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Utilizarea acestui dispozitiv nu trebuie s\ substituie consultarea medicului.
Autodiagnosticarea poate fi periculoas\ [i poate înr\ut\]i problema.
Urma]i întotdeauna indica]iile medicului.
Consulta]i specifica]iile pentru a v\ familiariza cu limit\rile [i marjele de eroare ale
WristClinic™.
Seta]i echipamentul WristClinic™ s\ func]ioneze în modul cu mai mul]i utilizatori
^n cazul ^n care dispozitivul va fi folosit de mai multe persoane. Utiliza]i întotdeauna
acela[i num\r de utilizator când face]i m\sur\tori. Nu utiliza]i un num\r de utilizator
care este folosit de altcineva.
Nu folosi]i Medic4all WristClinic™ pentru sugari sau pentru persoane care nu-[i pot
exprima inten]iile.
Nu dezasambla]i [i nu modifica]i echipamentul WristClinic™. Orice modific\ri aduse
echipamentului anuleaz\ obliga]iile privind garan]ia [i contractul de service.
Dac\ apar probleme de func]ionare consulta]i furnizorul local. Nu încerca]i s\
repara]i personal echipamentul.
Nu utiliza]i WristClinic™ în alte scopuri decât pentru func]iile descrise în acest ghid
de utilizare.
Performan]ele echipamentului WristClinic™ pot sc\dea ^n oricare dintre
urm\toarele situa]ii:
		
- func]ionare în afara intervalului de temperatur\ [i umiditate precizat de
			 produc\tor
		
- depozitare în afara intervalului de temperatur\ [i umiditate precizat de
			 produc\tor
		
- [ocuri mecanice (de exemplu, c\derea de la în\l]ime)
		
- temperatura corpului sub temperatura mediului, în timp ce se efectueaz\
			 m\sur\tori de temperatur\
		
- mi[c\ri excesive
		
- m\surarea tensiunii arteriale dac\ circumferin]a ^ncheieturii mâinii este peste
			 valoarea recomandat\ de produc\tor
Avertismente [i precau]ii generale
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Scoate]i bateriile dac\ nu ve]i utiliza WristClinic™ pe o perioad\ mai mare de dou\
luni.
Conecta]i la WristClinic numai dispozitive recomandate ^n acest ghid. Nu cupla]i
niciun dispozitiv care func]ioneaz\ pe baz\ de curent electric de la re]ea
(100-240 V C.A.).
}ine]i echipamentul WristClinic™ la distan]\ de dispozitive cu emisii
electromagnetice, cum ar fi telefoanele mobile.
Nu depozita]i echipamentul WristClinic™ în locuri în care este expus direct la lumina
soarelui, la temperaturi ridicate sau umiditate excesiv\.
Pentru decizii de importan]\ medical\, pot fi necesare m\sur\tori suplimentare
^n afara celor furnizate de Medic4all WristClinic™.
Casarea acestui produs [i a bateriilor uzate trebuie efectuat\ în conformitate cu
reglement\rile na]ionale privind casarea [i reciclarea produselor electronice.
Tipurile de m\sur\tori medicale efectuate cu WristClinic™ difer\ în func]ie de
modelul dispozitivului.
Dispozitivul a fost proiectat [i produs pentru o durat\ de func]ionare îndelungat\.
Cu toate acestea, se recomand\ ca WristClinic™ s\ fie verificat o dat\ la doi ani,
pentru a asigura func]ionarea [i precizia corespunz\toare. Pentru între]inere lua]i
leg\tura cu furnizorul local.
M\sur\torile efectuate cu WristClinic™ se bazeaz\ pe puls. Dac\ ave]i pulsul foarte
slab sau neregulat este posibil ca dispozitivul s\ nu poat\ stabili precis tensiunea
arterial\.
Medic4all recomand\ s\ verifica]i precizia m\sur\torilor de temperatur\ ale
WristClinic™ o dat\ la doi ani apelând la un laborator profesionist.
M\sur\torile tensiunii arteriale efectuate cu sistemul de monitorizare wireless sunt
echivalente cu cele ob]inute de un observator instruit care utilizeaz\ metoda
de auscultare cu man[et\ / stetoscop, în limitele prescrise de Standardul Na]ional
American pentru sfigmomanometre manuale, electronice sau automate.
Aten]ie: substituirea unei componente cu una diferit\ de cea original\ poate duce la
erori de m\surare.

Avertismente [i precau]ii generale
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Conven]ii
Urm\toarele nota]ii conven]ionale sunt utilizate în tot cuprinsul acestui ghid:
Simbol

Descriere
Not\.

Informa]ie care descrie func]ii sau
instruc]iuni importante.

!

Aten]ie. Informa]ie c\reia trebuie s\-i
acorda]i aten]ie.

Prezentarea WristClinic™
Medic4all WristClinic™ este un dispozitiv revolu]ionar complex de monitorizare
medical\ de la distan]\ prin tehnologia wireless, pentru aplica]ii de telemedicin\ [i
îngrijire la domiciliu. Echipamentul permite interven]ii oportune, gestionarea îngrijirii
bolnavilor ^n st\ri acute [i cronice, automonitorizare, monitorizarea mai atent\
[i o mai bun\ ^ngrijire a pacien]ilor.
WristClinic™ v\ permite s\ efectua]i [i s\ transmite]i o gam\ larg\ de m\sur\tori
medicale, inclusiv:
Tensiunea arterial\
EKG cu o singur\ deriva]ie
Frecven]a cardiac\
Frecven]a respiratorie
Pulsoximetru (SpO2)
Regularitatea ritmului cardiac
Temperatura corpului
WristClinic™ m\soar\, stocheaz\ [i afi[eaz\ rezultatele m\sur\torilor [i transmite
wireless datele fiziologice prin Bluetooth printr-un PDA/Smartphone cu o aplica]ie
Mobile Gateway. Aplica]ia Mobile Gateway transmite datele prin comunica]ie Wi-Fi
sau celular\ unui centru de telemedicin\ de monitorizare sau într-un fi[ier medical web
în care este actualizat\ fi[a medical\ a pacientului.
Dac\ transmisia este întrerupt\, WristClinic™ stocheaz\ între 200 [i 800 de valori
citite (în func]ie de tipul m\sur\torilor) pentru a le transmite la o dat\ ulterioar\.
WristClinic™ v\ permite s\ v\ men]ine]i programul zilnic f\r\ întreruperi, asigurând
Prezentarea WristClinic™
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monitorizare acas\, la serviciu sau în aer liber.
WristClinic™ func]ioneaz\ cu pân\ la patru utilizatori. M\sur\torile sunt stocate
separat pentru fiecare utilizator.

