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Firma ASPEL oferuje wiele nowoczesnych, funkcjonaln ych i 
łatwych w obsłudze urz ądzeń, takich jak: elektrokardiografy serii 
AsCARD; holtery EKG i ci śnienia z serii HolCARD; systemy 
wysiłkowe CardioTEST; ergospiromety CardioTEST CPET , systemy 
rehabilitacji kardiologicznej AsTER; spirometry AsS PIRO oraz 
szeroki asortyment akcesoriów. Zapraszamy do zapozn ania si ę z 
ofert ą na naszej stronie internetowej: www.aspel.com.pl . 

Przeczytaj uwa żnie niniejsz ą instrukcj ę gdy ż zawiera ona 
wskazówki dotycz ące bezpiecznej instalacji, u żytkowania 
i konserwacji oraz kilka praktycznych porad pozwala jących 
zoptymalizowa ć sposób u żytkowania aparatu. 

Zachowaj niniejsz ą instrukcj ę w celu pó źniejszej konsultacji. 
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1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

1.1. Uwagi producenta dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 

 

 

Instrukcja u żytkowania 

• Niewłaściwe u żytkowanie sprz ętu mo że stać się przyczyn ą wypadku. 

• Zaleca si ę, aby przechowywa ć Instrukcj ę Użytkowania z urz ądzeniem, tak 
aby słu żyła ona pomoc ą przy obsłudze elektrokardiografu i rozwi ązywaniu 
problemów z nim zwi ązanych. 

• Instrukcja U żytkowania pomo że użytkownikowi we wła ściwej obsłudze 
i konserwacji elektrokardiografu. 

• Przestrzeganie uwag zawartych w niniejszej instrukc ji zapewni sprawne 
funkcjonowanie, niezawodno ść i spełnienie zada ń, których u żytkownik 
oczekuje od  elektrokardiografu oraz bezpiecze ństwo obsługi. 

Personel 

• Elektrokardiograf powinien by ć używany pod kontrol ą wykwalifikowanego 
i przeszkolonego personelu medycznego. 

Pacjent 

• Używanie aparatu ł ącznie z kardiostymulatorem lub innym stymulatorem 
elektrycznym nie powoduje zagro żenia bezpiecze ństwa pacjenta 
i operatora. 

Elektrokardiograf AsCARD Orange model v.07.1xx 

• OSTRZEZENIE: Aby unikn ąć ryzyka pora żenia pr ądem elektrycznym 
aparat musi by ć przył ączony wył ącznie do sieci zasilaj ącej z uziemieniem 
ochronnym. 

• Elektrokardiograf spełnia odpowiednie wymagania bez pieczeństwa i mo że 
znajdowa ć się w otoczeniu pacjenta (w obszarze 1,5 m wolnej prze strzeni 
wokół pacjenta). 

• Zabrania si ę używania urz ądzenia z uszkodzonym kablem zasilaj ącym. 

• Czas wła ściwego działania urz ądzenia zale ży głównie od sprawno ści jego 
elementów, które w normalnych warunkach powinny zac hować 
sprawno ść przez 10 lat. Je żeli czas ten jest przekroczony istnieje 
zwiększone prawdopodobie ństwo uszkodze ń wynikaj ących ze starzenia 
elementów, co mo że prowadzi ć do awarii urz ądzenia. 

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

• Nie wolno wprowadza ć żadnych modyfikacji w urz ądzeniu. 

• Należy okresowo kontrolowa ć sprawno ść akcesoriów i samego 
elektrokardiografu. Nale ży zwraca ć się do autoryzowanego punktu 
serwisowego ASPEL za ka żdym razem, gdy zostan ą zauważone 
nieprawidłowo ści w funkcjonowaniu aparatu. 
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Środowisko u żytkowania 

• Nie wolno eksploatowa ć urządzenia w miejscach wilgotnych, 
bezpośrednio nasłonecznionych i nara żonych na opady atmosferyczne, 
w obecno ści pyłu i kurzu, blisko materiałów łatwopalnych lub  gro żących 
wybuchem, w atmosferze zanieczyszczonej składnikami  wywołuj ącymi 
korozj ę. 

• Aparat nie jest przystosowany do pracy w pomieszcze niach, w których 
wyst ępują łatwopalne gazy, lub opary substancji łatwopalnych  oraz nie 
jest przystosowany do u życia w środowisku bogatym w tlen. 

• Nie nale ży używać telefonów komórkowych w s ąsiedztwie 
elektrokardiografu. Wysoki poziom promieniowania 
elektromagnetycznego emitowany z telefonu mo że mieć wpływ na prac ę 
urządzenia. 

• Należy unika ć korzystania z elektrokardiografu w pobli żu lub ustawionego 
w stos z innymi urz ądzeniami, poniewa ż może to spowodowa ć 
niewła ściwe działanie. 

• Nie nale ży umieszcza ć aparatu, w tym równie ż akcesoriów bezpo średnio 
w pobli żu źródeł ciepła takich jak: piece, grzejniki itp. 

Akcesoria 

• Używanie akcesoriów i kabli innych ni ż okre ślone lub dostarczone przez 
producenta mo że spowodowa ć zwiększenie emisji elektromagnetycznej 
lub zmniejszenie odporno ści elektromagnetycznej elektrokardiografu i 
spowodowa ć nieprawidłowe działanie. 

Użytkowanie 

• Aparat nie jest przystosowany do współpracy z urz ądzeniami 
chirurgicznymi wielkiej cz ęstotliwo ści. 

• Elementy przewodz ące elektrod ł ącznie z elektrod ą neutraln ą nie powinny 
dotyka ć metalowych elementów ł ącznie z uziemieniem. 

• Operator nie mo że dotyka ć równocze śnie pacjenta ani urz ądzeń nie 
będących urz ądzeniami medycznymi, z którymi mo że mieć kontakt 
operator. 

• Dla długotrwałego archiwizowania badania konieczne jest wykonanie 
kopii wydruku (kserograf, skaner itp.). Papier term oczuły jest wra żliwy na 
zmienne warunki środowiskowe, co mo że doprowadzi ć do nieczytelno ści 
wydruku po dłu ższym okresie przechowywania. 

• Aby zapobiec mo żliwemu uszkodzeniu klawiatury, do wciskania klawisz y 
nie u żywaj ostrych ani twardych przedmiotów. Operacje na klawiaturze 
wykonuj wył ącznie palcami. 

• W przypadku podł ączenia do pacjenta kilku urz ądzeń należy oceni ć 
wszelkie mo żliwe ryzyko wynikaj ące z sumowania pr ądów upływu 
każdego z urz ądzeń. 

• Nie nale ży ci ągnąć za kabel pacjenta. Mogłoby to spowodowa ć 
uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne. Przed maga zynowaniem zwi ń 
kabel pacjenta w lu źną pętlę. 

• Należy unika ć układania kabla pacjenta w miejscach, gdzie mógłby  zosta ć 
przebity lub przydeptany. Je śli kabel pacjenta zostanie mechanicznie 
uszkodzony, istnieje zagro żenie utraty dokładno ści pomiarów 
i konieczno ść wymiany kabla na nowy. 

• Podczas defibrylacji nale ży zachowa ć szczególne środki ostro żności. 
Obsługa nie mo że dotyka ć pacjenta poddawanego defibrylacji ani 
urządzeń, do których podł ączono pacjenta. 
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• Do złącza USB Device nale ży podł ączać tylko takie urz ądzenia, aby na 
tych zł ączach nie pojawiało si ę napięcie przekraczaj ące warto ść napi ęcia 
bardzo niskiego bezpiecznego (25 V dla pr ądu przemiennego lub 60 V dla 
prądu stałego). 

