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Informacje o sprzedaży i usługach
SAVING d.o.o. sieć sprzedaży i usług serwisowych ma zasięg ogólnoświatowy.
Adres siedziby
SAVING d.o.o.
Finžgarjeva 4
SI-1000 Lublana,
Słowenia
Telefon: +386 (0) 30.707.202
E-mail: info@savvy.si
Web: www.savvy.si

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Zapoznaj się najpierw z rozdziałem 3.1. zawierającym ogólne ostrzeżenia.
2. Włóż czujnik Savvy do stacji ładującej.
3. Podłącz stację ładującą do dostarczonego adaptera, podłącz adapter do gniazdka
ściennego (220 V / 110 V).
4. Ładowanie trwa około 2 godzin.
5. Zapoznaj się z rozdziałem 5 na temat ustawień urządzenia.
6. Zainstaluj MobECG ze sklepu Google Play na swoim urządzeniu.
7. Podłącz elektrody po naładowaniu czujnika Savvy zgodnie z instrukcjami w rozdziale
5.2.
8. Aktywuj mobilną usługę EKG zgodnie z instrukcjami w rozdziale 6.1.
9. Rozpocznij pomiar zgodnie z instrukcjami w rozdziale 6.2.
10. Utwórz raport EKG zgodnie z opisem w rozdziale 6.2.4.
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1. Wstęp
Produkt jest przeznaczony do użytku jako urządzenie medyczne do monitorowania aktywności
serca, w całym dokumencie będzie używana nazwa SAVVY. Urządzenie medyczne SAVVY
składa się z czujnika Savvy, adaptera ładowania, stacji ładującej i aplikacji mobilnej (MobECG).
Podstawą systemu jest mały i lekki (21 g) czujnik sensorowy, przymocowany do skóry za
pomocą standardowych samoprzylepnych elektrod. Czujnik Savvy mierzy różnicę potencjałów
EKG użytkownika między dwiema elektrodami rozmieszczonymi w odległości około 8,5 cm od
siebie. Szczegółowe pomiary EKG są odpowiednie do długotrwałego monitorowania czynności
serca podczas normalnej aktywności w ciągu dnia, aktywności sportowej lub do celów
klinicznych. Po całkowitym naładowaniu wbudowanej baterii urządzenie może nieprzerwanie
mierzyć przez 7 dni i przez co najmniej 14 dni w trybie czuwania. Czujnik SAVVY jest ładowany
za pomocą stacji ładującej zawartej w pakiecie sprzedażnym. Zmierzone wartości są
przesyłane z czujnika Savvy za pomocą wbudowanego adaptera Bluetooth 4.0 o niskiej mocy
do aplikacji zainstalowanej na telefonie lub tablecie, która umożliwia przechowywanie
zmierzonych danych i wyświetlanie ich graficznie. Urządzenie medyczne może być używane
przez osobę zdrową, osobę pod nadzorem lekarza lub pacjentów w szpitalach niezależnie od
wieku, płci, masy ciała, wzrostu i innych cech osobistych.
Pacjent może utworzyć raport EKG na urządzeniu mobilnym w formacie PDF, który można
następnie wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną do lekarza w celu dalszego
przetwarzania.