Descrierea WristClinic™
Mai jos sunt prezentate diferitele componente ale WristClinic™.
Man[et\
Carcas\ termometru

Electrod ECG
Panou de afi[are
Buton memorie

Senzor SpO2
Buton
de navigare

Buton de setare

Punerea în func]iune
Înainte s\ începe]i s\ face]i m\sur\tori cu WristClinic™ efectua]i urm\toarele:
Introduce]i bateriile în dispozitivul WristClinic™. Pentru mai multe informa]ii
consulta]i pagina 8.
Familiariza]i-v\ cu diferitele op]iuni disponibile. Pentru mai multe informa]ii,
consulta]i Utilizarea afi[ajului [i a butoanelor WristClinic™ la pagina 9.
Seta]i limba, unit\]ile de temperatur\ [i num\rul de utilizatori pentru WristClinic™. 		
Pentru mai multe informa]ii consulta]i Configurarea WristClinic™ la pagina 10.
Dac\ utiliza]i echipamentul în modul cu mai mul]i
utilizatori, verifica]i dac\ WristClinic™ este setat
pe utilizatorul dorit înainte de a face m\sur\tori.
Num\rul de utilizator apare în col]ul din dreapta
jos al afi[ajului.

Introducerea bateriilor

Termometru

Butoanele WristClinic™
Pe echipamentul WristClinic™ sunt disponibile urm\toarele butoane:
Buton 		
		
		
		
		
		
		
		
		

Descriere
Ap\sa]i s\ge]ile stânga [i dreapta pentru a naviga
între diferitele op]iuni de pe afi[aj.
Ap\sa]i pentru a confirma selectarea op]iunii curente
de pe afi[aj sau pentru a anula opera]iunea de
m\surare în curs.
Ap\sa]i pentru a accesa m\sur\torile stocate în
memorie. Pentru mai multe informa]ii, consulta]i
Utilizarea func]iei de memorare la pagina 15.

Mai jos sunt men]ionate diferitele accesorii incluse ^n pachetul WristClinic™:
Sond\-termometru
Manta termic\
Dou\ baterii AAA de 1,5 V
Cutie pentru transportul dispozitivului
Ghid de utilizare pentru Medic4all WristClinic™ AIO-67BT (acest ghid)
Prezentarea WristClinic™
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Pentru a introduce bateriile dispozitivului WristClinic™:
1. Glisa]i capacul compartimentului bateriilor din
partea inferioar\ a WristClinic™ la stânga
pentru a deschide compartimentul.
2. Introduce]i dou\ baterii AAA dup\ cum este
indicat în figura din interiorul compartimentului
bateriilor.
3. WristClinic™ porne[te, pe afi[aj apare SELF TEST
(AUTOTESTARE) urmat de câteva verific\ri interne,
dup\ care WristClinic™ se opre[te automat.
4. Închide]i capacul compartimentului bateriilor.
Asigura]i-v\ c\ polaritatea (+/-) bateriilor este
corect\.

În condi]ii normale pute]i efectua, cu aproxima]ie, între 200 [i 800 de m\sur\tori
(în func]ie de tipul m\sur\torii) cu un set de baterii alcaline noi AAA cu durat\ de via]\
îndelungat\.

WristClinic
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Pentru a economisi energia bateriilor, opri]i WristClinic™ dup\ utilizare.

Dac\ utiliza]i echipamentul în modul cu mai mul]i
utilizatori, mai întâi vi se va solicita num\rul de
utilizator. Pentru instruc]iuni privind schimbarea
utilizatorilor consulta]i Selectarea [i schimbarea
utilizatorilor de la pagina 14.

WristClinic™ se închide automat dup\ 60 de
secunde de inactivitate.

Dac\ nu ve]i mai utiliza WristClinic™ timp de peste dou\ luni, scoate]i bateriile din
compartimentul bateriilor.
Re]ine]i c\, de fiecare dat\ când scoate]i bateriile, WristClinic™ ^nceteaz\ s\
func]ioneze [i este necesar s\-l seta]i din nou la ora corect\ dup\ ce introduce]i la loc
bateriile.
Pentru instruc]iuni privind setarea ceasului WristClinic™, consulta]i Setarea datei
[i a orei la pagina 12.

Utilizarea afi[ajului [i butoanelor WristClinic™
Aceast\ sec]iune descrie cum se porne[te WristClinic™ [i cum se utilizeaz\ panoul de
afi[are [i butoanele.

Pornirea WristClinic™
Pentru a porni WristClinic™:
Ap\sa]i tasta
sau tasta

.

WristClinic™ porne[te [i pe afi[aj poate ap\rea COMM CHECK (VERIFICARE COM.).
În timpul comunica]iilor prin Bluetooth cu gateway-ul, WristClinic™ afi[eaz\
urm\toarele indica]ii:
S - Se caut\ un gateway
C - Se conecteaz\ la un gateway
D - Se transfer\ date la gateway
Acest lucru indic\ faptul c\ este verificat\ comunica]ia între WristClinic™ [i gateway.
Dac\ se produce o eroare de comunica]ie, de exemplu, dac\ gateway-ul este închis
sau se afl\ în afara razei de acoperire, pe afi[aj apare NO DATA LINK (LIPS|
CONEXIUNE DATE), dup\ care apare primul element din meniul principal
WristClinic™, BLOOD PRESS. (PRES. ARTERIAL|).
Dac\ exist\ m\sur\tori medicale în memoria WristClinic™, care nu au fost transmise
înc\, WristClinic™ va încerca s\ le transmit\ în acest moment.
Punerea în func]iune
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Op]iunile meniului principal
În meniul principal sunt disponibile urm\toarele op]iuni:
Op]iune

Descriere

Pentru mai multe
informa]ii…

BLOOD PRESS.
(TENS. ARTERIAL|)

Permite m\surarea
tensiunii arteriale [i a
frecven]ei cardiace.

M\surarea tensiunii
arteriale [i a frecven]ei
cardiace la pagina 18

ECG (EKG)

Permite efectuarea unei
EKG cu o deriva]ie.

M\surarea EKG
la pagina 19

EKG and BREATH
(EKG {I RESPIRA}IE)

Permite efectuarea unei
EKG cu o deriva]ie [i
m\surarea frecven]ei
respiratorii.

M\surarea EKG [i a
frecven]ei respiratorii
la pagina 20

SpO2

Permite m\surarea
satura]iei de oxigen în
sânge [i a frecven]ei
cardiace.

M\surarea SpO2 [i a
frecven]ei cardiace
la pagina 23

TEMP

Permite m\surarea
temperaturii corpului.

M\surarea temperaturii
la pagina 23

SETTINGS (SET|RI)

Permite setarea num\rului Configurarea WristClinic™
de utilizatori, a limbii pentru la pagina 10
afi[aj [i a altor parametri.

OFF (OPRIT)

Opre[te WristClinic™.

Configurarea WristClinic™
Pentru a accesa meniul SETTINGS (SET|RI):
Ap\sa]i

pentru a naviga la SETTINGS (SET|RI) [i ap\sa]i

WristClinic

TM
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Op]iune

Descriere

Pentru mai multe
informa]ii…

7. Pe afi[aj apare PUSH SET TO ALTER (AP|SA}I SET PENTRU MODIFICARE).
8. Ap\sa]i din nou
pentru confirmare sau ap\sa]i
pentru anulare.
Limba de afi[aj este acum setat\ la limba selectat\.

