch.

ADS (protiposunový
systém)

[zapnutý] vypnutý

[krátka] dlhá

Všetky zaznamenané zvody
ukazujú ten istý časový úsek: dlhý
formát = 10 sekúnd, krátky formát
= 3 sekundy.

Papier

[F]

Ovládanie srdcovej
frekvencie

[zapnuté]vypnuté

Aktivuje/blokuje funkciu indikácie
srdcovej frekvencie v
automatickom a manuálnom
režime. Pri aktivácii sa zariadenie
MAC 400 vypne, keď je systém
nečinný 5 minút.

Ovládanie srdcovej
frekvencie
dolná hranica a horná
hranica (v dieloch po
5 úderov za minútu)
horná hranica musí
byt’ najmenej o 5
úderov za minútu
vyššia než dolná
hranica

[45]
[130]
30 až 120 a 80 až 240

Voľba hraničných hodnôt srdcovej
frekvencie. Kurzor vľavo znižuje
hodnotu, kurzor vpravo ju zvyšuje.
Rozsah dolnej hranice: 30 až 120
úderov za minútu.
Rozsah hornej hranice: 80 až 240
úderov za minútu.

Áno

[Nie]

Zapnuté [vypnuté]

Zaznamenané 10-sekundové
obdobie je rozdelené na 4
segmenty (štvrtiny) po 2,5
sekundy: Prvé 3 zvody ukazujú
prvú 2,5-sekundovú štvrtinu,
druhá skupina ukazuje druhú
štvrtinu, atď. Možno pridat’
záznam 10-sekundového rytmu.
Po aktivácii zariadenie začne
nahrávat’ v automatickom režime
aj ak je elektróda odpojená.

Možnosti

V prípade pohyblivej základnej
hodnoty vrát’te základnú hodnotu
do pôvodnej polohy. ADS
spôsobuje oneskorenie signálu
o 4 sekundy.

Popis

0,01
[0,08]

Kontrast

(zvýšit’) (znížit’)

Kurzor vpravo zvyšuje kontrast.
Kurzor vľavo znižuje kontrast.

Pípanie QRS

vypnuté [zapnuté]

Ak je zapnuté, systém zapípa pri
každej detegovanej systole.

Dátum

Čínština:
RRRR.MM.DD
Ostatné jazyky:
DD.MMM.RRRR

Zmena dátumu. Upravte kurzorom
vpravo/vľavo, stlačte kláves enter
na potvrdenie a uložte.

Čas

24-hodinový formát,
napr. 17:50 (HH:MM)

Upravte kurzorom vpravo/vľavo,
stlačte kláves enter na potvrdenie
a uložte.

Továrenské
východiskové
nastavenie

Áno
Nie (východiskové
nastavenie vždy
ostáva ako nie)

Zvoľte „Áno“ pre obnovu
továrenského východiskového
nastavenia.

Vytlačit’ zoznam
konfigurácií

Áno
Nie (východiskové
nastavenie vždy
ostáva ako nie)

Zvoľte „Áno“ pre vytlačenie
zoznamu všetkých nastavení
zariadenia.

Potlačenie svalového artefaktu.

[Sim] (simultánny)
Seq (sekvenčný)

R

Položka ponuky
Hraničná frekvencia

0,04
0,16

5, 10 alebo 20 mm/mV.

Štandardné poradie zvodov:
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 až V6.
Poradie zvodov Cabrera:
aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1 až V6.

Kláves Enter: stlačte na potvrdenie volieb pri konfigurácii prístroja.

Nahradenie

Možnosti
[3]

[Stand.] (štandardný)
Cabr. (CABRERA)

Vypínač: stlačte pre zapnutie a vypnutie.
Záznam rytmu (len
sekvenčné správy)

Položka ponuky
Počet zvodov
(manuálny režim)

F - skladaný (harmonikový) papier.
R - papierová rola.

Voľba dolnej hraničnej frekvencie
pre rozsah vysielaného signálu:
0,01, 0,04, 0,08 alebo 0,16 Hz.

Kláves voľby zvodov: stlačte pre zmenu zvodov EKG. Tento kláves
je aktivovaný, len ak je zapojený kábel pacienta.

