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Gratulujemy zakupu elektrokardiografu AsCARD A4, który jest rezultatem lat poszukiwañ i dowiadczeñ nabytych w bezporednich
kontaktach z klientem. Wybra³e jakoæ, trwa³oæ i wysok¹ sprawnoæ - cechy charakteryzuj¹ce elektrokardiograf AsCARD A4.
Firma ASPEL proponuje szeroki asortyment akcesoriów do aparatów EKG, takich jak: wózki pod aparaty, torby na aparaty, kabel EKG,
oraz elektrody i papier EKG.
Przeczytaj uwa¿nie niniejsz¹ instrukcjê gdy¿ zawiera ona wskazówki dotycz¹ce bezpiecznej instalacji, u¿ytkowania i konserwacji oraz
kilka praktycznych porad pozwalaj¹cych zoptymalizowaæ sposób u¿ytkowania aparu
Zachowaj niniejsz¹ instrukcjê w celu póniejszej konsultacji.
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WSTÊP
Elektrokardiograf AsCARD A4 jest wysokiej klasy aparatem EKG 3-, 6-, 12kana³owym umo¿liwiaj¹cym wykonywanie elektokardiogramu w pe³nym zakresie 12 odprowadzeñ. Przeznaczony jest do wykonywania badañ EKG we
wszystkich placówkach s³u¿by zdrowia. Obs³uga aparatu jest prosta, a nowoczesna klawiatura powinna u³atwiæ sprawne pos³ugiwanie siê elektrokardiografem. Zapis odbywa siê w trybie rêcznym lub automatycznym z mo¿liwoci¹
wykonania analizy i interpretacji. Aparat mo¿e byæ zasilany z sieci o napiêciu
230V lub z wewnêtrznego akumulatora. Pojemnoæ akumulatorów wystarcza
na przeprowadzenie oko³o 60 badañ w trybie auto. Niska waga i niewielkie
gabaryty sprawiaj¹, ¿e elektrokardiograf mo¿na przenosiæ w dowolne miejsce.
Aparat umo¿liwia wykonywanie badañ spirometrycznych jak i przesy³anie
sygna³u EKG przez telefon.
Aparat produkowany jest w czterech modelach:
Model A
klawiatura funkcyjna, wywietlacz znakowy,
Model B
klawiatura alfanumeryczna, wywietlacz znakowy,
Model C
klawiatura funkcyjna, wyiwtlacz graficzny,
Model D
klawiatura alfanumeryczna, wywietlacz graficzny.
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Osoba obs³uguj¹ca elektrokardiograf przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania, powinna szczegó³owo zapoznaæ siê z Instrukcj¹ Obs³ugi i Kart¹
Gwarancyjn¹.
Instrukcja obs³ugi pomo¿e u¿ytkownikowi we w³aciwej obs³udze i konserwacji elektrokardiografu.

AsCARD A4












Przestrzeganie uwag zawartych w niniejszej instrukcji zapewni sprawne funkcjonowanie elektrokardiografu.
Zabrania siê u¿ywania aparatu z uszkodzonym kablem zasilaj¹cym.
Wszelkie naprawy powinny byæ wykonywane w autoryzowanych punktach serwisowych. Wykaz punktów serwisowych zamieszczono w karcie gwarancyjnej.
Za uszkodzenia wynik³e z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialnoci.
Je¿eli elektrokardiograf u¿ywany jest w po³¹czeniu z innymi urz¹dzeniami nale¿y upewniæ siê, ¿e:
- wszystkie po³¹czenia s¹ zgodne z miêdzynarodowymi warunkami bezpieczeñstwa IEC,
- wszystkie po³¹czone urz¹dzenia s¹ zgodne z normami IEC.
Nieprzestrzeganie tych norm mo¿e spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialnoci.
U¿ywanie elektrokardiografu ³¹cznie z kardiostymulatorem lub innym stymulatorem elektrycznym nie powoduje zagro¿enia bezpieczeñstwa pacjenta i operatora.
Nale¿y okresowo kontrolowaæ sprawnoæ akcesoriów i samego aparatu.
Nale¿y zwracaæ siê do autoryzowanego punktu obs³ugi technicznej za
ka¿dym razem gdy zostan¹ zauwa¿one nieprawid³owoci w funkcjonowaniu aparatu.
Dla d³ugotrwa³ego archiwizowania badania konieczne jest wykonanie kopii
wydruku (kserograf, skaner). Papier termoczu³y jest wra¿liwy na zmienne warunki rodowiskowe, co mo¿e doprowadziæ do nieczytelnoci wydruku po d³u¿szym okresie przechowywania.

1. OPIS ELEKTROKARDIOGRAFU
1.1 Ogólny opis aparatu.
Elektrokardiograf wykonany jest w nowoczesnej technologii mikroprocesorowej
z wykorzystaniem podzespo³ów renomowanych firm wiatowych. Aparat posiada
drukarkê termiczn¹, wyposa¿on¹ w g³owicê wysokiej rozdzielczoci drukuj¹c¹ przebiegi EKG.
Obudowa zosta³a wykonana z tworzywa sztucznego, co w po³¹czeniu z klawiatur¹
membranow¹ sprawia, ¿e aparat jest bardzo estetyczny, a utrzymanie go w nale¿ytej
czystoci nie nastrêcza trudnoci.
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1. 2 Widok aparatu.

1. - Pojemnik papieru
2. - Gniazdo RS232C
3. - Gniazdo sieciowe
4. - Wy³¹cznik zasilania sieciowego
5. - Wywietlacz LCD
6. - Klawiatura
7. - Gniazdo kabla pacjenta

1. 3 Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne.
Wymiary:
Waga:
Zasilanie:
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(DxSxW) 310x230x66 mm
model A i B (2,6 kg), model C i D (2,7 kg);
pr¹dem zmiennym; 230V; 50 Hz ± 2%;
akumulatorowe 12V/1,2 Ah (akumulator HITACHI
HP 0,7-12) wraz z ³adowark¹ wbudowany jest
wewn¹trz aparatu. Akumulator wymieniany jest
przez autoryzowany punkt obs³ugi technicznej.
Pojemnoæ akumulatora umo¿liwia wykonanie
60 badañ

AsCARD A4
Pobór mocy:
Temperatura pracy:
Wilgotnoæ wzglêdna:
EKG - sygna³y:

max 20 VA;
+10°C - +40°C
> 95%
12 odprowadzeñ standardowych
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6;
Czu³oæ:
2,5/5/10/20 mm/mV ± 5%;
Prêdkoæ zapisu:
5/10/25/50 mm/s ±5%;
Papier:
termoczu³y, bezpy³owy o szerokoci 112 mm;
Rozdzielczoæ pionowa zapisu
8 pkt./mm;
Zakres czêstotliwoci:
0,05 ÷ 150 Hz;
Filtry cyfrowe:
50Hz, 25Hz i 35 Hz; filtry antydryftowe;
Ekran LCD
model A i B (2x24 znaki);
model C i D (graficzny 240x128);
Bezpieczeñstwo u¿ytkowania:
- typ ochrony CF (EN 60601-1)
- klasa ochronnoci I
Obwód wejciowy EKG zabezpieczony przed impulsem defibryluj¹cym.
Bezpieczniki:
- przewód zasilaj¹cy
- przewód neutralny

T500mA/L/250V
T500mA/L/250V

- zasilanie wewnêtrzne B1 T6,3/L/250V

dostêpne do wymiany
przez operatora
znajdujê ziê z ty³u obudowy
wymieniany przez autoryzowany
punkt obs³ugi technicznej

Uwaga:
Elektrokardiograf AsCARD A4 jest urz¹dzeniem klasy A. W mieszkaniach i domach aparat ten mo¿e powodowaæ zak³ócenia odbioru radiowego; w takim wypadku u¿ytkownik mo¿e byæ zmuszony do przedsiêwziêcia odpowiednich rodków i
ponoszenia za nie odpowiedzialnoci.
Elektrokardiograf powinien byæ pod³¹czony do instalacji elektrycznej jednofazowej.

1. 4 Producent
ASPEL S.A.
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów / POLSKA
tel. +48 12 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30
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1. 5 Modele elektrokardiografu AsCARD A4

Model A
klawiatura funkcyjna
wywietlacz LCD
Model C
klawiatura funkcyjna
wywietlacz LCD graficzny
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Model B
klawiatura alfanumeryczna
wywietlacz LCD
Model D
klawiatura alfanumeryczna
wywietlacz LCD graficzny

AsCARD A4
Rozró¿niane s¹ nastêpuj¹ce opcje oprogramowania zaznaczono na dwóch ostatnich miejscach numeru aparatu:

numer
seryjny

rok
produkcji

Oprogramowanie
Pomiary czasów i amplitudy
Pomiary czasów i amplitudy
Interpretacja s³owna
Interpretacja s³owna
Badanie wysi³kowe
Badanie wysi³kowe
Weterynaryjne
Weterynaryjne

opcja

RS 232

Oznaczenie

NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK

R
I
IR
S
SR
W
WR

2. WARUNKI PRACY
Elektrokardiograf AsCARD A4 jest przeznaczony do pracy w nastêpuj¹cych warunkach: temperatura otoczenia +5 do +40° C, wilgotnoæ wzglêdna <95%, powietrze
nie powinno byæ zanieczyszczone sk³adnikami wywo³uj¹cymi korozjê.