LANGUAGE (LIMB|)

Permite setarea limbii de
afi[aj a WristClinic™.

Setarea limbii de afi[aj
la pagina 11

Setarea datei [i a orei

În meniul SETTINGS (SET|RI) sunt disponibile urm\toarele op]iuni:

Permite [tergerea tuturor
{tergerea memoriei
ERASE MEMORY
({TERGEREA MEMORIEI) m\sur\torilor din memorie. la pagina 15
SET DATE & TIME
(SETARE DAT| {I OR|)

Permite setarea datei [i a
orei pentru WristClinic™.

Setarea datei [i a orei
la pagina 12

1 OR 4 USERS
(1 SAU 4 UTILIZATORI)

Permite setarea
WristClinic™ pentru un
singur utilizator sau pentru
mai mul]i utilizatori.

Setarea modului de utilizare
la pagina 12

SERIAL NUMBER
(NUM|R DE SERIE)

Permite vizualizarea
num\rului de serie [i a
num\rului versiunii
hardware [i software al
WristClinic™.

Vizualizarea numerelor de
serie pentru WristClinic™
la pagina 13

Permite setarea unit\]ilor
SET TEMP UNITS
(SETARE UNIT|}I TEMP.) pentru m\surarea
temperaturii.

Setarea unit\]ilor de
temperatur\ la pagina 13

TECH MODE
(MOD TEHNIC)

Permite unui tehnician s\
acceseze WristClinic™ în
scopuri tehnice.

Modul tehnic la pagina 14

EXIT SETTINGS
(IE{IRE SET|RI)

Permite închiderea
meniului SETTINGS
(SET|RI) [i revenirea la
meniul principal.

Ie[irea din meniul
SETTINGS (SET|RI)
la pagina 14

Setarea limbii de afi[aj
WristClinic™ permite setarea limbii în care vizualiza]i informa]iile afi[ate.
Pentru setarea limbii de afi[aj:
5. În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga ^n LANGUAGE
(LIMB|) [i ap\sa]i
. Se afi[eaz\ limba curent\.
6. Ap\sa]i
pentru a selecta limba de afi[aj [i ap\sa]i
.
Punerea în func]iune
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Pentru ca m\sur\torile s\ fie înregistrate în ordine cronologic\ corect\ trebuie s\ seta]i
de la început WristClinic™ la data [i ora corecte.
De fiecare dat\ când comunic\ cu un gateway, WristClinic™ recep]ioneaz\ data
[i ora a[a cum apar pe PC sau pe ceasul Centrului de contact. Nu sunt necesare alte
ac]iuni.
De aceea, înainte s\ introduce]i bateriile în WristClinic™, verifica]i dac\ gateway-ul
func]ioneaz\. Imediat dup\ introducerea bateriilor, WristClinic™ va comunica cu
gateway-ul ob]inând ora curent\.
Urma]i pa[ii de mai jos dac\ WristClinic™ nu comunic\ cu niciun gateway:
Pentru setarea datei [i orei:
1. În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga la SET DATE &
TIME (SETARE DAT| {I OR|) [i ap\sa]i
.
Va ap\rea data: Month (Luna) (format de 3 litere), Day (Ziua) [i Year (Anul), cu luna
aprinzându-se intermitent.
2. Ap\sa]i
pentru a naviga la luna corect\ [i ap\sa]i
.
Luna este setat\ la valoarea selectat\ [i ziua se aprinde intermitent.
3. Ap\sa]i
pentru a naviga la ziua corect\ [i ap\sa]i
.
Ziua este setat\ la valoarea selectat\ [i anul se aprinde intermitent.
4. Ap\sa]i
pentru a naviga la anul corect [i ap\sa]i
.
Anul este setat la valoarea selectat\ [i apare ora (HH:MM), cu simbolurile pentru or\
aprinzându-se intermitent.
5. Ap\sa]i
pentru a naviga la ora corect\ [i ap\sa]i
.
Ora este setat\ la valoarea selectat\ [i simbolurile pentru minute se aprind intermitent.
6. Ap\sa]i
pentru a naviga la minutul corect [i ap\sa]i
.
Minutele sunt setate la valoarea selectat\ [i afi[ajul revine la op]iunea SET DATE &
TIME (SETARE DAT| {I OR|) din meniul SETTINGS (SET|RI).

Setarea modului de utilizare
WristClinic™ permite definirea modului de lucru cu un singur utilizator sau cu mai
mul]i utilizatori.
WristClinic

TM

Punerea în func]iune
AIO-67 Ghid de utilizare
12

!

De fiecare dat\ când comuta]i de la modul cu mai
mul]i utilizatori la modul cu un singur utilizator,
toate m\sur\torile din memorie sunt [terse.

Pentru setarea modului de utilizare:
1. În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga la 1 OR 4 USERS
(1 SAU 4 UTILIZATORI) [i ap\sa]i
.
Se afi[eaz\ modul de utilizare curent.
2. Ap\sa]i
pentru a selecta modul de utilizare SINGLE USER (UN SINGUR
UTILIZATOR) sau MULTIPLE USERS (MAI MUL}I UTILIZATORI) [i ap\sa]i
.
Va ap\rea PUSH SET TO ALTER (AP|SA}I SET PENTRU MODIFICARE).
3. Ap\sa]i
.
Va ap\rea CHANGING USERS NO (SE MODIFIC| NR. UTILIZATORI) [i num\rul de
utilizatori este setat conform modului selectat.

Pentru setarea unit\]ilor de temperatur\:
1. În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga la SET TEMP
UNITS (SETARE UNIT|}I TEMP.) [i ap\sa]i
.
Se afi[eaz\ unitatea de temperatur\ curent\.
2. Ap\sa]i
pentru a selecta unit\]ile de temperatur\ (TEMP IN ˚C sau
TEMP IN ˚F) [i ap\sa]i
.
Unit\]ile de temperatur\ sunt setate la valoarea selectat\.

Modul Tehnic
Modul Tehnic se adreseaz\ numai tehnicienilor
Medic4all.

Ie[irea din meniul SETTINGS (SET|RI)

Când aparatul este setat la modul cu mai mul]i utilizatori, num\rul de utilizator apare în
col]ul din dreapta jos al afi[ajului. Când WristClinic™ este pornit, dac\ se afl\ în modul
cu mai mul]i utilizatori, vi se va solicita s\ selecta]i utilizatorul curent. Pentru mai multe
informa]ii, consulta]i Selectarea [i schimbarea utilizatorilor la pagina 14.

Pentru a ie[i din meniul SETTINGS (SET|RI):
În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga la EXIT
SETTINGS (IE{IRE SET|RI) [i ap\sa]i
.
Afi[ajul revine la op]iunea SETTINGS (SET|RI) din meniul principal.