Kláves kopírovania: stlačte na vytlačenie ďalších kópií správ.

g

Kláves pípania QRS: stlačte na aktivovanie/zablokovanie pípania
QRS a zvukových signálov varujúcich ohľadom konkrétnych udalostí
a na vymazanie chybovej správy.
Kláves konfugurácie: stlačte pre prístup/odchod z ponuky
nastavenia.

GE Medical Systems
Information
Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel.: + 1414 355 5000
1 800 558 5120 (len v USA)
Fax: + 1414 355 3790
www.gehealthcare.com
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2032589-013

GE Medical Systems
Information Technologies
GmbH
Munzinger Strabe 3-5
D-79111 Freiburg
Nemecko
Tel.: + 49 761 4543 - 0
Fax: + 49 761 4543 - 233

Hlavné sídlo v Ázii
GE Medical Systems
Information Technologies Asia;
GE (China) Co., Ltd.
11th Floor Shanghai MAXDO
Centre
8 Xing Yi Road, Hong Qiao
Development Zone
Shanghai 200336, Čínska ľudová
republika
Tel.: + 86-21-5257-4650
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Príručka operátora systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400
poskytuje návod na použitie zariadenia na záznam EKG.
Pred záznamom EKG musíte pripravit’ pacienta a nastavit’ napojenie elektród
a zvodových drôtov.
A. Príprava pacientovej pokožky
Pripravte pokožku na zaistenie nerušeného EKG. Príprava pokožky:

1. Ohoľte chlpy v oblasti a každé miesto na elektródu odmastite
alkoholom.
2. Na odstránenie epidermálnej vrstvy pokožky na každom mieste
použite abrazívny tampón alebo krém na prípravu pokožky.
B. Prikladanie elektród
Na miesta elektród naneste elektródový krém alebo gél a priložte prísavné
balóniky (alebo voliteľné jednorazové elektródy) na každé miesto. Na
miestach, kde sa nachádzajú chlpy, pomáha elektródy utesnit’ elektródový
krém alebo gél. Ak používate elektródový papier, navlhčite ho vodou a priložte
ho pacientovi na pokožku na miestach aplikácie.
Naneste malé množstvo elektródového krému alebo gélu na kovovú elektródu
každej svorky. Elektródy so svorkami priložte na končatiny tak, ako je
indikované v tabuľke umiestňovania elektród.
C. Záznam štandardných zvodov
Na získanie štandardných zvodov I, II, III, aVR, aVL, aVF a V1/C1 až V6/C6 sa
musia priložit’ štyri končatinové a šest’ hrudníkových elektród. Šest’
balónikových elektród napojte na hrudníkové zvodové drôty a štyri elektródy
so svorkami napojte na končatinové zvodové drôty.
D. Spájanie zvodových drôtov (ako je indikované)

4. Skontrolujte nastavenie zariadenia:
• Lead (zvod) (standard (štandardný), CABRERA)
• Speed (rýchlost’) (50, 25 mm/s (5 mm/s pre Manual (manuálny
režim) a Arrhythmia (arytmiu))
• Sensitivity (citlivost’) (zosilnenie) (20, 10, 5 mm/mV)
• Muscle (svalový) filter (vypnutý, 20/35 Hz)
• AC filter (zapnutý, vypnutý)

E. Umiestnenie kábla pacienta (ako je ukázané)

Správne

Nesprávne

K hrudníkovým
zvodom

klávesy kurzora na úpravu

iných nastavení.
POZNÁMKA: Pre podrobnosti o zmene nastavení, viď príručka pre
inštaláciu a nastavenie MAC™ 400.
6. Počkajte, kým pacient bude ležat’ nehybne, a stlačte

V režime arytmie systém neustále skenuje EKG a spúšt’a záznam. Konkrétne stavy
spúšt’ajú záznam, ktorý bude pokračovat’ dovtedy, kým pretrváva tento stav/stavy.
Tieto záznamy obsahujú aj obdobie 5 sekúnd pred udalost’ou. Prvých 30 sekúnd
sa zaznamenáva pri zvolenej speed (rýchlosti) papiera a potom pri 5 mm/s. Keď
stlačíte kláves štart/stop, systém vytlačí dve strany a potom skontroluje
podmienky.
Stavy, ktoré spúšt’ajú záznam, sú:
• Srdcová frekvencia prekračujúca jednu z nastavených hraničných hodnôt.
• Komplexy QRS s intervalom RR kratším než 0,8-krát alebo väčším než
1,5-krát interval RR z priemeru počas 4 predchádzajúcich intervalov RR.
Medzi udalost’ami môžete spustit’ 10-sekundový záznam klávesom

copy

(kopírovat’).