3. MO¯LIWOCI FUNKCJONALNE
AsCARD A4 umo¿liwia rejestracjê 12 standardowych odprowadzeñ EKG. Mo¿liwe
s¹ nastêpuj¹ce tryby pracy:
1. Zapis rêczny 3-kana³owy
polega na rejestracji wybranej grupy odprowadzeñ EKG. W trybie tym
istnieje mo¿liwoæ ustawienia ¿¹danej prêdkoci i czu³oci zapisu,
w³¹czenia lub wy³¹czenia filtru. Mo¿liwy jest zapis jednej z czterech
grup odprowadzeñ I-II- III, aVR- aVL- aVF, V1- V2-V3, V4-V5-V6;
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2. Zapis rêczny 6-kana³owy
polega na rejestracji wybranej grupy odprowadzeñ EKG. W trybie tym
istnieje mo¿liwoæ ustawienia ¿¹danej prêdkoci i czu³oci zapisu,
w³¹czenia lub wy³¹czenia filtru. Mo¿liwy jest zapis jednej z dwóch grup
odprowadzeñ I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6;
3. Zapis rêczny 12-kana³owy
polega na rejestracji 12 odprowadzeñ EKG. W trybie tym istnieje mo¿liwoæ ustawienia ¿¹danej prêdkoci i czu³oci zapisu, w³¹czenia lub
wy³¹czenia filtru.
4. Zapis automatyczny
polega na jednoczesnym zebraniu 10 sekund sygna³u EKG ze wszystkich 12 odprowadzeñ a nastêpnie przeprowadzeniu automatycznej
analizy, zawieraj¹cej pomiary odstêpów czasowych i amplitud za³amków oraz obliczenie osi elektrycznych. Wydruk pe³nego raportu zawiera zapis sygna³ów EKG, urednione zespo³y P-QRS-T, wyniki pomiarów i obliczeñ. Parametry rejestracji ustawione s¹ tak samo jak
dla trybu rêcznego.
5. Zapis badania spirometrycznego
(po pod³¹czeniu przystawki SPIRO 31) polega na zapisie krzywej natê¿onego wydechu.
6. Wydruk badania z pamiêci na dowolny fax za porednictwem modemu.
Na jednej rolce papieru o szerokoci 112 mm mo¿na wykonaæ kilkadziesi¹t badañ.

3. 1 Przygotowanie aparatu do pracy.
Elektrokardiograf AsCARD A4 nale¿y po³¹czyæ przewodem sieciowym, poprzez w³o¿enie go do gniazda (3). Drugi jego koniec wk³adamy do sieci zasilaj¹cej pr¹du
zmiennego 230V. Aparat w³¹cza i wy³¹cza siê wy³¹cznikiem sieciowym (1) znajduj¹cym siê na tylnej cianie aparatu. Po przy³¹czeniu do sieci i w³¹czeniu zasilania
³adowany jest wewnêtrzny akumulator. Aby uruchomiæ elektrokardiograf nale¿y w³¹czyæ zasilanie przy pomocy przycisku na klawiaturze

. Ekran LCD przez chwi-

lê przyjmuje postaæ:

Je¿eli aparat nie jest pod³¹czony do sieci zasilaj¹cej pr¹dem zmiennym to pracuje
z akumulatora wewnêtrznego. W tym trybie pracy niewykonywanie badania przez
czas d³u¿szy ni¿ 3 minuty powoduje przejcie aparatu w stan czuwania. Aparat ponownie uruchamiamy przyciskiem
10
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Wygl¹d tylnej ciany aparatu
1. wy³¹cznik sieciowy
2. bezpiecznik
3. gniazdo sieciowe
4. gniazdo RS

3. 2 Zak³adanie papieru do elektrokardiografu.
W celu za³o¿enia papieru nale¿y zdj¹æ pokrywkê pojemnika na papier (patrz strona 6
- widok aparatu), a nastêpnie w³¹czyæ zasilanie aparatu przyciskiem

. Na

wywietlaczu pojawi siê komunikat brak papieru. Rolkê w³o¿yæ do pojemnika i
podsun¹æ papier pod wa³ek napêdowy. Aparat samoczynnie wci¹gnie papier.
Zamkn¹æ pokrywê pojemnika tak, aby koñcówka papieru znajdowa³a siê na zewn¹trz aparatu.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu g³owicy pisz¹cej, a tym samym zablokowaniu aparatu, nale¿y u¿ywaæ papieru bezpy³owego, termoczu³ego. Papier spe³niaj¹cy te wymogi znajduje siê w ci¹g³ej sprzeda¿y w ASPEL i w autoryzowanych punktach serwisowych.
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Specyfikacja techniczna papieru rejestracyjnego R-A4:

rodzaj papieru
rodzaj i kolor nadruku
szerokoæ rolki papieru
rednica rolki papieru
rednica zewnêtrzna wa³ka

termoaktywny niewoskowany z nadrukiem
siatka milimetrowa kolor pomarañczowy
112 mm +0/-2 mm
45 mm +/-1 mm
16 mm +/-0,5 mm

Uwaga:
Zalecany papier rejestracyjny do zakupionych przez Pañstwa aparatów EKG
dostêpny jest w ci¹g³ej sprzeda¿y w ASPEL. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za u¿ywanie innego papieru ni¿ zalecany.
Sygnalizacja zasilania sieciowego.
Pod³¹czenie aparatu do sieci zasilaj¹cej sygnalizowane jest na wywietlaczu znakiem  

Sygnalizacja zasilania bateryjnego.
Przy pracy aparatu z wewnêtrznego ród³a zasilania w³¹czenie aparatu, start badania automatycznego oraz start badania rêcznego sygnalizowane jest akustycznie
(beep). Pojawienie siê znaku   na wywietlaczu LCD sygnalizuje roz³adowanie
akumulatora. Nale¿y przyst¹piæ do ³adowania akumulatora. Czas ³adowania akumulatora wynosi 12 godzin.
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3. 3 Rozmieszczenie klawiszy.
Model A i C

Model B i D

Funkcje klawiszy:
W³¹czenie zasilania aparatu
Wy³¹czenie zasilania aparatu
Start badania automatycznego
Start badania w trybie rêcznym
Zatrzymanie przesuwu papieru
Start obliczeñ rytmu
Wybór odprowadzenia do rejestracji w trybie rêcznym
Wybór czu³oci rejestracji
Kopia ostatniego badania automatycznego
Filtr zak³óceñ miêniowych (model B i D)
Wybór prêdkoci rejestracji
13
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Wybór dodatkowej filtracji przebiegów (model A i C)
Wybór trybu rejestracji 3, 6 lub 12 kana³ów
Filtr zak³óceñ sieciowych (model B i D)
Wydruk cechy 1mV (model B i D)
Menu - wejcie w tryb konfiguracji aparatu (model B i D)
Start badania spirometrycznego
Transmisja badania na odleg³oæ
Model A i B:
Ekran mieszcz¹cy dwa wiersze ka¿dy po 24 znaki prezentuje wszystkie informacje
istotne dla obs³ugi aparatu. Przyk³adowy obraz ekranu prezentuje rysunek

Model C i D:
Wywietlacz graficzny LCD prezentuj¹cy przebieg trzech odprowadzñ (I, II, III), a poni¿ej dwa wiersze, na których wywietlane s¹ aktualne ustawienia, tryb pracy itp. Przyk³adowy obraz ekranu prezentuje rysunek.
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3. 4 Rozmieszczenie elektrod.
Elektrokardiograf AsCARD A4 wyposa¿ony jest w 10-elektrodowy kabel pacjenta. W
celu uzyskania zapisu 12 standardowych odprowadzeñ (Einthovena, Goldbergera,
Wilsona), nale¿y elektrody rozmieciæ nastêpuj¹co:
Elektrody koñczynowe:
R - czerwona
- prawe ramiê,
L - ¿ó³ta
- lewe ramiê,
F - zielona
- lewa noga,
N - czarna
- prawa noga.
Elektrody przedsercowe:
C1 bia³o-czerwona
czwarta przestrzeñ miêdzy¿ebrowa po prawej stronie
mostka,
C2 bia³o-¿ó³ta
czwarta przestrzeñ miêdzy¿ebrowa przy lewym brzegu
mostka,
C3 bia³o-zielona
w po³owie odleg³oci miêdzy C2 a C4,
C4 bia³o-br¹zowa
pi¹ta przestrzeñ miêdzy¿ebrowa w linii rodkowoobojczykowej lewej,
C5 bia³o-czarna
w linii prostej od punktu C4 przeprowadzonej prostopadle do lewej przedniej linii pachowej w punkcie przeciê
cia z t¹ lini¹,
C6 bia³o-fioletowana
na tym samym poziomie co C5 ale w linii pachowej
rodkowej lewej.
Rozmieszczenie elektrod przedsercowych

I
II
III
C1

C2 IV
V C3

C6
C4

C5
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Czyszczenie elektrod.
Do czyszczenia elektrod zaleca siê u¿ywaæ miêkkiej ciereczki, zwil¿onej roztworem
ciep³ej wody z detergentem.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku pod³¹czenia do pacjenta kilku urz¹dzeñ, trzeba
oceniæ wszelkie mo¿liwe ryzyko wynikaj¹ce z sumowania siê pr¹dów up³ywu ka¿dego z urz¹dzeñ.
Podczas pod³¹czania elektrod nale¿y zwróciæ uwagê aby czêci przewodz¹ce elektrod i kabla pacjenta nie styka³y siê ze sob¹ lub z innymi czêciami metalowymi
³¹czenie z uziemieniem.
Po impulsie defibrylacji przebieg EKG pojawi siê po czasie nie d³u¿szym ni¿ 10
sekund.

4. WYKONYWANIE BADAÑ
4. 1 Jak wykonaæ badanie rêczne.
W³¹cz aparat naciskaj¹c

. Ekran przyjmuje postaæ:

Aparat nadzoruje stan kontaktu elektrod z cia³em pacjenta i jego niezadowalaj¹cy
stan sygnalizuje komunikatem INOP.

