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Rozdział 1
Bezpieczeństwo

1.1Instrukcje bezpiecznej pracy i obsługi Monitora BT-
350LCD

  

 Regularnie kontroluj urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń 
przewodów, przetworników i instrumentów, które mogłyby wpłynąć na 
bezpieczeństwo pacjenta podczas procedury monitorowania. Zaleca się 
dokonywanie kontroli raz w tygodniu. Nie używaj monitora w razie 
występowania widocznej oznaki uszkodzenia.

 Z BT-350 LCD, wolno używać jedynie dołączony przewód zasilający 
AC lub równoważny.

 Nie podejmuj prób serwisowania Monitora BT-350 LCD. Tylko 
wykwalifikowany personel serwisowy Bistos Co.,Ltd. jest 
upoważniony do wykonywania wewnętrznych prac serwisowych.

 BT-350 LCD nie nadaje się do użytkowania jednocześnie 
z defibrylatorami lub podczas wyładowania defibrylacyjnego.

 BT-350 LCD nie nadaje się do pracy w obecności aparatury 
elektrochirurgicznej.

 BT-350 LCD nie nadaje się do pracy w połączeniu z innym sprzętem 
monitorującym, poza urządzeniami określonymi w tym Podręczniku 
użytkownika.

 Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjenta, należy 
przeprowadzać regularne kontrole bezpieczeństwa. Powinny one 
obejmować pomiar prądu upływu oraz test izolacji. Zaleca się 
przeprowadzanie testów raz w roku.

 Nie używaj BT-350LCD jeżeli nie przejdzie procedury wewnętrznego 
testu po uruchomieniu.

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

OSTRZEŻENIE: Oznacza możliwość powstania poważnych obrażeń lub śmierci 
pacjenta, uszkodzenia przedmiotów i strat materialnych.   
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1.2 Ostrzeżenia

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYBUCHU - Nie używaj BT-350 LCD w 
łatwopalnym otoczeniu, gdzie wystąpić może koncentracja łatwopalnych 
anestetyków lub innych substancji.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Gniazdko zasilania musi być 
trzyżyłowe i uziemione. Nie wolno dostosowywać wtyczki z trzema bolcami do gniazdka 
z dwoma otworami. Jeżeli gniazdko ma tylko dwa otwory, zapewnij, aby przed rozpoczęciem 
korzystania z monitora, zostało wymienione na gniazdko z trzema otworami.

OSTRZEŻENIE:  Nie  podłączaj  do  gniazdka  kontrolowanego  przełącznikiem 
ściennym. 

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Nie podejmuj prób 
podłączenia lub rozłączenia przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Przed 
dotknięciem przewodu zasilającego upewnij się, że Twoje ręce są suche i czyste.

OSTRZEŻENIE: Używaj tylko tych przewodów pacjenta i przetworników, które 
zostały dołączone do monitora. Użycie innych przewodów pacjenta może 
spowodować pracę poza specyfikacją i narażenie bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Nie wykonuj połączeń z portem RS-232C i z pacjentem jednocześnie.

OSTRZEŻENIE: Należy używać tylko określonego Zasilacza AC/DC.

UWAGA: Oznacza możliwość powstania sytuacji niezagrażających zdrowiu, ale 
prowadzących do urazów.   

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Nie próbuj rozmontować 
obudowy zasilacza bez upoważnienia. Może to spowodować porażenie prądem ze 
skutkiem śmiertelnym. W razie jakiekolwiek problemów z zasilaczem, zalecamy 
aby najpierw się z nami skontaktować.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Nie dotykaj pacjenta 
i jednocześnie ze złączem sygnału, innym urządzeniem lub uziemieniem. Może to 
spowodować porażenie prądem pacjenta lub operatora.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Nie używaj BT-350 LCD, 
z  pacjentem  podczas  aktualizacji.  Może  to  spowodować  porażenie  prądem 
pacjenta.
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1.3 Uwagi
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UWAGA: Utrzymuj otoczenie pracy wolne od kurzu, wibracji, materiałów 
korozyjnych lub łatwopalnych oraz skrajnych temperatur i wilgotności. 
Urządzenie należy utrzymywać w czystości (dotyczy to również żelu 
przewodzącego i innych substancji).

UWAGA: Prawo zabrania sprzedaży tego urządzenia przez lekarza lub na jego 
polecenie.

UWAGA: Instalując urządzenie na szafce, zadbaj o odpowiednią wentylację, 
dostępność w razie serwisu i przestrzeń do prawidłowej wizualizacji i pracy.

UWAGA: Nie używaj urządzenia jeżeli jest wilgotne lub mokre z powodu 
kondensacji lub nacieku. Nie używaj urządzenia zaraz po przeniesieniu go 
z otoczenia zimnego do miejsca ciepłego i wilgotnego.

UWAGA: Do obsługi panelu przedniego nie wolno używać ostro zakończonych 
przedmiotów.

UWAGA: Komputery osobiste ogólnego zastosowania i modemy nie spełniają 
wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla sprzętu medycznego. Port RS-232C 
urządzenia BT-350 LCD jest izolowany elektrycznie, aby zapewnić bezpieczne 
połączenie z urządzeniami nie medycznymi. Do takiego połączenia należy użyć 
odpowiednio długiego przewodu, aby sprzęt ten nie znajdował się w otoczeniu 
pacjenta. Jeżeli BT-350 LCD ma zostać podłączony do innego urządzenia 
medycznego, musi być ono zgodne z normami IEC/EN 60601-1 oraz IEC/EN 
60601-1-2.

UWAGA: Nie autoklawuj i nie sterylizuj monitora, ani żadnego jego akcesorium. 
Stosuj się do instrukcji czyszczenia i dezynfekcji w rozdziale 9 tego podręcznika.

UWAGA: Nie zanurzaj BT-350 LCD ani jego przetworników w cieczy.  Stosując 
roztwory, użyj sterylnych szmatek, aby nie lać płynów bezpośrednio na 
przetworniki. Stosuj się do instrukcji czyszczenia i dezynfekcji w rozdziale 9 tego 
podręcznika.

UWAGA: Temperatura wody do czyszczenia pasów przetworników nie może 
przekroczyć 60°C (140°F).

UWAGA: Podczas uzupełniania papieru, pamiętaj, aby ułożyć kilka arkuszy nad 
wałkiem. W przeciwnym razie papier może się przechylić w jedną stronę.

UWAGA:
Urządzenie jest zgodne z Klasą A  normy IEC/EN 60601-1 (Bezpieczeństwo 
Elektrycznego Sprzętu Medycznego)
- Urządzenie jest zgodne z poziomeme B normy IEC/EN 60601-1-2
(Wymagania Kompatybilności Elektromagnetycznej)
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UWAGA: Jeżeli urządzenie jest używane w miejscu, gdzie zewnętrzny 
przewodnik ochronny w instalacji lub jego układ jest wątpliwy, urządzenie 
powinno być zasilane wewnętrznie (wybór opcjonalnego akumulatora).

UWAGA: Nie wkładaj palców do BT-350LCD przy otwartej klapie drukarki. 
Może to spowodować zranienie palca. Nie wkładaj również żadnych przedmiotów 
do BT-350 gdy klapa drukarki jest otwarta. Może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub porażenie prądem.
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Środki ostrożności odnośnie otoczenia

 Nie trzymaj ani nie używaj urządzenia w otoczeniu opisanym poniżej.