POZNÁMKA: V režime arytmie je funkcia indikácie srdcovej frekvencie
vždy aktívna a nemožno ju zablokovat’. Vysielaný zvukový signál pri
štart/

stop na spustenie získavania signálu a záznamu.

prekročení jednej z hraníc srdcovej frekvencie vypnite stlačením
QRS beep (pípania QRS).

UMIESTNENIE ELEKTRÓDY

Prevádzkové režimy

Táto tabuľka vysvetľuje miesto každého umiestnenia a identifikuje štítok pre
označenie AHA alebo IEC.

POZNÁMKY K MANUÁLNEMU A ARYTMICKÉMU REŽIMU EKG

Systém MAC 400 má tri prevádzkové režimy pre záznam EKG. Keď určíte režim,
ktorý chcete použit’, a upravíte nastavenia, postupujte podľa prevádzkových
pokynov.

Nasledujúce podmienky sa vzt’ahujú na systém pri prevádzke buď v manuálnom
alebo arytmickom režime.
• Ak zmeníte rýchlost’ papiera, zosilnenie, skupinu zvodov alebo nastavenie
filtrov počas záznamu, systém na chvíľku zastane, posunie papier
k najbližšiemu záhybu alebo o niekoľko milimetrov a potom bude
pokračovat’ v zázname.
Tieto nastavenia nemožno zmenit’ pre prvé dve strany záznamu v režime arytmie.
• Po zmene nastavenia zariadenia by mohlo dôjst’ k strate informácií.
• Ak je aktivovaný ADS (protiposunový systém), začiatok záznamu sa
o chvíľku oneskorí pre aktiváciu tejto funkcie.

Štítok AHA

Štítok IEC

Umiestnenie elektródy

V1 červená

C1 červená

Štvrtý medzirebrový priestor na pravom okraji
hrudnej kosti.

V2 žltá

C2 žltá

Štvrtý medzirebrový priestor na ľavom okraji
hrudnej kosti.

V3 zelená

C3 zelená

Uprostred medzi C2/V2 a C4/V4.

V4 modrá

C4 hnedá

Stredová čiara kľúčnej kosti v piatom
medzirebrovom priestore.

Štvrtý
medzirebrový
priestor na
pravom okraji
hrudnej kosti.

C5 čierna

V6 fialová

C6 fialová

Stredná pomocná čiara na tej istej horizontálnej
úrovni ako C4/V4 a C5/V5.

LA čierna

L žltá

Nad ľavým zápästím (alternatívne umiestnenie:
ľavý deltový sval).

LL červená

F zelená

Nad ľavým členkom (alternatívne umiestnenie:
nadkolenie bližšie k trupu).

RL zelená

N čierna

Nad pravým členkom (alternatívne umiestnenie:
nadkolenie bližšie k trupu).

RA biela

R červená

Nad pravým zápästím (alternatívne umiestnenie:
pravý deltový sval).

Vnútorná pomocná čiara na tej istej horizontálnej
úrovni ako C4/V4.

F. Zaznamenáva EKG vo všetkých prevádzkových režimoch.

Pravé rameno

voľbu lead (zvodov) na zmenu

zvodu/skupiny zvodov alebo

POZNÁMKA: Alternatívne umiestnenie sa týka umiestnenia jednorazových
elektród.

