DR181 Holter için Bağlama Kılavuzu
Holter için 5 Elektrot Yerleştirme

Holter için 7 Elektrot Yerleştirme
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12 lead Holter için 10 Elektrot Yerleştirme

Hastayı Hazırlama
• Kas bölgeleri ve meme dokusundan kaçınarak kemik üzerinde bir
bölge seçin.
• Elektrot bölgelerini alkolle kuvvetle temizleyin ve kılları almak için jilet
kullanın.
• Elektrot bölgelerinde bir silme pedi veya gazlı bez ile abrazyon yapın.
Elektrotları uygulamadan önce bölgelerin kurumasını bekleyin.
• Elektrotları elektrot tellerine sıkıca tıklatarak yerleştirin.
• Elektrotları uygun bölgelere uygulayın. Tutarlı yapışma için yapışkan
kenarı sıkıca bastırın.
• Gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için elektrot kablolarında halka
yapın ve yerine bantlayın.
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4. interkostal aralık, sternumun sağı
4. interkostal aralık, sternumun solu
V2 ile V4 arası
5. interkostal aralık, orta klaviküler hat
5. interkostal aralık, anterior aksiller hat
5. interkostal aralık, orta aksiller hat
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DR181 Holter Hızlı Başlama Kılavuzu
KAYDI BAŞLATMAK İÇİN:
1. Kabloyu kayıt cihazına takın ve sonra hastayı arkada gösterildiği şekilde bağlayın.
2. Kayıt cihazına formatlanmış bir SD kartı ve 2 AA pil takın. İstenirse SD kartı belleğini silin. Ekran
tarih, zaman, pil gücü, “DR181”, yazılım versiyonu ve “NorthEast Monitoring” i gösterir. Ana menüye
devam etmek için Sonraki kısmına basın.
3. İsterseniz ayarları klavyedeki düğmeye basarak ayarlayın. Ayarlar kısmındaki ek ayar seçeneklerini
görmek için Başka kısmına basın.
4. Ayarlar doğru olduğunda Önceki düğmesine basarak tekrar ana menüye gidin.
5. Hasta kimliğini girmek veya doğrulamak için Yeni Hasta ekranına basın. Hasta Kimliği için en az bir
karakter girilmelidir. Hasta Kimliği girilmesi bittikten sonra Next Sonraki kısmına basın.
6. Şimdi 3 kanal için elektrot kalitesini göreceksiniz. Elektrot kalitesi veya empedans en iyi sonuçlar
açısından 4 veya 5 olmalıdır. Gerekirse elektrotları ayarlayın.
7. Kaydetmeye başlamak için Kaydet kısmına basın. 12 Elektrot için dört elektrot kalitesi ekranının
hepsini görmek için Sonraki kısmına basın.

KAYITTAN SONRA:

Kayıttan sonra kartı çıkarmak için serbest bırakmak üzere yavaşça içeri itin. Kartı asla yuvadan dışarı
çekmeyin çünkü kayıt cihazına zarar verebilir.

MESAJLAR:
ZAYIF Pil veya FAILURE ARIZA– Kayıt cihazını
başlatmadan önce her iki pilideğiştirin.
SD Kartını Sil? EVET/HAYIR - SD kartı önceki bir
hasta için kullanılmışsa, şimdi silmeniz gereklidir. Eğer
kart üzerinde kaybetmek istemediğiniz EKG verileri
olması nedeniyle silinmeyecekse çıkarıp formatlanmış
başka bir SD kartı takmanız gerekecektir.
SD kart dolu - Bellek dolu olduğundan kayıt durmuştur.
SD Card errors SD Kartı hataları - SD Kartları HE/
LX Analysis yazılımınız kullanılarak formatlanmalıdır.
Ayrıca, SD kartında kayıt yapması için bir flash.dat
dosyası bulunmalıdır. SD Kartı hatalarının ayrıntıları ve
kartınızın formatlanmasının ayrıntıları için HE/LX Analysis Kullanıcı başvurun.
MediMark Eruope, SARL
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NOT: Yeni bir hasta kaydetmek isterseniz ve sonuncudan beri yarım saatten az bir süre geçmişse
kayıt cihazı kayda devam etmeye çalışabilir. 5 saniyelik geri sayımı 5 sol taraf düğmesine üstten
başlayarak basarak kesebilirsiniz. SD Kartını silerseniz artık yeni bir hasta kaydedebilirsiniz.

SETTINGS:

Zaman ve Tarih - Tarih ve Zaman arasında ekranın sağ alt kısmında geçiş yapın
Dil - Çok sayıda dil arasında seçim yapın
Ekran - Normal ve Inverted Ters ekranlar arasında seçim yapın
Kilit Ayarları - Kayıt cihazındaki tüm ayarları kilitler
Kontrast - LCD ekranı kontrastını ayarlar
Genel Ayarlar
Çözünürlük - Yüksek ve Normal çözünürlük arasında seçim yapın.
Günlükleri İşaretle - EKG’de günlük girdilerini bir 6 döngülü kare dalga ile belirtip belirtmeme arasında
seçim yapın
Kayıt Tipi - 3 kanal ve Oksimetri arasında seçim yapın. 12 Elektrotlu isteğe bağlıdır.
12 Elektrot Ayarları
Aralık - Bir aralığın ne sıklıkla kaydedildiği. Rakam kaydetme arasındaki saniyeleri belirtir
Uzunluk - Kaydedilen 12 Elektrot stripi uzunluğu
Örnek Hızı - Saniyede 720 ile 1440 örnek arasında seçim yapın
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