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

Nie umieszczaj urządzenia w 
miejscu wilgotnym. Nie 
dotykaj urządzenia mokrymi 
rękoma.

Nie narażaj 
urządzenia na 
bezpośrednie 
światło słoneczne.

Nie umieszczaj urządzenia w 
miejscu o dużych wahaniach 
temperatury.
Temperatura pracy wynosi od 
10 C do 40 C.°° Wilgotność 
pracy wynosi od 20% do 
90%.

Nie umieszczaj w 
pobliżu grzejnika 
elektrycznego.

Nie trzymaj urządzenia w 
miejscu o podwyższonej 
wilgotności lub 
niewystarczającej wentylacji.

Nie trzymaj 
urządzenia w 
miejscu, gdzie 
występują 
nadmierne 
wstrząsy lub 
wibracje.

Nie trzymaj urządzenia w 
miejscu, gdzie składowane są 
środki chemiczne lub gdzie 
istnieje ryzyko wycieku gazu.

Nie pozwól, aby do 
urządzenia 
przenikał kurz, a 
szczególnie 
materiały 
metalowe.

Nie rozmontowuj urządzenia. 
BISTOS Co., Ltd. nie ponosi 
za to odpowiedzialności.

Nie podłączaj 
urządzenia do 
zasilania, dopóki 
nie zostanie w pełni 
podłączone. 
W przeciwnym 
razie urządzenie 
może ulec 
uszkodzeniu. 
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1.4 Wyjaśnienie symboli

Symbol Opis

Włącznik / wyłącznik

Ten symbol sygnalizuje informację odnośnie bezpieczeństwa. 
Upewnij się, że rozumiesz funkcję tego kontrolera przed jego 
użyciem. 
Nie ma stwierdzonych zagrożeń płynących z wykorzystywania 
ultradźwięków, zawsze jednak istnieje pewne ryzyko.

Port sygnału zewnętrznego wejście / wyjście

Urządzenie typu BF

IPX8 Wodoodporność IPX8
(1 metr wody przez 30 minut)

Instrukcje obsługi

Usuwając niektóre elementy (np. akumulator wewnętrzny NiMH), 
nie wyrzucaj ich jako odpadów ogólnych.
Przestrzegaj wszystkich obowiązujących praw odnośnie recyklingu.

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)
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Rozdział 2
Wprowadzenie

2.1 Informacje ogólne

W tym rozdziale znajduje się ogólny opis Monitora BT-350LCD w tym:

 Krótki opis urządzenia

 Cechy produktu

 Konfiguracje modelu

2.2 Krótki opis urządzenia

BT-350LCD to monitor płodu sterowany mikroprocesorem; zapewnia ciągłe 
monitorowanie, wyświetlanie i rejestrację częstości tętna płodu (FHR) oraz 
skurczów macicy (UC) do badań przedporodowych oraz monitorowania.

2.3 Przeznaczenie

BT-350LCD to prenatalny system monitorowania, do nieinwazyjnego pomiaru 
i wyświetlania graficznego skurczów matki oraz częstości tętna płodu na ekranie 
oraz drukowania na arkuszach kratkowanych. Dane te służą pomocy w ocenie 
stanu zdrowia płodu, podczas ostatniego trymestru ciąży (test niestresowy). 
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel 
medyczny, w szpitalach, gabinetach, klinikach i w domu pacjenta.

2.4 Cechy produktu

Monitorowane dane można dowolnie zapisać, w sposób ciągły lub przerywany, 
na arkuszach kratkowanych. Rejestrowane dane obejmują graficzne dane trendu 
oraz tekstowe informacje na temat sprzętu i oprogramowania monitor, datę 
i godzinę, identyfikację pacjenta, zmiany w ustawieniach operacyjnych, lekarza 
oraz markery zdarzeń pacjenta.

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)
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2.5 Akcesoria standardowe
Akcesorium Nazwa Opis Jednostka

Sonda 
dopplerowska

Przetwornik ultradźwiękowy do 
pomiaru FHR

(Wodoodporność IPX8)
2EA

Sonda UC

Czujnik ciśnienia (przetwornik 
skurczów) do pomiaru skurczów 

macicy
(Wodoodporność IPX8)

1EA

Znacznik 
zdarzeń

Stosowany do oznaczania ruchów 
płodu 1EA

Papier składany 
typu "Z"

Papier termiczny składany typu 
"Z" 2EA

Pasek sondy Służy do utrzymywania sondy 
dopplerowskiej i / lub sondy UC 3EA

Przewód 
zasilający Przewód zasilający AC 1EA

Zasilacz
Przekształca prąd AC

 (100-240V ~) to DC 18V(2.5A)
(MW160, Bridge Power Corp.)

1EA

Żel 
ultradźwiękowy

Żel przewodzący dla 
ultradźwięków

(Sanipia, ECOSONIC)
1EA

Tabela 2.1. Akcesoria standardowe BT-350

2.6 Akcesoria opcjonalne 
Akcesorium Nazwa Opis Jednostka

Sonda AST Stymulacja akustyczna
Sonda testowa 1EA

Akumulator 
GP

Typ / model: GP270AAHC
Dane techniczne: 1.2V X 12ea, 

2600mA
(GP Batteries international Ltd.)

1EA

Tabela2.2. Akcesoria opcjonalne BT-350

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)
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Rozdział 3
Instalacja

3.1 Opis przedniego panelu BT-350LCD 

Ilustracja 3.1 Przedni panel BT-350LCD

1 Włącznik / wyłącznik
2 Dioda zasilania (AC: zielona / akumulator: pomarańczowa)  
3 Ekran kolorowy TFT LCD
4 Pokrętło  
5 Przycisk regulacji głośności Dop1 
6 Przycisk regulacji głośności Dop2 
7 Włącznik / wyłącznik dźwięku alarmu
8 Przycisk odniesienia UC
9 Przycisk zmiany trybu
10 Włącznik / wyłącznik drukarki
11 Głośnik
12 Przycisk otwierania klapy drukarki

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

①

②

③

④

⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩

⑪

⑫



BT-350LCD Podręcznik obsługi                                            11

3.2 Opis lewego panelu

  Ilustracja 3.2 Lewy panel

1 Złącze zasilacza
2 Złącze markera zdarzeń
3 Port RS-232C

3.3 Opis prawego panelu

Ilustracja 3.3 Prawy panel 

1 Złącze DOP1
2 Złącze DOP2
3 Złącze UC

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

② ③①

② ③①
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3.4 Uruchamianie

Aby uruchomić BT-350LCD zasilacz musi być podłączony do swojego złącza 
na lewym panelu (ilustracja 3.2) i należy wcisnąć włącznik.

3.5 Przewody pacjenta 

Przewody przetwornika ultradźwiękowego i przetwornika TOCO podłącza się 
na prawym panelu. Każdy przetwornik posiada oznaczenie (DOP lub UC), aby 
upewnić podłączenie do prawidłowego złącza monitora. Również każde 
złącze na prawym panelu posiada oznaczenie (DOP I lub UC), aby 
prawidłowo dopasować przewód.

Przewody podłączamy wkładając wtyczkę do złącza, a odłączamy wyciągając 
wtyczkę. Nie ma mechanizmu blokowania złącza.

Do BT-350 dołączony jest dodatkowy przetwornik ultradźwiękowy, który 
można podłączyć do złącza DOP 2, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie 
dwóch płodów. 