Zapis przy sygnalizacji INOP daje proste linie we wszystkich odprowadzeniach niezale¿nie od tego, na której elektrodzie jest z³y kontakt, dlatego nale¿y poprawiæ kontakt elektrod przed rozpoczêciem zapisu.
Wybierz prêdkoæ rejestracji.
Wybierz czu³oæ rejestracji.
Wybierz odprowadzenie do rejestracji.
Wybierz tryb rejestracji.
Wcinij

. Aparat rozpoczyna rejestracjê elektrokardiogramu. Wybrane odpro-

wadzenia EKG, prêdkoæ, czu³oæ i filtracja zapisu prezentowane s¹ na ekranie.
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W trakcie rejestracji elektrokardiogramu mo¿liwa jest zmiana parametrów:
odprowadzenia EKG,
prêdkoci rejestracji,
czu³oci rejestracji,
dodatkowej filtracji,
trybu zapisu.
Ka¿da zmiana parametrów rejestracji jest automatycznie opisywana na rejestrowanym elektrokardiogramie oraz na wywietlaczu. Zapis EKG trwa do momentu wciniêcia klawisza

. Aby zakoñczyæ wcinij

rwana. Wy³¹cz zasilanie aparat naciskaj¹c
siê przyciskiem

. Rejestracja zostaje prze. Ponowne w³¹czenie odbywa

.

UWAGA:
Aparat posiada automatyczny wy³¹cznik zasilania. Je¿eli zapis nie jest aktualnie
dokonywany i nie naciska siê klawiatury oraz pracuje siê tylko z wewnêtrznego zasilania, to po 3 min aparat zostaje wy³¹czony.

4. 2 Jak wykonaæ badanie automatyczne.
W³¹cz aparat naciskaj¹c

. Ekran przyjmuje postaæ:

Aparat nadzoruje stan kontaktu elektrod z cia³em pacjenta i jego niezadowalaj¹cy
stan sygnalizuje komunikatem INOP.

Zapis przy sygnalizacji INOP daje proste linie we wszystkich odprowadzeniach niezale¿nie od tego, na której elektrodzie jest z³y kontakt, dlatego badanie automatyczne
nie uruchomi siê w sytuacji kiedy wieci siê INOP. Nale¿y poprawiæ kontakt elektrod
przed rozpoczêciem badania.
Wybierz prêdkoæ rejestracji. (do wyboru jedynie 25, 50 mm/s)
Wybierz czu³oæ rejestracji.
Wybierz tryb rejestracji.
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Wcinij

. Ekran przyjmuje postaæ:

Aparat rozpoczyna zbieranie elektrokardiogramu do pamiêci jednoczenie ze wszystkich 12 odprowadzeñ. Po zapamiêtaniu 10 sekund przebiegu aparat przystêpuje do
zapisu zapamiêtanego przebiegu EKG w trybie okrelonym przed startem badania.
D³ugoæ wypisywanych odcinków EKG jest okrelona w konfiguracji elektrokardiografu. Badanie mo¿na przerwaæ naciskaj¹c

. Je¿eli w konfiguracji ustawione

jest badanie automatyczne z analiz¹ lub w czasie zbierania danych wciniêto
to aparat przechodzi do obliczeñ parametrów przebiegu EKG. Ekran przyjmuje postaæ:

Po ok. 20 sekundach nastêpuje wydruk raportu badania sk³adaj¹cego siê z nastêpuj¹cych czêci:
- zespó³ P-QRS-T najliczniejszej klasy z zaznaczonymi pocz¹tkami i koñcami za³amków. W dolnej linii przedstawiona jest licznoæ klasy. Przebieg drukowany jest
zawsze przy prêdkoci 50 mm/s.
- tabelka z wartociami amplitud poszczególnych za³amków we wszystkich odprowadzeniach.
- s³owna interpretacja pomierzonych parametrów zespo³u P-QRS-T (dotyczy a p a ratów z interpretacj¹).
W przypadku wykrycia wiêkszej liczby klas drukowana jest tylko druga klasa.
Po zakoñczeniu drukowania aparat wraca do stanu pocz¹tkowego a ekran przyjmuje postaæ:

UWAGA!!!
Wyniki pomiarów s¹ wiarygodne je¿eli na zapisie reprezentanta klasy zespo³ów
QRS poprawnie zaznaczone s¹ pocz¹tki i koñce za³amków oraz liczba wykrytych
zespo³ów jest > 2.
Wy³¹cz zasilanie aparatu naciskaj¹c
18
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4. 3 Jak wykonaæ kopiê badanie automatycznego.
W³¹cz aparat naciskaj¹c

. Ekran przyjmuje postaæ:

Wybierz prêdkoæ rejestracji.
Wybierz czu³oæ rejestracji.
Wybierz tryb rejestracji.
Wcinij

. Ekran przyjmuje postaæ:

Aparat zapamiêtuje do 10 ostatnich badañ automatycznych. Je¿eli w pamiêci znajduje siê zapamiêtane badanie w dolnym wierszu wywietlana jest godzina i data
badania. Zmianê numeru badania dokonujemy u¿ywaj¹c strza³ek 
kowaæ wybrane badanie nacinij

. Aby wydru-

. Ekran przyjmie postaæ:

Aparat odczytuje badanie z pamiêci i rozpoczyna drukowanie zapamiêtanego elektrokardiogramu w trybie okrelonym przed startem zapisu. D³ugoæ wypisywanych
odcinków EKG jest okrelona w konfiguracji elektrokardiografu. Zapis mo¿na przerwaæ naciskaj¹c

. Je¿eli badanie automatyczne by³o wykonane z analiz¹ to

drukowane s¹ tak¿e wyniki analizy. Po zakoñczeniu drukowania aparat wraca do
stanu pocz¹tkowego a ekran przyjmuje postaæ:

Wyjcie z trybu kopia odbywa siê po naciniêciu przycisku

. Ekran przyjmuje

postaæ:
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Wy³¹cz zasilanie aparatu naciskaj¹c

.

4. 4 Jak wykonaæ badanie rytmu.
(opcja niedostêpna w aparatach z oprogramowaniem do badañ
wysi³kowych)
W³¹cz aparat naciskaj¹c

Wcinij klawisz

. Ekran przyjmuje postaæ:

. Aparat przechodzi w opcjê badania rytmu. Ekran przyjmuje

postaæ:

STOP
25 mm/s

10 mm/mV

HR=60

Wybierz prêdkoæ rejestracji.
Wybierz czu³oæ rejestracji.
Wcinij klawisz

. Aparat rozpoczyna rejestracjê odprowadzenia I i II oraz

wartoci HR. Rejestracja trwa do czasu kiedy zostanie naciniêty klawisz
Aby opuciæ tryb rejestracji HR nale¿y nacisn¹æ klawisz
postaæ:

Wcinij klawisz
20
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5. ZMIANA PARAMETRÓW REJESTRACJI.
Po w³¹czeniu zasilania na ekranie LCD prezentowane s¹ aktualnie wybrane parametry rejestracji. S¹ to te wartoci jakie by³y ustawione przed wy³¹czeniem aparatu.

Informacje te drukowane s¹ równie¿ na papierze, jako opis rejestrowanego przebiegu EKG. Ka¿da zmiana podczas rejestracji powoduje ponowne wydrukowanie stanu, a zmiana czu³oci, odprowadzeñ lub filtrów powoduje dodatkowo wydrukowanie
cechy 1mV.

5. 1 Prêdkoæ rejestracji.
Aparat posiada mo¿liwoæ zapisu w czterech prêdkociach: 5, 10, 25 i 50 mm/s.
Aktualnie wybrana wartoæ prezentowana jest na wywietlaczu LCD.
Do zmiany prêdkoci s³u¿y klawisz

.

5. 2 Czu³oæ zapisu.
Czu³oæ zapisu mo¿e przyjmowaæ jedn¹ z wartoci 2,5, 5, 10 i 20. Klawisz
umo¿liwia zmianê czu³oci na odpowiedni¹ wartoæ. Ka¿da zmiana czu³oci podczas trwania zapisu spowoduje wydrukowanie cechy 1mV i wiersza stanu wzd³u¿
dolnej krawêdzi papieru.

5. 3 Odprowadzenia.
Zmianê odprowadzeñ mo¿na dokonaæ naciskaj¹c

. Odprowadzenia zmie-

niaj¹ siê kolejno w grupach tj. I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6. W trybie
pracy 6-kana³owej zmieniaj¹ siê w grupach I-II-III-aVR-aVL-aVF i V1-V2-V3-V4-V5V6. W trybie pracy 12-kana³owej wydruk wszystkich odprowadzeñ. Zmiana odprowadzenia w trakcie rejestracji powoduje wydrukowanie cechy 1mV z opisem odprowadzeñ.

5. 4 Dodatkowy filtr.
Aparat umo¿liwia dodatkow¹ filtracjê sygna³u EKG. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce rodzaje filtrów:
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- 50 Hz
- 35 Hz
- 25 Hz
- 35/50 Hz
- 25/50 Hz

filtr zak³óceñ sieciowych,
filtr zak³óceñ miêniowych,
filtr zak³óceñ miêniowych,
filtr zak³óceñ miêniowych i sieciowych,
filtr zak³óceñ miêniowych i sieciowych.

W modelach A i C naciniêcie klawisza

powoduje kolejne prze³¹czanie siê

rodzajów filtru.
W modelach B i D filtr 25 Hz, 35 Hz w³¹cza i wy³¹cza siê przy pomocy klawisza
a filtr 50 Hz przy pomocy klawisza

.

Istnieje mo¿liwoæ wyboru filtra sieciowego 60 Hz. Mo¿na go ustawiæ w programiekonfiguracji aparatu - rozdzia³ 6 (ekran - filtr sieciowy).