Pravá noha

5. Podľa potreby použite

REŽIM ARYTMIE

POZNÁMKA: Továrenské východiskové nastavenie je na aktívnu funkciu
indikácie srdcovej frekvencie (HR) vo všetkých prevádzkových režimoch.
Východiskové hranice srdcovej frekvencie sú 45 úderov za minútu a 130
úderov za minútu. Tieto hranice možno zmenit’ v ponuke nastavenia. Na
správne určenie srdcovej frekvencie sa vyžadujú najmenej štyri komplexy
QRS.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Dokumenty správ

Východiskový prevádzkový režim systému je automatický režim. Po spustení
v automatickom režime systém simultánne získava 12 zvodov EKG po dobu
10 sekúnd a potom záznam pokračuje automaticky.
Systém meria EKG a zaznamenáva výsledky do správy. Môžete si zvolit’ formát
simultaneous (simultánnych) alebo sequential (sekvenčných) správ:
• Simultánny formát zaznamenáva všetky zvody predstavujúce to isté
časové obdobie (buď 10 sekúnd = long (dlhý) formát alebo
3 sekundy = short (krátky) formát).
• Pre sekvenčné záznamy je 10-sekundová doba získavania signálu
rozdelená na štyri segmenty po 2,5 sekundy. Prvé tri zaznamenané zvody
predstavujú prvý segment (0-2,5 sekundy), druhá skupina zvodov
zastupuje druhý segment, atď. Môžete si tiež zvolit’ záznam na 10sekundový pás rytmu.
Môžete si zvolit’ záznamy v standard (štandardnej) postupnosti zvodov alebo
postupnosti CABRERA. Továrenské východiskové nastavenie simultánne
zaznamenáva všetkých 12 zvodov na štyri hárky, pričom každý predstavuje dobu 3
sekúnd.

Dĺžka a rozsah správ a môžu líšit’ podľa prevádzkového režimu a zvolených
zvodov a formátu správy.

Pre vytlačenie duplicitnej správy stlačte kláves

Po zázname EKG systém vytlačí jednu stranu výsledkov merania vrátane
informácií o pacientovi a podrobností o zázname.

VÝPISY VYHODNOCOVANIA (VOLITEL’NÉ)
Keď je aktívna možnost’ výpisov vyhodnocovania, systém vytlačí výpis
vyhodnotenia po výsledkoch merania. Pretože neexistuje možnost’ zadania veku
pacienta, údaje sú vyhodnocované ako dospelé EKG.
Pre podrobný popis merania EKG a programov na vyhodnocovanie sa obrát’te na
príručku lekára 12SL™.

g

copy (kopírovat’). Pred

vytlačením kópie môžete zmenit’ rýchlost’, zosilnenie, zvody a formát správy.

POZNÁMKA: Ak dôjde k zlyhaniu zvodu, systém bude fungovat’
v automatickom režime len ak je v ponuke nastavenia aktivovaná
funkcia zrušenia a nahradenia.

1. Zapnite zariadenie a počkajte, kým sa neskončí automatický test.
2. Priložte všetky elektródy na pacienta a kábel pacienta pripojte na
zariadenie.

MANUÁLNY REŽIM

3. Pomocou

V manuálnom režime systém simultánne zaznamenáva 1 alebo 3 (východiskové)
zvody EKG v reálnom čase.

klávesov kurzora zvoľte prevádzkový režim:

VÝSLEDKY MERANIA

Automatic (automatický), Manual (manuálny) alebo Arrhythmia
(arytmia).
Ľavé rameno

GE Medical Systems
Information
Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel.: + 1414 355 5000
1 800 558 5120 (len v USA)
Fax: + 1414 355 3790
www.gehealthcare.com

Ľavá noha
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GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Strabe 3-5
D-79111 Freiburg
Nemecko
Tel.: + 49 761 4543 - 0
Fax: + 49 761 4543 - 233

Hlavné sídlo v Ázii
GE Medical Systems
Information Technologies Asia; GE
(China) Co., Ltd.
11th Floor Shanghai MAXDO
Centre
8 Xing Yi Road, Hong Qiao
Development Zone
Shanghai 200336, Čínska ľudová
republika
Tel.: + 86-21-5257-4650
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6. Dôkladne utrite suchou nechlpatou handrou a nechajte uschnút’ na
vzduchu aspoň 30 minút. Nedovoľte, aby sa okolo kolíkov konektorov

Príručka na údržbu systému na analýzu pokojového EKG MAC™ 400 uvádza
podrobnosti o údržbe a riešení problémov pre zariadenie.

INŠTALÁCIA PAPIEROVEJ ROLY

„nahromadila“ voda.