3.6 Przewód znacznika zdarzeń

Przewód znacznika zdarzeń jest podłączany do złącza na lewym panelu. 
Oznaczenie na obudowie wskazuje jego położenie. Przewód jest podłączany 
przez włożenie wtyczki do złącza. Nie ma mechanizmu blokowania złącza.

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

OSTRZEŻENIE: Używaj tylko tych przewodów pacjenta i przetworników, które 
zostały dołączone do monitora. Użycie innych przewodów pacjenta może 
spowodować pracę poza specyfikacją i narażenie bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Gniazdko zasilania musi 
być trzyżyłowe i uziemione.  Jeżeli gniazdko ma tylko dwa otwory, zapewnij, aby 
przed rozpoczęciem korzystania z monitora, zostało wymienione na gniazdko 
z trzema otworami.

OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj do gniazdka kontrolowanego przełącznikiem 
ściennym.
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Rozdział 4
Obsługa BT-350LCD

4.1 Uruchomienie systemu

4.1.1 Wstępny test wewnętrzny  

Po każdym uruchomieniu monitor przeprowadza test wewnętrzny. Pozwala to na 
sprawdzenie prawidłowości działania różnych funkcji. Podczas tego testu 
monitor wyświetla ekran początkowy. Po pomyślnym zakończeniu testu, BT-
350LCD wyświetli ekran monitorowania.

W razie wykrycia awarii wybrzmi dźwięk alarmowy i pojawi się komunikat. 
Dźwięk alarmowy będzie emitowany aż do wyłączenia urządzenia. W takim 
wypadku, wycofaj monitor z użytkowania do podjęcia odpowiednich kroków.

Ilustracja 4.1 Ekran testu wewnętrznego 

4.1.2 Konfiguracja

Monitor posiada kilka konfiguracji ustawień, które mogą być zmieniane przez 
użytkownika. Niektóre z tych ustawień są resetowane przy każdym wyłączeniu 
monitora. Inne parametry są zapisywane, aż do następnej zmiany. Te parametry 

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Nie podejmuj prób 
podłączenia lub rozłączenia przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Przed 
dotknięciem przewodu zasilającego upewnij się, że Twoje ręce są suche 
i czyste.
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pozostają nienaruszone po wyłączeniu urządzenia. Poniżej znajduje się 
kompletna lista tych parametrów.

Parametr konfiguracji Ustawienie 
fabryczne

Górny próg alarmu FHR 190 BPM
Dolny próg alarmu FHR 110 BPM

Rozdzielenie zapisu Dop2
(Przesuniecie Dop2) 0 BPM

Wykres FM (ruchów płodu) OFF (wyłączony)
Szybkość wydruku 3 cm/min

Automatyczne drukowanie 0 MIN
Nazwa pacjenta puste

ID pacjenta Data / kolejny 
numer

Data RR/MM/DD
Automatyczny zapis OFF (wyłączony)

Godzina GG:MM:SS
Język Angielski
Papier FS151-90-80R-01

4.1.3 Wybór papieru do drukarki 

BT-350 może używać dwóch rodzajów papieru. Po wciśnięciu pokrętła podczas 
testu wewnętrznego, wyświetli się menu wyboru papieru (ilustracja 4.2.). 
Obracaj pokrętłem aby dokonać wyboru rodzaju papieru.  

Ilustracja 4.2 Wybór papieru do drukarki 

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)
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Papier Obszar wyświetlania 
wykresu Obszar wydruku

FS151-90-80R-01 30-240 bpm 30-240 bpm
M1911A 50-210 bpm 50-210 bpm

4.2  Ekran BT-350LCD 

Ilustracja 4.3 Główny ekran monitorowania - tryb wykresu
od lewej:

okno trybu, okno wykresu FHR, okno wykresu UC, okno godziny/daty
od prawej:

okno ID, okno wartości numerycznej FHR, okno wartości numerycznej UC, okno komunikatów

Ilustracja 4.4 Główny ekran monitorowania - tryb liczbowy

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

UWAGA: Jeżeli włożony papier będzie inny od wybranego w ustawieniach, 
wydruk danych będzie nieprawidłowy. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy wybrany 
papier jest taki sam jak ten włożony.



BT-350LCD Podręcznik obsługi                                            16

Wciśnij przycisk trybu [ ], aby wyświetlić odpowiednie menu (ilustracja 4.6).  
Obracaj pokrętłem aby wybrać element "Number Mode” lub “Graph Mode” (tryb 
liczbowy lub tryb wykresu).
Wciśnij pokrętło, aby zmienić tryb wyświetlania. 

Symbol Nazwa Opis

Ikona tętna Miga zgodnie z tętnem

Ikona alarmu Wskazuje, czy alarm jest włączony czy 
wyłączony

Ikona głośności Wskazuje ustawienie głośności echa dźwięków 
płodu

Ikona wyciszenia Gdy głośność wynosi 0

Ikona drukowania Wskazuje na stan drukowania

Kona zapisu Wskazuje na stan zapisywania danych

Ikona szybkości 
wydruku Wskazuje na szybkość wydruku

Ikona 
automatycznego 

drukowania

Wskazuje na stan funkcji automatycznego 
drukowania

Ikona zasilania AC Wskazuje, że urządzenie jest zasilanie sieciowo 
(AC)

Ikona stanu 
akumulatora

Wskazuje stan naładowania akumulatora
(Wyświetlana tylko, gdy BT-350 jest zasilany 

akumulatorem)

4.2.1 Okno trybu

Okno trybu wskazuje aktualny tryb. Tryby są następujące: tryb monitorowania, 
tryb ustawień i tryb trendu. 

4.2.2 Okno numeryczne tętna płodu (FHR)

Okno numeryczne tętna płodu (FHR) wyświetla wartość tętna płodu, ikonę 
serca, ikonę stanu alarmu oraz ikonę głośności. Ten kanał jest oznaczony 
"US1.".Wartość tętna wskazuje na ostatnio obliczoną częstość tętna płodu.  Przy 
odpowiedniej wartości, ikona tętna miga zgodnie z częstotliwością tętna.

Ikona głośności wskazuje ustawienie głośności dla dźwięków echa płodu. Ta 
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ikona zmienia się pod wpływem regulacji głośności. Ikona alarmowa to 
dzwonek. Ukośna linia przekreślająca dzwonek oznacza, że alarm jest 
wyłączony. Dzwonek bez takiej ukośnej linii sygnalizuje, że alarm jest włączony.

Po podłączeniu drugiego przetwornika ultradźwiękowego w oknie tętna pojawi 
się dodatkowo częstość tętna płodu, ikona serca, ikona stanu alarmu oraz ikona 
głośności dla drugiego kanału ultradźwiękowego. Ten kanał jest oznaczony 
“US2”.

Ikona przesunięcia zapisu (przesunięcie DOP2) pojawi się gdy podłączone będą 
dwa przetworniki ultradźwiękowe i ustawione przesunięcie zapisu 
ultradźwiękowego (przesunięcie DOP2). Ikona przesunięcia zapisu to “+20”.

