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1. Wygląd rejestratora

Rysunek 1 Strona czołowa

Rysunek 2: Strona tylna
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A Dioda Bluetooth wł/wył 

B Dioda stanu pracy

C Wyświetlacz kolorowy OLED

D Złącze kablowe wielofunkcyjne

E Przycisk potwierdzenia

F Przycisk górny

G Przycisk dolny
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A Baterie – oznaczenie polaryzacji

B Gniazdo karty SD

C Klapka baterii

D Przycisk zwalniający kabel pacjenta



 1.1. Złącze kabla pacjenta/USB

Seria  BI9100/BI9900  wyposażona  jest  w  26-pinowe  uniwersalne  złącze  służące  do  podłączenia  kabla
pacjenta a po zapisuje można podłączyć kable USB w celu transferu danych do komputera. 

Rysunek 3: Złącze kabla pacjenta/USB

 1.2. Klawisze kontrolne

Klawiatura rejestratora serii BI9100/BI9900 składa się z 3 klawiszy: klawisz potwierdzenia oraz góra i dół. 

Duży klawisz potwierdzenia naciskany jest aby potwierdzić wybór i zmienić funkcję kursora w trybie menu.
Klawisz ten w trybie zapisu działa jako marker pacjenta.

Klawisz górny używany jest do przesunięcia kursora w lewo lub w górę, analogicznie  klawisz dolny –
w prawo i w dół.

 1.3. Zapis danych 

Zapis  danych odbywa się  na karcie  pamięci  SD,  nie  można używać innych kart  niż dostarczone przez
producenta.

 1.4. Wkładanie i wyjmowanie karty SD

Karta umieszczana i wyjmowana jest ze złącza poprzez jej naciśnięcie.
Kartę wkładamy stroną na której widoczna jest etykieta czołowa karty. Odwrotne włożenie karty powoduje jej
uszkodzenie karty lub uszkodzenie mechaniczne złącza rejestratora.

Rysunek 4: Strona czołowa karty SD

 1.5. Wkładanie baterii

Rejestrator serii BI9100/BI9900 jest zasilany jedną baterią typu AA. Zalecane są baterie o dużej pojemności,
dobrej jakości takie jak baterie alkaliczne lub litowe. Rejestrator może być zasilany również z akumulatora
NiMH typ AA. Odpowiedni typ zasilania wybieramy w menu rejestratora za względu na różne napięcia baterii
i akumulatora i poprawne wykrywanie zużycia baterii.

Nieużywany rejestrator należy przechowywać bez baterii.
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2.  Skrócony opis pracy z rejestratorem 

 2.1. Rejestratory BI9100/BI9900 należy obsługiwać w następujący sposób: 

 Otwórz program EcgLab i zarejestruj pacjenta, zapobiega to przypadkowej pomyłce przy odczycie
zapisu i przypisaniu zapisu innemu pacjentowi.

 Wybierz odpowiedni kabel pacjenta.
 Przygotuj pacjenta do badania: czyszczenie skóry, założenie pokrowca z paskiem
 Przyklej elektrody w miejscach odpowiednich dla wybranego kabla. 
 Włóż baterię AA
 Podłącz kabel do rejestratora i umieść go w pokrowcu.
 Jeżeli  konieczne  są  zmiany  w  ustawieniach  rejestratora  uruchom  menu  rejestratora  i  ustaw

odpowiednie parametry takie jak np.  czas i jakość zapisu, a następnie wyjdź z menu ustawień.
 Na ekranie z podglądem EKG naciśnij dwa razy klawisz potwierdzenia celem rozpoczęcia zapisu.
 Jeżeli  opcja  Ustaw ID jest  aktywna na ekranie  pojawi  się  ekran identyfikujący pacjenta.  Należy

zatwierdzić lub zmodyfikować dane a następnie zatwierdzić wybierając OK.
 Rejestrator przygotuje automatycznie kartę SD do zapisu (na ekranie komunikat CZEKAJ…) i sam

rozpocznie rejestrację. Pojawi się ekran pokazujący czas zapisu (na ekranie komunikat ZAPIS...). 
 Po upływie zaplanowanego czasu jeżeli zapis zakończył się automatycznie, wyjmij baterię i odepnij

elektrody i odczytaj zapis w komputerze. 
Jeżeli  zapis  nie  zakończył  się  automatycznie,  należy  zakończyć  go  ręcznie  poprzez
naciśnięcie 3 klawiszy jednocześnie i potwierdzenie.
Zapis jest zakończony jeżeli na ekranie pojawi się komunikat KONIEC

