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Gratulujemy zakupu elektrokardiografu AsCARD Green, który 
powstał w wyniku lat poszukiwań i doświadczeń nabytych 
w bezpośrednich kontaktach z klientem. Wybrałeś jakość, trwałość 
i wysoką sprawność - cechy charakteryzujące elektrokardiograf 
AsCARD Green. 

Firma ASPEL proponuje także szeroki asortyment akcesoriów 
aparatury medycznej do rejestratorów holterowskich, a także 
ciśnieniomierze, nieinwazyjne rejestratory ciśnienia tętniczego krwi, 
spirometry, zestawy do prób wysiłkowych, aparaty EKG i ich 
wyposażenie, takie jak: wózki pod aparaty, torby na aparaty, kabel 
EKG, oraz elektrody i papier EKG. Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą na naszej stronie internetowej: www.aspel.com.pl. 

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję gdyż zawiera ona 
wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania 
i konserwacji oraz kilka praktycznych porad pozwalających 
zoptymalizować sposób użytkowania aparatu. 

Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszej konsultacji. 
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1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

1.1. Uwagi producenta dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 

 

 

• Niewłaściwe użytkowanie sprzętu może stać się przyczyną wypadku. 

• Osoba obsługująca elektrokardiograf przed przystąpieniem do 
użytkowania, powinna szczegółowo zapoznać się z Instrukcją 
Użytkowania i Kartą Gwarancyjną. 

• Zaleca się, aby przechowywać Instrukcję Użytkowania z urządzeniem, tak 
aby służyła ona pomocą przy obsłudze elektrokardiografu i rozwiązywaniu 
problemów z nim związanych. 

• Instrukcja Użytkowania pomoże użytkownikowi we właściwej obsłudze 
i konserwacji elektrokardiografu. 

• Przestrzeganie uwag zawartych w niniejszej instrukcji zapewni sprawne 
funkcjonowanie, niezawodność i spełnienie zadań, których użytkownik 
oczekuje od  elektrokardiografu oraz bezpieczeństwo obsługi. 

• Elektrokardiograf powinien być używany pod kontrolą wykwalifikowanego 
i przeszkolonego personelu medycznego 

• W przypadku utraty funkcjonowania zasadniczego lub bezpieczeństwa 
podstawowego elektrokardiografu należy wycofać urządzenie 
z użytkowania do czasu naprawy. 

• Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanych punktach 
serwisowych ASPEL S.A. 

• Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu. 

• Czas właściwego działania urządzenia zależy głównie od sprawności jego 
elementów, które w normalnych warunkach powinny zachować 
sprawność przez 10 lat. Jeżeli czas ten jest przekroczony istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo uszkodzeń wynikających ze starzenia 
elementów, co może prowadzić do awarii urządzenia. 

• Istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska 
związane z usuwaniem sprzętu i przewodów po zakończeniu ich okresu 
eksploatacji. Urządzenie i jego akcesoria powinny być utylizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

• Ze względu bezpieczeństwa i poufności danych pacjenta, użytkownik 
elektrokardiografu powinien chronić dostęp do zapisanych danych przed 
osobami niepowołanymi. 

• Używanie aparatu łącznie z kardiostymulatorem lub innym stymulatorem 
elektrycznym nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta 
i operatora. 

• Należy okresowo kontrolować sprawność akcesoriów i samego 
elektrokardiografu. Należy zwracać się do autoryzowanego punktu 
serwisowego ASPEL za każdym razem, gdy zostaną zauważone 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu. 

• Elementy przewodzące elektrod łącznie z elektrodą neutralną nie powinny 
dotykać metalowych elementów łącznie z uziemieniem. 
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• Operator nie może dotykać równocześnie pacjenta ani urządzeń nie 
będących urządzeniami medycznymi, z którymi może mieć kontakt 
operator. 

• Dla długotrwałego archiwizowania badania konieczne jest wykonanie 
kopii wydruku (kserograf, skaner itp.). Papier termoczuły jest wrażliwy na 
zmienne warunki środowiskowe, co może doprowadzić do nieczytelności 
wydruku po dłuższym okresie przechowywania. 

• Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu klawiatury, do wciskania klawiszy 
nie używaj ostrych ani twardych przedmiotów. Operacje na klawiaturze 
wykonuj wyłącznie palcami. 

• Nie należy ciągnąć za kabel pacjenta. Mogłoby to spowodować 
uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne. Przed magazynowaniem zwiń 
kabel pacjenta w luźną pętlę. 

• Zabrania się używania aparatu z uszkodzonym zasilaczem sieciowym. 

• Należy unikać układania kabla pacjenta w miejscach, gdzie mógłby zostać 
przebity lub przydeptany. Jeśli kabel pacjenta zostanie mechanicznie 
uszkodzony, istnieje zagrożenie utraty dokładności pomiarów 
i konieczność wymiany kabla na nowy. 

• Nie wolno eksploatować urządzenia w miejscach wilgotnych, 
bezpośrednio nasłonecznionych i narażonych na opady atmosferyczne, 
w obecności pyłu i kurzu, blisko materiałów łatwopalnych lub grożących 
wybuchem, w atmosferze zanieczyszczonej składnikami wywołującymi 
korozję. 

• Aparat nie jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach, w których 
występują łatwopalne gazy, lub opary substancji łatwopalnych oraz nie 
jest przystosowany do użycia w środowisku bogatym w tlen. 

• Nie należy używać telefonów komórkowych w sąsiedztwie 
elektrokardiografu. Wysoki poziom promieniowania 
elektromagnetycznego emitowany z telefonu może mieć wpływ na pracę 
urządzenia. 

• Aparat nie jest przystosowany do współpracy z urządzeniami 
chirurgicznymi wielkiej częstotliwości. 

• Podczas defibrylacji należy zachować szczególne środki ostrożności. 
Obsługa nie może dotykać pacjenta poddawanego defibrylacji ani 
urządzeń, do których podłączono pacjenta. 

• Nie należy umieszczać aparatu, w tym również akcesoriów bezpośrednio 
w pobliżu źródeł ciepła takich jak: piece, grzejniki itp. 

• W przypadku podłączenia do pacjenta kilku urządzeń należy ocenić 
wszelkie możliwe ryzyko wynikające z sumowania prądów upływu 
każdego z urządzeń. 

• Elektrokardiograf AsCARD Green należy używać wyłącznie z zasilaczem 
zewnętrznym M12-15 dostarczonym przez producenta, zabrania się 
stosowania innych urządzeń przyłączonych do gniazda zewnętrznego 
zasilacza.  

• Elektrokardiograf AsCARD Green należy używać wyłącznie z kablem EKG 
dostarczonym przez producenta.  

• W celu odłączenia elektrokardiografu AsCARD Green od sieci zasilającej 
należy wyjąć wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda sieciowego. 

• Elektrokardiografu AsCARD Green oraz zasilacza sieciowego M12-15 nie 
należy umieszczać w sposób utrudniający odłączenie od sieci zasilającej. 
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• Elektrokardiograf spełnia odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i może 
znajdować się w otoczeniu pacjenta (w obszarze 1,5 m wolnej przestrzeni 
wokół pacjenta). 

• Do złącza USB Device należy podłączać tylko takie urządzenia, aby na 
tych złączach nie pojawiało się napięcie przekraczające wartość napięcia 
bardzo niskiego bezpiecznego (25 V dla prądu przemiennego lub 60 V dla 
prądu stałego). 

• Przyłączenie elektrokardiografu przez złącze USB Device do innego 
urządzenia, na przykład komputera, może powodować niezidentyfikowane 
wcześniej ryzyko dla pacjentów, operatorów lub osób trzecich, które 
przed takim podłączeniem należy zawsze zidentyfikować, przeanalizować, 
oszacować i nim sterować. Dodatkowo każde zmiany w przyłączeniach do 
złącz mogą wprowadzać nowe ryzyko i wymagają dodatkowej analizy. 

• W trakcie równoczesnej pracy elektrokardiografu z innym urządzeniem 
(drukarka, komputer PC, itp.) i wykonywania badania EKG wymagane jest 
by tak skonstruowany system spełniał wymagania dotyczące izolacji 
i prądów upływu dla medycznych systemów elektrycznych (EN 60601-1) 
oraz aby urządzenia PC były poza otoczeniem pacjenta (min. 1,5 m wolnej 
przestrzeni wokół pacjenta). 

• Nieprzestrzeganie w/w zasad może spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. 

• Producent nie odpowiada za obrażenia osób oraz za uszkodzenie 
elementów elektrokardiografu lub innych przedmiotów spowodowane 
przez:  
− nie zapoznanie się oraz nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji 

użytkowania, 
− niewłaściwe zasilanie, 
− niewłaściwą obsługę, 
− nieodpowiednią konserwację, 
− naprawy prowadzone przez nieautoryzowany serwis, 
− użycie części i akcesoriów nie oryginalnych lub nie zalecanych przez 

producenta, 
− eksploatację w nieodpowiednich warunkach. 
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1.2. Warunki pracy, transportu i przechowywania 

AsCARD Green przeznaczony jest do pracy w następujących warunkach: 

o temperatura otoczenia    +10 ÷ + 40°C, 
o wilgotność względna     25% ÷ 95% (bez kondensacji), 
o ciśnienie atmosferyczne    70 ÷ 106 kPa. 

AsCARD Green powinien być przechowywany i transportowany w następujących 
warunkach:  

o temperatura otoczenia    -20 ÷ + 60°C, 
o wilgotność względna     25% ÷ 95% (bez kondensacji), 
o ciśnienie atmosferyczne    70 ÷ 106 kPa. 