4.2.3 Okno wykresu tętna (FHR)

Okno wykresu tętna (FHR) to graficzne odzwierciedlenie częstości tętna płodu. 
Skala pionowa jest oznaczona zgodnie z kratkowaniem papieru do drukowania 
(30 do 240 BMP). Na wykresie znajdują się dane z 4 minut 30 sekund, bez 
względu na szybkość wydruku.
Jeżeli podłączone będą dwa przetworniki ultradźwiękowe, w oknie wyświetlane 
będą dwa trendy tętna.
Znajdują się tam trzy poziome linie, ułatwiające użytkownikowi orientację 
i dostrzeżenie przekroczenia progu. Linie te znajdują się przy wartościach 100 
BPM, 140 BPM oraz 180 BPM.
W oknie graficznym wyświetlane są także dane tętna podczas przewijania 
historii pacjenta.

4.2.4 Okno numeryczne UC (okno numeryczne TOCO) 

To okno zawiera wartość numeryczną z przetwornika UC, reprezentującą 
skurcze macicy. Okno to pokazuje także aktualną wartość bazową UC. Wartość 
bazowa UC może zostać ustawiona przez użytkownika.

4.2.5 Okno wykresu UC (Okno graficzne TOCO)

Okno wykresu UC wyświetla wykres skurczów macicy. Skala wynosi od 0 do 
100 w jednostkach względnych. Niezależnie od szybkości wydruku, na wykresie 
znajdują się informacje z 4 minut 30 sekund. Okno graficzne wyświetla także 
skurcze macicy podczas przewijania danych pacjenta.

4.2.6 Okno stanu zasilania  

To okno zawiera ikonę akumulatora lub ikonę zasilania sieciowego. Jeżeli 
urządzenie jest zasilane z gniazdka, wyświetlana jest ikona zasilania AC. Jeżeli 
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monitor pracuje na akumulatorze, wyświetlana jest ikona akumulatora. Ikona 
akumulatora posiada także wskaźnik naładowania. Po odłączeniu zasilania 
sieciowego, BT-350 pracuje na akumulatorze. Dzięki temu, w przypadku braku 
zasilania AC, można normalnie użytkować BT-350LCD.

Ikona akumulatora zacznie migać, gdy bateria będzie słaba (poniżej 10 minut 
pozostałego czasu pracy). Należy wówczas podłączyć zasilanie AC, aby 
naładować akumulator. Monitor będzie pracował normalnie, przy jednoczesnym 
ładowaniu akumulatora. Akumulator będzie się ładował przez 14 godzin przy 
jednoczesnej pracy monitora i również 14 godzin, jeżeli monitor nie będzie 
wówczas użytkowany.

4.2.7 Okno stanu

W tym oknie wyświetlana jest szybkość drukowania, stan pracy drukarki, 
zbliżenie, stan automatycznego drukowania oraz stan zapisu. 

4.2.8 ID pacjenta

W tej części wyświetlane są dane identyfikacyjne pacjenta. Monitor 
wykorzystuje identyfikację kodowaną godziną i datą, dzięki czemu nie istnieje 
ryzyko duplikacji nazw. Użytkownik może także wprowadzić inną nazwę.

4.2.9 Data i godzina

To okno wyświetla bieżącą godzinę i datę w ustawieniach monitora. Ustawienia 
te można dowolnie zmieniać.

4.2.10 Okno komunikatów

To okno wyświetla komunikaty o błędach i aktualny stan pracy. Komunikat o 
błędzie zostanie wyświetlony gdy monitor nie będzie w stanie normalnie 
funkcjonować. W razie pojawienia się takiego komunikatu, przerwij korzystanie 
z monitora. 

Komunikat Opis

DOP1 OPEN
DOP1 nie jest podłączony podczas 

monitorowania.

DOP2 OPEN DOP2 nie jest podłączony podczas 
monitorowania.
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DOOR OPEN Klapa drukarki otwarta podczas 
drukowania.

No PAPER Brak papieru podczas drukowania.

LOW BAT Słaba bateria podczas monitorowania.

4.3 Kontrolery i wskaźniki Monitora BT-350LCD   

Na panelu przednim znajduje się siedem przycisków. Przyciski są aktywowane 
przez wciśnięcie palcem, aż do usłyszenia kliknięcia.

Funkcje przycisków opisano poniżej.

Symbol Nazwa Opis
Włącznik / 
wyłącznik Włączy i wyłącza zasilanie.

Przycisk regulacji 
głośności Dop1

Zwiększa lub zmniejsza głośność Dop1 w trybie 
monitorowania.

Przycisk regulacji 
głośności Dop2

Zwiększa lub zmniejsza głośność Dop2 w trybie 
monitorowania.

Przycisk 
odniesienia UC

Resetuje UC do wartości bazowej w trybie 
monitorowania.

Włącznik / 
wyłącznik alarmu

Włącza lub wyłącza dźwięk alarmu w trybie 
monitorowania.

Przycisk trybu
Przełącza na tryb przewijania trendów. Okna 
trendów wyświetlają wcześniejsze dane pacjenta. 
Sterowanie odbywa się przy pomocy pokrętła.

Włącznik / 
wyłącznik drukarki Włącza lub wyłącza drukarkę.

4.4  Pokrętło monitora BT-350LCD 
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UWAGA: Do obsługi panelu przedniego nie wolno używać ostro 
zakończonych przedmiotów.
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Pokrętło służy do regulacji parametrów i poruszania się po menu systemu. Obrót 
pokrętłem w prawo lub w lewo powoduje przechodzenie do kolejnych 
elementów menu. Służy to do wyboru elementu ustawień. Następnie należy 
wcisnąć pokrętło, aby wybrać element do edycji.

Po wyborze elementu menu do edycji, pokrętłem należy obracać, aby przewijać 
pomiędzy dostępnymi opcjami wyboru dla tego parametru. Wciśnięcie pokrętła 
ustawi tymczasowo nową wartość.

Wciśnięcie pokrętła przy wyborze "ESC" spowoduje wyjście z menu i zapisanie 
wszystkich ustawień. W niektórych przypadkach system przejdzie wówczas do 
głównego ekranu monitorowania. W innym wypadku monitor wyświetli 
poprzednie menu.

Ilustracja 4.5 Menu ustawień systemowych

4.5 Zapis danych

BT-350LCD posiada funkcję zapisu danych. Zapisać można do 450 godzin. Dla 
jednego pacjenta zapisać można do 3 godzin, dzięki czemu można w ten sposób 
zapisać dane 150 pacjentów.

4.5.1 Jak zapisywać dane

Wciśnij przycisk trybu [ ], aby wyświetlić odpowiednie menu (pokazane 
poniżej). 
Obróć pokrętłem, aby wybrać element "Save Data".
Wciśnij pokrętło aby rozpocząć zapisywanie. Po uruchomieniu tej funkcji pojawi 
się obracająca ikona [ ].

Ponownie wciśnij przycisk trybu [ ], aby zatrzymać zapisywanie. 

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)



BT-350LCD Podręcznik obsługi                                            21

   

Ilustracja 4.6 Ekran zapisu danych 

4.6 Tryb trendu

W trybie trendu możliwe jest wyszukiwanie zapisanych danych. Wciśnij 

przycisk trybu [ ], aby wyświetlić odpowiednie menu (ilustracja 4.6.). Obróć 
pokrętłem aby wybrać element "Trend Mode". Wciśnij pokrętło aby przejść do 
trybu trendu. 

Ponownie wciśnij przycisk trybu [ ], aby zatrzymać zapisywanie.

Ilustracja 4.7 Ekran trybu trendu 
od lewej:

okno trybu, okno godziny/daty zapisu, okno ID, okno wyszukiwania danych

4.6.1 Okno godziny i daty zapisu

W tym oknie znajduje się godzina i data początkowa i końcowa zapisu danych.
 