5. 5 Tryb rejestracji.
Aparat posiada mo¿liwoæ
3 kana³owy
6 kana³owy
12 kana³owy
Naciskaj¹c

rejestracji w trzech trybach:
wydruk trzech odprowadzeñ,
jednoczesny wydruk szeciu odprowadzeñ,
jednoczesny wydruk dwunastu odprowadzeñ.

zmieniamy tryb rejestracji. Aktualnie wybrany tryb rejestracji

mo¿na okreliæ na podstawie opisu odprowadzeñ.
tryb 3-kana³owy

tryb 6-kana³owy

tryb 12-kana³owy
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6. PROGRAM KONFIGURACJI APARATU.
Aparat AsCARD A4 posiada pamiêæ podtrzymywan¹ bateryjnie, w której zapisane s¹
dane okrelaj¹ce pocz¹tkowy stan aparatu po w³¹czeniu zasilania: ostatnie badanie automatyczne i format raportu. Parametry dotycz¹ce konfiguracji wydruku, filtracji
izolinii oraz typu badania EKG mo¿na zmieniaæ tylko podczas trybu konfiguracji aparatu. W trybie konfiguracji zmieniaj¹ siê znaczenia przycisków i ma zastosowanie
opis znajduj¹cy siê po lewej stronie klawiszy (ma³e strza³ki kierunkowe). Klawiszami 
 wybieramy opcje. Wybór potwierdzamy klawiszem  . Klawisz   s³u¿y
do anulowania zmian parametrów i wyjcia z trybu konfiguracji.
Aby wejæ w tryb konfiguracji nale¿y wy³¹czyæ zasilanie aparatu, a nastêpnie:
- w modelach A i C: trzymaj¹c naciniêty przycisk
- w modelach B i D natomiast nale¿y wcisn¹æ przycisk

w³¹czyæ zasilanie aparatu,
.

Ekran LCD przyjmie postaæ:

Aparat umo¿liwia komunikacjê z u¿ytkownikiem w nastêpuj¹cych jêzykach:
ENGLISH
HRVATSKI
POLSKI
TURKCE
DEUSTCHE
CESKY
FRANCAIS
ROMANA
ITALIANO
SLOVENSKY
ESPANOL
LATVIESU
Aby okreliæ jêzyk w jakim aparat bêdzie pracowa³ ustawiamy > przed nazw¹ jêzyka
u¿ywaj¹c 
. Nastêpnie wybieramy ¿¹dany jêzyk przy pomocy  . Wybór akceptujemy ustawiaj¹c > w pozycji OK i naciskaj¹c  . Ekran LCD przyjmie postaæ:
(dotyczy tylko modelu B)

Z klawiatury wprowadzamy nazwê pracowni  opis drukowany jest przy badaniu
automatycznym. Po naciniêciu   ekran przyjmuje postaæ:
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W trybie uproszczonym kontroli INOP aparat kontroluje stan pod³¹czenia elektrod
i sygnalizuje brak pod³¹czonych elektrod napisem INOP, jednak nie w³¹czane s¹
filtry automatycznie sprowadzaj¹ce po³o¿enie linii izoelektrycznej. Konsekwencj¹ takiego ustawienia jest wyd³u¿enie czasu potrzebnego do pojawienia siê elektrokardiogramu od momentu pod³¹czenia elektrody do oko³o 15 sekund. W elektrokardiografach model B istnieje mo¿liwoæ skrócenia tego czasu poprzez naciniêcie klawisza

.

W trybie pe³nej kontroli INOP aparat automatycznie kontroluje po³o¿enie linii izoelektrycznej. Niemo¿liwy jest zapis elektrokardiogramu w przypadku od³¹czenia siê chocia¿ jednej elektrody - zapis linii izoelektrycznej w momencie sygnalizacji INOP. Czas
potrzebny do pojawienia siê elektrokardiogramu po pod³¹czeniu ostatniej elektrody
wynosi oko³o 3 sekundy.
. Wbór akceptuAby wybraæ opcjê ustawiamy > w ¿¹danej pozycji u¿ywaj¹c 
jemy naciskaj¹c  . Ekran LCD przyjmie postaæ:

BADANIE AUTO Z ANALIZA:
TAK
NIE
Je¿eli wybierzemy opcjê TAK to w badaniu automatycznym po wydruku wszystkich
odprowadzeñ EKG aparat samoczynnie rozpocznie analizê zapamiêtanego przebiegu i wypisze wyniki obliczeñ. W przypadku opcji NIE po wydruku odprowadzeñ EKG w
trybie AUTO aparat powraca do stanu pocz¹tkowego. Przeprowadzenie analizy bêdzie mo¿liwe w dowolnej chwili po naciniêciu

.

Aby wybraæ opcjê ustawiamy > w ¿¹danej pozycji u¿ywaj¹c 

. Wbór akceptu-

jemy naciskaj¹c  . Ekran LCD przyjmie postaæ:

INTERPRETACJA EKG:
TAK
NIE
Je¿eli wybierzemy opcjê TAK (dotyczy aparatów z interpretacj¹) to po przeprowadzeniu obliczeñ i wydruku tabeli drukowana jest s³owna interpretacja oceniaj¹ca przebieg EKG. Opcja NIE wy³¹cza interpretacjê.
. Wbór akceptuAby wybraæ opcjê ustawiamy > w ¿¹danej pozycji u¿ywaj¹c 
jemy naciskaj¹c  . Ekran LCD przyjmie postaæ:
Model A

WYDRUK W TRYBIE AUTO:
OK
5s
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Model B

WYDRUK W TRYBIE AUTO:
5s
W modelu A naciskaj¹c 
 wybieramy pozycjê czasu wydruku, a nastêpnie
u¿ywaj¹c   ustawiamy d³ugoæ wydruku pojedynczego odprowadzenia. Wybór
akceptujemy ustawiaj¹c wskanik > w pozycji OK i naciskamy   przechodz¹c do
nastêpnego parametru. W modelu B wpisujemy czas z klawiatury. W momencie
naciniêcia   ekran przyjmuje postaæ:

FILTRACJA IZOLINII:
TAK
NIE
Je¿eli wybierzemy opcjê TAK, to przebiegi EKG bêd¹ poddawane filtracji linii
izoelektrycznej eliminuj¹cej jej p³ywanie. Opcja NIE wy³¹cza ten filtr.
Aby wybraæ opcjê ustawiamy > w ¿¹danej pozycji u¿ywaj¹c 
. Wybór
akceptujemy naciskaj¹c  . Ekran LCD przyjmie postaæ:

FILTR SIECIOWY:
50 Hz
60Hz
Wybór okrela czêstotliwoæ filtru zak³óceñ sieciowych. Nale¿y ustawiæ wartoæ w³aciw¹ dla czêstotliwoci sieci zasilaj¹cej. Aby wybraæ opcjê ustawiamy > w ¿¹danej
pozycji u¿ywaj¹c 
postaæ:

. Wybór akceptujemy naciskaj¹c  . Ekran LCD przyjmie

Naciskaj¹c 
 wybieramy po¿¹dan¹ gruboæ linii drukowanego przebiegu EKG.
Wybór akceptujemy  . Ekran LCD przyjmuje postaæ:
Model A
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Model B

W modelu A za pomoc¹ kursorów kierunkowych wybieramy parametr, który bêdzie
zmieniany strza³kami  . Ustawiamy ¿¹dan¹ wartoæ, nastêpnie przy pomocy  
znak > ustawiamy w pozycji OK. i naciskamy  .
W modelu B wpisujemy czas za pomoc¹ klawiatury alfanumerycznej, podajemy tylko
godzinê i minutê oddzielone spacj¹. Sekundy ustawiane s¹ automatycznie. W momencie naciniêcia   ekran LCD przyjmuje postaæ:
Model A

Model B

Ustawienia daty dokonujemy analogicznie jak ustawienia czasu.
Po naciniêciu   ekran LCD przyjmuje postaæ:

KLASA FAX MODEMU:
2
2.0
NOKIA OFF
Ustawienie klasy modemu dostosowuje format wysy³anych danych do trybu obs³ugiwanego przez pod³¹czony modem. Pozycja OFF wy³¹cza tryb komunikacji z modemem.
Wybór akceptujemy   aparat przechodzi do stanu pocz¹tkowego. Ekran LCD przyjmie postaæ:

7. TRANSMISJA EKG PRZEZ TELEFON
Aby przes³aæ badanie przy u¿yciu fax modemu nale¿y przygotowaæ:
- aparat AsCARD z kablem modemowym RS (produkowanym przez Aspel),
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- modem pracuj¹cy jako fax w klasie 2 lub 2.0,
- telefon pod³¹czony do linii telefonicznej.
W celu wys³ania danych EKG modem musi mieæ mo¿liwoæ pracy jako fax w klasie 2
lub 2.0. Sprawd klasê modemu, który u¿ywasz, w jego instrukcji obs³ugi. Ustaw tê
sam¹ klasiê w aparacie AsCARD - patrz Program konfiguracja aparatu.Pod³¹cz modem do elektrokardiografu za pomoc¹ kabla modemowego RS oraz do linii telefonicznej. Upewnij siê czy w pamiêci jest zachowane badanie automatyczne.
. Ekran LCD przyjmie postaæ.