Powietrze nie powinno być silnie zanieczyszczone składnikami wywołującymi 
korozję. 

 

Jeżeli aparat był przechowywany, lub transportowany w temperaturze 
przekraczającej zakres warunków pracy, to po wyjęciu urządzenia z opakowania 
należy odczekać niezbędny czas, aż aparat dostosuje się do warunków 
klimatycznych panujących w pomieszczeniu, w którym będzie używany. 

1.3. Znaczenie symboli 
  

 
Istotne uwagi producenta. 

 

Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania (instrukcją 
postępowania). 

 

Ogólny znak ostrzegawczy: 
− w instrukcji użytkowania - uwagi producenta dotyczące bezpieczeństwa 

użytkowania, 

− na elektrokardiografie przy gnieździe zewnętrznego zasilacza – należy stosować 
tylko zasilacz sieciowy medyczny M12-15 dostarczony przez producenta, 

− na elektrokardiografie przy gnieździe kabla pacjenta – należy stosować tylko 
kabel EKG KEKG-30R dostarczony przez producenta (ochrona przed skutkami 
wyładowania defibrylatora serca znajduje się częściowo w kablu pacjenta), 

− na wydruku EKG informacja o załączonych filtrach cyfrowych, które mogą mieć 
wpływ na kliniczną interpretację. 

 
Data produkcji. 

 
Adres producenta. 
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Część aplikacyjna typu CF odporna na defibrylację. 

 
Opakowanie transportowe powinno być chronione przed wilgocią. 

 
Wskazuje właściwe pionowe położenie opakowania transportowego. 

 

Zawartość opakowania transportowego jest krucha i dlatego powinno 
ono być ostrożnie przemieszczane. 

 

Wskazuje maksymalną liczbę identycznych opakowań, które mogą 
być spiętrzone jedno na drugim. 

 

Wskazuje zakresy temperatury, w których opakowanie transportowe 
powinno być magazynowane i przemieszczane. 

 

Zakaz pozbywania się zużytego sprzętu razem z innymi odpadami. 

 
Klasa II ochrony przed porażeniem elektrycznym. 
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2. Opis elektrokardiografu 

2.1. Przeznaczenie 

Elektrokardiograf AsCARD Green jest 1, 3, 6 i 12-kanałowym aparatem 
umożliwiającym wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 
12 odprowadzeń. Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG dorosłych 
i pediatrycznych pacjentów w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, 
wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Aparat przeznaczony 
jest do użycia we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony 
personel. Zapis badania odbywa się w trybie ręcznym lub w trybie automatycznym 
z możliwością wykonania analizy i interpretacji. 

2.2. Ogólny opis 

Aparat zbudowany jest z wykorzystaniem technologii mikroprocesorowej. 
Wyposażony jest w drukarkę termiczną z głowicą wysokiej rozdzielczości. W wersji 
v.05.xxx aparat posiada monochromatyczny wyświetlacz graficzny LCD, natomiast 
w wersji v.06.xxx wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z ekranem 
dotykowym. Zastosowano nowoczesną klawiaturę membranową, dzięki której 
elektrokardiograf jest intuicyjny w obsłudze, a poruszanie się po elementach menu 
jest wyjątkowo proste. Niska waga, niewielkie gabaryty oraz zasilanie akumulatorowe 
pozwalają na swobodne przenoszenie aparatu w dowolne miejsce. Obudowa 
wykonana z tworzywa sztucznego oraz foliowa klawiatura sprawiają, że aparat jest 
bardzo estetyczny oraz ułatwiają użytkownikowi utrzymanie go w należytej czystości. 
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2.3. Wygląd aparatu 

 
Rys. 1. Elektrokardiograf AsCARD Green v.05.xxx – widok panelu użytkownika 

 

 
Rys. 2. Elektrokardiograf AsCARD Green v.06.xxx – widok panelu użytkownika 
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1. Ząbki do odrywania papieru. 
2. Pojemnik papieru. 
3. Wyświetlacz LCD. 
4. Dioda informacyjna: 

o niebieska – aparat wyłączony, ładowanie akumulatora, 
o turkusowa – aparat włączony, gotowy do pracy, ładowanie akumulatora, 
o zielona – aparat włączony, gotowy do pracy, brak ładowania akumulatora. 

5. Klawiatura. 
6. Gniazdo kabla pacjenta. 

 

 
Rys. 3. Elektrokardiograf AsCARD Green v.05.xxx, v.06.xxx – widok gniazd 

1. Gniazdo zewnętrznego zasilacza. 
2. Gniazdo komunikacyjne USB Device. 

2.4. Opis klawiatury 

ASCARD Green wyposażony jest w klawiaturę alfanumeryczną z przyciskami 
funkcyjnymi umożliwiającą łatwą obsługę aparatu. 

 
Rys. 4. Klawiatura 

2 

1 
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2.5. Funkcje klawiszy specjalnych 
  

 
Włączenie aparatu. 

 
Wyłączenie aparatu. 

 
Start wydruku w trybie ręcznym. 

 
Zatrzymanie wydruku w trybie ręcznym. 

 
Wybór prędkości rejestracji. 

 
Wybór czułości rejestracji. 

 
Wybór trybu zapisu 1/3/6/12 kanałowego. 

 
Wybór grupy odprowadzeń. 

 
Wybór odpowiedniego rodzaju filtru. 

 
Start badania automatycznego. 

 
Wyjście z aktualnego menu o jeden poziom wyżej. 

 
Zmiana wielkości liter. 

 
Wprowadzenie odstępu pomiędzy wyrazami. 

 
Usunięcie poprzedniego znaku. 

 
Zatwierdzenie, wejście w Menu aparatu. 

 
Przejście pozycję wyżej. 

 
Przejście pozycję niżej. 

 
Przejście pozycję w prawo. 

 
Przejście pozycję w lewo. 
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W elektrokardiografie AsCARD Green cześć klawiszy alfanumerycznych oprócz 
litery posiada również przyporządkowaną cyfrę i znak specjalny. Wpisywanie cyfr 
i znaków specjalnych możliwe jest przez dłuższe przytrzymanie wciśniętego 
klawisza. W taki sam sposób istnieje możliwość wprowadzania znaków 
diakrytycznych. 

 

Używanie do obsługi klawiatury ostrych przedmiotów może spowodować 
uszkodzenie klawiatury. Zaleca się obsługę klawiatury wyłącznie palcami. 

2.6. Opis ekranu dotykowego (AsCARD Green v.06.xxx) 

ASCARD Green w wersji v.06.xxx wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz 
o przekątnej 4,3” wraz z pojemnościowym ekranem dotykowym umożliwiającym 
łatwą obsługę aparatu. Większość czynności wykonywanych za pomocą klawiatury 
można wykonać również wykorzystując ekran dotykowy. 

2.7. Wygląd ekranu głównego 

 
Rys. 5. Ekran główny AsCARD Green v.05.xxx 

 

 
Rys. 6. Ekran główny AsCARD Green v.06.xxx 

1 

2 

3 

4 

9 

5 

6 

7 

8 

1 

10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Instrukcja użytkowania  AsCARD Green v.05.xxx, v.06.xxx IU-AT-134_IV 

ASPEL S.A. 18.09.2017 Strona 15 z 51 

1. Pole krzywych EKG. 
2. Opis odprowadzeń. 
3. Wybrana prędkość zapisu. 
4. Wybrana czułość zapisu. 
5. Wskaźnik wykrycia pobudzeń serca. 
6. Wartość HR lub informacja INOP. 
7. Informacja o stanie naładowania akumulatora. 
8. Wybrane filtry (kolejno: filtr izolinii, filtr sieciowy, filtr mięśniowy). 
9. Podkreślenie odprowadzeń wybranych do wydruku (AsCARD Green  

v.05.xxx). 
10. Wyświetlenie w wyróżnionym kolorze odprowadzeń wybranych do wydruku 

(AsCARD Green v.06.xxx). 

2.8. Wygląd ekranu menu 

  
Rys. 7. Ekran menu AsCARD Green v.05.xxx 

 

 
Rys. 8. Ekran menu AsCARD Green v.06.xxx 
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1. Ścieżka dostępu menu. 
2. Symbol graficzny pozycji menu. 
3. Opis pozycji menu. 
4. Zaznaczenie aktywnej pozycji menu. 
5. Aktualny czas. 

2.9. Drzewo menu elektrokardiografu 

 
Rys. 9. Diagram menu aparatu 
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2.10. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne 
  

Wymiary: 220x153x55 mm (dł. x szer. x wys.) 