• Osoba obsługuj ąca elektrokardiograf przed przyst ąpieniem do 
użytkowania, powinna szczegółowo zapozna ć się z Instrukcj ą 
Użytkowania i Kart ą Gwarancyjn ą. 

• Ze wzgl ędu bezpiecze ństwa i poufno ści danych pacjenta, u żytkownik 
elektrokardiografu powinien chroni ć dost ęp do zapisanych danych przed 
osobami niepowołanymi. 

• W przypadku braku pewno ści, co do ci ągłości zewn ętrznego przewodu 
ochronnego w instalacji lub jego obwodzie, aparat p owinien by ć zasilany 
ze swego wewn ętrznego źródła energii. 

• Przył ączenie elektrokardiografu przez zł ącze USB Device do innego 
urządzenia, na przykład komputera, mo że powodowa ć niezidentyfikowane 
wcześniej ryzyko dla pacjentów, operatorów lub osób trze cich, które 
przed takim podł ączeniem nale ży zawsze zidentyfikowa ć, przeanalizowa ć, 
oszacowa ć i nim sterowa ć. Dodatkowo ka żde zmiany w przył ączeniach do 
złącz mog ą wprowadza ć nowe ryzyko i wymagaj ą dodatkowej analizy. 

• W trakcie równoczesnej pracy elektrokardiografu z i nnym urz ądzeniem 
(drukarka, komputer PC, itp.) i wykonywania badania  EKG wymagane jest 
by tak skonstruowany system spełniał wymagania doty czące izolacji 
i pr ądów upływu dla medycznych systemów elektrycznych (E N 60601-1) 
oraz aby urz ądzenia PC były poza otoczeniem pacjenta (min. 1,5 m  wolnej 
przestrzeni wokół pacjenta). 

• W przypadku utraty funkcjonowania zasadniczego lub bezpiecze ństwa 
podstawowego elektrokardiografu nale ży wycofa ć urządzenie 
z użytkowania do czasu naprawy. 

• Elektrokardiograf AsCARD Orange nale ży używać wył ącznie z kablem 
EKG dostarczonym przez producenta.  

Ochrona środowiska 

• Istnieje potencjalne niebezpiecze ństwo zanieczyszczenia środowiska 
związane z usuwaniem sprz ętu i przewodów po zako ńczeniu ich okresu 
eksploatacji. Urz ądzenie i jego akcesoria powinny by ć utylizowane 
zgodnie z obowi ązującymi przepisami prawa. 

Ogólne 

• Nieprzestrzeganie w/w zasad mo że spowodowa ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialno ści. 

• Producent nie odpowiada za obra żenia osób oraz za uszkodzenie 
elementów elektrokardiografu lub innych przedmiotów  spowodowane 
przez:  
− nie zapoznanie si ę oraz nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji 

użytkowania, 
− niewła ściwe zasilanie, 
− niewła ściw ą obsług ę, 
− nieodpowiedni ą konserwacj ę, 
− naprawy prowadzone przez nieautoryzowany serwis, 
− użycie cz ęści i akcesoriów nie oryginalnych lub nie zalecanych  przez 

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

AsCARD Orange 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 Orange 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 
przekraczaj ącej zakres warunków pracy, to po wyj ęciu urz ądzenia z opakowania 
należy odczeka ć niezb ędny czas, a ż aparat dostosuje si ę do warunków 
klimatycznych panuj ących w pomieszczeniu, w którym b ędzie u żywany. 

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 zasilania sieciowego – zabrania się 
używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym, 

− 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. 
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2. Opis elektrokardiografu 

2.1. Przeznaczenie 

Elektrokardiograf AsCARD Orange jest 1, 3, 6, 12 kanałowym aparatem 
umożliwiającym wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 
12 odprowadzeń. 

Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG dorosłych i pediatrycznych 
pacjentów we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony personel. 

Zapis badania odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością 
wykonania analizy i interpretacji. Aparat może być zasilany z sieci o napięciu 
100 V ÷ 240 V lub z wewnętrznego akumulatora. 

2.2. Wygląd aparatu 

 

 
 

 

Rys. 1. Elektrokardiograf AsCARD Orange – widok panelu użytkownika 

1. Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym. 

2. Gniazdo kabla pacjenta. 

1 

4 2 3 5 
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3. Dioda informacyjna (zasilanie zewnętrzne). 

4. Klawiatura. 

5. Pojemnik papieru. 

 

 

 

Rys. 2. Elektrokardiograf AsCARD Orange – widok gniazd 

1. Gniazdo USB Device. 

2. Gniazdo USB Host. 

3. Gniazdo zasilania sieciowego z wyłącznikiem sieciowym. 

2.3. Opis klawiatury 

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

 
Rys. 3. Klawiatura 

  

 
Włączenie aparatu. 

 
Wyłączenie aparatu. 

3 2 1 
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Start wydruku w trybie ręcznym. 

 
Zatrzymanie wydruku w trybie ręcznym. 

 Wybór prędkości rejestracji. 

 Wybór czułości rejestracji. 

 Wybór trybu zapisu 3/6/12 kanałowego. 

 Wybór grupy odprowadzeń. 

 Wybór odpowiedniego rodzaju filtru. 

 
Start badania automatycznego do schowka. 

 
Wyjście z danego ekranu ustawień. 

 
Zmiana wielkości liter. 

 
Wprowadzenie odstępu pomiędzy wyrazami. 

 
Usunięcie poprzedniego znaku. 

 
Zatwierdzenie, przejście do kolejnego pola, wejście w menu aparatu. 

 
Przejście pozycję wyżej. 

 
Przejście pozycję niżej. 

 
Przesunięcie kursora w lewo. 

 
Przesunięcie kursora w prawo. 
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Przy wpisywaniu danych do aparatu:  
- aby wprowadzi ć jeden z polskich znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż 

należy dłu żej przytrzyma ć odpowiedni klawisz: a, c, e, l, n, o, s, x, z, 
- aby wprowadzi ć jedn ą z cyfr lub znaków specjalnych: 1(!), 2(@), 3(.), 4 (,), 5(%), 

6(+), 7(-), 8(_), 9(/), 0(?) nale ży dłu żej przytrzyma ć odpowiedni klawisz:  Q, W, E, 
R, T, Y, U, I, O, P. 

 

Używanie do obsługi klawiatury ostrych przedmiotów mo że spowodowa ć 
uszkodzenie klawiatury. Zaleca si ę obsług ę klawiatury wył ączenie palcami. 

2.4. Wygląd ekranu głównego 

 

 
Rys. 4. Ekran główny 

1. Cecha 1mV. 

2. Nazwa odprowadzeń. 

3. Pole wykresu EKG. 

4. Wartość HR / INOP. 

5. Wybrana prędkość zapisu. 

6. Wybrana czułość zapisu. 

7. Wybrany typ filtru. 

8. Wskaźnik naładowania baterii. 

9. Wybrane odprowadzenia do drukowania. 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 8 

9 
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Rys. 5. Diagram menu aparatu 
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2.5. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne 

 

  

Wymiary: ok. 258x199x50 mm (dł. x szer. x wys.) 