Vizualizarea numerelor de serie pentru WristClinic™

Selectarea [i schimbarea utilizatorilor

Utilizând WristClinic™ pute]i vizualiza num\rul de serie al dispozitivului [i numerele
pentru versiunile de hardware [i software.
Pentru vizualizarea numerelor de serie:
1. În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga la SERIAL
NUMBER (NUM|R DE SERIE) [i ap\sa]i
.
Va ap\rea num\rul de serie al dispozitivului (de ex., SN. 0007808177FD).
2. Ap\sa]i
pentru a vizualiza num\rul versiunii de hardware (de ex., HW 2003/
A1-14-A1)
3. Ap\sa]i
pentru a vizualiza num\rul versiunii de software (de ex., SW VER.
01.28).
4. Ap\sa]i
pentru a închide acest mod.

Când echipamentul este în modul cu mai mul]i utilizatori, m\sur\torile luate sunt
asociate automat cu utilizatorul care apare în col]ul din dreapta jos al afi[ajului.
Pentru selectarea unui num\r de utilizator:
1. Ap\sa]i
pentru a porni WristClinic™.
Va ap\rea SELECT USER X (SELECTARE UTILIZATOR X), unde X este num\rul de
utilizator curent.
2. Ap\sa]i
pentru a schimba num\rul la utilizatorul pentru care dori]i s\
efectua]i m\sur\torile [i ap\sa]i
.
Num\rul de utilizator apare eviden]iat în partea din dreapta jos a afi[ajului.

Setarea unit\]ilor de temperatur\
WristClinic™ v\ permite s\ seta]i unit\]ile în care este m\surat\ temperatura,
fie ˚C (Celsius), care este setarea implicit\, fie ˚F (Fahrenheit).
Punerea în func]iune
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Pentru a comuta la un utilizator diferit:
1. Ap\sa]i
pentru a naviga la OFF (OPRIT) [i ap\sa]i
.
WristClinic™ se opre[te.
2. Ap\sa]i
pentru a porni WristClinic™.
Va ap\rea SELECT USER X (SELECTARE UTILIZATOR X), unde X este num\rul de
utilizator curent.
WristClinic

TM
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3. Ap\sa]i
pentru a schimba num\rul utilizatorulului pentru care dori]i s\
efectua]i m\sur\torile [i ap\sa]i
.
Num\rul de utilizator apare eviden]iat în partea din dreapta jos a afi[ajului.

Instruc]iuni de utilizare

Func]ia de memorare permite vizualizarea m\sur\torilor anterioare care sunt stocate
în WristClinic™. În plus pute]i [terge din memorie toate m\sur\torile anterioare de
care nu mai ave]i nevoie folosind op]iunea [tergerea memoriei din SETTINGS MODE
(MOD SET|RI).

Înainte de a începe s\ utiliza]i WristClinic™ trebuie s\ a[eza]i corect man[eta
WristClinic™. Dup\ ce a]i a[ezat man[eta WristClinic™ corect la încheietura mâinii,
pute]i efectua urm\toarele m\sur\tori:
Tensiunea arterial\ [i frecven]a cardiac\
EKG
EKG [i frecven]a respiratorie
SpO2 [i frecven]a cardiac\
Temperatura

Accesarea m\sur\torilor pentru utilizatorul curent

Înf\[urarea man[etei WristClinic

Utilizarea func]iei de memorare

Pentru a accesa m\sur\torile utilizatorului:
1. Ap\sa]i
.
Va ap\rea prima m\sur\toare din memorie, urmat\ de data [i ora când a fost
efectuat\.
Dac\ nu exist\ m\sur\tori stocate în memorie, va
fi afi[at mesajul MEMORY EMPTY (MEMORIE
GOAL|).
2. Fiecare m\sur\toare din memorie apare pe dou\ ecrane separate. În primul ecran
sunt afi[ate tipul [i rezultatul m\sur\torii, iar în ecranul urm\tor, care apare automat la
câteva secunde dup\ primul ecran, sunt afi[ate data [i ora m\sur\torii.
3. Ap\sa]i
pentru a naviga prin m\sur\torile din memorie pentru utilizatorul
curent.
4. Ap\sa]i
pentru a ie[i din memorie.

{tergerea memoriei
1. În meniul SETTINGS (SET|RI) ap\sa]i
pentru a naviga la ERASE
MEMORY ({TERGERE MEMORIE) [i ap\sa]i
.
2. Pe afi[aj apare PUSH SET TO ERASE (AP|SA}I SET PENTRU {TERGERE).
Ap\sa]i
pentru a confirma.
3. Va ap\rea ERASE DONE ({TERGERE FINALIZAT|) [i m\sur\torile din memorie
sunt [terse.
4. Ap\sa]i
pentru a închide acest mod sau a[tepta]i 10 secunde.
Punerea în func]iune
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Pentru a efectua m\sur\tori precise cu WristClinic™ este necesar s\ înf\[ura]i
man[eta corect în jurul încheieturii mâinii.

!

Persoanele cu încheieturi sub]iri (circumferin]\
sub 14,5 cm) pot sim]i c\ man[eta nu e strâns\.
Nu for]a]i man[eta, acest lucru nu va afecta
m\surarea tensiunii arteriale.

A[eza]i man[eta WristClinic™ în a[a fel încât
electrozii pentru ECG de pe interiorul man[etei
(butoanele negre) s\ intre ferm în contact cu
pielea.
Pentru a a[eza man[eta WristClinic™ la încheietura mâinii:
1. Îndep\rta]i toate obiectele din jurul încheieturii
stângi, care trebuie s\ r\mân\ goal\.
2. A[eza]i man[eta peste încheietura stâng\,
cu degetul mare în sus. L\sa]i aprox. 1-2 cm
între man[et\ [i partea inferioar\ a palmei.
3. Trage]i man[eta în sus [i prinde]i banda
din Velcro ferm în jurul încheieturii.
Instruc]iuni de utilizare
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Afi[ajul WristClinic™ trebuie s\ fie cu fa]a spre
dumneavoastr\.

!

Nu prinde]i banda din Velcro foarte strâns în jurul
încheieturii, poate restric]iona circula]ia sângelui.

Pentru a ob]ine pozi]ia corect\:
1. A[eza]i-v\ [i sta]i cu spatele drept.
2. Relaxa]i corpul eliberând presiunea
din umeri [i bra]e.
3. Respira]i adânc de câteva ori.

Desfacerea man[etei WristClinic™
Pentru a desface man[eta WristClinic™:
Desface]i banda din Velcro din jurul încheieturii
mâinii [i scoate]i man[eta WristClinic™.

4. Asigura]i-v\ c\ WristClinic™ se afl\ la
nivelul inimii; a[eza]i bra]ele a[a cum este
indicat în imagine.

M\surarea tensiunii arteriale [i a frecven]ei cardiace

M\surarea tensiunii arteriale [i a frecven]ei cardiace
Înainte de a m\sura tensiunea arterial\:
Evita]i s\ mânca]i, s\ fuma]i sau s\ face]i sport timp de 30 de minute înainte de a v\
lua tensiunea arterial\.
A[eza]i-v\ [i sta]i cu spatele drept.
Relaxa]i-v\.
Respira]i adânc de câteva ori, apoi reveni]i la respira]ia normal\.
Nu v\ mi[ca]i [i nu vorbi]i în timp ce v\ lua]i tensiunea arterial\.
Pentru a m\sura tensiunea arterial\ corect,
asigura]i-v\ c\ a]i înf\[urat corect man[eta în jurul
încheieturii (consulta]i Înf\[urarea man[etei WristClinic
la pagina 16).