Waga: < 0,6 kg 

Zasilanie: Zewnętrzne: Zasilacz sieciowy wtyczkowy M12-15 
AC 100 V ÷ 240 V (47 Hz ÷ 63 Hz) 

Wewnętrzne: Akumulator 7,2 V, 2,15 Ah 

Pobór prądu z sieci zasilającej: 0,3 A (maksymalny prąd pobierany przy napięciu 
zasilającym 100 V ÷ 120 V) 

0,2 A (maksymalny prąd pobierany przy napięciu 
zasilającym 220 V ÷ 240 V)  

EKG – sygnały: 12 odprowadzeń standardowych: 
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 

3 odprowadzenia Nehba:                                
D, A, I 

Czułość: 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV ± 5% 

Prędkość zapisu: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s ±5% 

Papier: Termoczuły, bezpyłowy o szerokości 58 mm 

Wyświetlacz LCD: 

    AsCARD Green v.05.xxx 

    AsCARD Green v.06.xxx 

 

Graficzny 240x128, przekątna ekranu 4" 

Graficzny 480x282, przekątna ekranu 4,3" 
z pojemnościowym panelem dotykowym 

Częstotliwość próbkowania: 8000 próbek/s na kanał (próbkowanie 
równomierne) 

Rozdzielczość przetwornika A/C: 12 bitów 

Skośne przesunięcie między kanałami: < 100 µs 

Amplituda kwantyzacji: 2,55 µV/LSB 

Błąd pomiaru amplitudy: < ± 5% 

Zakres sygnału EKG: 10 mV (Vp-p) 

Zakres częstotliwości: 0,05 ÷ 150 Hz (przy wyłączonych filtrach) wg 
EN 60601-2-25 

Rodzaj ochrony przed porażeniem 
elektrycznym (EN 60601-1): Urządzenie klasy II 

Część aplikacyjna (EN 60601-1): Typu CF odporna na defibrylację 

Klasa i grupa urządzenia wg EN 55011: Klasa B, grupa 1 

Klasa urządzenia medycznego: IIa (reguła 10) 

Klasa ochrony IP: IP X0 

Bezpieczeństwo użytkowania: EN 60601-1, EN 60601-2-25 

Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 60601-1-2 

Złącze USB: USB 2.0, gniazdo typu Micro B 

Wersja oprogramowania: 1.5.xx 
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2.11. Cechy użytkowe 

1. Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. 
2. Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci 

sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą 
i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania 
i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu. 

3. Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach 
po 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń. 

4. Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. 
5. Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. 
6. Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG wybranej grupy: 

o 1 kanał (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), 
o 3 kanały w układzie standardowym (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, 

V4-V5-V6), 
o 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6), 
o 6 kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-

V4-V5-V6), 
o 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6). 
o 12 kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-

V4-V5-V6), 
o 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6), 
o 1 kanał w układzie Nehba (D, A, I), 
o 3 kanały w układzie Nehba (D-A-I). 

7. Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG. 
8. Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. 
9. Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. 
10. Graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za 

pomocą klawiatury. 
11. Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - 

wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. 
12. Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 

1000. 
13. Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. 
14. Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na 

wyświetlaczu. 
15. Automatyczna detekcja zespołów QRS. 
16. Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. 
17. Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz. 
18. Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz. 
19. Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz. 
20. Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. 
21. Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca. 
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22. Grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona. 
23. Prezentacja krzywych w układzie standardowym, Cabrera lub Nehba. 
24. Menu wielojęzyczne. 
25. Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC 

z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie 
rzeczywistym. 

26. Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. 
27. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. 
28. Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku. 
29. Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. 
30. Funkcje oszczędności energii akumulatora. 

2.12. Wyposażenie 

1. Elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK). 
2. Elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP). 
3. Kabel EKG KEKG-30R. 
4. Zasilacz sieciowy medyczny M12-15. 
5. Papier R-B1 szerokość 58 mm (1 rolka). 
6. Żel do EKG. 
7. Instrukcja Użytkowania. 

 

Aby nie pogarszać efektywności zabiegu defibrylacji należy stosować kabel 
KEKG-30R. 

Wszystkie akcesoria są zawsze dostępne w ASPEL S. A. www.aspel.com.pl 

 

Firma ASPEL S.A. oferuje szkolenia z obsługi elektrokardiografu AsCARD Green 
v.05.xxx, v.06.xxx. 
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2.13. Producent i oznaczenie aparatu 
 

ASPEL S.A. 
os. H. Sienkiewicza 33 
PL 32-080 Zabierzów 

tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 
sprzedaz@aspel.com.pl 

www.aspel.com.pl 

 
Rys. 10. Oznaczenie 
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3. Badanie EKG 

3.1. Przygotowanie do badania 

 

Przed pierwszym uruchomieniem aparatu oraz po dłuższym jego nie używaniu 
należy podłączyć aparat do zasilania w celu naładowania wbudowanego 
akumulatora. Czas pełnego ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora 
przy użyciu zasilacza wynosi ok. 4 godzin. Akumulator można ładować także 
przez gniazdo USB Device, ale w takim przypadku czas ładowania znacznie się 
wydłuży. Jeżeli aparat eksploatowany jest stacjonarnie zaleca się, aby był na 
stałe podłączony do zasilania. 

3.1.1. Zakładanie papieru do elektrokardiografu 

Po wyczerpaniu się papieru przy próbie wydruku na wyświetlaczu pojawia się 
komunikat informujący o braku papieru. Należy wówczas załadować nową rolkę 
papieru do pojemnika papieru. Aby załadować nową rolkę papieru należy otworzyć 
pokrywę papieru (chwycić palcami z dwóch stron za pokrywę i odchylić w górę), 
włożyć do pojemnika nową rolkę, zamknąć pokrywę pozostawiając początek taśmy 
na zewnątrz aparatu i oderwać nadmiar papieru. (rys. 11.). 

  

 

 

 

Rys. 11. Zakładanie papieru 
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Aby zapobiec zanieczyszczeniu drukarki, a tym samym zablokowaniu aparatu, 
należy używać papieru rejestracyjnego R-B1. 

Papier R-B1 znajduje się w ciągłej sprzedaży w ASPEL S. A. i autoryzowanych 
punktach serwisowych. 

Specyfikacja techniczna papieru rejestracyjnego R-B1: 

o rodzaj papieru:     termoaktywny, niewoskowany, 
o rodzaj i kolor nadruku:   siatka milimetrowa w kolorze czerwonym, 
o szerokość rolki papieru:  58 mm ± 1 mm, 
o średnica rolki papieru:   45 mm ± 1 mm, 
o średnica zewnętrzna wałka:  16 mm ± 1 mm. 

 

Producent elektrokardiografu nie ponosi odpowiedzialności za usterki 
spowodowane używaniem innego typu papieru niż zalecany. 

3.1.2. Przygotowanie pacjenta 

W celu uzyskania wysokiej jakości badania należy przygotować skórę pacjenta przed 
przyłączeniem elektrod oraz przymocować elektrody do skóry pacjenta w sposób 
gwarantujący dobre ich przyleganie. Jeśli to konieczne należy posmarować elektrody 
niewielką ilością żelu EKG. 

W czasie wykonywania badania pacjent nie powinien wykonywać ruchów.  

3.1.3. Rozmieszczenie elektrod 

Elektrokardiograf AsCARD Green wyposażony jest w 10 - elektrodowy kabel 
pacjenta pozwalający uzyskać zapis 12 standardowych odprowadzeń (Einthovena, 
Goldbergera, Wilsona) lub 3 odprowadzeń Nehba (przy wykorzystaniu 4 elektrod): 
 

Elektrody kończynowe: 

R - czerwona prawe ramię, 

L - żółta lewe ramię, 

F - zielona lewa noga, 

N - czarna prawa noga. 

Elektrody przedsercowe: 

C1 - biało-czerwona czwarta przestrzeń międzyżebrowa po prawej stronie mostka, 

C2 - biało-żółta czwarta przestrzeń międzyżebrowa przy lewej stronie mostka, 

C3 - biało-zielona w połowie odległości między C2 a C4, 

C4 - biało-brązowa piąta przestrzeń międzyżebrowa w linii środkowo-obojczykowej 
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lewej, 

C5 - biało-czarna w linii prostej od punktu C4 przeprowadzonej prostopadle do lewej 
przedniej linii pachowej w punkcie przecięcia z tą linią, 

C6 - biało-fioletowa w tej samej przestrzeni międzyżebrowej co C5, ale w linii 
pachowej środkowej lewej. 

 
Rys. 12. Rozmieszczenie elektrod przedsercowych 

 

Elektrody przedsercowe w układzie Nehba: 

Nst - czerwona  

Nax - żółta  

Nap - zielona  

N - czarna  

 

 

W przypadku podłączenia do pacjenta kilku urządzeń, trzeba ocenić wszelkie 
możliwe ryzyko wynikające z sumowania się prądów upływu każdego z urządzeń. 

 

Podczas podłączania elektrod należy zwrócić uwagę, aby części przewodzące 
elektrod i kabla pacjenta nie stykały się ze sobą lub z innymi częściami 
metalowymi łącznie z uziemieniem. 
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3.2. Sposób wykonywania badania 

 

Nie wolno dopuszczać do rozlania się cieczy na powierzchni aparatu, nie należy 
obsługiwać klawiatury mokrymi lub wilgotnymi dłońmi, nie należy pozostawiać 
na aparacie wilgotnych wacików, ściereczek itp. Nie przestrzeganie tych zasad 
może skutkować przedostaniem się cieczy do wnętrza aparatu i jego 
uszkodzenie. 

1. Włączyć aparat naciskając przycisk . Na wyświetlaczu LCD 
prezentowane są bieżące ustawienia parametrów zapisu EKG.  

2. Podłączyć kabel pacjenta. 
3. W przypadku sygnalizacji INOP poprawić kontakt elektrod do skóry 

pacjenta. 
4. Wybrać tryb rejestracji 1 lub 3 odprowadzeń (patrz punkt 3.3.1). 
5. Wybrać odprowadzenie lub grupę odprowadzeń do rejestracji (patrz 

punkt 3.3.2). 
6. Wybrać czułość rejestracji patrz punkt 3.3.3). 
7. Wybierz prędkość rejestracji (patrz punkt 3.3.4). 
8. Wybrać filtrację cyfrową (patrz punkt 3.3.5). 
9. Wybrać typ odprowadzeń (patrz punkt 4.1.1). 
10. Wprowadzić dane pacjenta (patrz punkt 5.1). 