 2.2. Podgląd EKG 

W górnej części ekranu wyświetlany jest aktualny czas i data, stan zapisu (PR – oznacza tryb podglądu, RE-
tryb zapisu), bluetooth status oraz stan baterii. Poniżej wyświetlany jest zapis z 3 kanałów EKG, kolejne
kanały  wyświetlane  są  po  naciśnięciu  górnego  lub  dolnego  klawisza.  Z  lewej  strony  uwidoczniony  jest
również marker skali 1mV.

Rysunek 5 Podgląd EKG

Uwaga: Przesuw prezentowany na ekranie to ok 30mm/s，a więc nieznacznie różny od typowego 25mm/s.
Nie należy używać tego ekranu do oceny EKG i jego pomiarów.

 2.3. Ustawienia rejestratora

Po włożeniu baterii  jeżeli  kabel i  karta pamięci  jest  włożona na ekranie z widocznym przebiegiem EKG
należy  nacisnąć  na  ok  5sekund  dolny  klawisz.  Umożliwia  to  wejście  w  menu  ustawień  rejestratora.  
Po  menu poruszamy się  klawiszami  góra,  dół  oraz  służą  one  do  wyboru  dostępnych  ustawień.  Wybór
i Dostępne są następujące opcje do ustawienia:

Język  
Zmiana języka rejestratora z podstawowych języków dostępny jest również angielski.

Długość zapisu
Ustawiana od 1 dnia do ndni czyli zapis ciągły do wyczerpania karty i baterii 
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Próbkowanie
Ustawienie  250,  500 do  1000 próbek/sekundę.  Standard to  250 zwłaszcza  dla  zapisów wielodniowych.
Zapisy 1000Hz wymagają odczytu i analizy w odpowiednio szybkim komputerze.

Ochrona danych 
Rejestrator będzie sprawdzał czy zapis na karcie został odczytany w programie analizującym. Jeżeli  nie
zostanie wyświetlony komunikat. 

Tryb ciągły
Włączenie tego trybu umożliwia wymianę zużytej baterii i kontynuowanie zapisu. Jeżeli wymienimy baterię
wciągu  15  sekund  zapis  będzie  kontynuowany  automatycznie.  Natomiast  powyżej  tego  czasu,  jeżeli
w rejestratorze  na  karcie  SD  znajduje  się  nieodczytany  zapis  rejestrator  wyświetli  komunikat  czy
kontynuować ten zapis.

Podaj ID
Jeżeli  jest  włączone,  rejestrator  wymaga podania  ID pacjenta  przed rozpoczęciem zapisu.  Czynność tę
zalecamy wykonać w programie holterowskim.

Bluetooth
Możliwość pracy przez Bluetooth.

Dźwięk ostrzeżeń
Uruchamia dźwięk podczas naciskania klawiatury i alarmów.

Wyświetl czas
Czas przejścia wyświetlacza w wygaszenie oszczędzające baterię.

Gdy wyświetlacz jest w trybie wygaszenia stan pracy sygnalizowany jest diodą stanu pracy, aby włączyć 
wyświetlacz należy w zależności od sytuacji:

 dioda  LED  nie  świeci  –  rejestrator  jest  w  stanie  uśpienia,  nacisnąć  należy  duży  klawisz
potwierdzenia;

 dioda LED świeci, nacisnąć dolny klawisz.

Kontrast 
Kontrast wyświetlacza ustawiany od 10% do 100% 

Typ baterii 
Wybór typu używanej baterii : „Alkaliczna” lub akumulator "NiMH". 

Opcje używane w telemedycynie do przyszłych zastosowań:  Wyślij  EKG, Tachykardia,  Bradykardia,
Pauza, Przedwczesny, Epizod interwał, Po epizodzie, Przed epizodem, Epizod ilość.

Opcje  nie  działają  z  typowym programem holterowskim  i  obecnie  producent  tworzy  i  testuje  aplikacje
telemedyczne.