POZNÁMKA: Čas sušenia sa bude líšit’ podľa okolitých podmienok.
NEPOUŽÍVAJTE nadbytočné techniky sušenia ako napríklad trúbu,
vháňané teplo ani sušenie na slnku.

USKLADNENIE KÁBLOV A ZVODOVÝCH DRÔTOV
•
•
•

Uskladnite v suchej, dobre vetranej miestnosti.
Káble a zvodové drôty vertikálne zaveste.
Zvodové drôty ani káble tesne nenavíjajte okolo zariadenia.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA ELEKTRÓD
Opakovane použiteľné elektródy očistite ihneď po použití na pacientovi.

Čistenie a dezinfekcia vonkajších povrchov
Vonkajší povrch čistite a dezinfikujte každý mesiac alebo podľa potreby aj
častejšie. Čistenie vonkajších povrchov:

1. Použite čistú, mäkkú handru a látku alebo dezinfekčný prostriedok,
ktorý obsahuje alkohol a bežne sa používa v nemocniciach.
POZNÁMKA: Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky na báze fenolu alebo
s peroxidovými prísadami.
2. Nadbytočnú vodu/roztok z handry vyžmýkajte. NEKVAPKAJTE
vodu ani žiadnu kvapalinu na zariadenie a vyhýbajte sa otvoreným
otvorom, zástrčkám alebo konektorom.
3. Povrchy usušte čistou handrou alebo papierovou utierkou.

Údržba káblov a zvodových drôtov pre pacienta
Káble a zvodové drôty čistite a dezinfikujte tak, ako je uvedené, ako aj podľa
aktivity.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA KÁBLOV A ZVODOVÝCH DRÔTOV PRE PACIENTA

1. Pred čistením káble a zvodové drôty vyberte zo systému.
2. Dlhé drôty net’ahajte za konce s konektormi. Kovové spojky by sa
mohli odpojit’ od konektorov.
3. Na vyčistenie káblov a zvodových drôtov ich zľahka poutierajte
handrou navlhčenou v jemnom mydle a vode. Potom poutierajte
zvyšnú vlhkost’ a nechajte uschnút’ na vzduchu.
POZOR: POŠKODENIE ZARIADENIA, ZHORŠENIE SIGNÁLU –
Akýkoľvek kontakt dezinfekčného roztoku a kovových častí môže spôsobit’ hrdzavenie. Vyhýbajte sa použitiu dezinfekčného roztoku blízko
kovových častí.
4. Na dezinfekciu káblov a zvodových drôtov povrch poutierajte
mäkkou nechlpatou handrou. Použite nasledujúci roztok, ako sa
odporúča v smerniciach APIC pre výber a používanie
dezinfekčných prostriedkov (1996):
• Chlórnan sodný (5,2 % domáce bielidlo) minimálne zriedenie
1:500 (chlór s minimálnou čistotou 100 častíc na milión)
a maximálne zriedenie 1:10.
• Možno použit’ akýkoľvek produkt určený na utieranie
s chlórnanom sodným, ktorý spĺňa vyššie uvedené smernice.
POZNÁMKA: Pred použitím z handry vyžmýkajte nadbytočný dezinfekčný
prostriedok.
5. Čistiace roztoky utrite čistou, zľahka navlhčenou handrou.

POZOR: RIZIKO POPÁLENIA KOŽE – Hlava tlačiarne sa pri zázname
rozhorúči. Pri vkladaní papiera sa nedotýkajte termálnej hlavy papiera.

1. Pred čistením elektród odlepte adhezívnu fóliu (akýkoľvek zvyšok
adhezíva možno odstránit’ benzénom).
2. Na odstránenie krému alebo gélu použite teplú vodu a malú kefku.
Na čistenie nepoužívajte špicaté ani ostré predmety.
3. Elektródy dezinfikujte dezinfekčným prostriedkom neobsahujúcim
alkohol. Skontrolujte, či sa konektory alebo objímky nenamočili.
POZNÁMKA: Jednorazové adhezívne elektródy zlikvidujte okamžite po
použití. NEPOUŽÍVAJTE opakovane.

STERILIZÁCIA ELEKTRÓD
Jediná schválená metóda sterilizácie je sterilizácia plynom.
Sterilizujte etylénoxidovým plynom (EtO) pri maximálnej teplote 50 °C/122 °F. Po
sterilizácii EtO postupujte podľa odporúčaní výrobcu na vyžadované vetranie.