Ob]inerea pozi]iei corecte

!

O pozi]ie incorect\ poate duce la o m\surare
incorect\ a tensiunii arteriale cu WristClinic™.

Instruc]iuni de utilizare
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Pentru a m\sura tensiunea arterial\ [i frecven]a cardiac\:
Ap\sa]i
pentru a naviga la BLOOD PRESS (TENS. ARTERIAL|) [i ap\sa]i
.
Pe afi[aj apare --- /--- HR --- [i, câteva secunde mai târziu, man[eta începe s\ se
umfle. M\surarea dureaz\ în jur de 30 secunde, dup\ care man[eta se dezumfl\.

Anularea m\sur\rii
Man[eta poate începe s\ v\ strâng\. Nu v\ alarma]i, acest lucru este normal. Pute]i
opri m\surarea în orice moment [i pute]i reduce presiunea man[etei ap\sând butonul
.
M\surarea se opre[te dup\ câteva secunde [i pe afi[aj apare CHECK ABORTED
(VERIFICARE ANULAT|).

Vizualizarea rezultatelor m\sur\torii tensiunii arteriale [i a frecven]ei
cardiace
Pentru a vizualiza rezultatele:
Dup\ aproximativ 30 de secunde, man[eta se dezumfl\, WristClinic™ transmite
m\sur\torile [i pe afi[aj apare SENDING DATA (SE TRIMIT DATELE).
Dac\ dup\ aceea apare NO DATA LINK (LIPS| CONEXIUNE DATE), consulta]i
Depanarea la pagina 28.
Dup\ trimiterea m\sur\torilor, WristClinic™ va emite 3 sunete scurte.
Instruc]iuni de utilizare
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Rezultatul m\sur\torii apare automat pe afi[ajul WristClinic™, urmat de CHECK
DONE (VERIFICARE FINALIZAT|).
Rezultatul m\sur\torii este afi[at în urm\torul format:
Tensiunea sistolic\/ Tensiunea diastolic\ (mmHg) HR Frecven]a cardiac\
(b\t\i/minut), (de ex., 129 / 89 HR 65)
Pentru a reveni la meniul principal:
Ap\sa]i orice tast\ pentru a reveni la BLOOD PRESS (TENS. ARTERIAL|) în
meniul principal.
WristClinic™ se închide automat dup\ 60 de
secunde de inactivitate.

Anularea m\sur\rii
Pentru a anula m\surarea:
Ap\sa]i
înainte de finalizarea m\sur\rii.
Pe afi[aj apare CHECK ABORTED (VERIFICARE ANULAT|).

Vizualizarea rezultatelor EKG
Rezultatul m\sur\rii EKG este transmis automat la gateway. Rezultatele nu sunt
afi[ate pe WristClinic™ când m\surarea este finalizat\. Pe afi[aj apare CHECK DONE
(VERIFICARE FINALIZAT|) [i WristClinic™ emite 3 sunete scurte.
Pute]i vizualiza rezultatul m\sur\rii EKG în fi[a medical\ Web (dac\ este cazul).
Pentru a reveni la meniul principal:
Ap\sa]i orice tast\ pentru a reveni la meniu.

M\surarea EKG
Pentru a v\ m\sura corect ECG-ul, asigura]i-v\
c\ a]i înf\[urat corect man[eta în jurul încheieturii
mâinii, astfel încât cei 4 electrozi de pe interiorul
man[etei s\ intre ferm în contact cu pielea
neacoperit\.
Pentru a efectua m\surarea EKG:
1. Ap\sa]i
pentru a naviga la EKG [i ap\sa]i
.
Pe afi[aj apare PLACE FINGER (PUNE}I DEGETUL).
2. Pune]i degetul ar\t\tor al mâinii drepte pe electrodul
EKG aflat deasupra butonului
.
WristClinic™ detecteaz\ degetul [i m\surarea începe.
Cronometrul ^ncepe num\r\toarea invers\ de la 45 de secunde.
Evita]i s\ mi[ca]i degetul [i nu aplica]i presiune
excesiv\ când pune]i degetul pe electrodul EKG.
Nu v\ mi[ca]i [i nu vorbi]i în timp ce efectua]i
m\surarea EKG.

WristClinic™ se închide dup\ 60 de secunde de
inactivitate.

M\surarea EKG [i a frecven]ei respiratorii
Pentru a v\ m\sura corect EKG-ul, asigura]i-v\ c\
a]i înf\[urat corect man[eta în jurul încheieturii,
astfel încât cei 4 electrozi de pe interiorul man[etei
s\ intre ferm în contact cu pielea neacoperit\.
Pentru a efectua m\surarea EKG [i a frecven]ei cardiace:
1. Ap\sa]i
pentru a naviga la ECG AND BREATH (EKG {I RESPIRA}IE) [i
ap\sa]i
.
Pe afi[aj apare PLACE FINGER (PUNE}I DEGETUL).
2. A[eza]i WristClinic™ în partea superioar\ a abdomenului.

Dac\, timp de 20 de secunde, nu se detecteaz\ degetul sau cei 4 electrozi afla]i pe
interiorul man[etei, pe afi[aj apare CHECK FAILED (VERIFICARE E{UAT|).
Pentru instruc]iuni, consulta]i Depanarea la pagina 28.
Instruc]iuni de utilizare
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3. Pune]i degetul ar\t\tor al mâinii drepte pe electrodul EKG
aflat deasupra butonului
.
WristClinic™ detecteaz\ degetul [i m\surarea începe.
Cronometrul ^ncepe num\r\toarea invers\ de la 50 de secunde.

WristClinic™ se închide dup\ 60 de secunde de
inactivitate.

M\surarea SpO2 [i a frecven]ei cardiace
Evita]i s\ mi[ca]i degetul [i nu aplica]i presiune
excesiv\ când pune]i degetul pe electrodul EKG.
Nu v\ mi[ca]i [i nu vorbi]i în timp ce efectua]i
m\surarea EKG.
Udarea pielii în locul unde este atins\ de electrozii
EKG cu ap\ de la robinet sau cu orice solu]ie
comercial\ pentru electrozi îmbun\t\]e[te în
general calitatea semnalului EKG. Aceast\
procedur\ se recomand\ pacien]ilor cu piele uscat\.

Dac\ timp de 20 de secunde nu se detecteaz\ degetul sau cei 4 electrozi afla]i pe
interiorul man[etei, pe afi[aj apare CHECK FAILED (VERIFICARE E{UAT|).
Pentru instruc]iuni, consulta]i Depanarea la pagina 28.