Waga: < 1,3 kg 

Zasilanie: Zewnętrzne:    AC 100 V ÷ 240 V (47 Hz ÷ 63 Hz) 

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

Pobór prądu z sieci zasilającej: 0,5 A (maksymalny prąd pobierany przy napięciu 
zasilającym 100 V ÷ 120 V) 

0,25 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 

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

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

Format wydruku: Badanie ręczne: 1x1, 3x1, 6x1, 12x1 

Badanie automatyczne: 1x12, 3x4, 6x2, 12x1 

Papier: Termoczuły, bezpyłowy, niewoskowany o 
szerokości 112 mm ± 0,2 mm, średnica rolki  
45 mm ± 1 mm 

Wyświetlacz LCD: Kolorowy TFT 7” 800x480 z panelem dotykowym 

Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał (próbkowanie równomierne)  

Rozdzielczość przetwornika A/C: 12 bitów 

Skośne przesunięcie między kanałami: < 100 µs 

Amplituda kwantyzacji: 2,54 µV/LSB 

Błąd pomiaru amplitudy: < ±2% 

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 I 

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

Klasa i grupa urządzenia wg EN 55011: Klasa A, 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 

Wersja oprogramowania: 4.15.xx 
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2.6. Cechy użytkowe 
1. Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG, wyników analizy i 

interpretacji, badań zapisanych w pamięci. 

2. Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. 

3. Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. Drukowanie 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). 

4. Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka. 

5. Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze 
wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od 
ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie 
badania do bazy. 

6. Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 
do 30 sekund. 

7. Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 
(wybrane modele przetestowane przez ASPEL). 

8. Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji 
o badaniu i pacjencie. 

9. Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. 

10. Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i 
intensywności wydruku. 

11. Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego. 

12. Baza pacjentów i badań. Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań. 

13. Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością 
zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. 

14. Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - 
wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. 

15. Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. 

16. Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na 
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wyświetlaczu. 

17. Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy 
na otwartym sercu. 

18. Możliwość włączania i wyłączania filtrów: 

o filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz, 
o filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, 
o filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz, 

19. Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. 

20. Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. 

21. Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. 

22. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. 

23. Eksport badań do pamięci USB,  

24. Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA. 

25. EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć 
USB). 

2.7. Wyposażenie 
1. Elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK). 

2. Elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP). 

3. Kabel EKG KEKG 30R. 

4. Kabel zasilania sieciowego. 

5. Papier R-A4 szerokość 112 mm (1 rolka). 

6. Żel do EKG. 

7. Instrukcja Użytkowania. 

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

2.8. 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 
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Rys. 6. Oznaczenie 

SN – Numer seryjny urządzenia. 
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3. Badanie EKG 

3.1. Przygotowanie do badania 

 

Przed pierwszym uruchomieniem aparatu oraz po dłu ższym jego nie u żywaniu 
należy podł ączyć aparat do zasilania w celu naładowania wbudowanego  
akumulatora. Minimalny czas ładowania wynosi 4-6 go dz. Jeżeli aparat 
eksploatowany jest stacjonarnie zaleca si ę, aby był na stałe podł ączony do sieci 
zasilaj ącej. 

3.1.1. Zakładanie papieru do elektrokardiografu 

Elektrokardiograf AsCARD Orange posiada funkcję Easy-Load, dzięki której 
wymiana papieru jest wyjątkowa prosta. W celu założenia papieru należy 
postępować według poniższych kroków. 

1. Przycisnąć przycisk zwalniający pokrywę pojemnika papieru. 

2. Otworzyć pokrywę pojemnika papieru. 

3. Włożyć nowy papier zwracając uwagę, aby strona z podziałką milimetrową 
skierowana była w kierunku głowicy drukarki. 

4. Zamknąć pokrywę pojemnika papieru. 

5. Docisnąć pokrywę pojemnika papieru aż do zaskoczenia zapadki 
blokującej. 

6. W celu wyrównania oderwać nadmiar papieru. 

 

Aby zapobiec zanieczyszczeniu drukarki, a tym samym  zablokowaniu aparatu, 
należy używać papier rejestracyjny R-A4. 

Papier R-A4 znajduje się w ciągłej sprzedaży w ASPEL S.A. i autoryzowanych 
punktach serwisowych. 

 

Producent elektrokardiografu nie ponosi odpowiedzia lno ści za usterki 
spowodowane u żywaniem innego typu papieru ni ż 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 
odrobiną żelu EKG. 

W czasie wykonywania badania pacjent nie powinien wykonywać ruchów.  
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3.1.3. Rozmieszczenie elektrod 

Elektrokardiograf AsCARD Orange wyposażony jest w 10 - elektrodowy kabel 
pacjenta pozwalający uzyskać zapis 12 standardowych odprowadzeń (Einthovena, 
Goldbergera, Wilsona): 
 

Elektrody ko ńczynowe: 

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 
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. 7. Rozmieszczenie elektrod przedsercowych 
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W przypadku podł ączenia do pacjenta kilku urz ądzeń, trzeba oceni ć wszelkie 
możliwe ryzyko wynikaj ące z sumowania si ę prądów upływu ka żdego z urz ądzeń. 

 

Podczas podł ączania elektrod nale ży zwróci ć uwag ę, aby cz ęści przewodz ące 
elektrod i kabla pacjenta nie stykały si ę ze sob ą lub z innymi cz ęściami 
metalowymi ł ącznie z uziemieniem. 

3.2. Sposób wykonywania badania 

 

Nie wolno dopuszcza ć do rozlania si ę cieczy na powierzchni aparatu, nie nale ży 
obsługiwa ć ekranu dotykowego mokrymi lub wilgotnymi dło ńmi, nie nale ży 
pozostawia ć na ekranie dotykowym wilgotnych wacików, ściereczek itp. Nie 
przestrzeganie tych zasad mo że skutkowa ć przedostaniem si ę cieczy do wn ętrza 
aparatu i jego uszkodzenie. 

1. Włączyć aparat naciskając przez chwilę przycisk . Na wyświetlaczu 
LCD prezentowane są bieżące ustawienia parametrów rejestracji. 

2. Podłączyć kabel pacjenta. 

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

4. Wybrać tryb rejestracji 1, 3, 6 lub 12 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). 

3.2.1. Badanie ręczne  

Badanie ręczne umożliwia wydruk badania EKG bez ograniczenia czasowego. 
Badanie ręczne nie jest zapisywane w pamięci aparatu oraz nie jest przypisywane do 
pacjenta w bazie aparatu. 

1. Nacisnąć . Aparat rozpoczyna rejestrację – wydruk 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 (patrz punkt 3.3) jest automatycznie 
opisywana na rejestrowanym elektrokardiogramie oraz na wyświetlaczu 

LCD; zapis EKG na papierze trwa do momentu wciśnięcia klawisza , 
wyczerpania papieru w aparacie, lub obniżenia poziomu energii w 
akumulatorze do wartości nie pozwalającej na kontynuowanie wydruku. 
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2. Aby zakończyć zapis nacisnąć klawisz . Rejestracja zostaje przerwana. 

 

Aparat umo żliwia wprowadzenie imienia i nazwiska pacjenta i je go wydruk 
podczas badania r ęcznego (manual). Aby wprowadzi ć do wydruku nazwisko 
pacjenta nale ży nacisn ąć klawisz „space” na klawiaturze. 

3.2.2. Badanie automatyczne 

Badanie automatyczne umożliwia wydruk badania EKG o długości od 6-30 sekund 
ze wszystkich 12 odprowadzeń. Jednocześnie badanie automatyczne zawsze jest 
zapisywane do "schowka" aparatu (tj. do pamięci tymczasowej ostatniego badania) 
oraz może być przypisane do pacjenta w bazie aparatu.  