Monitorowanie ruchu
Wykrywanie pozycji I aktywności pacjenta. Zostanie to zaznaczone po odczycie w programie holterowskim

Data, czas
Ustawienie daty i czasu

Informacja o wersji
Wersja firmware producenta
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 2.4. Start zapisu 

W celu rozpoczęcia zapisu należy:

1. Podłączyć elektrody do kabla pacjenta i przylepić je na przygotowane ciało pacjenta.
2. Podłączyć kable pacjenta do rejestratora.
3. Włożyć baterię do rejestratora, zamknąć klapkę baterii.

Na ekranie pojawi się krzywa EKG. 

Podczas podglądu zapisu EKG nacisnąć dwa razy klawisz potwierdzenia.

ID pacjenta
Jeżeli  opcja  menu  Podaj  ID  jest  włączona,  rejestrator  zapyta  się  o  ID  pacjenta.  Jeżeli  została
przeprowadzona rejestracja za pomocą komputera na ekranie pojawią się dane badanego pacjenta.  Do
ręcznego wprowadzenia ID używamy klawiszy.

Rysunek 6 ID pacjenta

Opcje do wyboru to  "Ok", „Zmodyfikuj” i Wróć .
Wybranie OK rozpoczyna proces zapisu.
Rejestrator przejdzie w tryb przygotowania karty do zapisu i wyświetli komunikat „CZEKAJ...”
W tym trybie nie działają klawisze funkcyjne.

Rysunek 7: Przygotowanie do zapisu 

Następnie rejestrator rozpocznie zapis co uwidocznione jest napisem „ZAPIS...” na wyświetlaczu, podana
jest aktualna długość zapisu  oraz inne informacje.
Podczas zapisu poprzez naciśnięcie przez 2 sekundy dolnego klawisza można wejść w tryb podglądu zapisu
EKG. Wyjście z tego trybu poprzez ponowne naciśnięcie przez 2 sekundy dolnego klawisza.
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Rysunek 8: Zapis

Rysunek 9: Podgląd EKG

Naciśnięcie dużego klawisza powoduje MARKER pacjenta

 2.5. Stop Zapisu 

 Zapis zakończy się automatycznie jeżeli minie ustawiony w menu czas zapisu np. 1 dzień. 
Ustalony czas trwania zapisu podawany jest na wyświetlaczu pod aktualnym czasem zapisu np. 24;

 Zapis zakończy się automatycznie jeżeli zostanie wykryte wyczerpanie baterii; 
 Zapis zakończy się automatycznie jeżeli wyczerpie się pojemność karty SD (dostarczona oryginalna

karta wyklucza taką możliwość); 
 Zapis kończy się automatycznie jeżeli  zostanie wyjęty kabel pacjenta i  na jego miejsce zostanie

podłączony kabel USB.  

Rysunek 10: Stop automatyczny 

Zapis kończymy ręcznie poprzez naciśniecie jednoczesne 3 klawiszy i zatwierdzenie dużym 
klawiszem potwierdzenia 
Na wyświetlaczu pojawi się status zatrzymania zapisu obok czasu zapisu: 

 MN; stop ręczny
 LB: słaba bateria 
 CE: stop z powodu uszkodzenia karty SD
 CF: stop z powodu wyczerpania miejsca na karcie SD
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Rysunek 11: Stop ręczny

Wyjęcie baterii również kończy zapis jednak taki sposób zakończenia nie jest zalecany ze względu 
na możliwość powstania błędów na karcie SD i konieczność skanowania i naprawy karty w 
systemie komputerowym.

 2.6. Transfer danych 

Po zakończeniu zapisu dane z karty SD należy wgrać do komputera za pomocą programu. Do tego można 
użyć typowego czytnika kart SD lub też specjalnego kabla USB.

Jeżeli używamy czytnika, kartę należy z rejestratora wyjąć, usuwając baterie i naciskając brzeg karty SD. 
Następnie umieścić ją w czytniku i wybrać opcję odczytu w programie.

Jeżeli używamy kabla USB karty nie wyjmujemy tylko zamiast kabla pacjenta podłączamy kabel USB do 
rejestratora i łączymy go z komputerem. Wybieramy opcję odczytu zapisu.

3. Przygotowanie pacjenta i rozpoczęcie zapisu

 3.1. Elektrody jednorazowe i kable

Umiejscowienie  elektrod  jest  bezpośrednio  związane  z jakością  sygnału  i  wpływa  na  wyniki  analizy
i diagnozę. Przed każdym nagrywaniem należy dokładnie oczyścić skórę i umieścić elektrody. 