Nacinij

Model A i C
Po zakoñczeniu inicjalizacji modemu pojawi siê:

PO USLYSZENIU SYGNALU FAX

NACISNIJ KOPIA

Wybierz numer faxu z klawiatury telefonicznej. Po us³yszeniu sygna³u fax" nacinij
.
Model B i D
(dla faxu odbiorczgo dzia³aj¹cego w trybie automatycznym)
Po zakoñczeniu inicjalizacji modemu pojawi siê:

FAX:
Wybierz numer faxu z klawiatury alfanumerycznej aparatu EKG. Aby zakceptwaæ
wcinij klawisz Enter  . Po sygnale fax kopia badania wysy³ana jest automatycznie.
Model B i D
(dla faxu odbiorczgo dzia³aj¹cego w trybie rêcznym)
Po zakoñczeniu inicjalizacji modemu pojawi siê:
di

FAX:

splay

Wcinij Enter  . Nastêpnie postêpuj jak w modelu A.
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Po us³yszeniu po³¹czenia rozpoczyna siê transmisja sygna³u EKG. Odpowiedni komunikat pojawia siê na ekranie. Po zakoñczeniu transmisji ekran przyjmie postaæ:

Transmisjê mo¿na przerwaæ w dowolnym momencie naciskaj¹c

. W przypad-

ku jakiegokolwiek b³êdu w transmisji na ekranie pojawi siê komunikat:

8. BADANIE SPIROMETRYCZNE
Aby wykonaæ badanie spirometryczne nale¿y nacisn¹æ

. Ekran przyjmie po-

staæ:

Wybraæ za pomoc¹ kursorów kierunkowych (model A) ¿¹dane dane pacjenta pos³uguj¹c siê strza³kami   i 
. Znak > wskazuje w obrêbie, której opcji mo¿emy dokonaæ wyboru, (np. przesuwaj¹c znak > kursorem kierunkowym   pod
opcje wiek i u¿ywaj¹c kursorów kierunkowych   mo¿emy wybraæ po¿¹dany wiek
pacjenta). Podobnie ustalamy ¿¹dane parametry dla p³ci i wzrostu. Naciskamy przycisk

. Ekran przyjmie postaæ z ustalonymi wczeniej parametrami.

Pacjent wykonuje wydech, a po zakoñczeniu wydechu aparat automatycznie drukuje
raport z przeprowadzonego badania, który zawiera:
- krzyw¹ przep³ywu - objêtoæ,
- krzywa objêtoci w czasie,
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- FVC - natê¿ona pojemnoæ ¿yciowa p³uc,
- FEV 1,0 - natê¿ona objêtoæ wydechowa p³uc po 1 sekundzie wydechu,
- PEF - szczytowy przep³yw wydechowy,
- MEF 25,
- MEF 50,
- MEF 75 - maksymalny przep³yw wydechowy w momencie, gdy do koñca
forsownego wydechu pozosta³o odpowiednio 25%, 50% i 75% FVC.
Je¿eli w pamiêci aparatu znajduje siê wykonane badanie to po naciniêciu
nastêpuje wydruk kopii badania spirometrycznego. Chc¹c powróciæ do trybu EKG
naciskamy ponownie przycisk

.

9. BADANIE WYSI£KOWE
Elektrokardiograf AsCARD A4 umo¿liwia wykonywanie prób wysi³kowych na cyklometrze rowerowym CRG-100. Aparat musi mieæ zainstalowane oprogramowanie
umo¿liwiaj¹ce wykonanie badania wysi³kowego. Je¿eli twój elektrokardiograf nie
posiada odpowiedniego oprogramowania skontaktuj siê ze sprzedawc¹.
Aby wykonaæ badanie wysi³kowe nale¿y w³¹czyæ zasilanie elektokardiografu a nastêpnie zasilanie cykloergometru.
Nale¿y starannie pod³¹czyæ elektrody do pacjenta. Sposób pod³¹czenia elektrod
i kabla pacjenta ma bardzo du¿y wp³yw na jakoæ uzyskiwanych zapisów EKG podczas wysi³ku.
Model A i C
Nacinij

Ekran przyjmuje postaæ:

Za pomoc¹ kursorów kierunkowych nale¿y wybraæ ¿¹dany parametr protoko³u po. Znak > wskazuje w obrêbie której opcji
s³uguj¹c siê strza³kami   i 
mo¿emy dokonywaæ wyborów (np. przesuwaj¹c znak > kursorem kierunkowym
  pod opcjê obci¹¿enie i u¿ywaj¹c kursorów kierunkowych   mo¿emy wybraæ
po¿¹dan¹ wartoæ mocy). Podobnie ustalamy ¿¹dane parametry przyrostu mocy
oraz czasu etapu. Po ustawieniu parametrów protoko³u znak > ustawiamy w pozycji OK. i naciskamy  . Ekran przyjmuje postaæ:

29

AsCARD A4

Za pomoc¹ kursorów kierunkowych nale¿y wybraæ ¿¹dane dane pacjenta pos³ugu. Znak > wskazuje w obrêbie której opcji mo¿emy
j¹c siê strza³kami   i 
dokonywaæ wyborów, (np. przesuwaj¹c znak ">" kursorem kierunkowym   pod opcje
wiek i u¿ywaj¹c kursorów   kierunkowych mo¿emy wybraæ po¿¹dany wiek pacjenta). Podobnie ustalamy wagê pacjenta. Po ustawieniu danych pacjenta znak > ustawiamy w pozycji OK. i naciskamy  .
Po zakoñczeniu wprowadzania danych pacjenta (nale¿y obowi¹zkowo wprowadziæ
wiek dla obliczenia PMHR i wagê dla obliczenia MET) aparat sprawdza poprawnoæ
po³¹czenia z cykloergometrem CRG-100 (o ile w konfiguracji aparatu ustawiona jest
wspó³praca z CRG-100). Przy prawid³owej komunikacji ekran przyjmuje postaæ:

Model B i D
Nacinij

Ekran przyjmuje postaæ:

Nale¿y wprowadziæ pocz¹tkow¹ wartoæ mocy dla pierwszego etapu. Wprowadzon¹
wartoæ akceptuje siê naciskaj¹c

. Ekran przyjmuje postaæ:

Nale¿y wprowadziæ wartoæ mocy o jak¹ bêdzie zmienia³o siê obci¹¿enie w ka¿dym
etapie wysi³ku. Wprowadzon¹ wartoæ akceptuje siê naciskaj¹c
muje postaæ:
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Nale¿y wprowadziæ czas pojedynczego etapu tj. czas, po którym zostanie zmienione
obci¹¿enie i zostan¹ zarejestrowane automatycznie przebiegi EKG z 12 odprowadzeñ.
Wprowadzon¹ wartoæ akceptujemy naciskaj¹c

. Aparat przechodzi w stan wpro-

wadzania danych pacjenta. Ekran przyjmie postaæ:

Sposób wprowadzanie danych pacjenta w aparatach z klawiatur¹ alfanumeryczn¹
opisany jest w rozdziale 10.
Aby rozpocz¹æ badanie wysi³kowe nale¿y wcisn¹æ klawisz

. Przy prawid³owej

komunikacji ekran przyjmuje postaæ:

W przypadku b³êdu w komunikacji ekran przyjmuje postaæ:

Naciniêcie dowolnego przycisku powoduje przejcie do pracy w trybie elektrokardiografu. Aby powróciæ do opcji badania wysi³kowego nale¿y ponownie nacisn¹æ
klawisz

.

Po ustawieniu rodzaju wysi³ku nale¿y przyst¹piæ do wykonania badania spoczynkowego. Nale¿y nacisn¹æ

. Aparat wykonuje badanie automatyczne analogicz-

nie jak w trybie elektrokardiografu. Po zakoñczeniu badania automatycznego mo¿na
przyst¹piæ do rozpoczêcia próby wysi³kowej. Naciskamy

. Ekran przyjmuje

postaæ:

BADANIE WYSILKOWE:
>TAK
NIE
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Wybran¹ opcjê akceptujemy naciskaj¹c

. Rozpoczyna siê próba wysi³kowa

a ekran przyjmuje postaæ:

W czasie trwania próby wysi³kowej na ekranie wywietlana jest aktualna wartoæ rytmu
HR, czas trwania wysi³ku oraz moc obci¹¿enia. W dowolnym momencie mo¿na dokonaæ rejestracji EKG wybranych odprowadzeñ. Mo¿na tak¿e dokonaæ zmian parametrów rejestracji tj. prêdkoci, czu³oci, iloci rejestrowanych kana³ów oraz wyboru grupy
do rejestracji (analogicznie jak w trybie elektrokardiografu). Po zakoñczeniu etapu elektrokardiograf dokona automatycznie rejestracji 12 odprowadzeñ EKG. Wydruk EKG
poprzedzony jest wypisaniem nastêpuj¹cych danych:
- czasu wysi³ku,
- numeru etapu,
- mocy obci¹¿enia,
- aktualnej czêstoci akcji serca HR,
- PMHR (maksymalnej dla wieku czêstoci akcji serca),
- %PMHR,
- MET (metaboliczny ekwiwalent).
Po zakoñczeniu wydruku zostanie zmieniona moc obci¹¿enia co sygnalizowane jest
akustycznie. W celu przerwania próby wysi³kowej nale¿y nacisn¹æ

. Ekran

przyjmuje postaæ:

BADANIE POWYSILKOWE:
>TAK
NIE
Wybran¹ opcjê akceptujemy naciskaj¹c

. Rozpoczyna siê próba powysi³ko-

wa (czas regeneracji). Ekran przyjmuje postaæ:

W czasie trwania próby powysi³kowej na ekranie wywietlana jest aktualna wartoæ
rytmu HR, czas regeneracji. W dowolnym momencie mo¿na dokonaæ rejestracji
EKG wybranych odprowadzeñ. Mo¿na tak¿e dokonaæ zmian parametrów rejestracji
tj. prêdkoci, czu³oci, iloci rejestrowanych kana³ów oraz wyboru grupy do rejestracji (analogicznie jak w trybie elektrokardiografu). Po zakoñczeniu etapu elektrokardiograf dokona automatycznie rejestracji 12 odprowadzeñ EKG. Wydruk EKG po32
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przedzony jest wypisaniem nastêpuj¹cych danych:
- czas regeneracji
- czêstoæ akcji serca HR.
W celu przerwania próby powysi³kowej nacinij

. Ekran przyjmuje postaæ:

KONIEC BADANIA:
>TAK
NIE
Wybran¹ opcjê akceptujemy naciskaj¹c

.

Drukowany jest raport koñcowy zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane:
- nazwisko i imiê pacjenta,
- wiek,
- wybrany protokó³ obci¹¿enia,
- czêstoæ akcji serca,
- têtno treningowe,
- czas wysi³ku,
- tolerowane obci¹zenie,
- szczytowe poch³anianie tlenu,
- metaboliczny ekwiwalent MET.