3.2.1. Badanie ręczne 

1. Nacisnąć . Aparat rozpoczyna rejestrację elektrokardiogramu; 
wybrane odprowadzenia EKG, prędkość, czułość i filtracja rejestracji 
prezentowane są na wyświetlaczu LCD; w trakcie wydruku 
elektrokardiogramu aktywne są klawisze zmiany parametrów rejestracji; 
każda zmiana parametrów rejestracji (rozdział 3.3) jest automatycznie 
opisywana na rejestrowanym elektrokardiogramie oraz na wyświetlaczu 

LCD; zapis EKG trwa do momentu wciśnięcia klawisza , wyczerpania 
papieru w aparacie lub obniżenia poziomu energii w akumulatorze do 
wartości nie pozwalającej na kontynuowanie wydruku. 

2. Aby zakończyć zapis nacisnąć klawisz . Rejestracja zostaje 
przerwana. 
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3.2.2. Wydruk elektrokardiogramu 

 

 
Rys. 13. Przykładowy wydruk elektrokardiogramu 

1. Imię i nazwisko pacjenta. 
2. Opis krzywej EKG. 
3. Cecha 1 mV. 
4. Data i godzina badania. 
5. Parametry badania (prędkość, czułość, filtry izolinii/sieciowy/mięśniowy), 

nazwa i wersja elektrokardiografu. 
6. Znacznik stymulacji (PMK). 
7. Krzywa EKG. 

 

Elektrokardiograf posiada mechanizm ochrony głowicy termicznej przed 
nadmiernym przegrzewaniem podczas drukowania przebiegów z dużymi 
zakłóceniami (co zabezpiecza przed przedwczesnym zużyciem mechanizmu 
drukującego). Podczas drukowania sygnałów z dużą ilością zakłóceń 
ograniczany jest stopień zaczernienia. 

 

Aparat umożliwia wprowadzenie imienia i nazwiska pacjenta i jego wydruk 
podczas badania ręcznego (manual). Aby imię i nazwisko pacjenta zostały 
wydrukowane należy je wpisać w menu „PACJENT” aparatu przed rozpoczęciem 
wydruku. 

3.2.3. Badanie automatyczne 

1. W celu wykonania badania automatycznego należy nacisnąć przycisk 

. Spowoduje to rozpoczęcie zapisu elektrokardiogramu do pamięci 
jednocześnie ze wszystkich 12 odprowadzeń, a następnie rozpoczyna 
wydruk. Podczas wydruku badania automatycznego nie ma możliwości 
zmiany parametrów wydruku. 

 

Każde badanie automatyczne zapisywane jest w wewnętrznej pamięci aparatu. 
Jeżeli badanie automatyczne wykonywane jest w chwili, gdy w pamięci zapisana 
jest maksymalna liczba badań określona jest przez „Limit badań”, to z pamięci 
usuwane jest najwcześniej zapisane badanie. Użytkownik ma możliwość 

1 
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ustawienia parametru „Limit badań”. Wyłączenie aparatu nie usuwa badań 
z pamięci. 

2. Aby przerwać wydruk należy nacisnąć klawisz . 

 

Badanie wykonywane elektrokardiografem jest jednym ze sposobów 
wykorzystywanych przez lekarzy do oceny i diagnozowania czynności serca 
pacjenta. Algorytmy analizy i interpretacji przedstawiają jedynie programową 
analizę potencjalnych nieprawidłowości pacjenta, którą można wykorzystać 
wyłącznie jako pomoc w ocenie przez lekarzy specjalistów w połączeniu z innymi 
informacjami klinicznymi w celu przygotowania diagnozy. 

W analizie wynik pomiaru HR jest obliczany dla wybranego reprezentatywnego 
fragmentu przebiegu EKG i w pewnych przypadkach istnieje możliwość, że 
będzie on inny niż HR prezentowany na wyświetlaczu w menu głównym, który 
jest wynikiem uśrednionym obliczanym na bieżąco dla aktualnego sygnału EKG.  

3.2.4. Wydruk i usuwanie badań z pamięci aparatu 

Badania automatyczne przechowywane w pamięci aparatu można wydrukować lub 
usunąć z pamięci w wybranym momencie. 

Wydruk wybranego badania automatycznego można wykonać z wybraną prędkością, 
wzmocnieniem oraz z dołączeniem lub bez dołączenia danych pacjenta lub/i danych 
gabinetu. Po wydruku badanie pozostaje w pamięci i istnieje możliwość ponownego 
wydruku badania z wybranymi na nowo parametrami wydruku. 

Aby wydrukować badanie z pamięci należy uruchomić menu aparatu wciskając 

klawisz , następnie wybrać „BADANIE AUTO”. Wybrać opcję „Drukuj kopię 

badania”, wybrać z listy badanie do wydruku i zaakceptować klawiszem . 

Aby usunąć badanie z pamięci należy uruchomić menu aparatu wciskając klawisz 

, następnie wybrać „BADANIE AUTO”. Wybrać opcję „Usuń kopię badania”, 

wybrać z listy badanie do usunięcia i zaakceptować klawiszem  oraz 
zatwierdzić wybór. 

3.2.5. Ustawienie limitu badań w pamięci 

Użytkownik ma możliwość określenia limitu badań w pamięci – maksymalnej liczby 
badań zapisywanych do pamięci. Aby zmienić limit badań w pamięci należy 

uruchomić menu aparatu wciskając klawisz , następnie wybrać 
„BADANIE AUTO”. Wybrać opcję „Limit Badań” i wprowadzić żądaną liczbę. Jeśli 
nowo ustawiony limit badań jest mniejszy niż liczba badań zapisanych w pamięci, to 
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liczba badań w pamięci zostanie zmniejszona do wartości limitu przez usunięcie 
najwcześniej wykonanych badań.  

3.3. Zmiana podstawowych parametrów rejestracji 

Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu LCD prezentowane są aktualnie wybrane 
parametry rejestracji. Informacje te drukowane są również na papierze, jako opis 
rejestrowanego przebiegu EKG. 

3.3.1. Tryb rejestracji 

Aparat posiada możliwość zapisu w 4 trybach: 

o 1-kanałowy – wydruk 1 wybranego odprowadzenia, 
o 3-kanałowy – jednoczesny wydruk 3 wybranych odprowadzeń, 
o 6-kanałowy – jednoczesny wydruk 6 wybranych odprowadzeń, 
o 12-kanałowy – jednoczesny wydruk 12 wybranych odprowadzeń. 

Istnieje możliwość prezentacji na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń. 
Oznaczenia odprowadzeń wybranych do wydruku zaznaczone są na wyświetlaczu 
podkreśleniem lub wyróżnionym kolorem. 

Zmianę trybu rejestracji można dokonać w oknie głównym naciskając klawisz 

 lub w menu „ODPROWADZ.” dokonując odpowiedniego wyboru w opcji 
„Kanały”. 

3.3.2. Odprowadzenia 

Zmianę odprowadzeń można dokonać w oknie głównym naciskając klawisz  
lub w menu „ODPROWADZ.” dokonując odpowiedniego wyboru w opcji „Grupa”. 

3.3.3. Czułość 

Czułość zapisu może przyjmować jedną z wartości 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 
10 mm/mV, 20 mm/mV. Zmianę czułości można dokonać w oknie głównym 

naciskając klawisz  lub naciskając klawisze , , lub w menu 
„ODPROWADZ.” dokonując odpowiedniego wyboru w opcji „Czułość”. 

3.3.4. Prędkość rejestracji 

Aparat posiada możliwość zapisu w sześciu prędkościach: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 
10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. Aktualnie wybrana wartość prędkości 
rejestracji prezentowana jest na wyświetlaczu LCD. Zmianę prędkości można 

dokonać w oknie głównym naciskając klawisz  lub naciskając klawisze , 
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, lub w menu „ODPROWADZ.” dokonując odpowiedniego wyboru w opcji 
„Prędkość”. 

3.3.5. Filtracja cyfrowa 

Aparat umożliwia dodatkową filtrację cyfrową sygnału EKG. Naciśnięcie klawisza 

 umożliwia zmianę ustawień filtrów eliminujących zakłócenia mięśniowe i 

sieciowe. Naciśnięcie klawisza  z wciśniętym klawiszem  umożliwia 
zmianę filtru izolinii. Ustawienia wszystkich rodzajów filtrów cyfrowych dostępne są 
w menu „FILTRY”. 

Filtr izolinii DFT: 

Filtr niskoczęstotliwościowy (inna potoczna nazwa: filtr anty-dryftowy, filtr izolinii lub 
DFT) redukujący zakłócenia niskoczęstotliwościowe. Izolinia sygnału EKG jest 
podatna na odchylenia (zakłócenia) o niskiej częstotliwości, których przyczyną są 
przeważnie ruchy pacjenta lub pasożytnicze potencjały napięcia elektrycznego na 
styku elektrody i skóry. Standardowe ustawienie filtru izolinii na wartość 0,75 Hz 
zwiększa czytelność, redukując tendencję odchylania się zapisu od płaskiej izolinii 
przy zachowaniu szczegółów niskiej częstotliwości. Filtry izolinii o wartościach 
0,15 Hz lub 0,45 Hz mogą być stosowane, gdy zakłócenia niskoczęstotliwościowe są 
małe lub pomijalne. Natomiast włączenie filtru izolinii 1,50 Hz zaleca się tylko 
w szczególnych przypadkach (np. gdy u pacjenta występują drgawki), gdyż jego 
charakterystyka częstotliwościowa w znacznym stopniu redukuje niskie 
częstotliwości sygnału. 