Zaleca się, aby elektrody zakładał przeszkolony personel.

Używaj  jednorazowych  elektrod  wysokiej  jakości  Ag-Ag  specjalnie  przystosowanych  do  zapisów
holterowskich.  Lepiej jest umieścić elektrody na skórze ponad żebrami lub chrząstkami, aby uniknąć wpływu
wynikającego z poruszania tkanek miękkich. Różne typy kabli pacjenta mogą być wybrane w razie potrzeby,
częściowe instrukcje położenia elektrod są opisane w dalszej części. 

Kable pacjenta przystosowane do współpracy z rejestratorami serii BI9100/BI9900

Model BI9900 BI9100

Kabel
pacjenta

5-elektrodowy 3-
kanałowy kabel pacjenta 
(05S13)

5-elektrodowy 3-kanałowy 
kabel pacjenta (05S13)

10-elektrodowy 12-
kanałowy kabel pacjenta 
(10A16）

7-elektrodowy 3-kanałowy 
kabel pacjenta (07A13)

10-elektrodowy 12-
kanałowy kabel pacjenta 
(10A17）
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Niepoprawne 
oklejenie Operation

 3.2. Czyszczenie skóry pacjenta

1. Zgól włosy w obszarze umiejscowienia elektrod;
2. Odtłuść i usuń warstwę zrogowaciałą skóry odpowiednim preparatem. 
3. Wytrzyj skórę do sucha.

Uwaga: Proszę nie wykonywać powyższych kroków dla pacjentów z alergią lub zapalenia skóry.

Proszę podczas czyszczenia skóry nie używać brutalnej siły, może to spowodować stan zapalny.

Czyszczenie skóry odgrywa  znaczącą rolę  w jakości  sygnału EKG. Jest  to  ważny czynnik w  zapisie
holterowskim, pozwala na większą szybkość analizy i jej jakość. Dlatego upewnij się, aby dokładnie oczyścić
skórę przed nagraniem.

 3.3. Zakładanie elektrod 

1. Połącz oznaczone kolorami zatrzaski przewodów; 
2. Usuń  warstwę  ochronną  na  powierzchni  jednorazowej  elektrody,  a  następnie  mocno  umieść

elektrodę na oczyszczonej skórze ; 
3. Aby  zapobiec  bezpośredniemu  szarpaniu  elektrod  przez  przewody,  zrób  pętlę  na  każdym

przewodzie i przymocuj umieszczając pasek taśmy przylepnej ponad pętlą jak i elektrodą. Jak na
zdjęciu poniżej:

Uwaga:  Zabrania się używać plastra do oklejania elektrody,  aby zapobiec  zniszczeniu kolorowej etykiety
opisującej oznaczenie przewodu. Jak na zdjęciu poniżej:
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5 elektrod, 3 kanały (05S13)

Rysunek 12: Położenie 5 elektrod

Odpr Kolor Położenie elektrody

CH1+ Czerwony na lewo od linii przednio-pachowej szóstego żebra, odpowiednik odprowadzenia V5 

CH2+ Brązowy Na prawo od wyrostka mieczykowatego na żebrze, odpowiednik V1

CH3+ Pomarańczowy na lewej linii środkowo-obojczykowej szóstego żebra , odpowiednik V3

COM- Biały prawa rękojeść na granicy mostka

RL Zielony poniżej prawego marginesu żeber ponad kością
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7 elektrod, 3 kanały (07A13)

Rysunek 13: Położenie 7 elektrod (standard AHA)

Odpr AHA Kolor Położenie elektrody

CH1+ Czerwony na lewo od linii przednio-pachowej szóstego żebra,

CH1- Biały prawa górna granica mostka.
CH2+ Brązowy Około 2,5cm na prawo od wyrostka mieczykowatego na żebrze. 
CH2- Czarny górna granica mostka. 
CH3+ Pomarańczowy na lewej środkowo- obojczykowej linii szóstego żebra.

CH3- Niebieski Na środku górnej części mostka.