Anularea m\sur\rii
Pentru a anula m\surarea:
Ap\sa]i
înainte de finalizarea m\sur\rii.
Pe afi[aj apare CHECK ABORTED (VERIFICARE ANULAT|).

Vizualizarea rezultatelor m\sur\rii ECG [i a frecven]ei respiratorii
Rezultatele m\sur\rii EKG [i a frecven]ei respiratorii sunt transmise automat la
gateway. Rezultatele nu sunt afi[ate pe WristClinic™ când m\surarea este finalizat\.
De asemenea, pute]i vizualiza rezultatul m\sur\rii EKG [i a frecven]ei respiratorii în
fi[a medical\ web.
Pe afi[aj apare CHECK DONE (VERIFICARE FINALIZAT|) [i WristClinic™ emite
3 sunete scurte.
Pentru a reveni la meniul principal:
Ap\sa]i orice tast\ pentru a reveni la meniu.
Instruc]iuni de utilizare
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Încerca]i s\ acoperi]i complet senzorul SpO2 cu
degetul, astfel încât s\ nu p\trund\ lumin\ din
exterior.

Pentru a efectua m\surarea SpO2:
1. Ap\sa]i
pentru a naviga la SpO2 [i ap\sa]i
.
Pe afi[aj apare PLACE FINGER (PUNE}I DEGETUL).
Pune]i cu grij\ degetul ar\t\tor al mâinii drepte
pe senzorul SpO2. Evita]i s\ mi[ca]i degetul.
Pe afi[aj apare SpO2 --- % HR ---. Dup\ câteva secunde
vor ap\rea SpO2 [i HR (frecven]a cardiac\). Datele
m\sur\torilor sunt actualizate la fiecare 6 secunde.
M\sur\torile dureaz\ în jur de 30 de secunde.
Numai rezultatul ultimei m\sur\ri este stocat [i transmis la gateway.

!

Dac\ degetul vi se albe[te (circula]ia sângelui
este obstruc]ionat\) ^nseamn\ c\ ap\sa]i prea
tare. Aplica]i mai pu]in\ presiune.

Dac\ SpO2 nu este detectat, SpO2 --- % r\mâne pe afi[aj pân\ la finalizarea
m\sur\torii, dup\ care apare MEASUREMENT FAILED (M|SURARE E{UAT|).

Anularea m\sur\rii
Ap\sa]i
înainte de finalizarea m\sur\rii.
Pe afi[aj apare CHECK ABORTED (VERIFICARE ANULAT|).

Instruc]iuni de utilizare
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Vizualizarea rezultatelor pentru m\surarea SpO2 [i a frecven]ei
cardiace
Dup\ câteva secunde vor fi afi[ate procentul satura]iei de oxigen (SpO2) [i frecven]a
cardiac\ (HR). Rezultatele afi[ate sunt actualizate la fiecare 6 secunde.
Când m\surarea a fost finalizat\, sunt transmise ultimele date de m\surare reu[ite [i
apare SENDING DATA (SE TRIMIT DATELE).
Dup\ trimiterea m\sur\torilor, WristClinic™ emite 3 sunete scurte [i rezultatele
m\sur\torilor apar automat pe afi[ajul WristClinic™. Rezultatele ultimelor m\sur\tori
reu[ite (de ex., SpO2 97% HR 67) [i CHECK DONE (VERIFICARE FINALIZAT|) sunt
afi[ate alternativ.

M\surarea SpO2 [i a frecven]ei cardiace cu un pulsoximetru extern
pentru deget
Pentru a efectua m\sur\tori SpO2 pe o anumit\ perioad\, pute]i conecta un
pulsoximetru extern pentru deget la WristClinic™ (dac\ este cazul).
Pentru a efectua m\surarea SpO2:
1. Conecta]i pulsoximetrul extern pentru deget la conectorul marcat SpO2 pe partea 		
lateral\ a WristClinic™.
2. Pune]i degetul în interiorul pulsoximetrului extern pentru deget, conform
instruc]iunilor care înso]esc dispozitivul.
.
3. Ap\sa]i
pentru a naviga la SpO2 [i ap\sa]i
Pe afi[aj apare SpO2--- % HR ---. Dup\ câteva secunde vor ap\rea datele pentru
SpO2 [i HR. Datele m\sur\torilor sunt actualizate la fiecare 6 secunde.

Conectarea termometrului la WristClinic™
Conecta]i termometrul la conectorul cu marcajul
TEMP de pe partea superioar\ a WristClinic™.

Asigura]i-v\ c\ termometrul este conectat în
siguran]\ la conector.

!
!

Termometrul poate fi utilizat exclusiv pentru
m\surarea temperaturii corpului.

Nu fierbe]i niciodat\ vârful termometrului.

A[ezarea mantalei termice
Pune]i mantaua termic\ peste termometru. Îndep\rta]i plasticul de protec]ie care 		
acoper\ mantaua termic\.
Când a]i terminat arunca]i mantaua termic\ [i protec]ia de plastic.

M\surarea temperaturii

Amplasarea termometrului

Pentru a v\ m\sura temperatura, parcurge]i pa[ii urm\tori:
Conecta]i termometrul la conectorul cu marcajul TEMP de pe partea lateral\ a 		
WristClinic™.
Pute]i pune o manta termic\ pe termometru.
Pune]i termometrul.
Lua]i-v\ temperatura.
Pute]i seta afi[area temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit. Consulta]i pagina
13.

Pute]i pune termometrul sub bra] sau în gur\.

Instruc]iuni de utilizare
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Amplasarea termometrului sub bra]
Pune]i vârful termometrului în centrul axilei.
Vârful termometrului trebuie s\ fie paralel cu corpul,
pe cât posibil.

Instruc]iuni de utilizare
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Pentru a ob]ine m\sur\tori precise, asigura]i-v\
c\ vârful termometrului este în contact ferm cu
axila. Ap\sa]i u[or vârful de axil\ pentru rezultate
corecte.

Suprafa]a monitorului WristClinic™ poate fi cur\]at\ cu o lavet\ moale umezit\ cu un
agent de cur\]are neabraziv, disponibil în comer].

!

Amplasarea termometrului în gur\
Pune]i vârful termometrului într-una din cele dou\ p\r]i
de sub limb\. Vârful trebuie s\ intre în contact ferm cu
]esutul. Închide]i gura [i respira]i pe nas.

M\surarea temperaturii
Ap\sa]i
pentru a naviga la TEMP [i ap\sa]i
Pe afi[aj apare temperatura ini]ial\.

Cur\]area dispozitivului

.

Nu pulveriza]i, turna]i sau v\rsa]i niciun fel de lichid
pe WristClinic™, pe conectorii, comutatoarele sau
orificiile din carcasa echipamentului.

Pentru a cur\]a sonda termometrului WristClinic™, sp\la]i o por]iune de aprox. 5 cm
de la vârful instrumentului cu ap\ cald\ (nu fierbinte) [i s\pun, înainte [i dup\ fiecare
utilizare; asigura]i-v\ c\ termometrul este complet uscat.
De asemenea, aceea[i zon\ poate fi [tears\ cu alcool izopropilic de concentra]ie 70%,
înainte [i dup\ fiecare utilizare. Chiar dac\ utiliza]i o manta termic\, urma]i una din
cele dou\ proceduri de cur\]are de mai sus ca m\sur\ de precau]ie suplimentar\.