Filtr sieciowy AC: 

Filtr pasmowo zaporowy (inna potoczna nazwa: filtr selektywny lub AC) redukujący 
zakłócenia sieci energetycznej. Gdy pacjent jest podłączony do elektrokardiografu, 
niechciany sygnał o częstotliwości sieci energetycznej może zostać dodany do 
potencjałów wynikających z działania akcji serca. Wielkość addytywnych zakłóceń 
zależy w dużej mierze od topologii sieci energetycznej w pomieszczeniu i jej 
elektrycznego obciążenia oraz od impedancji na styku elektrody i skóry. 
Standardowe ustawienia filtru sieciowego na wartość 50 Hz (Europa - sieć 
energetyczna o częstotliwości napięcia 50 Hz) zwiększa czytelność, redukując 
addytywne zakłócenia sieciowe przy zachowaniu szczegółów o niskiej i wysokiej 
częstotliwości. Filtr sieciowy o wartości 60 Hz powinien być używany wszędzie tam, 
gdzie częstotliwość napięcia sieciowego wynosi 60 Hz - np. Japonia czy Stany 
Zjednoczone). 
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Filtr mięśniowy EMG: 

Filtr wysokoczęstotliwościowy (inna potoczna nazwa: filtr dolnoprzepustowy lub 
EMG) redukujący składowe sygnału zawierającego reprezentację aktywności mięśni 
znajdujących się na drodze sygnału elektrokardiograficznego w ciele pacjenta. 
Przykładem mogą być napięcia generowane przez mięśnie przedramienia 
w odprowadzeniach kończynowych EKG. Standardowe ustawienie filtru mięśniowego 
na wartość 35 Hz zwiększa czytelność, redukując składowe o częstotliwościach 
wyższych niż 35 Hz przy zachowaniu szczegółów częstotliwości o przeważającej 
energii sygnału EKG. Filtr mięśniowy o wartości 45 Hz może być stosowany, gdy 
zakłócenia mięśniowe są małe lub pomijalne. Natomiast włączenie filtru mięśniowego 
25 Hz zaleca się tylko w szczególnych przypadkach (np. napadowe drżenie mięśni) 
gdyż w największym stopniu wpływa on na morfologię sygnału, zaokrąglając ostry 
charakter załamków. 

 

Włączenie filtrów może mieć wpływ na wyniki pomiarów i interpretacji. 

 

Obwód wejściowy EKG aparatu AsCARD Green zabezpieczony jest przed 
impulsem defibrylującym. Po impulsie defibrylacji przebieg EKG powinien 
pojawić się po czasie nie dłuższym niż 10 sekund. 

W celu przyspieszenia rozładowania energii po defibrylacji w obwodzie wejścia 
EKG i tym samym skróceniu czasu unormowania rysowanego przebiegu EKG 
należy nacisnąć klawisz „K” – najlepiej kilkukrotnie do chwili pojawienia się na 
ekranie krzywych EKG. 
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4. Konfiguracja 

4.1. Ustawienia EKG 

4.1.1. Typ odprowadzeń 

Aparat umożliwia prezentację odprowadzeń w jednym z trzech typów: 
standardowym, Cabrera i Nehba. Wyboru odpowiedniego typu odprowadzeń można 
dokonać w menu „ODPROWADZ.” zaznaczając odpowiednie ustawienie pola „Typ”. 

4.1.2. Grubość wydruku krzywych 

Aparat umożliwia wydruk krzywych w konfiguracji normalnej lub pogrubionej. Wyboru 
odpowiedniej konfiguracji grubości drukowania krzywych można dokonać w menu 
„USTAWIENIA” / „EKG” ustawiając opcję „Pogrubiony wydruk”. 

4.1.3. Wydruk znaczników impulsów stymulatora serca 

Wykryte impulsy prezentowane są na wydruku w postaci tzw. znaczników impulsów 
stymulatora serca umieszczonych w górnej części wydruku. Aby znaczniki impulsów 
stymulatora serca pojawiły się na wydruku zapisu badania należy w menu 
„USTAWIENIA” / „EKG” ustawić opcję „Wydruk PMK”. 

4.1.4. Sygnalizacja dźwiękowa wykrytych zespołów QRS 

Aby aparat generował sygnały dźwiękowe w momentach wykrycia zespołów QRS 
należy w menu „USTAWIENIA” / „EKG” ustawić opcję „Dźwięk QRS”. 

4.1.5.  Wybór odprowadzenia detekcji rytmu 

Detekcja zespołów QRS oraz pomiar rytmu serca (HR) realizowane są na podstawie 
analizy przebiegu jednego wybranego odprowadzenia w czasie rzeczywistym (na 
bieżąco). Aby zespoły QRS oraz wartość HR były wskazywane poprawnie należy do 
detekcji rytmu wybrać odprowadzenie, w którym sygnał EKG jest wyraźny, stabilny i 
pozbawiony zakłóceń. Aby wybrać odpowiednie odprowadzenie do detekcji rytmu 
należy w menu „USTAWIENIA” / „EKG” zaznaczając odpowiednie ustawienie pola 
„Odprowadzenie detekcji rytmu”. 

4.1.6.  Ustawienie kontroli kontaktu elektrod 

Aparat nadzoruje stan kontaktu każdej z elektrod (z wyjątkiem elektrody neutralnej) 
z ciałem pacjenta. Niezadowalający stan kontaktu którejś z elektrod ze skórą 
pacjenta sygnalizowany jest na ekranie w oknie głównym aparatu poprzez komunikat 
INOP z nazwą elektrody lub elektrod.  

Możliwa jest pełna lub uproszczona kontrola kontaktu elektrod. Pełna kontrola 
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oznacza informowanie komunikatem INOP złego kontaktu każdej z elektrod, 
natomiast kontrola uproszczona oznacza informowanie o złym kontakcie tylko 
elektrod kończynowych. 

Aby wybrać odpowiednią konfigurację kontroli kontaktu elektrod należy w menu 
„USTAWIENIA” / „EKG” zaznaczyć odpowiednie ustawienie pola „Kontrola kontaktu 
elektrod”. 

Jeżeli kontakt elektrod ze skórą pacjenta jest właściwy w miejscu informacji INOP 
pojawia się symbol  oraz na bieżąco odświeżana jest wartość HR. 

 

Elektrokardiograf sygnalizuje niewłaściwy kontakt wszystkich elektrod 
z wyjątkiem elektrody neutralnej N. 

Kontrola kontaktu poszczególnych elektrod odbywa się względem elektrody 
neutralnej N, dlatego układu kontroli kontaktu elektrod funkcjonuje prawidłowo 
tylko przy poprawnie podłączonej elektrodzie N. 

4.1.7. Ustawienie uśredniania pomiaru HR 

Aby ustawić ilość uśrednianych pojedynczych pomiarów HR do prezentacji wartości 
HR należy w menu „USTAWIENIA” / „EKG” wybrać odpowiednią wartość parametru 
„HR – średnia z” (jeżeli parametr „HR – średnia z” ma wartość 1 to prezentowana 
wartość HR będzie równa wartości ostatniego pojedynczego pomiaru rytmu serca 
bez uśredniania). 

4.1.8. Czas zapisu badania automatycznego 

Aparat umożliwia ustawienie czasu zapisu badania automatycznego w przedziale od 
3 do 16 sekund. Aby ustawić czas zapisu badania automatycznego należy w menu 
„BADANIE AUTO” wybrać za pomocą klawiszy strzałek odpowiednią wartość pola 
„Długość badania auto”. 

4.1.9. Wydruk danych pacjenta / gabinetu badania automatycznego 

Jeżeli w menu „BADANIE AUTO” zostanie wybrana opcja „Wydruk danych pacjenta”, 
lub/i „Wydruk danych gabinetu”, to wraz z wydrukiem badania automatycznego 
zostaną wydrukowane dane gabinetu lub/i dane pacjenta (patrz punkt 5). 

4.1.10. Wydruk analizy 

Jeżeli w menu „BADANIE AUTO” zostanie wybrana opcja „Analiza”, to do wydruku 
badania automatycznego, lub wydruku badania z pamięci zostaną dołączone wyniki 
analizy. 

4.1.11. Wydruk interpretacji 

Jeżeli w menu „BADANIE AUTO” zostanie wybrana opcja „Interpretacja”, to do 
wydruku badania automatycznego, lub wydruku badania z pamięci zostaną 
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dołączone rezultaty interpretacji wyników analizy. Jeżeli w danych pacjenta nie 
zostanie wpisany wiek i płeć to wyniki interpretacji nie są zależne od wieku i płci 
pacjenta co jest oznaczone symbolem INA na wydruku badania. W przypadku 
określenia wieku i płci pacjenta wyniki interpretacji są zależne od wieku i płci 
pacjenta i na wydruku są oznaczone symbolem IZA. 

 

Opcja „Interpretacja” jest dostępna tylko przy włączonej opcji „Analiza”. 

4.2. Ustawienia dodatkowe 

4.2.1.  Ustawienie daty i godziny 

Ustawienie daty i godziny dostępne jest w menu „USTAWIENIA” / „CZAS”. Zmiany 
ustawień daty i godziny można dokonać korzystając z klawiszy strzałek. Aby 

zatwierdzić zmianę daty i godziny należy nacisnąć klawisz . Aby anulować 

pozostawiając dotychczasowe ustawienia należy nacisnąć klawisz . 