RL Zielony poniżej prawego marginesu żeber ponad kością.
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10 elektrod, 12 kanałów (10A16/10A17)

Rysunek 14: Położenie 10 elektrod (standard AHA)

AHA
Odpr

AHA Kolor Położenie elektrody

RA Biały
Na obojczyku, powyżej dołu podobojczykowego, przyśrodkowej granicy 
prawego mięśnia naramiennego

LA Czarny
Na obojczyku, powyżej dołu podobojczykowego, przyśrodkowej granicy 
lewego mięśnia naramiennego

RL Zielony
Nie krytyczna: każda dogodna lokalizacja na prawej piersi, w pobliżu C3R lub
C4R

LL Czerwony
Przednia linia pachowa na łuku żebrowym, 
na kości

V1 Czerwony
W czwartej przestrzeni międzyżebrowej 
przy prawym brzegu mostka

V2 Żółty
W czwartej przestrzeni międzyżebrowej 
przy lewym brzegu mostka

V3 Zielony pomiędzy C2 i C4

V4 Niebieski W piątej przestrzeni międzyżebrowej w lewej linii środkowoobojczykowej

V5 Pomarańczowy W lewej linii pachowej przedniej na poziomie C4

V6 Fioletowy W lewej linii środkowo-pachowej na poziomie C4
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4. Zasady bezpieczeństwa i efektywności pracy

Przed  użyciem  rejestratora  i  ocenie  jego  skuteczności  należy  brać  pod  uwagę  poniższe  informacje
dotyczące bezpieczeństwa

Typ ochrony: Urządzenie zasilane wewnętrznie, urządzenie typu CF .

Skuteczne działanie rejestratora zależy od jego właściwego użytkowania zgodnie z instrukcjami i obsługą
techniczną zawartą w niniejszej instrukcji.

Czas  życia rejestratora zależy  przede  wszystkim  od niezawodności komponentów,  który  jest  5  lat
w normalnych  warunkach.  Jeśli elementy są  używane dłużej  niż ustalonym  terminie,  awarie  mogą się
zwiększyć.

Rejestrator powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny.  Nagrania dokonywane
przez rejestrator są tylko odniesieniem dla lekarzy. Ostateczną diagnozę medyczną wykonuje lekarz.

5. Etykieta identyfikacyjna 

Definicje dla ikon, symboli i skrótów

- Zasilanie 1.5V DC

- Data produkcji (RR/MM/DD)

- Numer seryjny (11-pozycji litery i cyfry)

- Typ ochrony CF

- Trzeba przeczytać instrukcję używania

  - Nie wyrzucać do śmieci

- Producent

- Używać jednej baterii typ AAA alkalicznej lub litowej

Ostrzeżenie: Rejestrator może być zasilany wyłącznie przez baterię. Proszę nie używać zewnętrznego
źródła zasilania prądem stałym, w przeciwnym razie występuje ryzyko porażenia prądem pacjenta.

 Ostrzeżenie:  Nigdy nie należy używać EKG w obecności łatwopalnych gazów lub znieczulenia
wysokiej koncentracji tlenu atmosferze.  Niezastosowanie się  do  tego  ostrzeżenia może
spowodować wybuch lub pożar.

 Ostrzeżenie: Nigdy nie należy używać EKG w tlenowej komorze hiperbarycznej. Niezastosowanie
się do tego ostrzeżenia może spowodować wybuch lub pożar.

 Ostrzeżenie:Rejestrator nie jest wodoodporny w klasie IPX6. 

 Ostrzeżenie: Nieautoryzowana wymiana na nieoryginalne akcesoria może doprowadzić nie tylko
do błędów nagrania, ale również spowodować poważne problemy związane z bezpieczeństwem.

 Ostrzeżenie: Rejestrator powinien być przekazany do producenta lub dystrybutora do naprawy,
nieautoryzowane próby naprawy rejestratora nie są akceptowane.
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 Ostrzeżenie: Elektrody stosowane z rejestratorem są jednorazowego użytku, nie powinny być
ponownie wykorzystane, w przeciwnym razie może dojść do zakażenia krzyżowego; utylizacji
stosowanych elektrod  jednorazowych,  należy wykonać zgodnie z  odpowiednimi  regulacjami
wydanymi przez lokalny samorząd lub instytucje uprawnione do usuwania odpadów zakaźnych.
Jeśli  stosowane elektrody nie  zostały prawidłowo usunięte,  może to  spowodować zakażenie
ludzi lub skażenie środowiska.

 Ostrzeżenie:  Przed defibrylacją usuń wszystko,  łącznie z elektrodami i  plastrami  z klatki
piersiowej pacjenta. 