1. W celu wykonania badania automatycznego należy nacisnąć przycisk . 

2. Aparat rozpocznie zapis badania, wyświetlając informację z paskiem 
postępu.  

3. Po zakończeniu zapisu, w zależności od ustawień badania 
automatycznego, badanie zostanie wydrukowane lub pojawią się inne 
dodatkowe opcje (patrz punkt 4.1, opis Badanie AUTO). 

Aby wykonać badanie automatyczne, które zostanie od razu przypisane do pacjenta 
w bazie aparatu należy: 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie nacisnąć przycisk 
<PACJENT>. 

2. Wybrać pacjenta z listy lub zarejestrować nowego pacjenta (przycisk 
<Dodaj>). 

3. Nacisnąć przycisk <Wykonaj>. 

4. Wizualnie sprawdzić jakość sygnału EKG i nacisnąć przycisk <START>. 

5. Zostanie zapisane badanie EKG i dodane do bazy z przypisaniem do 
wybranego pacjenta, a następnie w zależności od ustawień badania 
automatycznego badanie zostanie wydrukowane lub pojawią się inne 
dodatkowe opcje. 

Podczas zapisu i wydruku badania automatycznego nie ma możliwości zmiany jego 
parametrów. Parametry te, należy ustawić przed wykonaniem badania. Aby dokonać 
ustawień trybu automatycznego, należy przejść do <USTAWIENIA>, <EKG> a 
następnie <AUTO> (patrz punkt 4.1) 

 

Ostatnie badanie automatyczne przechowywane jest w "schowku" aparatu. 
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Badanie automatyczne przechowywane w "schowku" aparatu można wydrukować, 
zapisać do pamięci USB lub przypisać do wskazanego pacjenta w bazie aparatu. W 
tym celu należy: 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie nacisnąć przycisk 
<KOPIA>. 

2. Wybrać jedną z dostępnych operacji: <Wydruk>, <Pamięć USB> lub 
<PACJENT>. 

Wybierając opcję <Wydruk>, w kolejnych krokach można zdecydować czy chcemy 
wydrukować badanie na drukarce wewnętrznej czy wewnętrznej oraz czy wydruk ma 
zawierać wyniki analizy i interpretacji. 

Wybierając opcję <Pamięć USB>, badanie zostanie zapisane do podłączonej 
pamięci USB, w wybranym w ustawieniach formacie (patrz punkt 4.5). 

Wybierając opcję <PACJENT> można wskazać w bazie aparatu pacjenta lub dodać 
nowego, a następnie zaimportować badanie ze schowka przy pomocy przycisku 
<Import  ze schowka>. Szczegóły związane z obsługą bazy pacjentów zostały 
opisane w punkcie 5. 

3.3. Zmiana podstawowych parametrów rejestracji 

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

3.3.1. Tryb rejestracji 

Aparat posiada możliwość wydruku w czterech trybach: 

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

Zmiana trybu rejestracji następuje po naciśnięciu klawisza  . 

3.3.2. Odprowadzenia 

Zmianę odprowadzeń można dokonać naciskając . 

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 powoduje naciśnięcie klawisza , lub 
naciśnięcie pola zmiany czułości na ekranie głównym. 



Instrukcja użytkowania  AsCARD Orange v.07.1xx IU-AT-130-C_IV 

ASPEL S.A. 29.06.2020 Strona 24 z 45 

3.3.4. Prędkość rejestracji 

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

naciśnięcie klawisza  lub naciśnięcie pola zmiany prędkości na ekranie 
głównym. 

3.3.5. Filtracja cyfrowa 

Aparat umożliwia dodatkową filtrację cyfrową sygnału EKG. Naciśnięcie klawisza 

 powoduje wybranie odpowiedniego rodzaju filtru lub grupy filtrów eliminujących 
zakłócenia mięśniowe i sieciowe. Opcja wyboru filtrów jest także dostępna w menu 
aparatu: należy dotknąć ekran, aby wyświetlić menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA> i pozycję <FILTRY>. Do bazy badań aparatu zapisywane są 
badania, których sygnał poddany został filtracji cyfrowej. 

 

Obwód wej ściowy EKG aparatu AsCARD Orange zabezpieczony jest przed 
impulsem defibryluj ącym. Po impulsie defibrylacji przebieg EKG powinien  
pojawi ć się po czasie nie dłu ższym ni ż 10 sekund. 

W celu przyspieszenia rozładowania energii po defib rylacji w obwodzie wej ścia 
EKG i tym samym skróceniu czasu unormowania rysowan ego przebiegu EKG 
należy kilkukrotnie nacisn ąć klawisz „K”. 
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4. Konfiguracja 

4.1. Ustawienia EKG 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <EKG>. 

2. W oknie ustawień EKG można dokonać następujących ustawień: 
  

HR - średnia z: Ilość uśrednień HR (w zakresie od 1 do 30). 

Odp. Cabrera Prezentacja odprowadzeń w standardzie Cabrera. 

Dźwięk QRS Sygnalizacja dźwiękowa wykrycia każdego zespołu QRS. 

Pokaż PMK Prezentacja na ekranie i wydrukach znaczników impulsu 
stymulacji. Aparat wykrywania impulsy stymulujące. Funkcja 
może być wykorzystywana do badania pacjentów 
z wszczepionym kardiostymulatorem. 

Wyniki zale żne od 
wieku i płci 

Rezultaty analizy zależne od wieku i płci pacjenta. 

Intensywno ść wydruku Ustawienie intensywności wydruku na drukarce wewnętrznej. 

Wydruk dwustronny Wydruk dwustronny na drukarce zewnętrznej. 

Pogrubiona czcionka Pogrubiona czcionka na wydruku na drukarce zewnętrznej. 

Stała szeroko ść znaków  Użycie czcionki o stałej szerokości znaków na wydrukach na 
drukarce zewnętrznej. Opcja zalecana dla języków 
korzystających ze znaków cyrylicy. 

3. Po wybraniu przycisku <AUTO> można dla badań automatycznych 
dokonać następujących ustawień: 

  

Badanie AUTO  

Długo ść badania Czas trwania zapisu badania automatycznego. Dopuszczalne 
są wartości z przedziału od 6 do 30 sekund. 

Wydruk EKG Automatyczny wydruk sygnału EKG po zakończeniu badania 
automatycznego. 

Wydruk Analizy Dołączanie wydruku analizy do wydruku po zakończeniu 
badania automatycznego. 

Wydruk Interpretacji Dołączanie interpretacji wyników analizy do wydruku po 
zakończeniu badania automatycznego. 

Informacje 
dodatkowe 

Dołączanie informacji dodatkowych o pacjencie do wydruku 
po zakończeniu badania automatycznego. Informacje te 
można zmieniać w oknie po naciśnięciu przycisku 
<Informacje dodatkowe> podczas edycji danych pacjenta. 

Menu z wyborem Wyświetlenie menu z wyborem po wykonaniu badania 
automatycznego pozwalające zdecydować o wydruku lub 
zapisie badania. 
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4.2. Ustawienie filtrów 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie <FILTRY>. 

2. Wybrać odpowiedni filtr izolinii (DFT), sieciowy (AC), mięśniowy (EMG), 
INOP. 

 

Filtru INOP powoduje rysowanie prostych linii na od prowadzeniach, na których 
wyst ępuje INOP (nie s ą rysowane zakłócenia wynikaj ące z nie podpi ętej 
elektrody). 

Aparat nadzoruje stan kontaktu ka żdej elektrody. Niezadowalaj ący stan 
sygnalizowany jest na pierwszym przycisku menu komu nikatem INOP lub 
czerwonym kolorem warto ści HR (patrz punkt 2.4, przycisk nr 4). 