4.2.2.  Zmiana języka 

Aby zmienić język należy w menu „USTAWIENIA” / „PROFIL” dokonać 
odpowiedniego wyboru w opcji „Język”. 

4.2.3.  Dźwięk klawiszy 

Aparat umożliwia włączenie lub wyłączenie generowania dźwięku w momencie 
naciskania klawiszy. Aby włączyć lub wyłączyć dźwiękową sygnalizację naciskania 
klawiszy należy w menu „USTAWIENIA” / „PROFIL” dokonać odpowiedniego wyboru 
w opcji „Dźwięk klawiszy”. 

4.2.4.  Zmiana ustawień wyświetlacza 

Aparat umożliwia ustawienie kontrastu wyświetlacza i jasności podświetlenia. Aby 
zmienić kontrast lub jasność podświetlenia należy zmienić wartość tych parametrów 
w menu „USTAWIENIA” / „PROFIL”. 

4.2.5.  Uruchomienie trybu Demo 

Aparat posiada tryb Demo. W trybie Demo prezentowany jest przykładowy sygnał 
EKG bez konieczności podłączania przewodu pacjenta do gniazda EKG. Aby 
uruchomić tryb Demo (np. w celach szkoleniowych) należy w menu „USTAWIENIA” / 
„ZAAWANS.” wybrać opcję „Demo”. Tryb Demo jest automatycznie wyłączany po 
wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu. 
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4.2.6. Ustawienia użytkownika 

Użytkownik może zdefiniować własny profil ustawień. Aby zapisać w pamięci 
aktualne ustawienia aparatu należy w menu „USTAWIENIA” / „ZAAWANS.” wybrać 
opcję „Zapisz ustawienia użytkownika”. Aby załadować z pamięci uprzednio zapisane 
ustawienia aparatu należy w menu „USTAWIENIA” / „ZAAWANS.” wybrać opcję 
„Wczytaj ustawienia użytkownika”. 

4.3. Przywrócenie ustawień fabrycznych 

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy w menu „USTAWIENIA” / 
„ZAAWANS.” wybrać opcję „Ustawienia fabryczne”. Przywrócenie ustawień 
fabrycznych nie zmienia daty i godziny. 

Ustawienia fabryczne: 
  

Tryb rejestracji: 3-kanałowy z prezentacją 12 odprowadzeń, 

Grupa kanałów: I, II, III, 

Typ odprowadzeń: Standardowy, 

Prędkość: 25mm/s, 

Czułość: 10mm/mV, 

Filtr izolinii: 0,75Hz, 

Filtr sieciowy: 50Hz, 

Filtr mięśniowy: 35Hz, 

Dźwięk QRS: Nie, 

Wydruk PMK: Nie, 

Pogrubiony wydruk: Tak, 

Odprowadzenie detekcji rytmu: II, 

Kontrola kontaktu elektrod: Pełna, 

HR – średnia z: 1, 

Czas rejestracji badania auto: 6 sekund, 

Wydruk danych pacjenta: Tak, 

Wydruk danych gabinetu: Tak, 

Analiza: Tak, 

Interpretacja: Tak, 

Kontrast: 2, 

Podświetlenie: 6, 

Dźwięk klawiszy: Tak, 

Tło: 0, 

Limit badań:  100, 

Tryb Demo:  Nie. 
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5. Wprowadzanie i usuwanie danych 

W elektrokardiografie AsCARD Green wprowadzanie i edycję danych dokonuje się 
za pomocą membranowej klawiatury alfanumerycznej z przyciskami funkcyjnymi. 

5.1.  Wprowadzanie i usuwanie danych pacjenta 

Aparat umożliwia wprowadzenie danych pacjenta w celu dołączenia ich do wydruku 
badania automatycznego. Dane pacjenta wprowadza się w menu „PACJENT”. 
Istnieje możliwość wprowadzenia następujących danych: Imię, Nazwisko, Numer 
Identyfikacyjny, Płeć, Wiek, Wzrost, Waga, Ciśnienie krwi, Dane dodatkowe 1, Dane 
dodatkowe 2.  

Dane dodatkowe 1 i Dane dodatkowe 2 mogą być wykorzystane w dowolny sposób 
przez osobę obsługującą aparat. 

Dane pacjenta są zapamiętywane w pamięci aparatu do chwili ich usunięcia. 

Aby usunąć dane pacjenta z pamięci aparatu należy w menu „PACJENT” wybrać 
opcję „Skasuj dane pacjenta”. 

5.2.  Wprowadzanie i usuwanie danych gabinetu 

Aparat umożliwia wprowadzenie danych gabinetu w celu dołączenia do wydruku 
badania automatycznego. Dane gabinetu wprowadza się w menu „USTAWIENIA” / 
„GABINET”. Istnieje możliwość wprowadzenia następujących danych: Nazwa, Adres, 
Kontakt. 

Dane gabinetu są zapamiętywane w pamięci aparatu do chwili ich usunięcia. 

Aby usunąć dane gabinetu z pamięci aparatu należy w menu „USTAWIENIA” / 
„GABINET” wybrać opcję „Skasuj dane gabinetu”. 
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6. Konserwacja i pomoc techniczna 

6.1. Obsługa akumulatora 

6.1.1. Ładowanie akumulatora 

Elektrokardiograf AsCARD Green posiada wbudowany akumulator wraz z ładowarką. 
W celu naładowania akumulatora należy podłączyć aparat do sieci zasilającej. 
Podłączenie do zasilania sygnalizowane jest świeceniem diody informacyjnej na 
panelu czołowym aparatu. Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest na 

wyświetlaczu LCD symbolem  o narastającym poziomie zapełnienia. 

Całkowicie rozładowany akumulator powinien być ładowany około 4 godzin 
(w przypadku ładowania przez zasilacz sieciowy), lub kilkanaście godzin 
(w przypadku ładowania przez gniazdo USB Device) do stanu pełnego naładowania 

sygnalizowanego symbolem . Akumulator może być doładowywany w dowolnej 
chwili, bez ryzyka przeładowania. 

Jeżeli elektrokardiograf pracuje z zasilaniem akumulatorowym to symbol  określa 
orientacyjny stan naładowania akumulatora. Czas pracy na zasilaniu 
akumulatorowym dla typowego użytkowania i nowego w pełni naładowanego 
akumulatora i wynosi minimum 8 godzin. 

 

Wyświetlany symbol baterii z graficznym oznaczeniem stanu naładowania ma 
charakter orientacyjny i nie określa rzeczywistej energii zgromadzonej 
w akumulatorze. 

 

W miarę upływu czasu pojemność akumulatora maleje. Zaleca się wymianę 
akumulatora po kilku latach eksploatacji w autoryzowanym serwisie ASPEL. 

 

W pełni naładowany akumulator pozwala na wykonanie około 130 badań 
automatycznych, jednak przy akumulatorze wykazującym cechy zużycia liczba ta 
może ulec zmniejszeniu. 

 

Po długim nie użytkowaniu aparatu (powyżej 6 miesięcy) należy go podłączyć do 
sieci zasilającej celem naładowania akumulatora. 

6.1.2. Tryby oszczędności energii 

Jeżeli aparat jest zasilany z wewnętrznego akumulatora to w celu oszczędności 
energii po 1 minucie bezczynności (braku posługiwania się klawiaturą ze strony 
osoby obsługującej) następuje automatyczne zmniejszenie jasności podświetlenia. 
Powrót do poprzedniej jasności podświetlenia następuje po naciśnięciu dowolnego 
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przycisku na klawiaturze. Dodatkowo po 5 minutach bezczynności przy pracy 
akumulatorowej aparat automatycznie wyłącza się. Ponowne korzystanie z aparatu 

możliwe jest wówczas po naciśnięciu przycisku . 

6.1.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora 

Głębokie rozładowanie akumulatora prowadzi w szybkim tempie do jego degradacji 
i trwałego zniszczenia, dlatego aparat posiada zabezpieczenie przed głębokim 
rozładowaniem akumulatora. Jeżeli aparat wykryje nadmierne rozładowanie 

akumulatora sygnalizuje ten stan przez pulsowanie symbolu  i generowanie krótkich 
sygnałów dźwiękowych. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi podłączenie do sieci 
zasilającej aparat przechodzi w stan wyłączenia. Nie ma w takim przypadku 
możliwości włączenia aparatu bez uprzedniego podłączenia do sieci zasilającej.  

 

Jeżeli zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora zadziała 
w czasie, gdy istnieje potrzeba korzystania z elektrokardiografu, to należy 
podłączyć aparat do zasiania i pracować z aparatem zasilanym zewnętrznie. 

Przy niskim poziomie naładowania akumulatora możliwość wydruku badania jest 
niedostępna (dotyczy to sytuacji, w której aparat nie jest podłączony do sieci przez 
zasilacz sieciowy). W takiej sytuacji w przypadku braku możliwości niezwłocznego 
podłączenia do sieci zasilającej przez zasilacz sieciowy istnieje możliwość zapisu 
badania automatycznego do pamięci wewnętrznej aparatu w celu późniejszego 
wydrukowania. 

6.2. Czyszczenie, dezynfekcja, konserwacja, przegląd 

Do czyszczenia elektrod, kabla pacjenta oraz obudowy aparatu zaleca się używać 
miękkiej ściereczki, zwilżonej roztworem ciepłej wody z detergentem. 

 

Nie należy używać do czyszczenia rozpuszczalników i innych środków żrących. 
Nie używać materiałów rysujących powierzchnie. 
Środki czyszczące należy rozcieńczyć przed użyciem zgodnie z zaleceniami 

producenta preparatu. 
Nie dopuszczać, aby środek czyszczący dostał się do środka urządzenia. 
Nie zostawiać środka czyszczącego na urządzeniu. 