 Ostrzeżenie: Podczas wykonywania defibrylacji serca, nie należy dotykać urządzeń i przewodów
połączonych z  pacjentem lub ciałem pacjenta. W przeciwnym razie wyładowanie elektryczne
może doprowadzić do porażenia prądem.

 Ostrzeżenie: Podczas wykonywania badania MRI, usunąć wszystkie elektrody i kable z pacjenta,
które  są  podłączone do  rejestratora.  Niezastosowanie się  do  tego  ostrzeżenia może
spowodować oparzenie skóry pacjenta. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji MRI.

 Uwaga:  Należy  unikać  stosowania rejestratora w  pobliżu każdego  z  urządzeń ciężkich lub
jakiegokolwiek źródła silnych  zakłóceń elektromagnetycznych.  W  przeciwnym  razie dane
nagrane zostaną poważnie zakłócone, co wpływa na dokładność analizy i diagnozy.

 Uwaga:  Po  podłączeniu elektrod  do pacjenta  i podłączeniu  kabla pacjenta  z rejestratorem,
w przypadku odpadnięcia  elektrody rejestrator może  sygnalizować  odpadnięcie  elektrody,
użytkownik powinien sprawdzić,  czy  elektrody odpadły czy nie,  a jeśli odpadły, ponownie je
przylepić. Gdy dowolna elektroda (elektrody)  odpadła,  nie  dotykać żadnej części  konstrukcji
łóżka lub elementów przewodzących stykających się z częścią metalową elektrody;  Ponadto,
operator nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z ręką. W przeciwnym razie pacjent może
zostać porażony prądem elektrycznym.

 Uwaga: Powszechnie wiadomo, że fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki mogą wystąpić
podczas korzystania z funkcji wykrywania stymulatora. 

Wyniki fałszywie  dodatnie - z nieprawidłowego umieszczenia elektrod i  wysokich  zakłóceń
z otoczenia. 

Fałszywie negatywnych - Wyniki słabego impulsu stymulatora na powierzchni skóry pacjenta.

Podczas  przeglądania EKG,  piki  stymulatora  na  wykresie EKG nie  reprezentują wartości
amplitudy sygnału prawdziwego stymulatora. 

 Uwaga: Nie zostawiać baterii w nieużywanym rejestratorze. Wyciek baterii może to spowodować
uszkodzenie rejestratora. 

 Uwaga: Proszę postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii alkalicznych.

 Uwaga:  Podczas  utylizacji rejestratorów,  kart  SD,  kabli  pacjenta,  lub  kabli  USB,  należy
przestrzegać  lokalnych  przepisów dotyczących  recyklingu produktów elektronicznych  do
utylizacji.
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6. Ogólne środki ostrożności

Rejestrator jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. 

Informacje przetwarzane przez rejestrator są poufne i powinny być właściwie zarządzane i wykorzystywane.
Rejestrator powinien być używany tylko z zatwierdzonymi akcesoriami. Akcesoria  te obejmują, ale nie są
ograniczone do kart SD i kabli pacjenta.

Proszę przeczytać następujące środki ostrożności przed uruchomieniem rejestratora:

1.  Aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z rejestratora, jego działanie musi być w pełni zrozumiałe.

2. Podczas instalacji lub przechowywania rejestratora, należy podjąć następujące środki ostrożności:

(1) Należy unikać rozpryskiwania wody.

(2) Należy unikać wysokich temperatur,  wilgoci  i  bezpośredniego światła słonecznego;  i  wybierz
miejsce nie zanieczyszczone; i nigdy nie przechowywać rejestratora w pobliżu takich substancji
jak sól i siarka.

(3) Należy  unikać  umieszczania rejestrator w  miejscu,  gdzie są  przechowywane  substancje
chemiczne, lub gdzie może wystąpić wyciek gazu.

3. Przed przystąpieniem do pracy

(1) Sprawdź, czy rejestrator jest w dobrym stanie.

(2) Każde podłączenie kabla pacjenta i położenie elektrod powinno być dwukrotnie sprawdzane.

(3) Upewnij się, że akumulator ma wystarczającą moc.  Podczas wymiany baterii,  upewnij się, że
polaryzacja jest prawidłowe.

(4) Należy zwrócić szczególną uwagę, gdy rejestrator  jest używany wraz z innymi instrumentami
aby uniknąć błędnej diagnozy lub innych problemów.

4. Podczas działania

(1) Nigdy nie można przekraczać czasu wymaganego do postawienia diagnozy.