10. APARAT Z KLAWIATUR¥ ALFANUMERYCZN¥ (model B i D).
Aparat wyposa¿ony w klawiaturê alfanumeryczn¹ umo¿liwia wprowadzanie danych
pacjenta takich jak: imiê, nazwisko, ID, wiek, wzrost, waga, p³eæ, cinienie krwi,
Zlecaj¹cy badanie, dodatkowo dwie linijki komentarza. Aby rozpocz¹æ wprowadzanie danych pacjenta nale¿y w trybie STOP nacisn¹æ klawisz ENTER. Ekran przyjmie
postaæ

Dane wprowadzane s¹ z klawiatury aparatu. Aby:
- skasowaæ ostatni znak - wcin¹æ klawisz

,

- wpisaæ polskie litery - jednoczenie wcin¹æ klawisz
- wprowadziæ cyfry - równoczenie wcin¹æ klawisz

i odpowiedni¹ literê,
i ¿¹dan¹ cyfrê,

- skasowaæ ¿¹dany parametr - jednoczenie wcisn¹æ klawisze

i

,
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- skasowaæ wszystkie dane pacjenta - jednoczenie wcisn¹æ klawisze

i

,
- zaakceptowaæ wprowadzone dane - wcisn¹æ klawisz
- wyjæ z trybu "wprowadzeñ" - nale¿y wcisn¹æ klawisz

lub inny klawisz funkcyj-

ny.

11. KONSERWACJA.
Do czyszczenia obudowy zaleca siê u¿ywaæ miêkkiej ciereczki, zwil¿onej roztworem
wody z myd³em.
NIE NALE¯Y U¯YWAÆ ROZPUSZCZALNIKÓW I INNYCH RODKÓW ¯R¥CYCH

12.WYPOSA¯ENIE APARATU.
elektrody koñczynowe - 4 sztuki (typ EKK),
elektrody przedsercowe - 6 sztuk(typ EPP),
kabel EKG - 1 szt,
przewód sieciowy - 1 szt,
papier o szerokoci 112 mm - 1 szt,
¿el - 1 szt.,
instrukcja obs³ugi - 1 szt,
karta gwarancyjna - 1 szt.

UWAGA: wszystkie akcesoria s¹ zawsze dostêpne w ASPEL.

13. JAK ZARADZIÆ TYPOWYM K£OPOTOM.
Aparat nie za³¹cza siê

Brak zasilania aparatu, roz³adowany
wewnêtrzny akumulator. Nale¿y pod³¹czyæ aparat do sieci zasilaj¹cej (sprawdziæ po³o¿enie wy³¹cznika sieciowego,
sprawdziæ bezpiecznik).

Aparat zatrzymuje siê podczas wydruku Akumulator wewnêtrzny jest roz³adowa-

ny Nale¿y pod³¹czyæ aparat do sieci zasilaj¹cej w celu na³adowania akumulatora.
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Mo¿liwy jest zapis z sieci zasilaj¹cej
Aparat sygnalizuje INOP

Nie pod³¹czona jedna z elektrod. Nale¿y
sprawdziæ u³o¿enie wszystkich elektrod.
Je¿eli dalej sygnalizowany jest "INOP" to
uszkodzony jest kabel pacjenta. Nale¿y
skontaktowaæ siê z serwisem.

Aparat sygnalizuje b³¹d "STROBÓW"

Aparat by³ przechowywany w zbyt niskiej
temperaturze. Nale¿y poczekaæ, a¿ temperatura wzronie do minimum +5°C.
Wpisano b³êdne dane do pamiêci aparatu. Nale¿y wykasowaæ pamiêæ RAM. Wy³¹cz zasilanie. W³¹cz zasilanie jednocze-

Brak wydruku w trybie AUTO

nie naciskaj¹c klawisz
Funkcja SPIRO - wydruk niezale¿ny
od wydechu pacjenta

Wpisano b³êdne dane do pamiêci aparatu. Nale¿y wykasowaæ pamiêæ RAM. Wy³¹cz zasilanie. W³¹cz zasilanie jednoczenie naciskaj¹c klawisz

Aparat sygnalizuje brak papieru

Na wywietlaczu LCD pojawia siê
znak  .

.

.

Nale¿y w³o¿yæ do pojemnika now¹ rolkê
papieru i podsun¹æ pod wa³ek napêdowy.
Sygnalizacja roz³adowania akumulatora.
Nale¿y przyst¹piæ do ³adowania.
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SPIS TRECI
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9
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12
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CONGRATULATIONS



We are pleased that you have chosen the AsCARD A4 electrocardiograph;

Choosing the services offered by ASPEL you have proved that
you do not approve compromise and you want the highest quality.

ASPEL has the pleasure to present the AsCARD A4 electrocardiograph which is a result of years of surveys and experiences gathered through close contact with our customers. You have chosen high
durability and efficiency as these are the features of AsCARD A4.

Read this Manual carefully as it includes guidelines concerning
the safe installation, use and maintenance and several practical instructions how to optimise this apparatus application.


Store this Manual for reference.
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1. APPLICATION
The electrocardiograph AsCARD A4 is a high quality unit, three, six and twelve channels
ECG unit which enables to make electrocardiogram in full 12 leads. The ECG unit
maintenance is very simple and the modern keyboard makes the operation much easier.
The record is made in manual or automatic mode with the possibility to make analysis
and interpretation. The unit can be supplied from the net with 230V voltage or from internal
accumulators built in the unit. The accumulator capacity makes possible to print about
60 examination in auto mode. Low magnitude and small size are the additional features
which enable easy transport. It is possible to carry out spirometry examinations and to
send ECG examination by fax with the use of this ECG unit. The electrocardiograph is
designed for carrying out ECG examinations at the patients home and in all health-care
institutions.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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The person operating the electrocardiograph ought to read the Operation Manual carefully before starting the unit operation.
The Operation Manual will help the user to operate and maintain electrocardiograph correctly.
The efficient functioning and fulfilling the tasks the user reaches after obeying
the Operation Manual descriptions.
It is forbidden to use the unit with a damaged patient cable.
Every repair ought to be made by Authorised Services.
The manufacturer is not responsible for any damages resulting from not obeying
the Operation Manual.
If the electrocardiograph is used in combination with other equipment assure that:
 all connections are in compliance with international IEC safety standards.
 all connected units are in compliance with IEC standards
If the above standards are not obey it can cause the safety hazard for which the
manufacturer is not responsible.
Electrocardiograph used together with a cardiostimulator or other electric stimulator do not cause any safety hazard of the patient or the user.

AsCARD A4
9.
The efficiency of the unit and accessories shall be periodically controlled
(min.
once a year). If there are any irregularities in functioning of the unit,
one shall
contact Authorised Service, every time when they appear.
10.
For the purpose of long-term archivisation it is requested to make copy of
printed examination (photocopy, scan). Termoactive paper is too sensitive
for
the
variable environmental conditions. It can have a result in illegibility of printout kept
for a long period.

1. 1 Description of unit.
The device is made up of modern microprocessor technology and all parts are
produced by reliable international companies. The unit has a thermal printer, equipped with a head of high resolution to print the ECG leads.
The cover made out of ABS resins and the membrane keyboard facilitates cleaning.

1.2 Picture of unit.
AsCARD A4

1. - paper box
2. - RS232 connection
3. - power supply socket
4. - switcher on/off
5. - LCD display
6. - keyboard
7. - patient cable socket
41

AsCARD A4

1. 3 Basic Technical Parameters

Parameter
Dimensions: (LxW xH)
[mm]
W eight : ca [kg]
Power supply
Power consumption:
[VA]
Internal accumulator
*HITACHI HP1,2-12
ECG leads
Sensitivity : [mm/mV]
Record speed : [mm/s]
Paper width : [mm]
Vertical record definition
: [point/mm]
Impedance [MΩ]
CMRR [dB]
Frequency range: [Hz]
Digital filters : [Hz]
LCD Display
Keyboard

Model A
310x230x66

AsCARD A4
Model B
Model C
310x230x66
310x230x66

Model D
310x230x66

2,6
230 V ± 10%
50 Hz ± 2%
max 20

2,6
230 V ± 10%
50 Hz ± 2%
max 20

2,7
230 V ± 10%
50 Hz ± 2%
max 20

2,7
230 V ± 10%
50 Hz ± 2%
max 20

12V 1,2 Ah

12V 1,2 Ah

12V 1,2 Ah

12V 1,2 Ah

12
2,5/5/10/20
5/10/25/50
112
8

12
2,5/5/10/20
5/10/25/50
112
8

12
2,5/5/10/20
5/10/25/50
112
8

12
2,5/5/10/20
5/10/25/50
112
8

>10
>100
0.05 ÷150

>10
>100
0.05 ÷150

>10
>100
0.05 ÷150

>10
>100
0.05 ÷150

50 and 25, 35

50 and 25, 35

50 and 25, 35

50 and 25, 35

2x24 marks

2x24 marks

function

alphanumeric

graphical
240x128
function

graphical
240x128
alphanumeric

*the accumulator is changeble by Authorised Service only.
Using safety:
- security class : I
- security degree :CF(EN 60601-1)
ECG input is secured against the defibrillating impulse.
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Fuses:
•
•

mains line
mains neutral

T500mA/L/250V
T500mA/L/250V

changeable by
the user

at the back side of the unit cover
•

battery charging B1

T6,3A/L/250V

changeable by
Authorised Service only

Attention !
The electrocardiograph AsCARD A4 is the unit belonging to the A class. If used in
households the unit may cause radio-waves disturbance. If the disturbance occurs the
user may be forced to take precautions and bear responsibility for them.
Electrocardiograph should be connected to single-phase electrical system with ground
connection.