4.6.2 Okno ID
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W tym oknie znajduje się zapisana nazwa pacjenta oraz ID.

4.6.3 Okno wyszukiwania danych
W tym oknie znajdują się przyciski sterujące wyszukiwaniem zapisanych 
danych. Funkcje przycisków są następujące:

Przycisk Funkcja
Wyszukiwanie zapisanych danych pacjenta.
Wybór poprzedniego / kolejnego pacjenta
Wyszukiwanie zapisanych danych na stronie.
Wybór poprzedniej / kolejnej strony

Śledzenie zapisanych danych graficznych

Rozdział 5
Obsługa drukarki

5.1 Wkładanie papieru

W celu włożenia papieru, wciśnij dźwignię w dół, aby otworzyć klapę. Odpakuj 
papier i włóż go do tacki na papier.

Ułóż kilka górnych arkuszy nad wałkiem drukarki. Nadrukowana siatka powinna 
być skierowana do góry (rozwijanie od góry), a siatka UC powinna być z prawej 
strony. Teraz drukarka jest gotowa do pracy.
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UWAGA: Uzupełniając papier pamiętaj, aby ułożyć go odpowiednią 
stroną do góry. W przeciwnym razie drukowanie się nie odbędzie.
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Ilustracja 5.1 Wkładanie papieru

5.2 Obsługa
Włącznik / wyłącznik drukarki - pojedyncze wciśnięcie przycisku [ ] 
przełączy tryb pomiędzy drukowaniem a niedrukowaniem.
Po włączeniu lub wyłączeniu drukowania wyświetlony zostanie odpowiedni 
komunikat.

Przewinięcie papieru - [ ] ten przycisk służy także do przewinięcia papieru. 
Przytrzymanie tego przycisku rozpocznie przewijanie papieru w szybkim tempie, 
aż do puszczenia przycisku. Po puszczeniu przycisku drukarka powróci do 
poprzedniego trybu. Ta funkcja nie działa podczas drukowania. Po zakończeniu 
drukowania, funkcja podawania papieru działa przez chwilę automatycznie.

Na ilustracji 5.2, BT-350 wydrukował wiele parametrów, takich jak FHR, FM, 
UC oraz informacje o sytuacji. Te parametry są wyświetlane na ekranie. Aby 
wyświetlić zapis FM, należy włączyć wykres FM. 
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Ilustracja 5.2 Papier do drukowania[FS151-90-80R-01] 

Symbol Opis Źródło znacznika Możliwe zdarzenie

Znacznik zdarzenia

Wciśnięty znacznik 
zdarzeń (przez 

pacjentkę)
Gdy pacjentka 

czuje ruchy płodu

Kliniczny znacznik 
zdarzeń 

Wciśnięcie 
przycisku [] przez 
ponad 2 sekundy 
(przez lekarza)

Gdy lekarz ocenia, 
że wystąpił ruch 

płodu

FM1 
Znak wykrycia

Zapis FM1 (przez 
algorytm i 

automatycznie)

Gdy system 
wykryje ruchy 
płodu (FM1)
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FM2 
Znak wykrycia

Zapis FM2 (przez 
algorytm i 

automatycznie)

Gdy system 
wykryje ruchy 
płodu (FM2)

Znak AST AST
(lekarz)

Gdy system 
wykryje sygnał 

AST

Rozdział 6
Monitorowanie częstości 

tętna płodu
6.1 Zakłócenia elektromagnetyczne

Niektóre silne pola elektromagnetyczne mogą zakłócać pracę przetworników 
i powodować fałszywe odczyty tętna (niepochodzące od pacjenta). Zakłócenia są 
rzadkie i zwykle występują w pobliżu dużych urządzeń. Aby uniknąć sytuacji, 
gdy te zakłócenia zostaną odczytane jako tętno płodu, za każdym gdy monitor 
jest używany w nowym miejscu lub gdy wiadomo jest, że w pobliżu pracują inne 
urządzenia elektryczne, należy przeprowadzić poniższą procedurę.

Po podłączeniu przetwornika (przetworników) ultradźwiękowych włącz monitor 
i obserwuj wskazanie tętna na wyświetlaczu przez około 30 sekund. 
Sporadyczne wyświetlanie różnych wartości tętna jest dopuszczalne. Jednak 
w przypadku wyświetlania stałego fizjologicznego tętna przez ponad 5 sekund, 
jest to oznaka, że w pobliżu znajduje się źródło zakłóceń elektromagnetycznych. 
Aby określić, czy można używać monitora w takich otoczeniu, należy 
przeprowadzić następujące czynności.

 Odsuń wszystkie przewody i urządzenia zasilane sieciowo przynajmniej 2 
metry od BT-350. Sprawdź, czy pod lub za łóżkiem nie ma przedłużaczy 
oraz czy w przylegających pomieszczeniach znajdują się inne urządzenia. 
Jeżeli wyświetlanie artefaktowego tętna ustanie, można normalnie używać 
monitora.

 Odłącz przewód zasilający od monitora. Jeżeli wyświetlanie artefaktowego 
tętna ustanie, można normalnie używać monitora.

Jeżeli te działania nie sprawią, że artefaktowe tętno zniknie, oznacza to, że 
monitor nie może być bezpiecznie użytkowany w tym otoczeniu.

Tętno płodu jest mierzone przez umieszczenie przetwornika ultradźwiękowego 
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na brzuchu matki i przetworzenie sygnału echa (na bazie efektu Dopplera), 
w celu przedstawienia tętna jako sygnału dźwiękowego.

Krok 1: Przygotowanie monitora

Włącz monitor i sprawdź czy ekran działa prawidłowo. W razie pojawienia się 
nieprawidłowości, wycofaj monitor z użytku.

Określ, czy monitor jest zasilany akumulatorem wewnętrznym, czy z gniazdka 
(AC). W razie pracy na akumulatorze wewnętrznym, sprawdź jego stan, aby 
określić czy wystarczy zasilania do zakończenia sesji monitorowania. Jeżeli 
akumulator jest zbyt słaby, użyj zasilania AC.

Sprawdź, czy przetwornik ultradźwiękowy jest prawidłowo podłączony do 
monitora. W przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej, upewnij się, że także 
drugi przetwornik ultradźwiękowy jest podłączony prawidłowo.

Ustaw głośność kanału pierwszego na połowę mocy. W przypadku 
monitorowania ciąży bliźniaczej, wyłącz głośnik kanału drugiego.

Nałóż żel ultradźwiękowy na  powierzchnię czołową przetwornika.

Krok 2: Pozyskiwanie sygnału tętna płodu

Ustal położenie tętna palpacyjnie lub fetoskopem. Umieść przetwornik na 
brzuchu matki i wsłuchuj się w sygnał tętna płodu. Zmieniaj położenie 
przetwornika aż osiągniesz najgłośniejszy sygnał tętna; sprawdź, czy ikona serca 
na ekranie miga w rytm tętna płodu.

Zamocuj przetwornik ultradźwiękowy elastycznym pasem. Upewnij się, że 
przetwornik nadal jest ułożony w pozycji najmocniejszego sygnału tętna płodu.

Sprawdź, czy monitor wyświetla wartości tętna płodu i czy ikona w kształcie 
serca miga w rytm mierzonego tętna.