Po wci śnięciu przycisku INOP lub aktualnej warto ści HR wy świetlane s ą kolorem 
czerwonym te elektrody, które nie maj ą prawidłowego kontaktu. 

Gdy kontakt elektrod b ędzie poprawny, ale nie zostan ą wykryte żadne zespoły 
QRS, w wy żej opisywanym polu pojawi si ę symbol „---„ w kolorze czerwonym. 

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, 
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gdzie częstotliwość napięcia sieciowego wynosi 60 Hz - np. Japonia czy Stany 
Zjednoczone) 

Filtr mi ęśniowy 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. 

4.3. Ustawienia interfejsu 

4.3.1. Ustawienie daty i godziny 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <INTERFEJS>. 

2. W ustawieniach czasu w pozycji „Godzina” wprowadzić nową godzinę. 

3. W ustawieniach czasu pozycjach „Dzień”, „Miesiąc” i „Rok” wprowadzić 
kolejno: dzień, miesiąc i rok. 

4. Zapamiętać wprowadzone ustawienia przyciskiem <Zapisz>. 

4.3.2. Kalibracja ekranu dotykowego 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <INTERFEJS>. 

2. Wybrać przycisk <Kalibracja ekranu dotykowego>, następnie w oknie 
kalibracji nacisnąć przycisk <Start> i postępować zgodnie ze wskazówkami, 
jakie będą się kolejno pojawiać. 

3. Na koniec wybrać przycisk <Zapisz>. 

4.3.3. Włączanie / wyłączanie dźwięku 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <INTERFEJS>. 

2. W celu włączenia dźwięku przy każdym dotknięciu ekranu dotykowego i 
każdym naciśnięciu przycisku klawiatury, zaznaczyć pozycję „Dźwięk 
dotyku / klawiatury”. Opcja ta potwierdza sygnałem dźwiękowym wybór 
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palcem przycisków na ekranie aparatu. 

3. W celu wyłączenia dźwięku odznacz w/w opcję. 

4.3.4. Zmiana języka 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <INTERFEJS>. 

2. Wybrać przycisk <Język / Language> i zaznaczyć odpowiedni język z listy.  

3. Wybór zatwierdzić przyciskiem <OK>.  

4.4. Ustawienie danych gabinetu 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 

<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <GABINET>. 

2. Wpisać informacje o gabinecie takie jak: nazwa, adres. Kontakt jest polem 
dodatkowym, w którym można wpisać dowolne informacje, np. telefon 
kontaktowy, godzinę przyjęcia itp. 

Wpisane informacje będą drukowane na wydrukach z bazy danych pacjenta, 
zarówno na drukarce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 

4.5. Ustawienia zapisu badań do pamięci USB 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 

<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <Pamięć USB>. 

2. W sekcji "Domyślny format eksportu badania” zaznaczyć preferowany 
format eksportu badania. 

Do wyboru istnieją cztery formaty: 

o format „CardioTEKA (.a01)” – pozwala na zapis badań w formacie 
zrozumiałym przez program CardioTEKA XL oraz CardioTEKA Viewer, 

o format „SCP” (w standardzie EN 1064), 
o format „PDF”, 
o format „AsECG-XML”. 

Wybierając format „CardioTEKA (.a01)” należy zdecydować z jaką częstością 
próbkowania ma być zapisane badanie (400, 500, 800, 1000, 1600 lub 2000 próbek 
na sekundę). Badanie zapisane w formacie CardioTEKA może zostać odczytane 
w programie CardioTEKA XL lub CardioTEKA Viewer na komputerze PC.  

Format „SCP” zapisywany jest z częstością 1600 próbek na sekundę. 

 

Eksport w formacie SCP wymaga dodatkowo wyboru stan dardu kodowania 
znaków. Wybór standardu kodowania, zale ży od systemu, na którym b ędzie 
odczytywane badanie w tym formacie. 
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Format „PDF” może być przeglądany przez dowolny program czytający pliki PDF 
w dowolnym systemie operacyjnym (m.in. Windows czy Linux). 

Format „AsECG-XML” może być archiwizowany i odczytywany w systemach 
szpitalnych HIS współpracujących z tym formatem. 

4.6. Powrót do ustawień fabrycznych 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 

<USTAWIENIA>, a następnie <U. FABRYCZNE>. 

2. Po potwierdzeniu wykonania operacji, zostaną załadowane ustawienia 
fabryczne aparatu. 
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5. Administracja bazy pacjentów 

Aparat posiada możliwość zapamiętywania badań EKG w bazie danych. Baza opiera 
się na rejestracji pacjentów, którym przypisywane są badania. Rejestracja polega na 
podaniu kilku danych paszportowych pacjenta. Wymagane jest tylko nazwisko 
pacjenta, pozostałe pola są opcjonalne m.in. data urodzenia, PESEL, wzrost, waga, 
adres zamieszkania, opis.  

Badania jak i pacjenci mogą być dodawane lub usuwane z bazy w dowolnym 
momencie. 

 
Rys. 8. Okno bazy danych 

5.1. Rejestracja pacjenta 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Wybrać przycisk <Dodaj>. 

3. Wprowadzić dane pacjenta (wymagane pola zaznaczono na kolor 
czerwony). 

4. Nacisnąć przycisk <Zapisz>. 

5.2. Edycja danych pacjenta 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona lista pacjentów – wybrać pacjenta do edycji. 
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3. Nacisnąć przycisk <Edycja>. 

4. Wprowadzić zmiany w danych pacjenta i nacisnąć przycisk <Zapisz>. 

5.3. Szukanie pacjenta 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona lista pacjentów. 

3. Nacisnąć przycisk <Szukaj>. 

4. Wprowadzić dane poszukiwanego pacjenta takie jak „Nr” lub „Nazwisko”. 

5. Nacisnąć przycisk <Szukaj> – odnaleziony pacjent zostanie podświetlony. 

5.4. Usuwanie pacjenta z bazy 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona dostępna lista pacjentów - wybrać pacjenta. 

3. Nacisnąć przycisk <Usuń> i potwierdzić wykonanie operacji. 

5.5. Przegląd badań 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona lista pacjentów – wybrać pacjenta, a następnie 
nacisnąć przycisk <Badania>. 

3. Zostanie wyświetlona lista badań wybranego pacjenta. Z tabeli można 
odczytać numer, datę wykonania badania oraz jego długość. 

4. Po wybraniu badania poprzez naciśnięcie jego pozycji w tabeli można 
dokonać operacje na tym badaniu, m.in.: obejrzeć, wydrukować, wysłać i 
skasować badanie. Poszczególne funkcje opisane są w kolejnych 
podrozdziałach. 

5.6. Opis badania 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona lista pacjentów – wybrać pacjenta, a następnie 
nacisnąć przycisk <Badania>. 

3. Z listy wybrać badanie. 

4. Nacisnąć przycisk <Opis>. 

5. W nowo otwartym oknie wpisać opis wybranego badania. W polu 
„Ciśnienie” można podać ciśnienie pacjenta. 
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6. Nacisnąć przycisk <OK> w celu zapisania zmian. 

5.7. Podgląd badania 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona lista pacjentów – wybrać pacjenta, a następnie 
nacisnąć przycisk <Badania>. 

3. Z listy wybrać badanie. 

4. Nacisnąć przycisk <Podgląd>, a następnie wybrać <Badanie> lub <Wynik 
analizy>. 

Podczas przeglądania istnieje możliwość zmiany liczby i grup odprowadzeń, czułości 
i prędkości. Służą do tego przyciski <Odprow.>, <25mm/s>, <10mm/mV>. 