1. 4. Manufacturer

ASPEL S. A.
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów / POLAND
tel. + 48 12 / 285 22 22, fax. + 48 12 / 285 30 3
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1. 5 Versions of unit.
AsCARD A4 is produced in four models A, B, C and D:

Software version:
* The measurements of complexes and waves time
* Interpretation (includes measurements)
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OPTIONS:
I  interpretation
IR interpretation and RS connection
The software versions are marked in the unit number.
The marking consists of:

Factory number

Year of production

Option

2. WORKING CONDITIONS
Working conditions of electrocardiograph AsCARD A4
- temperature +5 to + 40 °C
- relative humidity < 95%
- the air should not be polluted with corrosion ingredients.

3. FEATURES
The electrocardiograph AsCARD A4 allows the recording of 12 standard ECG leads.
The following modes are possible:
 3-channel manual record
this mode allows the recording of selected ECG lead. It is possible to set required record speed, sensitivity, filters on/off: 50 Hz (power supply disturbances), 25 Hz, 35 Hz
(muscular disturbances). It is possible to print one of four ECG leads I-II-III, aVR-aVLaVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6.
 6-channel manual record
this mode allows the recording of selected group of leads. It is possible to set required
record speed, sensitivity, filters on/off: 50 Hz (power supply disturbances), 25 Hz, 35 Hz
(muscular disturbances). It is possible to record one of two groups of leads - limb : I-II-IIIaVR-aVL-aVF and precardiac: V1-V2-V3-V4-V5-V6.
 12-channel manual record
this mode allows to record 12 leads I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6. It is possible to set required record speed, sensitivity, filters: 50 Hz (power supply disturbances),
25 Hz, 35 Hz (muscular disturbances).
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 automatic record
this mode allows the recording of 10 sec of ECG signal from all 12 leads in three, six
channel. It then allows an automatic analysis including time intervals, segment amplitude measurement and the calculation of the electric axes. The full report printout includes
ECG signal record, averaged P-QRS-T complexes, measurements and calculations
results. Record parameters are the same as in manual record.
 spirometry examination record
this mode allows the recording of the spirometry examination including Flow Volume
Capacity.
 copy of automatic record
this mode allows the recording of copy of automatic examination stored in the unit memory.
It is possible to print a few dozen examples of the examination on 112 mm.

3. 1 How to prepare AsCARD A4 to work
The mains operation:
Connect the electrocardiograph AsCARD A4 to the power source. Put the main cable to
the mains socket (3) placed on the back side the unit and to the power source 230V. The
unit is switched on/off with the use of the switcher (1) placed on the back side of the unit.
To switch the unit on press the

key. The display shows:

Internal accumulator operation.
If the unit hasnt been connected to the mains supply it works on internal accumulator.
The unit switches off after 3 min, if any key hast been pressed. To switch the unit on
again press the

key.

Note !
The internal accumulator starts to charge automatically once the unit has been connected to the mains and switched on with the use of on/off switcher.

46

AsCARD A4

1. The mains switcher
2. Fuse
3. The mains socket
4. RS socket

View of the back side of the unit

3. 2 How to put ECG paper into the unit.
To put the paper into the unit, remove the cover of the paper box then press the unit
power supply. OUT OF PAPER appears on the display. Put the roll inside the box and
slip the paper through the driving roller. The unit should take the paper automatically.
Then put the cover of the paper box on.

To prevent the linear head from pollution and the unit from blocking, it is necessary to
use thermoactive and dustfree paper, which is always available at Aspel.

Technical Specification of ECG paper:
- Kind of paper
- Kind and colour of overprint
- Width of paper
- Diameter of a roll of paper
- External diameter of the paper shaft

thermoactive, free of wax
millimetre net, orange
112 mm ± 1 mm
45 mm ± 1 mm
16 mm ± 0,5 mm
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Note !
The producer of electrocardiographs do not take the responsibility for any defects caused
by using the other kind of paper.
Power supply signalisation :
a) the mains
if the unit is connected to the net supply it is signalised on the display with 



b) accumulator
if the unit works on an internal accumulator, the switch on and start of auto and manual
examination are signalised with acoustic beep. If the   sign is dislayed it signalises
the accumulator discharge. The accumulator has to be charged for 12 hours.

!
There is a battery containing the lead in the
apparatus. Dont throw the used up
battery to a rubbish - bin! Subject
it to recycle according to the
obligatory regulations.

3. 3 Arrangement of the keys.
The arrangement of the keys is presented below:
Model A and C
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Function of the keys
power supply ON key
power supply OFF key
automatic examination start key
manual examination start key
stop paper key
rhythm key
choosing lead key
record sensitivity key
copy key
filters key
record speed key
registration mode choosing key
spirometry key
fax transmission key
Model B and D
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Model B and D have the additional keys
filter key of muscular disturbances
filter key of the mains disturbances
1mV pattern printout key
Menu - the configuration mode key
There are two kinds of LCD display:
Model A and B:
(2 lines x 24 marks) presents all the information needed in order to operate the unit.
The exampled display is shown below:

Model C and D:
Graphical LCD dislay presents 3 leads (I, II, III) and two text line with information
needed for unit operation. The exampled display is shown below:
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3. 4 Arrangements of the electrodes.
The electrocardiograph AsCARD A4 is equipped with a 10-electrode patients cable.
In order to receive 12 standard leads of Einthoven, Goldberger, Wilson, the electrodes should be attached in the following way:
Limb electrodes:
R - red
L - yellow
F - green
N - black

- right arm
- left arm
- left leg
- right leg

Precardiac electrodes :
C1;
C2;
C3;
C4;
C5;

white-red
white-yellow
white-green
white-brown
white-black

C6; white-violet

the fourth intercostal space on the right side of the sternum
the fourth intercostal space on the left edge of the ternum
half way between C2 and C4
the fifth intercostal space in the left central clavicular line
straight line from the C4 point perpendicularly to he left front
auxiliary line in the intersection point with this line.
at the same level as C5, but in left central auxiliary line.

I
II

C1

III
C2 IV
V C3

C6
C4

C5

How to clean the electrodes.
To clean the electrodes use a duster moistened with water and soap.
If the patient has been simultaneously connected to the several units, one should
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remember to estimate any possible risks that may have the result from leakage
current summating for each of used units.
Pay attention !
During the electrodes connection, the conducting parts of electrodes and patient cable
should not be in contact with each other or with other metallic parts, including ground
connection. The electrocardiogram shall appear in no longer than 10 seconds after defibrillator impulse.

4. EXAMINATION PERFORMANCE
4. 1 How to perform manual examination.
Switch on the unit with the use of the

key.

The display shows:

The unit supervises the electrodes contact with the patients body and signalises poor
contact with INOP.

When INOP is signalised, the ECG leads are printed as straight lines. It doesnt matter
which electrode is badly connected. Check the contact on each electrode. When done:
Choose the record speed
Choose the record sensitivity
Choose the lead to record
Choose the registration mode
Press the

key. The unit starts electrocardiogram registration - the chosen ECG

leads, speed, sensitivity and filters are presented on the display.
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During the electrocardiogram registration it is possible to change such parameters as:
- ECG leads
- record speed
- record sensitivity
- filters switching on or off
- record mode
Every parameters change is automatically described on the display and registered on
the electrocardiogram.
ECG registration lasts until the
Press the

key is pressed - then registration is broken off.

key to switch off the unit.

NOTE!
The unit switches off automatically. If the unit is battery operated and no keys are pressed or nothing is printed, it switches off after 3 minutes.
To switch the unit on press the

key.

4. 2 How to perform automatic examination.
Switch on the unit with the use of the

key. The display shows:

The unit supervises the electrodes contact with patients body and signalises poor contact with INOP,

When INOP is signalised, the ECG leads are printed as straight lines. It does not matter
which electrode is badly contacted. If the INOP is displayed the auto examination will not
be carried out. Check the electrodes contact before the examination start.
Choose the record speed (25, 50 mm/s can only be chosen)
Choose the record sensitivity
Choose the lead to record
Choose the registration mode
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Press the

key. The display shows:

The unit stores the ECG in the memory simultaneously from all 12 leads. After memorising 10 sec course, the unit starts the ECG printout (described before the examination
start). The length of ECG leads is described in the unit configuration.
The examination can be interrupted by pressing the

key.

If in configuration parameters the auto examination with analysis was set or during data
collecting the

key was pressed, the unit starts to calculate the ECG parame-

ters. The display shows:

After 20 sec. the unit starts to print the report including:
- P-QRS-T complex of the most numerous class with marking beginnings and ends of
segments. The lower line shows the class size. The record speed is always
50
mm/s.
- table with the values of segments amplitude in all leads
- written interpretation of P-QRS-T complexs calculated parameters.
After finishing the printout the unit goes back to the beginning position:

NOTE!
The measurement results are reliable if on the QRS class representative record the
beginnings and ends of segments are marked correctly and the number of detected
complexes is >2.
Press the
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4. 3 How to perform copy of automatic examination
Switch on the unit with the use of

key. The display shows:

Choose the record speed
Choose the record sensitivity
Choose the registration mode
Press the

key. If there is any correct auto examination in the memory the

display shows:

EXAMINATION
NR 5
10:20:00
00.12.15
The unit memorises 10 last automatic examinations.
If there is the examination in the unit memory, the time and date are displayed in the
second line. To change the number of the examination use of  , .keys.
To print memorised examination simply press the

WAIT
10:20:00

key. The display shows:

NR 5
00.12.15

The unit starts to print the memorised electrocardiogram in the mode described before
the print start. The duration of ECG leads is described in the unit configuration. Examination can be interrupted by pressing the

key.

If in configuration parameters the auto examination with analysis was set, then the unit
starts to print its results. When the printout is finished the unit comes back to the start
position. The display shows:

EXAMINATION
NR 5
10:20:00
00.12.15
To escape from copy mode, press the

key. The display show:
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Press the

key to switch off the unit.