Krok 3: Pozyskiwanie tętna bliźniąt

Wykonaj czynności opisane w kroku 2 powyżej, aby pozyskać tętno pierwszego 
płodu.

Zmniejsz głośność kanału pierwszego i zwiększ głośność kanału drugiego, aby 
możliwe było usłyszenie drugiego tętna.
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z przewodem czystą gazą lub innym materiałem.
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Ustal położenie tętna palpacyjnie lub fetoskopem.

Nałóż żel ultradźwiękowy na drugi przetwornik ultradźwiękowy i umieść go na 
brzuchu matki w miejscu, gdzie wykryto drugie tętno. Wyreguluj pozycję 
przetwornika aby uzyskać najmocniejszy sygnał tętna płodu.

Zamocuj przetwornik ultradźwiękowy elastycznym pasem. Upewnij się, że 
przetwornik nadal jest ułożony w pozycji najmocniejszego sygnału tętna płodu. 
Sprawdź także, czy pozycja pierwszego przetwornika nie uległa zmianie.

Sprawdź, czy monitor wyświetla wartości tętna obu płodów i czy obie ikony w 
kształcie serca migają w rytm tętna.

Krok 4: Ustawienia monitora

Ustaw głośność na pożądany poziom.

6.2 Szczegółowa procedura
1 Wyjaśnij procedurę pacjentowi.

2 Umieść pas sondy pod pacjentem.

3 Włącz monitor. Przełącznik zasilania znajduje się na przednim panelu. Po 
włączeniu, na przednim panelu zapali się zielona kontrolka.   

4 Ustal pozycję płodu wykorzystując chwyty Leopolda. Najsilniejsze tony 
tętna płodu są słyszalne przez plecy płodu.

5 Podłącz przewód przetwornika ultradźwiękowego do złącza oznaczonego 
"DOP".

6 Nałóż niewielką ilość żelu ultradźwiękowego na  powierzchnię czołową 
przetwornika.

7 Umieść przetwornik powierzchnią czołową w dół na brzuchu matki, nad 
obszarem rozpoznanym jako plecy płodu.

8 Zapnij przetwornik przypinając go do obu stron pasa, w sposób komfortowy.

9 Użyj przycisku regulacji głośności, aby ją dostosować.

10 Ustawiaj przetwornik aż osiągniesz najczystszy dźwięk tętna. Od 3 do 5 
sekund po usłyszeniu czystego tętna, ikona serca zacznie migać w rytm tętna. 
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Oznacza to przyjęcie sygnału i rejestrację.

Ilustracja 6.1 Ułożenie sondy dopplerowskiej

11 Jeżeli nie zostało to jeszcze zrobione, wciśnij przycisk [ ] na przednim 
panelu monitora.  Drukarka zacznie kreślić FHR na arkuszach kratkowanych.

 

 

Ilustracja 6.2 Ułożenie sondy UC
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dopplerowska
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Rozdział 7
Skurcze macicy (UC)

Skurcze macicy są mierzone zewnętrznie, przez umieszczenie urządzenia 
(przetwornik skurczów) czułego na ciśnienie na brzuchu matki i rejestrację 
względnych zmian ciśnienia.

Krok 1: Przygotowanie monitora

Włącz monitor i sprawdź czy ekran działa prawidłowo. W razie pojawienia się 
nieprawidłowości, wycofaj monitor z użytku.

Określ, czy monitor jest zasilany akumulatorem wewnętrznym, czy z gniazdka 
(AC). W razie pracy na akumulatorze wewnętrznym, sprawdź jego stan, aby 
określić czy wystarczy zasilania do zakończenia sesji monitorowania. Jeżeli 
akumulator jest zbyt słaby, użyj zasilania AC.

Sprawdź, czy przetwornik UC jest prawidłowo podłączony do monitora.

Sprawdź, czy linia bazowa UC jest ustawiona prawidłowo. Ustaw według 
potrzeb.

Krok 2: Pozyskiwanie danych skurczów macicy

Umieść sondę UC (powierzchnią czołową, po stronie zapięć) na dnie macicy, 
w momencie gdy skurcze nie występują. W tym wypadku żel nie jest potrzebny.

Zapnij sondę UC paskiem. Odczyt skurczów macicy powinien w tym momencie 
być wyższy niż 30 i poniżej 90 jednostek. Jeżeli odczyt wykracza poza ten 
zakres, może to oznaczać, że pas jest zapięty zbyt ciasno lub zbyt luźno. Jeżeli 
pas będzie zapięty zbyt ciasno, wartość szczytowa może wynosić około 100, 
w skali UC. Jeżeli pas będzie zapięty zbyt luźno, pozycja przetwornika może się 
zmieniać, przez co odczyty będą bezużyteczne. Dopasuj zapięcie pasa zgodnie 
z potrzebą.
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UWAGA: Podczas korzystania z BT-350, przewód czujnika DOP nie 
powinien stykać się z pacjentem. Aby nie dopuścić do zetknięcia, przykryj 
część brzucha pacjentki, która może ewentualnie wejść w kontakt z 
przewodem czystą gazą lub innym materiałem.
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Krok 3: Ustawienia monitora

Wciśnij przycisk odniesienia UC na przednim panelu, aby ustawić wartość do 
poziomu bazowego. Należy to zrobić w momencie, gdy nie ma skurczów.

7.1 Szczegółowa procedura

1 Wyjaśnij procedurę pacjentowi.

2 Umieść pas sondy pod pacjentem.

3 Włącz  monitor.  Przełącznik  zasilania  znajduje  się  na  tylnym panelu.  Zielona 
kontrolka po lewej stronie klapy drukarki pali się gdy urządzenie jest włączone.

4 Podłącz  wtyczkę przetwornika  do złącza  "UC",  które  znajduje  się  pod klapą 
przednią.

Uwaga: Przy podłączaniu lub ponownym podłączaniu przetwornika TOCO do złącza 

UC monitora,  przed  wciśnięciem przycisku  odniesienia  UC [ ],  należy poczekać 
przynajmniej 10 sekund. 

5 Wciśnij  krótko przycisk odniesienia UC [ ],  aby ustawić wartość 
bazową na 10.

6 Ułóż  przetwornik  TOCO na brzuchu  matki,  nad  dnem macicy,  lub 
tam, gdzie jest najmniej tkanki i skurcze można wyczuć dotykowo.

7 Zapnij oba końce pasa do przetwornika, umieszczając jego zapięcie w 
otworze 
w pasku. Wybierz otwór tak, aby zapięcie było komfortowe i stabilnie trzymało 
przetwornik.

8 Pomiędzy skurczami ponownie wciśnij przycisk odniesienia UC [
].Ustawisz poziom bazowy na 10. Teraz monitor jest gotowy do pracy.

9  Jeżeli nie zostało to jeszcze zrobione, wciśnij przycisk [ ] na przednim panelu 
monitora. Drukarka zacznie kreślić FHR na arkuszach kratkowanych.

UWAGA: Pas sondy może powodować alergie lub inne reakcje skórne u pacjenta, jeżeli 
będzie używany przez dłuższy czas.
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Rozdział 8
Znacznik zdarzeń

8.1 Znacznik zdarzeń

W celu rejestracji istotnych zdarzeń, dostępna jest strzałka markera zdarzeń. 
Wystarczy że pacjent wciśnie przycisk markera (który znajduje się na końcu 
przewodu markera), gdy pojawi się zdarzenie. Czas postawienia markera jest 
zaznaczany w rejestrze pacjenta na monitorze.