 
Rys. 9. Podgląd badania 

5.8. Wydruk badania 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>; zostanie wyświetlona lista pacjentów. 

2. Wybrać pacjenta, a następnie nacisnąć przycisk <Badania>. 

3. Z listy wyświetlonych badań danego pacjenta zaznaczyć badanie, które ma 
zostać wydrukowane. 

4. Nacisnąć przycisk <Wydruk>, wybrać drukarkę i zaznaczyć elementy do 
wydruku. 
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Elektrokardiograf posiada mechanizm ochrony głowicy  termicznej przed 
nadmiernym przegrzewaniem podczas drukowania przebi egów z du żymi 
zakłóceniami (co zabezpiecza przed przedwczesnym zu życiem mechanizm 
drukuj ący). Podczas drukowania sygnałów z du żą ilo ścią zakłóce ń ograniczany 
jest stopie ń zaczernienia. 

Poza możliwością wyboru drukarki (wewnętrzna lub zewnętrzna) istnieje możliwość 
wydruku dodatkowych informacji o badaniu, a parametry wydruku takie jak prędkość, 
czułość i liczby odprowadzeń są takie jak ustawienia bieżące widoczne na ekranie 
głównym aparatu. 

Aparat AsCARD Orange umożliwia wydruk badania zapisanego w bazie aparatu na 
drukarkach zewnętrznych obsługujących język PCL5 lub PCL6 (wybrane modele 
przetestowane przez ASPEL). Drukarkę taką należy podłączyć do portu USB Host 
aparatu AsCARD Orange i włączyć przed rozpoczęciem operacji drukowania. 

 
Rys. 10. Podłączenie drukarki zewnętrznej 

5.9. Eksport badania 

Aparat AsCARD Orange umożliwia zapis (eksport) badania do pamięci USB 
(popularnie nazywanej pamięcią pendrive lub flashdrive). Przed zapisem należy 
ustawić format zapisu zgodnie z punktem 4.5 niniejszej instrukcji. Pamięć należy 
podłączyć do portu USB HOST aparatu AsCARD Orange przed rozpoczęciem 
operacji zapisu. Aparat obsługuje pamięci USB sformatowane jako FAT16, FAT32, 
ext2, ext3. 

 
Rys. 11. Podłączenie pamięci USB 
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1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 
<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona lista pacjentów - wybrać pacjenta, a następnie 
nacisnąć przycisk <Badania>. 

3. Z listy wyświetlonych badań pacjenta zaznaczyć odpowiednie badanie, 
nacisnąć przycisk <Eksport> i wybrać <Pamięć USB>. 

5.10. Import badania ze schowka 

 

Przed wykonaniem poni ższych czynno ści w schowku musi znajdowa ć się już 
badanie. Badanie zostaje zapisane do schowka po wyk onaniu badania 
automatycznego przez naci śnięcie przycisku AUTO na klawiaturze aparatu (patrz 
punkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 
<PACJENT>. 

2. Wybrać pacjenta z listy lub zarejestrować nowego pacjenta (przycisk 
<Dodaj>). 

3. Nacisnąć przycisk <Badania> – pojawi się lista badań tego pacjenta. 

4. Nacisnąć przycisk <Import ze schowka>. 

5. Badanie EKG zostanie przeniesione ze schowka do listy badań. 

5.11. Usuwanie badania 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, a następnie przycisk 

<PACJENT>. 

2. Zostanie wyświetlona dostępna lista pacjentów - wybrać pacjenta 
a następnie nacisnąć przycisk <Badania>. 

3. Z listy wyświetlonych badań pacjenta zaznaczyć badanie. 

4. Nacisnąć przycisk <Usuń> i potwierdzić wykonanie operacji. 
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6. Funkcje zaawansowane 

6.1. EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna 

Moduł archiwizacji służy do wykonania archiwizacji badań wykonanych podczas 
pracy aparatu. Badania przeprowadzone w trybie AUTO archiwizowane są 
w formatach „PDF” i „AsECG-XML” a badania przeprowadzone w trybie 
AUTOMANUAL archiwizowane są tylko w formacie „PDF”. 

 

Podczas przeprowadzania archiwizacji zaleca si ę podł ączenie zasilania 
sieciowego. 

 

Podczas trwania archiwizacji nie nale ży odł ączać pamięci USB ani wył ączać 
aparatu. Mo że to spowodowa ć błędne zapisanie bada ń lub uszkodzenie 
podł ączonej pami ęci. 

Aby dokonać eksportu należy: 

1. W gnieździe USB HOST podłączyć pamięć USB (pendrive, dysk 
przenośny). 

 

Archiwizacja bada ń na dysk zewn ętrzny wymaga by taki dysk był sformatowany 
systemem plików FAT 16, FAT32 lub ext2, ext3. 

2. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>,  a następnie przycisk <EDM>. 

3. W lewej części ekranu nacisnąć pole wprowadzania daty - pojawi się okno 
do wprowadzenia daty.  

4. Jako początek / koniec okresu podać zakres dat, którymi mają zostać 
objęte badania. 

5. Nacisnąć przycisk <START> i potwierdzić wybór – rozpocznie się 
archiwizacja. 
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Rys. 12. Archiwizacja EDM 

6.2. Komunikacja z komputerem PC 

Sygnał EKG rejestrowany przez aparat AsCARD Orange można oglądać on-line na 
komputerze PC w programie CardioTEKA XL. Można również wczytać do programu 
CardioTEKA XL badanie „ze schowka”. W tym celu wystarczy podłączyć aparat 
poprzez port USB Device z komputerem, zainstalować w komputerze sterowniki 
obsługi portu USB „Gadget Serial” i uruchomić program. Szczegółowe informacje 
o instalacji sterowników w Dodatku na końcu niniejszej instrukcji. 

W „schowku” przechowywane jest jedno, ostatnie wykonane badanie automatyczne. 

 
Rys. 13. Podłączenie kabla do komunikacji z PC 
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6.3. Eksport badań do pamięci USB 

Aparat AsCARD Orange umożliwia zapis (eksport) badań do pamięci USB. Przed 
zapisem należy ustawić format zapisu. Badania przeprowadzone w trybie AUTO 
mogą być eksportowane w czterech formatach: 

o format „CardioTEKA (.a01)” – pozwala na zapis badań w formacie 
zrozumiałym przez program CardioTEKA XL oraz CardioTEKA Viewer, 

o format „SCP” (w standardzie EN 1064), 
o format „PDF”, 
o format „AsECG-XML”. 

Pamięć należy podłączyć do portu USB HOST aparatu AsCARD Orange przed 
rozpoczęciem operacji zapisu. Aparat obsługuje pamięci USB sformatowane jako 
FAT16, FAT32, ext2, ext3. 

 
Rys. 14. Podłączenie pamięci USB 

Aby zapisać badania do pamięci USB, po podłączeniu pamięci do portu USB HOST 
należy: 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>. a następnie przycisk <EXPORT>. 

2. Na ekranie pojawi się okno pozwalające zdefiniować okres, za który 
badania mają być wyeksportowane.  

3. W polu „Początek okresu” należy ustawić datę początku okresu 
eksportowania. Badania, które zostały wykonane w tym dniu oraz później 
zostaną zapisane do pamięci USB. 

4. W polu „Koniec okresu” należy ustawić datę końca okresu eksportowania. 
Badania, które zostały wykonane przed podanym dniem oraz w tym dniu 
zostaną zapisane do pamięci USB. 