POZNÁMKA: Častou sterilizáciou sa zníži užitočná životnost’ káblov
a zvodových drôtov.

Údržba tlačiarne
ČISTENIE HLAVY TLAČIARNE
Ak tlačiareň nefunguje správne, je možné, že budete musiet’ utriet’ prach
a odstránit’ cudzie častice z hlavy tlačiarne. Čistenie hlavy tlačiarne:

1. Dosku oddeľte od tlačiarne.
2. Výhrevnú zložku časti povrchu jemne utrite vatovými tampónmi
a etylalkoholom.
3. Dosku vložte naspät’ do tlačiarne, keď celkom uschne.
POZNÁMKA: Nepoužívajte produkty, ktoré by mohli poškodit’ výhrevnú
zložku, ako napríklad brúsny papier. Pri manipulácii s hlavou tlačiarne
nepoužívajte nadbytočnú silu.

VÝMENA PAPIERA
Systém MAC 400 používa bloky skladaného harmonikového záznamového
papiera. Je možné objednat’ aj voliteľnú rolu papiera.

POZNÁMKA: Používajte len originálny záznamový papier spoločnosti GE.
Tento papier má špeciálny náter, ktorý bráni kontaminácii a nahromadeniu špiny
v hlave tlačiarne ako aj nahromadeniu elektrostatického náboja.
Termosenzitívna vrstva a charakteristiky hlavy tlačiarne sú presne zhodné.
Použitie iného papiera by mohlo spôsobit’ záznam zlej kvality. Hlava papiera by sa
mohla predčasne opotrebovat’, a použitím iného papiera by mohla byt’ zrušená
záruka.

Systém MAC 400 sa dodáva so skladaným papierom, ale môžete používat’ aj
schválenú papierovú rolu.

POZNÁMKA: Musíte zmenit’ nastavenie systému zo skladaného papiera na
papierovú rolu.
1. Otvorte dvierka tlačiarne, vyhľadajte vreteno a vyberte všetok
zvyšný papier.
2. Papierovú rolu nasuňte na vreteno.
3. Papierovú rolu vložte tlačenou stranou (s červenou mriežkou)
smerom k termálnej hlave papiera do priehradky zasunutím
vretena do drážok na oboch stranách.
4. Odviňte začiatok papiera a zatvorte dvierka. Skontrolujte, či je
papier presne položený na tlakovom valci a či dvierka zapadli na
miesto na oboch stranách.

USKLADNENIE TERMÁLNEHO PAPIERA
POZNÁMKA: Na zabezpečenie maximálnej životnosti snímok termálny
papier skladujte osobitne v manilových zložkách alebo polyesterových/
polymidových obaloch.

POZNÁMKA: Toto zariadenie si nevyžaduje žiadnu inú údržbu.

Informácie o objednávaní
Vždy si prezrite najnovší zoznam s príslušenstvom. Pre úplný zoznam zásob
a príslušenstva systému MAC 400 choďte na adresu www.gehealthcare.com.

Likvidácia výrobku
Produkt popísaný v tejto príručke sa nesmie likvidovat’ ako netriedený komunálny
odpad a musí byt’ osobitne zbieraný. Pre informácie ohľadom vyradenia vášho
zariadenia z prevádzky prosím kontaktujte oprávneného zástupcu výrobcu.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU —
Batérie môžu v ohni vybuchovat’. Batérie nelikvidujte v ohni ani
spaľovaním.
Postupujte podľa miestnych ekologických smerníc pre likvidáciu a recyklovanie.

Chybové oznámenia
Správa
Chyba papiera

Aby nedošlo k zhoršeniu kvality alebo vyblednutiu, dodržiavate tieto bezpečnostné
opatrenia:

1. Skladujte na chladných, tmavých a suchých miestach. Teplota musí
byt’ nižšia než 30 °C (86 °F). Relatívna vlhkost’ musí byt’ nižšia
než (<) 65 %.
2. Vyhýbajte sa vystaveniu jasnému svetlu alebo zdrojom
ultrafialového žiarenia, ako je slnko, fluorescenčné a podobné
svetlo, ktoré spôsobuje žltnutie a vyblednutie.
3. Termálny papier NESKLADUJTE spolu s nasledujúcimi produktmi:
• Uhlíkovými a neuhlíkovými formulármi.
• Netermálnymi papiermi ani žiadnymi produktmi obsahujúcimi
tributylfosfát, dibutylftalát alebo iné organické rozpúšt’adlá.
Mnohé medicínske a priemyselné záznamové papiere
obsahujú tieto chemikálie.
• Obalmi na dokumenty, obálkami a rozdeľovačmi papiera,
ktoré obsahujú polyvinylchlorid alebo iné vinylchloridy.
4. Vyhýbajte sa kontaktu s: čistiacimi tekutinami a rozpúšt’adlami ako
sú alkoholy, ketóny, estery, étery, atď.
5. NEPOUŽÍVAJTE: inštalačné formuláre, pásky citlivé na tlak ani
štítky obsahujúce adhezíva na báze rozpúšt’adiel.

Technická kontrola
Z bezpečnostných dôvodov si zariadenie vyžaduje pravidelnú údržbu. Na
zabezpečenie funkčnej aj prevádzkovej bezpečnosti zariadenia by každý rok mala
byt’ vykonaná technická kontrola osobami s primeraným vyškolením a praxou.
Tieto kontroly môže vykonávat’ len spoločnost’ GE rámci servisnej zmluvy.
Kontroly zahŕňajú kontrolu nasledujúcich položiek:
• Vizuálna kontrola zariadenia a príslušenstva, či nenesie známky
mechanického poškodenia, ktoré by mohlo zhoršit’ funkcie zariadenia.
• Vizuálna kontrola označenia zariadenia, či je čitateľné.
• Funkčný test, tak ako je popísaný v príručke na obsluhu.
• Meranie odporu neskratového, uzemneného vodiča a ekvivalentného
úniku prúdu podľa miestnych predpisov.
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Otvorené dvierka

Príčina

Riešenie

V zariadení nie je
papier.
Pokrčený papier.
Vložený nesprávny
druh papiera (skladaný/
rola).

Skontrolujte zásoby papiera.
Odstráňte pokrčený papier.
Nastavte systém na správny druh
papiera.

Dvierka tlačiarne nie sú
riadne zatvorené.

Dvierka tlačiarne správne zatvorte.

Vymažte správu s

Vymažte správu s

Chyba batérie

Chýba batéria.
Batéria nefunguje
správne.

.

Skontrolujte batériu. Skontrolujte, či
sú čisté kontakty. Upovedomte
servis, aby skontroloval a vymenil
batériu.
Vymažte správu s

POZOR!!!
Prehriatie

Mechanizmus tlačiarne
sa prehrial pre časté
používanie.

Zariadenie vypnite a zapnite po 3
až 4 minútach. Ak sa problém
opakuje pri normálnom používaní,
upovedomte servis.

Neúspešný test!
KÓD: 1 VECTOR
Neúspešný test!
KÓD: 2 RAM
Neúspešný test!
KÓD: 4 ROM
Neúspešný test!
KÓD: 5 DSP

Automatické testovanie
sa nezaplo.

Kontaktujte servis a zariadenie
dajte opravit’ pred ďalším použitím.

Automatické testovanie
sa nezaplo.

Kontaktujte servis a zariadenie
dajte opravit’ pred ďalším použitím.

Automatické testovanie
sa nezaplo.

Kontaktujte servis a zariadenie
dajte opravit’ pred ďalším použitím.

Automatické testovanie
sa nezaplo.

Kontaktujte servis a zariadenie
dajte opravit’ pred ďalším použitím.
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Tipy na riešenie problémov

POHYB ZÁKLADNEJ HODNOTY

Pri prevádzke tohto systému sa môžu objavit’ tieto chyby. Ak vykonáte odporúčané
kroky a stav naďalej pretrváva, kontaktujte servis spoločnosti GE pre pomoc.
Problém

Príčina

Riešenie

Pravidelné pret’ažovanie
rozhrania striedavého
prúdu AC (50/60 Hz) (viď
obrázok 2)

Rušenie elektrického
prúdu

Uzemnite posteľ,
skontrolujte polohu
zvodových drôtov, zapnite
siet’ový filter.