(2) Monitorować rejestrator i pacjenta pod katem nieprawidłowości.

(3) Wyłączyć zasilanie lub usunąć elektrody jeżeli  nieprawidłowości występują w  rejestratorze lub
u pacjenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

5. Po użyciu

(1) Wyjmij kabel pacjenta delikatnie; unikać stosowania zbyt nadmiernej siły.

(2) Po  czyszczeniu akcesoriów,  takich  jak kable pacjenta,  następnie  należy  je  posortować
w grupach i przechowywać prawidłowo.

(3) Należy czyścić rejestrator po użyciu, aby zapewnić normalne działanie następnym razem.

6. Rejestrator jest przeznaczony do stosowania tylko przez wykwalifikowany personel medyczny. Jeśli
uważasz, że rejestrator jest nieprawidłowy, należy wykonać następujące czynności:

(1) Usuń kable podłączone do pacjenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

(2) Wyjmij baterię.

(3) Zaznacz nieprawidłowy rejestrator etykietą  [Niesprawny]  lub  [Nie  używać],  a  następnie
niezwłocznie  skontaktuj  się  z dystrybutorem  lub działem BI  zajmującym  się  obsługa  po
sprzedaży.
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7. Nie rozkładać lub nie modyfikować rejestratora.

8. Konserwacja i przeglądy：

(1) Rejestrator i akcesoria muszą poddawane regularnej kontroli technicznej.

(2) Jeśli jest przechowywany przez dłuższy czas i nie używany, upewnij się przed uruchomieniem,
że rejestrator jest w pełnej gotowości.

9. Gdy rejestrator jest używany z dowolnym urządzeniem elektronicznym operacja, stosowany jest typ
ochrony  CF,  i  w  tym  samym czasie,  należy  trzymać  elektrody z  dala  od strony serwisowej
urządzenia, tak  aby zapobiec możliwości spalenia kabla pacjenta ze względu na impuls wysokiej
częstotliwości.

10. Rejestrator  nie  powinien być  używany  z defibrylatorem,  a  podczas  wykonywania defibrylacji,
rejestrator powinien być odłączony od ciała, tak aby uniknąć spalania lub uszkodzenia rejestratora.

11. Przeciwwskazania: Brak.

7. Wskazania do stosowania 

Rejestrator przeznaczony jest dla pacjentów wymagających ambulatoryjnego monitorowania (Holter). Taki
monitoring jest najczęściej używany do (ale nie tylko) wskazań wymienionych poniżej:

• Oceny objawów sugerujących zaburzenia rytmu serca lub niedokrwienie mięśnia sercowego;
• Oceny zmian odcinka ST;
• Oceny odpowiedzi na lek u pacjentów stosujących leki antyarytmiczne;
• Oceny pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca.

8. Serwis, czyszczenie i konserwacja

Sprawdź następujące elementy, po użyciu: 

Wygląd: 

• Rejestrator nie jest brudny, zniszczony lub w kontakcie z cieczą.
• Panel operacyjny nie jest uszkodzony lub odpada.
• Klawisz jest dobry.

Akcesoria: 

• Dane na karcie SD zostały przeanalizowane, a karta SD nie jest uszkodzona.
• Kabel pacjenta jest czysty i nie uszkodzony, a łącznik elektrod jest normalny.
• Pozostałe akcesoria są dobre i nie ma uszkodzeń.
• Elektrody jednorazowy jest w dobrym stanie.
• Baterie są w dobrym stanie.

Przechowywanie: 

• Kabel pacjenta jest wyczyszczony.
• Bateria wyjęta. 
• Nie przechowuje się w pobliżu chemikaliów lub płynów.
• Temperatura przechowywania i wilgotność są odpowiednie.
• Nie ma bezpośredniego światła słonecznego w miejscu przechowywania. 

9. Okresowa wymiana

W celu zapewnienia wydajności rejestratora następujące składniki powinny być regularnie wymieniane przez
personel autoryzowanego serwisu.

17



Wbudowana bateria zegara: 5 lat ważności.

Akumulator jest używany do utrzymywania zegara rejestratora w czasie rzeczywistym. Zegar rejestratora
może pracować  wolniej lub powrócić do ustalonej daty i czasu co zaczyna się kiedy napięcie  bateria jest
słabe lub nieprawidłowe.

Proszę skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub BI, gdy elementy wymagają kontroli i wymiany.