5. Jeśli chcemy zapisać do pamięci USB wszystkie badania z bazy aparatu, to 
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należy zaznaczyć pole „Cała baza danych”. 

 

Rys. 15. Eksport badań do pamięci USB 

6. Następnie należy nacisnąć <START>. Spowoduje to rozpoczęcie procesu 
eksportowania badań.  

Badania będą zapisywane do pamięci USB w folderze o nazwie zbudowanej ze 
słowa ECG i aktualnej daty wraz z godziną, np. ECG_150220141235 – co oznacza, 
że eksport wykonano 15 lutego 2014 roku o godzinie 12:35.  

Okno eksportowania badań pamięta ostatnio ustawioną datę początku i końca 
okresu nawet po wyłączeniu aparatu. 

6.4. Odczyt badania z pamięci USB 

Aparat AsCARD Orange umożliwia odczyt zapisanych wcześniej badań z pamięci 
USB. Można wczytać badania zapisane w formatach CardioTEKA (*.a01), SCP lub 
AsECG-XML. Pamięć należy podłączyć do portu USB HOST przed rozpoczęciem 
operacji odczytu (patrz Rys. 14). 

Aby odczytać badanie zapisane w pamięci USB, po podłączeniu pamięci do portu 
USB HOST należy: 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <IMPORT>. 

2. Na ekranie pojawi się okno pokazujące zawartość pamięci USB. 

3. W polu <Pokaż> należy wybrać format badań, który ma zostać pokazywany 
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na liście. Inne pliki nie są wyświetlane. 

4. Wybrać plik z badaniem, który ma zostać dodany. 

5. Nacisnąć przycisk <Dodaj do bazy>. Spowoduje to dodanie badania do 
bazy danych aparatu. 

 

Rys. 16. Odczyt badania z pamięci USB 

6.5. Usuwanie wielu badań z bazy aparatu 

Aparat AsCARD Orange umożliwia jednocześnie usuwanie wielu badań z bazy 
aparatu jak również umożliwia usunięcie (oczyszczenie) całej bazy aparatu.   

Usuwanie pojedynczych badań można wykonać z poziomu okna bazy aparatu (patrz  
rozdział 5.11).  

 

Usuwanie bada ń z bazy aparatu jest operacj ą nieodwracaln ą. Zaleca si ę, ze 
względów bezpiecze ństwa, wykona ć wcześniej eksport bada ń do pami ęci USB 
(patrz rozdział 6.3) w celu stworzenia kopii bazy a paratu. 

Aby usunąć badania z pamięci aparatu należy: 

1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 
<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <USUWANIE>. 

2. Na ekranie pojawi się okno pozwalające zdefiniować okres, za który 
badania mają być usunięte.  

3. W polu „Początek okresu” należy ustawić datę początku okresu usuwania. 
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Badania, które zostały wykonane w tym dniu oraz później zostaną usunięte 
z bazy aparatu. 

4. W polu „Koniec okresu” należy ustawić datę końca okresu usuwania. 
Badania, które zostały wykonane przed podanym dniem oraz w tym dniu 
zostaną usunięte z bazy aparatu. 

 
Rys. 17. Usuwanie badań z bazy aparatu 

5. Jeśli chcemy usunąć wszystkie badania z bazy aparatu, to należy 
zaznaczyć pole „Cała baza danych”. 

6. Jeśli chcemy usunąć nie tylko badania ale również dane pacjenta, który jest 
właścicielem badania, to należy zaznaczyć pole „Usuń dane pacjenta”. 
Dane pacjenta zostaną usunięte tylko wtedy, gdy nie będzie posiadał 
żadnych badań. 

7. Następnie należy nacisnąć <START>. Spowoduje to rozpoczęcie procesu 
usuwania badań.  Na ekranie pojawi się okienko z prośbą o podanie hasła 
umożliwiającego rozpoczęcie procesu usuwania. Po podaniu hasła badania 
zostaną usunięte. 

 

Hasło umo żliwiaj ące usuwanie bada ń: db4576. 

6.6. Tryb DEMO 
1. Dotknąć ekran w celu wyświetlenia menu, następnie wybrać przycisk 

<USTAWIENIA>, a następnie przycisk <DEMO>. 

2. Na ekranie aparatu pojawi się okienko gdzie należy wpisać kod aktywujący 
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tryb demo – kod: 1234, a następnie zatwierdzić wybierając przycisk <OK>. 

W trybie DEMO aparat nie pobiera sygnału z wejścia EKG, lecz prezentuje sygnał 
demonstracyjny. Dzięki temu można zapoznać się z możliwościami aparatu.Powrót 
do normalnego trybu pracy polega na ponownym uruchomieniu aparatu (wyłącz i 
ponownie włącz aparat). 
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7. Konserwacja i pomoc techniczna 

7.1. Ładowanie akumulatora 

Elektrokardiograf AsCARD Orange posiada wbudowany akumulator wraz z 
ładowarką. W celu naładowania akumulatora należy podłączyć aparat do sieci 
zasilającej i przełączyć przełącznik zasilania na pozycją „I”. Ładowanie akumulatora 

sygnalizowane jest pulsującym symbolem  prezentowanym w prawym dolnym 
rogu ekranu. Brak pulsacji symbolu, przy zasilaniu sieciowym, oznacza że 
akumulator został naładowany. Przy zasilaniu wewnętrznym poziom wypełnienia 
symbolu określa stan naładowania akumulatora.  

Całkowicie rozładowany akumulator powinien być ładowany 4 – 6 godzin do stanu 
maksymalnego ładowania. Akumulator może być doładowywany w dowolnej chwili, 
bez ryzyka przeładowania. 

 

W miarę upływu czasu pojemno ść akumulatora maleje. Zaleca si ę wymian ę 
akumulatora po kilku latach eksploatacji w autoryzo wanym serwisie ASPEL. 

Niski poziom energii akumulatora sygnalizowany jest zmianą koloru symbolu baterii 
na czerwony i krótkimi sygnałami dźwiękowymi. 

 

Naładowany akumulator pozwala na wykonanie około 13 0 badań 
automatycznych. Stan naładowania akumulatora sygnal izowany jest symbolem 
akumulatora w kolorze niebieskim oraz przerywanym świeceniem diody 
informacyjnej na panelu czołowym aparatu (w przypad ku podł ączenia do sieci 
zasilaj ącej). 

 

Po długim nie u żytkowaniu aparatu (powy żej 6 miesi ęcy) nale ży go podł ączyć do 
sieci zasilaj ącej celem naładowania akumulatora. 

7.2. Czyszczenie, dezynfekcja, konserwacja, przegląd 

Do czyszczenia elektrod, kabla pacjenta oraz obudowy aparatu zaleca się używać 
miękkiej ściereczki, zwilżonej roztworem ciepłej wody z detergentem. Przed 
dezynfekcją kabel pacjenta oraz elektrody powinny zostać wyczyszczone. 

 

Nie nale ży używać do czyszczenia rozpuszczalników i innych środków żrących. 
Nie używać materiałów rysuj ących powierzchnie. 
Środki czyszcz ące nale ży rozcie ńczyć przed u życiem zgodnie z zaleceniami 

producenta preparatu. 
Nie dopuszcza ć, aby środek czyszcz ący dostał si ę do środka urz ądzenia. 
Nie zostawia ć środka czyszcz ącego na urz ądzeniu. 