 

Kabel pacjenta oraz elektrody po każdym badaniu powinny być poddane 
dezynfekcji. 

Przed dezynfekcją kabel pacjenta oraz elektrody powinny zostać wyczyszczone. 

 

Do dezynfekcji należy używać powszechnie dostępnych specjalistycznych 
środków przeznaczonych do dezynfekcji wyrobów medycznych, np. BACILLOL, 
DESCOSEWPT, SEKUSEPT, ALDEWIR, HEXAQUART, BIGUASID, IMPULS, 
GIGASEPT FF itp. 
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Aby potwierdzić funkcjonowanie zasadnicze i bezpieczeństwo podstawowe 
należy okresowo (raz w roku) kontrolować sprawność elektrokardiografu 
AsCARD Green. Przeglądu wykonuje serwis producenta lub autoryzowany punkt 
serwisowy. Powinien on obejmować:  
- inspekcję wizualną - sprawdzenie czytelności i kompletności etykiet, 

sprawdzenie stanu technicznego elementów mechanicznych 
elektrokardiografu, przewodu zasilającego, kabla pacjenta, elektrod EKG – 
weryfikacja czy nie ma uszkodzeń, zanieczyszczeń, 

- kontrolę parametrów bezpieczeństwa - pomiary rezystancji izolacji i prądów 
upływu, 

- kontrolę parametrów funkcjonalnych: prędkość przesuwu papieru, 
wzmocnienie, pasmo częstotliwości. 

 

Poza okresowymi planowanymi (gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi) przeglądami 
elektrokardiografu (1 raz na rok przez producenta, lub upoważniony punkt 
serwisowy) należy kontrolować na bieżąco, każdorazowo przed włączeniem 
zasilacz sieciowym kabel EKG, elektrody. Kontrola powinna polegać na 
wizualnym sprawdzeniu i ocenie czy nie ma widocznych uszkodzeń. Każde 
zauważone nieprawidłowości należy usunąć korzystając z pomocy 
autoryzowanego punktu serwisowego ASPEL. 

Produkt elektrokardiograf AsCARD Green nie jest przeznaczony do sterylizacji. 

6.3. Ochrona środowiska 

Podczas użytkowania aparat nie wytwarza niebezpiecznych dla środowiska 
pozostałości. 

 

Wyeksploatowany elektrokardiograf należy poddać utylizacji odsyłając go do 
producenta, lub kontaktując się z firmą zajmującą się utylizacją urządzeń 
elektronicznych i elektromechanicznych. 
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6.4. Obsługa klienta 

W celu uzyskania pomocy w diagnozowaniu wszelkich problemów związanych 
z działaniem aparatu należy skontaktować się z serwisem ASPEL S.A. 

6.5. Jak zaradzić typowym problemom 
  

Problem Rozwiązanie 

Brak reakcji po naciśnięciu 
przycisku włączenia. 

Podłączyć zasilanie i ponowić próbę włączenia, jeśli nadal 
stwierdza się brak reakcji oznacza to że urządzenie nie 
działa, wówczas należy usunąć usterkę korzystając z 
pomocy punktu serwisowego. 

Linie proste na wydruku 
EKG, wyświetlany 
komunikat „INOP”. 

Poprawić podpięcie elektrod do pacjenta przy użyciu 
wymaganej ilości żelu EKG do chwili aż zniknie sygnalizacja 
INOP. W razie konieczności zmienić położenie elektrod. 

Wyświetlany komunikat 
„brak papieru”. 

Sprawdzić papier. Jeśli papier się skończył założyć nową 
rolkę. Jeśli papier jest pognieciony lub zablokowany w 
drukarce usunąć pognieciony odcinek papieru. 

Podczas wydruku aparat 
wyłącza się samoczynnie. 

Doładować akumulator. Jeżeli przebieg EKG jest mocno 
zakłócony włączyć filtrację cyfrową. Jeśli to możliwe na czas 
drukowania podłączyć aparat do sieci zasilającej.  

Słaby kontrast wydruku. Sprawdzić czy jest załadowany właściwy papier, doładować 
akumulator. 

Wydruk nie mieści się na 
szerokości papieru. 

Zmniejszyć czułość zapisu.  



Instrukcja użytkowania  AsCARD Green v.05.xxx, v.06.xxx IU-AT-134_IV 

ASPEL S.A. 18.09.2017 Strona 39 z 51 

7. Deklaracja dotycząca kompatybilności 
elektromagnetycznej 

 

Porada i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna 

Elektrokardiograf AsCARD Green przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub 
użytkownik elektrokardiografu AsCARD Green powinien się upewnić, że jest ono używane w takim środowisku. 

Badanie emisyjności Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - porada 

Emisja zakłóceń RF 
CISPR 11 

Grupa 1 

Elektrokardiograf AsCARD Green wykorzystuje energię RF 
(częstotliwości radiowych) tylko dla swych wewnętrznych funkcji. 
Dlatego jego emisja RF jest bardzo niska i nie istnieje możliwość 
wywołania zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych 

Emisja zakłóceń RF 
CISPR 11 Klasa B 

Emisja zakłóceń 
harmonicznych  
IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Emisja – wahania napięcia 
i migotanie światła 
IEC 61000-3-3 

Spełnia wymagania 

Elektrokardiograf AsCARD Green jest odpowiedni do użycia we 
wszystkich zastosowaniach (środowiskach) w tym mieszkalnego 
oraz może być podłączony do publicznej niskonapięciowej sieci 
zasilającej, która zasila budynki używane do celów mieszkalnych 

 

Porada i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna 

Elektrokardiograf AsCARD Green przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub 
użytkownik elektrokardiografu AsCARD Green powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. 

Badanie odporności Poziom badań 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
porada 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/- 6 kV (kontaktowe) 
 
 
+/- 8 kV (przez powietrze) 

+/- 6 kV (kontaktowe) 
 
 
+/- 8 kV (przez 
powietrze 

Podłogi powinny być drewniane, betonowe 
lub z płytek ceramicznych. Jeżeli podłogi są 
pokryte syntetycznym materiałem, 
wilgotność względna powinna wynosić 
przynajmniej 30%. 

Szybkie elektryczne 
stany przejściowe 
(BURST) 
IEC 61000-4-4 

+/- 2 kV (linie zasilające) 
 
 
+/- 1 kV (linie wej/wyj) 

+/- 2 kV (linie zasilające) 
 

Jakość zasilania sieciowego powinna być 
dla typowego środowiska handlowego lub 
szpitalnego. 

Udary 
IEC 61000-4-5 

+/- 1 kV między linią 
(liniami) a linią (liniami) 
+/- 2 kV między linią 
(liniami) a ziemią 

+/- 1 kV między linią 
(liniami) a linią (liniami) 
 

Jakość zasilania sieciowego powinna być 
dla typowego środowiska handlowego lub 
szpitalnego. 

Zapady napięcia, 
krótkie przerwy i 
zmiany napięcia na 
wejściowych liniach 
zasilających 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % dip w UT) 
dla 0,5 okresu 
 
40 % UT 
(60 % dip w UT) 
dla 5 okresów 
 
70 % UT 
(30 % dip w UT) 
dla 25 okresów 
 
<5 % UT 
(>95 % dip w UT) 
dla 5 sekund 

0<5 % UT 
(100% dip w UT) 
dla 0,5 okresu 
 
40 % UT 
(60 % dip w UT) 
dla 5 okresów 
 
70 % UT 
(30 % dip w UT) 
dla 25 okresów 
 
<5 % UT 
(>95 % dip w UT) 
dla 5 sekund 

Jakość zasilania sieciowego powinna być 
dla typowego środowiska handlowego lub 
szpitalnego. 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej powinno być na 
poziomie charakterystycznym dla typowej 
lokalizacji w typowym środowisku 
handlowym lub szpitalnym. 

UWAGA  UT jest napięciem sieciowym AC przed zastosowaniem poziomu badań.  
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Porada i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna 

Elektrokardiograf AsCARD Green przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub 
użytkownik elektrokardiografu AsCARD Green  powinien się upewnić, że jest ono używane w takim środowisku. 

Badanie odporności Poziom badań 
IEC 60601 

Poziom 
zgodności Środowisko elektromagnetyczne - porada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaburzenia 
przewodzone RF 
IEC 61000-4-6 
 
 
Zaburzenia 
promieniowe RF 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
3 V/m 

Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne RF  
(o częstotliwości radiowej) nie powinny być używane 
bliżej od żadnej części elektrokardiografu AsCARD 
Green  włączając kable, jak zalecane odstępy izolacyjne 
wyznaczone z równania odpowiednio do częstotliwości 
nadajnika. 
 

Zalecane odstępy izolacyjne 
 

Pd ]
3

5,3
[=

 
 
 

Pd ]
3

5,3
[=

     80 MHz do 800 MHz 
 
 

Pd ]
3

7
[=

     800 MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w 
watach (W) według producenta nadajnika oraz d jest 
zalecanym odstępem izolacyjnym w metrach (m). 
 
Moc pola stałego nadajnika RF, określona przez 
miejscowy elektromagnetyczny pomiar., a powinien być 
mniejszy jak poziom zgodności w każdym zakresie 
częstotliwości. b  
 
Zakłócenie może wystąpić w pobliżu urządzenia 
oznaczonego następującym symbolem: 

 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz, ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. 
 