Ikona markera zdarzeń to strzałka skierowana w górę. Monitor wyświetli tę 
strzałkę w oknie informacyjnym. Znak ten będzie obecny również na wydruku.

8.2 Kliniczny znacznik zdarzeń

Znacznik ten jest używany gdy wystąpi istotne zdarzenie, takie jak ruch płodu. 
W razie potrzeby lekarz wciska przycisk [ ] na ponad 2 sekundy. Następnie 
lekarz może zbadać to ważne zdarzenie. 

Ikona to strzałka skierowana w dół. Monitor wyświetli tę strzałkę w oknie 
informacyjnym. Strzałka ta będzie obecna również na wydruku.

Rozdział 9
Czyszczenie i dezynfekcja

Ten rozdział zawiera instrukcje na temat dbania i czyszczenia BT-350LCD i jego 
akcesoriów.

BT-350 wymaga prawidłowej pielęgnacji i konserwacji. Dzięki temu możliwe 
będzie stałe użytkowanie i utrzymanie poziomu wydajności, koniecznego 
w procedurach monitorowania.

9.1 Monitor
Utrzymuj powierzchnie zewnętrzne w czystości, wolne od kurzu, brudu 
i pozostałości płynów. Czyść przy pomocy wilgotnej szmatki i mydła z wodą, 
lub nieściernych środków dezynfekujących, dopuszczonych do użytku 
szpitalnego.
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OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia, odłącz monitor od gniazdka 
i odłącz wszystkie akcesoria. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie pozwól, aby woda 
dostała się wewnątrz urządzenia.
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9.2 Przetworniki
Czyszczenie i dezynfekcja przetwornika TOCO i przetwornika  
ultradźwiękowego

Aby nie uszkodzić przetworników, czyść je i dezynfekuj zgodnie 
z poniższymi instrukcjami. NALEŻY zadbać o zachowanie oznaczenia TOCO 
i etykiety przewodu TOCO. NIE usuwaj, NIE ukrywaj ani NIE obracaj etykiet 
TOCO.

1. Wytrzyj urządzenie sterylną szmatką nasączoną detergentem 
enzymatycznym, bezpiecznym dla instrumentów metalowych. Wytrzyj 
urządzenie z zewnątrz trzy razy. Przygotuj detergent zgodnie z zaleceniami 
producenta przetwornika.

2. Szoruj przetwornik miękką szczotką szczecinową i detergentem 
enzymatycznym przez pięć (5) minut.

3. Wytrzyj przetwornik trzykrotnie (3) wodą sterylną, aby usunąć pozostałości 
mydła.
4. Wytrzyj przetwornik sterylną szmatką nasączoną środkiem Cidex™. 
Wytrzyj wszystkie zewnętrzne powierzchnie przetwornika trzykrotnie (3).
5. Wytrzyj przetwornik trzykrotnie (3) wodą sterylną, aby usunąć pozostałości 
Cidex™.
6. Dokładnie wysusz urządzenie sterylnym miękkim ręcznikiem lub gąbką 
chirurgiczną.
7. Owiń suche urządzenie świeżym sterylnym miękkim ręcznikiem lub 
przezroczystym sterylnym materiałem, aż do następnego użycia.

9.3 Pasy
Przemyj zabrudzone pasy mydłem i wodą.
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UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia powierzchni 
wyświetlaczy, które są bardzo wrażliwe na niedelikatne traktowanie. Wycieraj je miękką 
i suchą szmatką.

UWAGA: Nie nadaje się do autoklawowania. Nie sterylizuj metodą gazową.

UWAGA: Temperatura wody nie może przekroczyć 60°C (140°F).

UWAGA: Nie zanurzaj w cieczach. Stosując roztwory, użyj sterylnych 
szmatek, aby nie lać płynów bezpośrednio na przetworniki.
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9.4 Elementy w kontakcie z pacjentem i ich czyszczenie

Element Materiał Użytkowanie Dezynfekcja

Obudowa DOP i UC ABS AF-302 Wielokrotnego 
użytku

Czyszczenie 
i dezynfekcja przed 
użyciem

Obudowa czujnika 
tensometrycznego RTV664 Wielokrotnego 

użytku

Czyszczenie 
i dezynfekcja przed 
użyciem

9.5 Opis CidexTM

1. CidexTM jest zatwierdzony przez FDA do użytku w USA. Stąd sugerujemy, 
że efekt dezynfekcyjny Cidex TM jest wystarczający.

2. FDA-Cleared Sterilants and High Level Disinfectants with General Claims 
for Processing Reusable Medical and Dental Devices – Marzec 2009. 
(www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Reprocessi
ngofSingle-UseDevices/UCM133514)

Producent Aktywny składnik Warunki działania 
środka

Warunki działania 
środka do dezynfekcji 
wysokiego stopnia

K924434 Cidex™ Aktywowany roztwór dialdehydu 
Johnson & Johnson 
Medical Products

2,4% 
glutaraldehydu

10 h przy 25°C
Maks. 14 dni 
ponownego używania 
Warunki użycia tylko 
na podstawie 
zarodnikobójczego testu 
aktywności AOAC.

45 m przy 25°C
Maks. 14 dni ponownego 
używania Warunki 
użycia tylko na 
podstawie odniesień w 
literaturze.

Rozdział 10
Specyfikacja

Specyfikacja monitora BT-350:

Charakterystyka fizyczna:

Wymiary 9,6 cm (wys.) x 32,6 (szer.) x 27,6 (głęb.)
Waga - ok. 5,5 kg

Bezpieczeństwo

Zgodność z EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-2
Urządzenie klasy I, urządzenie zasilane wewnętrznie
Praca ciągła
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Części w bezpośrednim kontakcie z pacjentem typu BF
Sonda Dop / UC: IPX8

Zasilanie

Zewnętrzne: Zasilacz Wejście : AC (100-240V), 50~60Hz,1.2A 
Wyjście: DC(18V), 2.5A

Wewnętrzne: Akumulator NiMH
14 godzin do pełnego ładowania podczas 
monitorowania.
14 godzin do pełnego naładowania przy 
wyłączonym monitorze.

Rozpraszanie 
energii:

Zasilanie AC: maks. 80VA,
Zasilanie 
akumulatorem

maks. 80VA,
Dop1/2 On[Vol4], Print On[3cm/min, FM Print 
On] : około 30 minut
Dop1/2 On[Vol4], Print Off : około 2 godzin

Otoczenie

Temperatura podczas 
pracy:

10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F)

Temperatura podczas 
przechowywania:

–20°C do 60°C (–4°F do 140°F)

Wilgotność względna: 20% do 90% bez kondensacji
Wysokość:
Ciśnienie

0 -2000 m 
79.051kPa – 101.325kPa

Ultradźwiękowe monitorowanie dopplerowskie FHR

Parametr Wartość
 Zakres BPM: 30-240 BPM
Dokładność: ±2% zakresu
Prąd upływu: <10 µA @ 264 VAC (przetwornik)
Izolacja: >4 kV RMS, część w bezpośrednim kontakcie 

z pacjentem typu BF

Monitorowanie skurczów macicy (TOCO)