4. 4 How to record the rhythm
Switch on the unit with the use of

Press the

key. The display shows:

key. The unit goes into the rhythm mode. The display shows:

STOP
25 mm/s

10 mm/mV

HR=60

Choose the record speed
Choose the record sensitivity
Press

key. The unit starts the registration of I, II ECG leads and the values of

heart rate frequency HR.
The registration lasts till the

key has been pressed.

To escape from rhythm mode, press the

Press the

key. The display show:

key to switch off the unit.

5. HOW TO CHANGE REGISTRATION PARAMETERS
Switch on the unit with the use of the

key.

The display shows the parameters set before switching off the unit.

Information showing on the display is printed on the paper as description of registered
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ECG leads. Every parameters change, during the registration, causes the print of
ECG status on the printout.
The change of sensitivity, leads or filters causes additional printout of 1 mV pattern.
5.1 Record speed.
It is possible to record in 5; 10; 25; 50 mm/s. The chosen value is presented on the
display. To change the speed use the

key.

5.2 Record sensitivity.
It is possible to set 2,5; 5; 10; 20 mm/mV record sensitivity. The chosen value is
presented on the display. To change the sensitivity use the

key. Every chan-

ge of the sensitivity, during the registration, causes the printout of 1mV pattern and
present status.
5.3 ECG leads.
To change the leads use the

key. The leads are changing from I to V6. Every

change of leads, during the registration, causes the 1mV pattern printout with the
leads description.

5. 4 Additional filter.
It is possible to set additional ECG signal:
50 Hz
mains disturbances filter
35 Hz
muscular disturbances filter
35 Hz/50 Hz
muscular and the mains disturbances filter
25 Hz
muscular disturbances filter
25 Hz/50 Hz
muscular and the mains disturbances filter
It is possible to choose 60 Hz instead of 50 Hz. It can be made in Configuration
mode - Mains filter (Chapter 6.).
Model A and C:
To change filter parameters use the

key.

Model B and D:
To switch 25, 35 Hz filter press the

key, to switch 50 Hz press the

key.
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5. 5 Registration mode.
It is possible to make ECG examination in below given modes:
3 channels sequenced printout of 3 leads
6 channels printout of 6 leads
12 channels printout of 12 leads
To change the modes use the

key.

3-channel

6-channel

12 channel

6. HOW TO CONFIGURATE THE UNIT PARAMETERS.
The electrocardiograph AsCARD A4 has a battery undercutting memory where is
written: the data describing the starting position of the unit (after switching the unit
on), the last automatic examination and report format.
The parameters relating to the configuration printout, isoline filtration and ECG examination type can be changed in configuration mode only.
The meaning of the keys are changed in configuration mode. Arrows placed on the
left side of the keys are used.
 to choose the option 
,

 to confirm  
 to cancel and exit from configuration mode  .
Switch off the unit with the
To enter the configuration mode:
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Model A and C:
Press the

key and the

key at the same time.

Model B and D:
Press the

key The display shows:

It is possible to set one of the languages given below.
The list of languages:
1.
ENGLISH
2.
POLSKI
3.
DEUSTCHE
4.
FRANCAIS
5.
ITALIANO
6.
ESPANOL
7.
HRVATSKI
8.
TURKCE
9.
CESKY
10.
ROMANA
11.
SLOVENSKY
12.
LATVIESU
To set the language use 
 key. Choose the required one using  , .keys, set
> mark using   key in OK possition and accept it with the use of   key.
Next parameter appears in Model B and D (alphanumeric keyboards):

ENTER SURGERY NAME
You can insert the Surgery name with the use of alphanumeric keyboard. The
description is printed once automatic examination is performed.
After pressing   key, the display shows:

It is possible to chose the mode of electrodes control connection: FULL or SIMPLIFIED (software ver. 1.43 and next).
The FULL INOP CONTROL - the unit automatically controls the isoelectric line
position. If any of electrode is badly connected, the ECG recording is impossible.
After correcting the connection, the electrocardiogram appears within 3s.
The SIMPLIFIED option is used in the case if you want to carry out the ECG examination without connection of all the electrodes (e.g. only limb electrodes are connected).
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The SIMPLIFIED INOP CONTROL is possible only in manual record. In this option
the electrocardiograph controls the connection of the electrodes and signalises the
lack of connection with INOP. But the filters which controls the isoelectric line position are not switched on. In this setting electrocardiogram appears within 15s since
the last electrode has been connected. In model B it is possible to shorten that time
with the use of the

key.

,  keys. Set > mark in required position and accept with
To set the option use 
  key, then next parameter is shown.

If YES is chosen, then after all ECG leads that have been printed out in the automatic
examination, the unit will start the analysis of the memorised leads and the calculated results will be printed.
If NO is chosen in automatic examination mode, the ECG will be printed and the unit
will return to the start position.
To set the option use 
,  keys. Set > mark in required position and accept with
  key.
Next parameter appears on the display:

Option YES - after calculation and table printout the interpretation is printed. To
accept the choice press  , the unit goes to the next parameters.
,  keys. Set > mark in required position and accept with
To set the option use 
  key.
Model A and C:

AUTO MODE PRINTOUT
>OK
5 [s]
To set the option use   key. Choose the time using 
  key in OK position and accept with   key.
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Model B and D:

AUTO MODE PRINTOUT
5 [s]
Insert the time from the alphanumeric keyboard and press   key. The display shows:

Option YES causes ECG leads filtration.
Option NO switches off the filtration.
,  keys. Set > mark in required position and accept with
To set the option use 
  key, then next parameter is shown.

MAINS FILTER
> 50 Hz
60 Hz
To set the option use 
,  keys. Set > mark in required position and accept with
  key, then next parameter is shown.

To set the option use 
,  keys. Set > mark in required position and accept with
  key, then next parameter is shown.
Model A and C:

To set the time use 
,
 keys. Place > mark in hour then minute position. Set
the required time with the use of 
 keys. Then set > mark in OK position and
accept with   key.
Model B and D:
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To set the time use the keys on the alphanumeric keyboard. Set hour, press space
then set minutes. To accept the choice press  .
The display shows:
Model A and C:

Model B and D:

The date is set in the same way as time. Press   key. The display shows next
parameter:

FAX MODEM CLASS
>2
2.0
NOKIA

OFF

Setting the fax modem class allows to adjust the format of sending data to the mode
that fax modem uses. The OFF position switches the modem option off.
To set the option use 
,  keys. Set > mark in required position and accept with
  key. The display shows:

7. HOW TO TRANSMIT ECG EXAMINATION BY FAX
Switch on the unit with the use of

key.

To send ECG examination by fax you have to prepare:
- AsCARD unit with RS modem cable (produced by Aspel),
- modem that works like fax in class 2 or 2.0,
- telephone connected to the telephone line.
For the purpose of sending ECG data, the fax modem has to have the possibility to work
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in class 2 or 2.0. Check the class of the fax modem you use in its operation manual.
Set the same class in AsCARD unit - see Configuration mode, chapter 6.
Connect the fax modem to the electrocardiograph with the use of RS modem cable and
to the telephone line. Make sure that there is an auto examination saved in the unit.
Press the

key. The display shows:

Model A and C
After modem initialisation the display shows:

Choose the fax number with the use of telephone keyboard. If there is fax signal
given - press the

key.

Model B and D
(for the receiving fax working in auto mode)
After modem initialisation the display shows:

FAX :
Choose the fax number with the use of alphanumeric keyboard of ECG unit. Accept
with Enter   . If there is fax signal given - the copy of examination is sending
automatically.
Model B and D
(for the receiving fax working in manual mode)
After modem initialisation the display shows:

FAX :
Press Enter   and act like in Model A and C.
Next operations are the same for both models A and B.
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Sending ECG examination:

If the transmission is finished, the display shows:

The transmission can be interrupted at any time by pressing the

key. If there is

an error the display shows:

8. HOW TO PERFORM SPIROMETRY EXAMINATION
Put the spirometry attachment cable into the patient cable socket. Switch on the unit
with the use of the

key. The display shows:

To obtain spirometry option press the

key. The display shows:

Set the patient data with the use of 
,
 keys. Set > mark in required position
and set:
sex ( Male or Female), age, height with the use of 
 keys.
Press the
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Make expiration - the display shows:

The printout is made.
It is possible to carry out a copy of the spiro examination if it is any stored in the unit
memory.
To obtain the copy of spirometry examination press the
option. To return to ECG mode simply press the

key in the spiro

key.

9. THE UNIT WITH ALPHANUMERIC KEYBOARD - MODEL B, D.
9.1 How to insert the patient data.
The unit equipped with alphanumeric keyboard has the possibility to insert the
patient data such as: name, surname, age, height, sex.
1. To insert the patient data:
in STOP mode press Enter. The display shows:

It is possible to Insert the following patient data:
surname
- name
ID
- age
height
- weight
sex
- blood pressure
physician
1* (place for comments:
2* two lines)
To change the parameters press Enter. To leave from the mode press Esc.
2. To obtain the numbers press Shift and required number at the same time.
3. To accept press Enter  .
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4. To exit press Esc   or any functional key.
Use:
Enter
to insert the mode
Esc
to exit the mode
 
to delete the last letter
to delete one parameter (for example Surname)
Ctrl and  
Ctrl and Esc
to delete all of the patient data parameters

10. HOW TO MAINTAIN THE UNIT.
To clean the cover use a duster moistened with water and soap.
DO NOT USE SOLVENT AND CORROSIVE LIQUID ! ! !

11. ELECTROCARDIOGRAPH AsCARD A4 EQUIPMENT
1. Limb electrodes (EKK)* 4 pcs
2. Chest electrodes (EPP)* 6 pcs
3. ECG Patient cable - 1pc
4. Main cable - 1 pc
5. Paper 112 mm - 1 roll
6. ECG gel - 250 ml
7. Operation manual - 1 pc

* the electrodes (type EKK and EPP) and other accessories are always available at Aspel.
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12. TYPICAL PROBLEMS OF THE UNIT.
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