UWAGA 2 Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Elektromagnetyczna propagacja jest 
powodowana przez absorpcję i odbicie od struktury, obiektu i ludzi. 

a) Moc pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonów (komórkowych/bezprzewodowych) oraz  naziemnych 
przenośnych radiostacji, amatorskich radiostacji, AM i FM programów radiowych i programów telewizyjnych nie może być 
precyzyjnie przewidywana. Aby oszacować elektromagnetyczne środowisko spowodowane stałymi nadajnikami RF, powinien być 
wzięty pod uwagę miejscowy elektromagnetyczny pomiar. Jeżeli zmierzona wartość mocy pola w miejscu, w którym 
elektrokardiograf AsCARD Green jest używany przekracza dopuszczalny powyższy poziom zgodności RF, to elektrokardiograf 
AsCARD Green powinien być obserwowany, aby zweryfikować normalne działanie. Jeżeli nienormalne działanie jest 
obserwowane, mogą być wymagane dodatkowe działania, takie jak obrót lub przeniesienie elektrokardiografu AsCARD Green. 
 
b) Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz, moc pola powinna być mniejsza niż 3 V/m. 
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Zalecane odstępy izolacyjne pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi RF 
a elektrokardiografem AsCARD Green. 

Elektrokardiograf AsCARD Green jest przeznaczony do używania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia 
promieniowe RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik elektrokardiografu AsCARD Green może pomóc zapobiec zakłóceniom 
elektromagnetycznym poprzez zachowywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami 
komunikacyjnymi RF a elektrokardiografem AsCARD Green jak jest to poniżej zalecane, według max mocy wyjściowej urządzeń 
komunikacyjnych. 

Odstęp izolacyjny według częstotliwości nadajnika 
[m] Max zakres mocy 

wyjściowej nadajnika 
 

[W] 150 kHz do 80 MHz 
 

Pd 2.1=  

80 MHz do 800 MHz 
 

Pd 2.1=  

800 MHz do 2,5 GHz 
 

Pd 3.2=  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Dla max mocy wyjściowej nadajników nie przytoczonych powyżej, zalecany odstęp izolacyjny [d] w metrach [m] może być 
oszacowany używając równania odpowiednio do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest max macą wyjściową nadajnika w watach 
[W] według producenta nadajnika. 
UWAGA 1 Dla zakresu 80 MHz do 800 MHz, ma zastosowanie odstęp izolacyjny dla zakresu wyższej częstotliwości. 
UWAGA 2 Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na elektromagnetyczną propagację ma wpływ 
absorpcja i odbicie od struktur otoczenia, obiektów i ludzi. 
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8. Dodatek A - Współpraca elektrokardiografu AsCARD 
Green z innymi urządzeniami 

8.1. Wprowadzenie 

Elektrokardiograf AsCARD Green jest medycznym urządzeniem elektrycznym 
spełniającym odpowiednie wymagania bezpieczeństwa. 

Zastosowane w elektrokardiografie gniazdo do komunikacji z urządzeniami 
zewnętrznymi: USB Device pozwala na współpracę elektrokardiografu 
z urządzeniami elektrycznymi nie do użytku medycznego (np. komputer PC), tworząc 
w ten sposób medyczny system elektryczny. 

Często praktykuje się przyłączanie medycznych urządzeń elektrycznych i innych 
medycznych lub niemedycznych urządzeń elektrycznych do gniazd wtyczkowych 
wielokrotnych tworząc w ten sposób medyczny system elektryczny (urządzenia nie 
muszą być sprzęgnięte za pomocą interfejsu sprzętowego). 

Przykład: podłączenie elektrokardiografu AsCARD Green i komputera PC do gniazda 
wtyczkowego wielokrotnego tworzy medyczny system elektryczny. 

8.2. Wymagania ogólne dotyczące medycznych systemów 
elektrycznych 

Medyczny system elektryczny powinien zapewniać: 

o w otoczeniu pacjenta poziom bezpieczeństwa równoważny medycznemu 
urządzeniu elektrycznemu zgodnemu z normą EN 60601-1, 

o poza otoczeniem pacjenta, poziom bezpieczeństwa równoważny 
urządzeniu zgodnemu z odpowiednimi dla niego normami bezpieczeństwa 
IEC lub ISO. 

 
Przykład otoczenia pacjenta 
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Urządzenie nie będące medycznym urządzeniem elektrycznym, gdy jest używane 
w medycznym systemie elektrycznym, powinno spełniać wymagania norm 
bezpieczeństwa IEC lub ISO odpowiednich dla danego urządzenia. 

Urządzenie, w którym ochrona przed porażeniem zależy wyłącznie od izolacji 
podstawowej, nie powinno być stosowane w medycznym systemie elektrycznym. 

 

Jednostkom odpowiedzialnym przypomina się, że montaż medycznych 
systemów elektrycznych i modyfikacja podczas okresu użyteczność podlegają 
ocenie spełnienia wymagań wg EN 60601-1. 

 

Jednostką odpowiedzialną może być np.: szpital, pojedynczy lekarz lub osoba 
nieprofesjonalna. W domowych zastosowaniach urządzeń pacjent, operator 
i jednostka odpowiedzialna mogą być jedną i tą samą osobą. 

Wszystkie urządzenia nie do użytku medycznego, spełniające normy 
bezpieczeństwa właściwe dla pierwotnego przeznaczenia, a umieszczone 
w otoczeniu pacjenta, wymagają środków w celu ograniczenia prądu dotykowego, 
jeżeli przekracza on następujące wartości: 

o w stanie normalnym prąd dotykowy od części medycznego systemu 
elektrycznego lub pomiędzy nimi w otoczeniu pacjenta: 100 µA, 

o w przypadku przerwania dowolnego niezainstalowanego na stałe przewodu 
uziemienia ochronnego, prąd dotykowy od części medycznego systemu 
elektrycznego lub pomiędzy nimi w otoczeniu pacjenta: 500 µA. 

8.3. Przykład tworzenia medycznego systemu elektrycznego 
z elektrokardiografem AsCARD Green 

Dla uproszczenia użyto dwóch urządzeń, tj.: elektrokardiograf AsCARD Green 
(oznaczenie A) i urządzenie nie do użytku medycznego, spełniające normy 
bezpieczeństwa właściwe dla pierwotnego przeznaczenia (oznaczenie B): 

o Urządzenie A umieszczone w otoczeniu pacjenta, urządzenie B poza 
otoczeniem pacjenta. 

Przykład: elektrokardiograf AsCARD Green połączony poprzez port USB Device 
z przenośnym komputerem typu laptop, podłączonym do sieci zasilającej bez 
podłączenia dodatkowych urządzeń do laptopa. Laptop znajduje się poza 
otoczeniem pacjenta lecz w tym samym pomieszczeniu medycznym. 

W przypadku zbyt dużego prądu dotykowego urządzenia B należy zastosować 
zespół separujący zapewniający separację galwaniczną interfejsu USB. 
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9. Dodatek B – Instrukcja instalacji sterowników 
do AsCARD Green v.05.xxx, v.06.xxx 

9.1. Wprowadzenie 

Elektrokardiograf AsCARD Green v.05.xxx, v.06.xxx po połączeniu do komputera PC 
może współpracować z oprogramowaniem firmy Aspel (np. CardioTEKA). Do 
poprawnego działania elektrokardiografu AsCARD Green v.05.xxx, v.06.xxx 
z komputerem PC z systemem Windows 7 wymagana jest ręczna instalacja 
sterowników na komputerze. Przed rozpoczęciem instalacji sterowników, należy 
zainstalować wybrane oprogramowanie firmy ASPEL. 

Na komputerach z systemem Windows 10 sterowniki do elektrokardiografu zostaną 
zainstalowane automatycznie po podłączeniu włączonego urządzenia do komputera. 

9.2. Instrukcja instalacji sterowników 

1. Podłącz urządzenie do komputera. Automatyczna instalacja sterowników 
zakończy się niepowodzeniem. 
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2. Otwórz Menadżer urządzeń. 

o Kliknij przycisk START. 
o Prawym przyciskiem myszy kliknij na „Komputer” i wybierz  „Właściwości”. 
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o Z menu po lewej stronie wybierz „Menadżer urządzeń”. 

 

o Podłączone urządzenie jest widoczne w kategorii „Inne urządzenia”. 
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3. Zaktualizuj sterownik AsCARD Green 

o Kliknij prawym przyciskiem myszy na AsCARD Green i wybierz „Aktualizuj 
oprogramowanie sterownika”. 
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o Wybierz „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania 
sterownika”. 

 

o Kliknij przycisk “przeglądaj”. 
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o Wskaż folder z programem, który będziesz używał i kliknij „OK.”. 

 

 

Domyślna ścieżka instalacji oprogramowania firmy ASPEL to:  
C:\Program Files\Aspel\<nazwa programu>. 

Aby sprawdzić gdzie jest zainstalowany program, kliknij prawym przyciskiem 
myszy na ikonie programu i wybierz Właściwości. Ścieżka dostępu podana jest 
w zakładce „Skrót” w polu „Element docelowy”. 
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o Kliknij „Dalej”. 

 

o Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o niemożliwości zweryfikowania 
wydawcy oprogramowania, zignoruj go i wybierz drugą z możliwych opcji tj. 
“Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”. 
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o Komunikat o pomyślnej instalacji sterownika, kliknij „Zamknij”. 

 

o W Menadżerze urządzeń urządzenie jest widoczne w kategorii „Porty (COM 
i LPT)” jako „USB Virtual Port”. 

 