Parametr Wartość
Zakres UC: 0-99 jednostek
Rozdzielczość: 1 jednostka
Dokładność: ±1% jednostki
Prąd upływu: <10 µA @ 264 VAC (przetwornik)
Izolacja: >4 kV RMS, część w bezpośrednim kontakcie 

z pacjentem typu BF
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Papier

Rodzaj opakowania: Składany w harmonijkę
Rozmiar opakowania: 150 x 90 x 15 mm 
Koniec opakowania: Oznaczenie wzdłuż brzegu papieru
Uzupełnianie: Przez klapę przednią, wsuwany
Czujniki papieru: Brak papieru

Otwarta klapa

Szybkości drukowania

Normalna: 1, 2 i 3 cm/min ±1 %
Duża szybkość: 10 cm/min (tylko w trybie trendu)

Dokładność nadruku: ±1% (poza dokładnością papieru)

Informacje odnośnie wyjścia akustycznego dla zestawu 
przetwornika

ISATA @ powierzchnia czołowa przetwornika 1.95 mW / cm2

Wymiar wiązki wejściowej 8.54865 cm2

Częstotliwość środkowa 0.985 Mhz

Czas trwania impulsu 128 µsec

Częstotliwość powtarzania impulsów 3472 Hz

Niedokładność pomiaru dla ISATA +/- 19%

Niedokładność pomiaru mocy ultradźwiękowej +/- 19%

Niedokładność  pomiaru  dla  częstotliwości 
środkowej 4.5

 Moc ultradźwiękowa dla zestawu przetwornika = 16.7 mW

- Średnica elementu ultradźwiękowego = 1,1 cm
 (W zestawie przetwornik użyto 9 elementów ultradźwiękowych). )

- Współczynnik obciążenia = Czas trwania impulsu x częstotliwość powtarzania 
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impulsów = 128 x 10-6 x 3,472 = 0.444416 

- Powierzchnia odpowiadająca wymiarom wiązki wejściowej = 9 (liczba elementów 
ultradźwiękowych w zestawie przetwornika) x  x 3.14 x 0.552 = 8.54865 cm2

  - ISATA @ powierzchnia czołowa  przetwornika = moc ultradźwiękowa / obszar 
odpowiadający  rozmiarom  wiązki wejściowej = 16,7 / 8.54865 = 1.95352482555725 

≒ 1,95 mW/cm2

  - I SAPA @ powierzchnia czołowa = I SATA @ powierzchnia czołowa / DF = 1.95 / 

0.444416 ≒ 4.4 mW/cm2

Rozdział 11
Rozwiązywanie problemów 

i konserwacja
11.1 Test wewnętrzny

Po każdym uruchomieniu monitor przeprowadza test wewnętrzny.

1. Upewnij się, że zasilanie monitora jest podłączone prawidłowo.

2. Sprawdź drukarkę pod kątem papieru i otwartej klapy.

3. Podłącz przetworniki do monitora.

4. Włącz monitor.

Sprawdź, czy monitor uruchomił się prawidłowo i czy wyświetla główny ekran 
monitorowania. Jeżeli pojawi się błąd, wyświetlony zostanie komunikat o 
błędzie.
W takim przypadku monitor należy wycofać z użytkowania.

Sprawdź, czy drukarka podaje papier i czy wydruk testowy po uruchomieniu jest 
prawidłowy. Wycofaj urządzenie z użytkowania jeżeli pojawi się błąd.
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11.2 Test przetwornika ultradźwiękowego

Aby wykonać test przetwornika ultradźwiękowego:

1. Prawidłowo podłącz przetwornik do tylnego panelu monitora.

2. Włącz monitor.

3. Ustaw głośność na słyszalny poziom.

4. Przytrzymaj przetwornik jedną ręką i puknij w powierzchnię czołową drugą 
ręką. Dźwięk opukiwania powinien być słyszalny z monitora.

Przetwornik działa prawidłowo jeżeli z monitora słyszalny jest dźwięk.
Nie używaj przetwornika jeżeli dźwięk nie jest słyszalny, do czasu 
zidentyfikowania przyczyny i naprawy.

11.3 Test UC(TOCO)

Aby przetestować przetwornik UC(TOCO):

1. Prawidłowo podłącz przetwornik do tylnego panelu monitora.

2. Włącz monitor.

3. Delikatnie naciśnij na przycisk na środku powierzchni czołowej przetwornika.

Jeżeli przetwornik działa prawidłowo, na ekranie i na wydruku powinna pojawić 
się zmiana nacisku. Wycofaj urządzenie z użytkowania jeżeli pojawi się błąd.

11.4 Obsługa i utylizacja akumulatora

UWAGA: Usuwając akumulator Ni-MH, należy stosować się do 
obowiązujących przepisów odnośnie recyklingu. Nie przechowuj akumulatora w 
temperaturze powyżej 60°C (140°F). Jeżeli ubranie lub skóra wejdzie w kontakt 
z zawartością akumulatora, natychmiast wypłucz je obfitą ilością czystej wody.

Akumulator wewnętrzny to element eksploatacyjny, dlatego czas jego pracy 
może się zmniejszać. Jeżeli czas pracy akumulatora będzie niewystarczający, 
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techników producenta. Nie podejmuj prób otwierania BT-350LCD.
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skontaktuj się z centrum serwisowym w celu wymiany. Jeżeli urządzenie będzie 
użytkowane z akumulatorem o niewystarczającym czasie pracy, może dojść do 
wyłączenia urządzenia. Taka sytuacja może spowodować zatrzymanie 
monitorowania i pracy całego monitora.

11.5 Konserwacja

Monitor BT-350LCD i jego akcesoria nie wymagają okresowych kalibracji ani 
regulacji. Zaleca się przeprowadzanie testu wysokonapięciowego oraz testu 
prądu upływu raz w roku.

11.6 Utylizacja BT-350

Utylizując BT-350LCD, stosuj się do obowiązujących przepisów odnośnie 
recyklingu. Jeżeli nie jesteś w stanie zutylizować BT-350LCD lub potrzebujesz 
pomocy, skontaktuj się z nami. W razie braku możliwości dokonania 
prawidłowej utylizacji, odbierzemy od Ciebie BT-350LCD.

Gwarancja produktu

Nazwa produktu Monitor płodu
Nazwa modelu BT-350LCD

Nr zatwierdzenia
Data zatwierdzenia

Nr seryjny
Okres gwarancji 2 lata (poza sondą)

Data zakupu

Nabywca

Szpital:
Adres:
Nazwa:
Telefon:

Agencja sprzedaży

Producent Bistos Co., Ltd

 Dziękujemy za zakup BT-350. ※  

 Ten produkt przeszedł ścisłą kontrolę jakości.※
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 Standardy odszkodowania dotyczące naprawy, wymiany lub※  

zwrotu produktu są zgodne z "Prawem ochrony 

konsumenta", wydanym przez Economic Planning Dept.
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Numery telefonu serwisowego oraz faksu

 Telefon: +82 31 750 0340

 Faks: +82 31 750 0344

Bistos Co., Ltd.

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 144-3, 

Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do, Korea

www.bistos.co.kr

bistos@bistos.co.kr

Nazwa modelu: BT-350

Przedstawiciel w UE: Medical Econet Gmbh

High-t'Park Mainstr. 6c-6d D-45768 Marl/Niemcy

Tel.: + 49 2365 92 437-0

Faks: + 49 2365 92 437 – 55

P/N : OPM(BT-350)EN www.bistis.co.kr Wer. 05 (2011.08.29)

http://www.bistos.co.kr/
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