Anularea m\sur\rii
Ap\sa]i
înainte de finalizarea m\sur\rii.
Pe afi[aj apare CHECK ABORTED (VERIFICARE ANULAT|).

!

Nu sp\la]i man[eta [i nu o uda]i.

Vizualizarea temperaturii
În timpul unei m\sur\ri, temperatura curent\ este afi[at\ la fiecare secund\.
Dac\ temperatura este sub 35 °C (95 °F), pe
afi[aj va ap\rea LOW TEMP (TEMP. SC|ZUT|).
Dac\ temperatura este peste 43 °C (109,4 °F), pe
afi[aj va ap\rea HIGH TEMP (TEMP. RIDICAT|).
M\sur\torile dureaz\ în jur de 60 de secunde.
Când m\surarea a fost finalizat\, datele sunt transmise [i pe afi[aj apare SENDING
DATA (SE TRANSMIT DATELE).
Dup\ trimiterea rezultatelor m\sur\torilor, WristClinic™ emite trei sunete scurte [i
temperatura apare automat pe afi[ajul WristClinic™. Temperatura [i mesajul CHECK
DONE (VERIFICARE FINALIZAT|) sunt afi[ate alternativ.
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Indica]ia de desc\rcare a bateriei
Indica]ia REPLACE BATTERY (ÎNLOCUI}I BATERIA) apare când nivelul de
înc\rcare a bateriilor este sc\zut. Când mesajul REPLACE BATTERY (ÎNLOCUI}I
BATERIA) apare pentru prima oar\, pute]i s\ mai efectua]i câteva cicluri de
m\sur\tori, dar înlocui]i bateriile cât mai curând posibil cu dou\ baterii noi alcaline
(AAA) pline.
Cu toate acestea, când mesajul REPLACE BATTERY (ÎNLOCUI}I BATERIA) este
urmat de BYE (LA REVEDERE), bateriile WristClinic™ s-au consumat complet [i
dispozitivul este oprit automat.
Pentru instruc]iuni despre schimbarea bateriilor WristClinic™ consulta]i pagina 8.

Cur\]area dispozitivului
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Între]inerea

Depanarea
Nu efectua]i personal repara]ii la WristClinic™.
Numai personalul de service autorizat trebuie s\
se ocupe de WristClinic™.

Bateria trebuie înlocuit\ la fiecare 2 ani, cel mai rar. Pentru instruc]iuni despre
înlocuirea bateriilor WristClinic™ consulta]i pagina 8.

Înlocuirea electrozilor
Frecven]a de înlocuire depinde de cât de mult utiliza]i WristClinic™. Electrozii trebuie
înlocui]i fie atunci când par s\ fie uza]i, fie când m\sur\torile sunt dificil de ob]inut.
Înlocuirea electrozilor trebuie s\ fie efectuat\ numai de un reprezentant al furnizorului
local [i numai la recomandarea sa.

Casarea accesoriilor WristClinic™
Casarea [i reciclarea echipamentului WristClinic™ [i a bateriilor uzate trebuie realizate
în conformitate cu reglement\rile na]ionale privind casarea [i reciclarea produselor
electronice.

Mesaj de eroare

Descriere

Verificarea a fost anulat\ în Relua]i verificarea pentru a
CHECK ABORTED
ob]ine un rezultat precis
(VERIFICARE ANULAT|) timpul m\sur\rii.
LOW TEMP
(TEMP. SC|ZUT|)

Temperatura m\surat\ a
fost sub 35 °C (95 °F).
Verifica]i dac\ vârful
conectorului este introdus
complet în muf\.

HIGH TEMP
(TEMP. RIDICAT|)

Temperatura m\surat\ a
M\sura]i înc\ o dat\
fost peste 43 °C (109,4 °F). temperatura cu
termometrul introdus în
gur\. Dac\ ob]ine]i din nou
o temperatur\ ridicat\,
contacta]i medicul.

CHECK FAILED
(VERIFICARE E{UAT|)

Nu a fost detectat degetul
în timpul verific\rilor [i
respira]iei [i EKG-ului.

(EKG)

Depozitarea
Pentru depozitarea echipamentului WristClinic™ urma]i recomand\rile de mai jos:
P\stra]i dispozitivul WristClinic™ în cutia de depozitare unde este protejat de
temperaturi extreme [i umiditate.
Dac\ nu inten]iona]i s\ utiliza]i WristClinic™ pentru o perioad\ îndelungat\ (peste 		
dou\ luni), scoate]i bateriile din echipament.
}ine]i echipamentul WristClinic™ la distan]\ de dispozitive cu emisii
electromagnetice, cum ar fi telefoanele mobile.

CHECK FAILED
(VERIFICARE E{UAT|)

Nivelul procentual pentru
SpO2 nu a fost detectat.

(SpO2)
CHECK FAILED
(VERIFICARE E{UAT|)
(TENSIUNEA ARTERIAL|)
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Ac]iune recomandat\

Tensiunea arterial\ nu a
fost detectat\.

Asigura]i-v\ c\ a]i
a[ezat corect vârful
termometrului (consulta]i
Amplasarea termometrului
la pagina 24.)

Verifica]i dac\ electrozii
EKG de pe interiorul
man[etei intr\ ferm în
contact cu pielea. Ap\sa]i
ferm cu degetul ar\t\tor pe
electrod. Dac\ mesajul de
eroare continu\ s\ apar\,
uda]i pielea cu ap\ de la
robinet.
Verifica]i dac\ degetul
acoper\ senzorul [i dac\
nu ap\sa]i prea tare,
blocând circula]ia normal\
a sângelui în deget.
Verifica]i dac\ man[eta
pentru încheietur\ este
înf\[urat\ strâns. Nu v\
mi[ca]i, nu vorbi]i [i nu
mi[ca]i mâinile în timpul
m\sur\rii.
Relaxa]i-v\.

WristClinic
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Mesaj de eroare

Descriere

Ac]iune recomandat\

Specifica]ii

REPLACE BATTERY
(ÎNLOCUI}I BATERIA)

Indic\ nivelul sc\zut al
bateriei.

Înlocui]i bateriile cu baterii
noi AAA de 1,5 V.

M\sur\tori medicale

NO DATA LINK (LIPS|
CONEXIUNE DATE) (*)
(*) Dac\ nu ave]i un
gateway ignora]i acest
mesaj

Rezultatele m\surate nu au Verifica]i dac\ dispozitivul
fost trimise la gateway.
PDA / Smartphone este
activ [i în raza de
comunicare cu WristClinic.

TEST FAILED
(TEST E{UAT)

La pornire, WristClinic™
efectueaz\ o autotestare.

USER EMPTY
(UTILIZATOR GOL)

Nu exist\ m\sur\tori
pentru utilizatorul din
memorie.