Pret’aženie
nepravidelnými rušivými
signálmi (viď obrázok 1)

Svalový artefakt
spôsobený pohybom
pacienta, čkaním,
kašľaním

Pacient by mal byt’ v teple
a pokojne odpočívat’ (pod
ruky a kolená podložte
vankúše) Podľa potreby
aktivujte svalový filter (20
Hz/35 Hz).

Vytlačený dátum a čas
sú nesprávne.

Zabudovaná lítiovoiónová batéria je
vyčerpaná. Batéria má
životnost’ približne 5
rokov.

Upovedomte servis, aby
prišli skontrolovat’ batériu.

Zelená kontrolka LED
nesvieti, hoci záznamník
je zapojený do
elektrického prúdu.

Defektný adaptér
striedavého prúdu alebo
poistky.

Upovedomte servis, aby
prišli skontrolovat’ poistky.

Záznamník
nezaznamenáva na celý
papier.

Priehradka na papier nie
je riadne zatvorená.

Dvere tlačiarne musia
zapadnút’ na miesto na
oboch stranách.

Papier sa nehýbe po
aktivácii prevádzkového
režimu alebo záznamník
sa nezastavuje a naďalej
posúva papier.

Papierová podložka bola
vložená nesprávnym
smerom a preto nie je
možné identifikovat’
synchronizačnú značku.

Papierovú podložku vložte
podľa pokynov v príručke na
inštaláciu a nastavenie
systému na analýzu
pokojového EKG MAC 400.

Nesprávna tlač

Prilepenie prachu
a cudzích materiálov na
papier môže znížit’
životnost’ hlavy tlačiarne
a dosky.

Hlavu vyčistite podľa
návodu v tejto príručke.

Chyba batérie

Teplota vnútorného
systému môže byt’ vyššia
než je odporúčaný
rozsah pri nabíjaní
batérie.

Vypnite hlavný prívod
elektriny a záznam
reštartujte v režime na
batériu.
(Odporúčame
zaznamenávat’
EKG v režime na batériu a
nabíjat’ batériu, keď sa
systém nepoužíva.)

Chybná batéria

Upovedomte servis, aby
prišli skontrolovat’ batériu.

PROBLÉM
Systém MAC 400 je vybavený automatickou úpravou základnej hodnoty
a protiposunovým systémom (ADS) na zabezpečenie záznamu bez artefaktov. Na
začiatku záznamu automatická úprava základnej hodnoty overí prichádzajúci
signál a podľa toto upraví polohu základnej hodnoty. Počas záznamu
protiposunový systém neustále kontroluje polohu základnej hodnoty a vracia ju na
jej normálnu úroveň (viď obrázok 1).
Ak elektródy nie sú riadne priložené, tieto opatrenia nemusia plne kompenzovat’
artefakt. Elektródy priložené bez vodivého gélu môžu vyvolat’ vysoké polarizačné
napätie, ktoré môže spôsobit’ pret’aženie zosilňovača. Rovná čiara je
zaznamenaná namiesto EKG (viď obrázok 1). ADS sa vráti do normálnej polohy
a základná hodnota nasleduje približne 1 minútu.

obrázok 1

RIEŠENIE
•
•
•
•

Priložte elektródy podľa pokynov.
Elektródy neprikladajte na oblečenie.
Použite kontaktnú látku (vlhký elektródový papier, elektródový krém, sprej,
atď.).
Pred spustením záznamu počkajte asi 10 sekúnd. Polarizačné napätie sa
stabilizuje, ak sú elektródy správne priložené. Ak nie, problematická
elektróda je zobrazená na displeji (R/RA, L/LA, F/LL, C1/V1 až C6/V6).

POZNÁMKA: Tento systém nepodporuje indikáciu zlyhania zvodu pre
elektródu N/RL. Ak je EKG extrémne hlučné, elektróda N/RL možno nie je
riadne pripevnená. Skontrolujte a znovu zapojte.
Ak je potrebné skontrolovat’ prvotný signál EKG, vypnite funkciu svalový filter ADS
a všetky filtre (35 Hz/20 Hz, filter AC). Aktivujte filter striedavého prúdu (50 Hz/60
Hz ) v prítomnosti silného rušenia striedavého prúdu.

obrázok 2
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