 

Kabel pacjenta oraz elektrody po ka żdym badaniu powinny by ć poddane 
dezynfekcji. 
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Do dezynfekcji nale ży używać powszechnie dost ępnych specjalistycznych 
środków przeznaczonych do dezynfekcji wyrobów medycz nych, np. BACILLOL, 
DESCOSEWPT, SEKUSEPT, ALDEWIR, HEXAQUART, BIGUASID,  IMPULS, 
GIGASEPT FF itp. 

 

Należy okresowo (raz w roku) kontrolowa ć sprawno ść aparatu. Przegl ąd 
wykonuje serwis producenta lub upowa żniony punkt serwisowy. Powinien on 
obejmowa ć: kontrol ę bezpiecze ństwa (pomiar pr ądów upływu) oraz kontrol ę 
parametrów pomiarowych: czuło ść, prędko ść zapisu i pasmo cz ęstotliwo ści. 

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 przewód 
sieciowy, gniazdo sieciowe, kabel EKG, elektrody.  

Kontrola powinna polegać na wizualnym sprawdzeniu i ocenie czy nie ma pęknięć, 
wżerów i zarysowań ich powierzchni. Każde zauważone nieprawidłowości należy 
usunąć korzystając z pomocy punktu serwisowego. 

7.3. Ochrona środowiska 

Podczas użytkowania aparat nie wytwarza niebezpiecznych dla środowiska 
pozostałości. 

 

Wyeksploatowany elektrokardiograf nale ży podda ć utylizacji odsyłaj ąc go do 
producenta lub kontaktuj ąc si ę z firm ą zajmuj ącą się utylizacj ą urządzeń 
elektronicznych i elektromechanicznych. 

7.4. Obsługa klienta 

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

7.5. Jak zaradzić typowym problemom 

Problem Rozwi ązanie 

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

Sprawdzić i poprawić podpięcie elektrod do pacjenta przy 
użyciu żelu EKG do chwili aż zniknie sygnalizacja INOP. 
W razie konieczności zmienić położenie elektrod. 

Wyświetlany komunikat 
„brak papieru”. 

Założyć nowy papier - jeśli się skończył. Jeśli jest 
pognieciony lub zablokowany w drukarce wyjąć i założyć 
nową rolkę. 

Podczas wydruku aparat 
wyłącza się samoczynnie. 

Jeżeli przebieg EKG jest mocno zakłócony włączyć filtrację 
cyfrową. W razie konieczności doładować akumulator. 

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

Wydruk nie mieści się na 
szerokości papieru. 

Zmniejszyć czułość zapisu.  
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8. DODATEK A – Deklaracja dotycząca 
kompatybilności elektromagnetycznej 
 

Porada i deklaracja producenta – emisja elektromagn etyczna 

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

Badanie emisyjno ści Zgodno ść Środowisko elektromagnetyczne - porada 

Emisja zakłóceń RF 
CISPR 11 

Grupa 1 

Elektrokardiograf AsCARD Orange 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 A 

Charakterystyka emisji elektrokardiografu AsCARD Orange czyni 
go odpowiednim do zastosowania w obszarach przemysłowych i 
szpitalach. Jeśli jest używany w środowisku mieszkalnym (dla 
którego normalnie wymagana jest klasa B CISPR 11), to 
urządzenie to może nie zapewniać odpowiedniej ochrony dla usług 
łączności radiowej. Użytkownik może potrzebować środków 
łagodzących, takich jak przeniesienie lub zmiana orientacji 
urządzenia. 

Emisja zakłóceń 
harmonicznych  
IEC 61000-3-2 

Klasa A --- 

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

Spełnia wymagania --- 

 

Porada i deklaracja producenta – odporno ść elektromagnetyczna 

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

Badanie odporno ści Poziom bada ń 
IEC 60601 Poziom zgodno ści Środowisko elektromagnetyczne – 

porada 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±8 kV (kontaktowe) 
 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
(powietrzne) 

±8 kV (kontaktowe) 
 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 
kV (powietrzne) 

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 sygnałowe) 

±2 kV (linie zasilające) 
 
±1 kV (linie sygnałowe) 

Jakość zasilania sieciowego powinna być 
dla typowego środowiska przemysłowego 
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 przemysłowego 
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 i kąta 0º, 45º 
,90º ,135º ,180º, 225º, 270º, 
315º 
 
<5% UT 
(>95% dip w UT) 
dla 1 okresu i kąta 0º 
 
70% UT 
(30% dip w UT) 
dla 25 okresów i kąta 0º 
 
<5% UT 
(>95% dip w UT) 
dla 250 okresów i kąta 0º 

<5% UT 
(>95% dip w UT) 
dla 0,5 okresu i kąta 0º, 
45º ,90º ,135º ,180º, 
225º, 270º, 315º 
 
<5% UT 
(>95% dip w UT) 
dla 1 okresu i kąta 0º 
 
70% UT 
(30% dip w UT) 
dla 25 okresów i kąta 0º 
 
<5% UT 
(>95% dip w UT) 
dla 250 okresów i kąta 
0º 

Jakość zasilania sieciowego powinna być 
dla typowego środowiska przemysłowego 
lub szpitalnego. 
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Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 
(50 Hz / 60 Hz) 

30 A/m 
(50 Hz / 60 Hz) 

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.  

 

Porada i deklaracja producenta – odporno ść elektromagnetyczna 

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

Badanie odporno ści Poziom bada ń 
IEC 60601 

Poziom 
zgodno ści Środowisko elektromagnetyczne - porada 

3 Vrms 
150 kHz ÷ 80 MHz  
 

3 Vrms 
 
 Zaburzenia 

przewodzone RF 
EN 61000-4-6 

6 Vrms 
ISM pomiędzy 
150 kHz ÷ 80 MHz a) 

 
6 Vrms 
 
 

 
Zaburzenia 
promieniowe RF 
EN 61000-4-3 
 

3 V/m 
80 MHz ÷ 2,7 GHz 

3 V/m 

27 V/m 
385 MHz 

27 V/m 

28 V/m 
450 MHz 

28 V/m 

9 V/m  
(710, 745, 780) MHz 

9 V/m  

28 V/m  
(810, 870, 930) MHz 

28 V/m  

28 V/m 
(1720, 1845, 1970) MHz 

28 V/m 

28 V/m 
2450 MHz 

28 V/m 

Pola bliskie od 
urządzeń radiowych 
EN 61000-4-3 

9 V/m 
(5240, 5500, 5785) MHz 

9 V/m 

Przenośny sprzęt komunikacyjny RF, np. telefony 
komórkowe (w tym również urządzenia peryferyjne, takie 
jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinien być 
używany nie bliżej niż 30 cm (12 cali) do dowolnej części 
elektrokardiografu AsCARD Orange, w tym kabli 
określonych przez producenta. 
 
Natężenie pola stałego nadajnika RF, określone przez 
miejscowy pomiar b), powinno być mniejsze jak poziom 
zgodności w każdym zakresie częstotliwości c)

. 

a) Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) między 0,15 MHz ÷ 80 MHz to 6,765 MHz ÷ 6,795 MHz; 13,553 MHz ÷ 13,567 
MHz; 26,957 MHz ÷ 27,283 MHz; i 40,66 MHz ÷ 40,70 MHz.  
 

b) 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 Orange jest używany przekracza dopuszczalny powyższy poziom zgodności RF, elektrokardiograf 
AsCARD Orange powinnien być obserwowany, aby zweryfikować normalne działanie. Jeżeli nienormalne działanie jest 
obserwowane, mogą być wymagane dodatkowe działania, takie jak obrót lub przeniesienie elektrokardiografu AsCARD Orange. 
 
c) W zakresie częstotliwości 150 kHz ÷ 80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsza niż 3 V/m. 

 
 