M\surare EKG cu o singur\ deriva]ie
Frecven]a cardiac\

40-200 b\t\i/min

L\]ime de band\

0,05-40 Hz

Detectarea regularit\]ii ritmului cardiac

Regulat / Neregulat/ Nu este disponibil

Durat\ total\ m\surare

Aprox. 45 sec.

Durat\ m\surare EKG

30 sec.

Interval dinamic intrare

±5 mV

Corec]ie decalaj C.C.

±300 mV

Rat\ prelevare mostre A-D

360 mostre/sec

Precizie m\surare frecven]\ cardiac\
(±1 S.D.)*

±3,5 b\t\i/min

Piese de schimb [i accesorii

CMRR

>95 dB

Pentru echipamentul WristClinic™ sunt disponibile urm\toarele accesorii:
Sond\-termometru
Mantale igienice de utilizat cu sonda termometrului
Electrozi EKG
Cutie pentru transportarea dispozitivului
Capac pentru compartimentul bateriei
Manual
Pentru piese de schimb [i accesorii lua]i leg\tura cu furnizorul local.

M\surarea respira]iei

Depanarea
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Contacta]i furnizorul de
servicii local.

Respira]ie

5-35 respira]ii/min

Durat\ m\surare

Aprox. 50 sec.

Rat\ prelevare mostre A-D

360 mostre/sec

Precizie m\surare respira]ie (±1 S.D.)*

±2 cicluri/min

Termometru
Interval temperatur\

35,0°C / 95°F – 43,0°C / 109,4°F,
Temp<35,0 °C / 95°F afi[are „LOW”
(SC|ZUT)Temp>43,0°C / 109,4°F afi[are
„HIGH” (RIDICAT)

Precizie temperatur\
(Temperatur\ ambiant\
între 18°C / 64,4°F [i 28°C / 82,4°F)

±0,1°C / ±0,18°F între 35,5°C / 95,9°F [i
42,0°C / 107,6°F Produc\torul recomand\
s\ apela]i la un laborator autorizat pentru
a verifica precizia o dat\ la doi ani.

Standard

PrEN12470-3: 1997, ASTM 112E

Durat\ m\surare

aprox. 60 sec.

WristClinic
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Specifica]ii

Tensiunea arterial\
Metod\ m\surare
Interval m\surare
Precizie

M\surare oscilometric\ complet automat\
pentru m\sur\tori la încheietura mâinii.

Componente electronice

Tensiune: 0 – 299 mmHg
Frecven]a cardiac\: 40 – 180 b\t\i/min.

Comunica]ii RF

Tensiune: +/- 3 mmHg sau 2%, oricare
este mai mare.
Frecven]a cardiac\: +/- 5%

Bluetooth Class II

Umflare

Umflare automat\ cu pompa

P\r]i mecanice [i informa]ii legate de mediu

Dezumflare

Dezumflare rapid\ automat\

Temperatur\ de func]ionare [i umiditate

Detectarea tensiunii

Senzor de presiune cu semiconductor de
tip electrostatic, capacitiv

între +10°C / 50°F [i +40°C/ 104°F, între
30 [i 85% RH

Temperatur\ de depozitare [i umiditate

între -10°C / 14°F [i +55°C/ 131°F, între
10 [i 85% RH

Circumferin]a m\surabil\ a încheieturii
mâinii

Raz\ de operare

13,5 – 21,5 cm

10 m (spa]iu liber)

Surs\ alimentare/baterii
Pulsoximetru

Alimentare

Dou\ baterii LR03 (AAA)

Satura]ia de oxigen în sânge (%SpO2 )

40 – 99%

Consum curent (max.)

300mA

Precizie (±1 S.D.)* Adul]i, între 70% [i
99% (f\r\ mi[care)

±3%

Tensiune intern\ maxim\

4V

Frecven]a cardiac\

40-200 b\t\i/min

Precizie (±1 S.D.)*

Frecven]a cardiac\: ± 3%

Durat\ m\surare

Senzor intern ** - 30 de secunde, citire în
cicluri de aprox. 6 secunde
Senzor extern pentru deget ** - citire
continu\ în cicluri de aprox. 6 secunde

* S.D. (Standard Deviation = Abatere standard) este o valoare statistic\; pân\ la 32% din valorile
citite se pot încadra în valoarea acestor limite.
** Dac\ este cazul

Garan]ie
Acest produs beneficiaz\ de garan]ie pentru defecte de material [i manoper\,
începând cu data livr\rii, pe o perioad\ de doi ani („Termen”).
Sub inciden]a Termenului, obliga]ia Distribuitorului produselor fabricate de Medic4all
Group („Distribuitor”) va fi limitat\ la repararea sau înlocuirea produsului (excluzând
bateriile, cablurile [i piesele consumabile), la discre]ia Distribuitorului. Astfel de
repara]ii sau înlocuiri se vor face numai dup\ ce Distribuitorul examineaz\ produsul
indicat [i stabile[te c\ are defecte de material [i/sau manoper\.
Garan]ia acestui produs se anuleaz\ dac\ produsul a fost reparat sau modificat în
orice fel, astfel încât s\ fie afectate modul de utilizare [i func]ionare, a[a cum au fost
ele stabilite de Medic4all Group. De asemenea, aceast\ garan]ie se anuleaz\ dac\
produsul a fost supus unor abuzuri, utiliz\ri incorecte, neglijen]\, accidente [i/sau
ac]iuni efectuate f\r\ respectarea specifica]iilor [i avertismentelor din acest manual.
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În afara Termenului nu vor exista alte garan]ii explicite sau implicite.
Medic4all Group [i/sau Distribuitorul nu vor fi sub nicio form\ responsabili pentru nicio
pierdere de date sau financiar\ [i pentru niciun fel de pagube speciale, accidentale,
rezultate pe cale de consecin]\ sau indirecte, care apar din cauza produsului sau a
utiliz\rii sale, indiferent în ce mod se produc.
Medic4all Group [i/sau Distribuitorul nu vor fi responsabili sub nicio form\ pentru nicio
reclama]ie care apare din cauza produsului sau a utiliz\rii sale [i care dep\[e[te pre]ul
total pl\tit pentru acest produs.
Medic4all Group î[i rezerv\ dreptul de a face modific\ri [i îmbun\t\]iri asupra
produsului, f\r\ notificare prealabil\.

Informa]ii privind asisten]a pentru utilizatori
Produc\tor: Medic4all, Israel.
www.Medic4all.com
Pentru asisten]\, lua]i leg\tura cu Medic4all la: info@Medic4all.com
Reprezentant autorizat: Telcomed Advanced Industries Limited, Dublin, Ireland,
Fax: +353 1 633 5812
Detalii despre distribuitorul local:

Aviz privind drepturile de autor
Copyright© 2003-2008, Medic4all AG, toate drepturile rezervate. Nicio sec]iune din
acest material nu poate fi reprodus\, sub nicio form\, f\r\ aprobarea expres\ în scris
a Medic4all AG.
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