10. Czyszczenie i sterylizacja

Utrzymuj powierzchnię rejestratora w czystości.  Używaj czystej,  suchej i  miękkiej bawełnianej tkaniny do
czyszczenia  powierzchni.  Jeśli  potrzeba,  użyj  miękkiej  tkaniny  namoczonej  w  delikatnym  środku
dezynfekującym, aby wyczyścić i odkazić powierzchnie, w tym wyświetlacz. 

 Ostrzeżenie: Nie zanurzać rejestratora w jakiejkolwiek cieczy. Nie dopuść także do zatłuszczenia
żadnej części rejestratora. 

  Ostrzeżenie:  Nigdy  nie  należy  żrących płynów do fizycznej sterylizacji rejestratora, inaczej
rejestrator będzie zdeformowany, pęknięty lub wyblakły.

 Ostrzeżenie:  Nigdy nie należy używać lotnych cieczy, takich jak rozcieńczalnik lub ropa naftowa,
ponieważ  substancje  te  mogą stopić lub spowodować pęknięcie materiału rejestratora.  Przed
serwisem, czyszczenia lub sterylizacji, wyjmij baterię  w rejestratorze.  W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia rejestratora. Po oczyszczeniu, upewnić się, że rejestrator jest suchy.

Czyszczenie kabla pacjenta

Używaj suchej miękkiej  bawełnianej tkaniny,  aby wyczyścić  powierzchnię.  Regularnie czyść i  dezynfekuj
kable pacjenta i przewody łagodnym środkiem dezynfekującym.
Podczas mycia i wycierania, należy pamiętać,  aby chronić główną wtyczkę i zapobiec przedostawaniu się
cieczy do wewnątrz.

 Uwaga:  Staraj się unikać alkoholu lub środków dezynfekujących zawierających alkohol do czyszczenia
kabli pacjenta i przewodów, także podczas czyszczenia skóry pacjenta przed umieszczeniem elektrod,
gdyż alkohol utwardza przewody i może spowodować ich uszkodzenie.

 Uwaga: Po czyszczeniu i sterylizacji, upewnić się, że przewód jest suchy.

11. Konserwacja

Przeglądy okresowe:
• Okresowo  sprawdzaj następujące  elementy,  aby upewnić  się, że  rejestrator jest w  najlepszym

stanie.

Wygląd: 
• Rejestrator nie jest brudny i zniszczony, a część metalowa nie jest zardzewiała.
• Kabel pacjenta nie jest brudny i zniszczony, a łącznik elektrody nie jest zardzewiały.

OLED:
• Wyświetlacz przebiegu i menu są normalne.

Działanie:
• Menu rejestratora i wyświetlanie przebiegów EKG są normalne.
• Po zmianie ustawienia wzmocnienia, amplitudy EKG czy się właściwie zmieniło.
• Ustawienie systemu i zapamiętanie są poprawne.
• Data i czas są prawidłowe.

Karta SD:
• Karty SD działa normalnie.
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12. Specyfikacja techniczna rejestratora BI9100/9900

19

Fukcjonalność   

Ilość kanałów BI9100 3

Ilość kanałów BI9900 3 lub 12 

Częstotliwość próbkowania 24 bit 

Zapis Ciągły 

Przesył danych  USB 2.0 lub czytnik kart SD 

Częstotliwość próbkowania 250, 500 lub 1000 Hz

Pasmo 0.05 Hz to 240 Hz

Podgląd sygnału Wyświetlacz OLED 

Detekcja stymulatorów  Włączona 

Bluetooth V2.0+EDR

Zasilanie bateryjne  

Typ baterii AA Alkaliczna, Litowa, NiMH 

Czas nagrania BI9900/BI9100 Do 7 dni dla litowej baterii  

Do  30  dni  przy  wymianie
baterii

Obudowa parametry  

Wymiary 80 x 59 x 18 mm 

Waga 63 g 

Materiał obudowy Plastik

Klasa wododporności IPX6

Złącza i kable  

Złacze uniwersalne 26 pin 

Kabel pacenta  4, 5, 7 lub 10 elektrod 

Warunki środowiskowe  

Temperatura pracy 0 °C  do +45 °C 

Temperatura przechowywania -20 °C do  +60 °C 

Wilgotnoć pracy ≤ 80% 

Wilgotność przechowywania 5 % do 95 % 
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