2. Warunki użycia
1. Producent i dystrybutor Saving d.o.o., Finžgarjeva 4, Lublana, we współpracy z Instytutem
Josepha Stefana w Lublanie, opracował urządzenie pod nazwą handlową Savvy zgodnie z
danymi technicznymi, które stanowią integralną część instrukcji obsługi.
Zgodnie z dyrektywą 93/42 / EWG w sprawie wyrobów medycznych, z obowiązującą zmianą
do dyrektywy 2007/47 / EWG, opracowane urządzenie przeznaczone do monitorowania
czynności serca w codziennym życiu zostało zaklasyfikowane jako nieinwazyjna pomoc
medyczna z certyfikatem klasy IIa.
Urządzenie medyczne Savvy jest przeznaczone do codziennego osobistego monitorowania
czynności serca na podstawie rejestracji jednokanałowego użytkownika EKG.
Urządzenie medyczne nie jest przeznaczony do leczenia i nie jest narzędziem diagnostycznym
stosowanym w medycynie, jak określono w drugim akapicie dyrektywy EWG.
W przypadku problemów z sercem użytkownik musi niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej,
niezależnie od danych wyświetlanych przez urządzenie medyczne Savvy.
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2. Urządzenie medyczne Savvy nie działa samodzielnie. Jest bezpośrednio podłączone
bezprzewodowo do telefonu lub tabletu, który musi znajdować się w pobliżu. Zmierzone dane
o pracy serca są przesyłane do pamięci urządzenia przez określony program.
3. Przesyłanie danych odbywa się poprzez bezpośredni transfer z telefonu lub tabletu, lub
dane mogą być przesyłane za pomocą USB.
4. Cena urządzenia medycznego Savvy ustalona jest zgodnie z aktualnym cennikiem
sprzedawcy.
5. Zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym sprzedawca zapewni dwuletnią gwarancję na
urządzenie medyczne Savvy będące przedmiotem sprzedaży.
6. Integralną częścią stosunku umownego jest instrukcja obsługi urządzenia medycznego
Savvy, która wraz z ogólnymi warunkami stanowi integralną część każdego produktu będącego
przedmiotem sprzedaży.
7. Przy zakupie urządzenia każdy klient otrzymuje instrukcję użycia, ogólne warunki, kod PIN i
kartę gwarancyjną.
8. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji mobilnej należy potwierdzić, że kupujący zgadza się
z ogólnymi warunkami użytkowania, w przeciwnym razie aplikacja nie może być używana.
9. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wraz z przyjęciem urządzenia
medycznego Savvy kupujący umożliwia sprzedającemu wykorzystywać i przetwarzać swoje
dane osobowe oraz przekazywać informacje o ewentualnych nowościach, nowej wiedzy
naukowej, możliwych aktualizacjach systemu dla produktu. Producent i sprzedawca Saving
d.o.o. w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do jakichkolwiek
aktualizacji systemu tego produktu klientom lub użytkownikom.
10. Poprzez zakupienie i zapłacenie produktu, użytkownik gwarantuje, że urządzenie będzie
służyło tylko do jego potrzeb i potrzeb posiadacza kodu PIN i nie może być przekazywane
innym. Urządzenie na wyraźne życzenie sprzedającego nie może być przeniesione i nie może
zostać przekazane przez kupującego innym osobom.
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3. Bezpieczeństwo
3.1.

Ostrzeżenia ogólne

OSTRZEżENIE!
Urządzenie medyczne Savvy nie jest przeznaczone dla osób z
potencjalną arytmią zagrażającą życiu lub wymagającymi hospitalizacji, lub stałego nadzoru.
OSTRZEżENIE!
Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcjami w instrukcji
użytkownika. Użytkownik musi być w stanie pracować z telefonem komórkowym lub
tabletem, jednocześnie rozumiejąc instrukcję używania. Jeśli tak nie jest, urządzenie
medyczne można stosować wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanego opiekuna, który
spełnia poprzednie warunki podstawowe.
OSTRZEżENIE!
Urządzenie medyczne SAVVY może nie działać prawidłowo, jeśli działa
lub przechowywane jest poza określonym zakresem temperatury i wilgotności.
OSTRZEżENIE!
Aplikacja mobilna urządzenia medycznego SAVVY może nie działać
poprawnie, jeśli że jest zainstalowana na zalecanym urządzeniu mobilnym z zalecanym
systemem operacyjnym wymienionym w danych technicznych.
OSTRZEżENIE! Aplikacja mobilna urządzenia medycznego SAVVY może nie działać poprawnie z
powodu nieoczekiwanych błędów spowodowanych przez urządzenie mobilne lub połączenie
bezprzewodowe czujnika Savvy. Dalsze instrukcje znajdują się w rozdziale "Rozwiązywanie
problemów".
OSTRZEżENIE!
Użytkownicy z alergią lub nadwrażliwością na kleje, lub żele
przewodzące (używane materiały na elektrody) nie powinni korzystać z urządzenia
medycznego Savvy.
OSTRZEżENIE!
Aby zminimalizować podrażnienie skóry, nie należy umieszczać czujnika
Savvy na uszkodzonej skórze.
OSTRZEżENIE!
Czujnik Savvy jest wodoodporny i można go używać podczas prysznica,
ale nie wolno zanurzać go w wodzie (na przykład w wannie, wannie z hydromasażem lub
podczas pływania).
OSTRZEżENIE!
Urządzenia nie wolno wyrzucać do niesegregowanych odpadów
komunalnych. Przygotuj go do ponownego użycia lub oddaj do segregowanych odpadów
zgodnie z dyrektywą 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Sądu Unii Europejskiej w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego (WEEE).
OSTRZEżENIE!
Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, używaj tylko stacji
ładującej Savvy do ładowania z zalecanym adapterem wymienionym w specyfikacji.
OSTRZEżENIE!
Jeśli czujnik Savvy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go
podłączyć do stacji ładującej i podłączyć do gniazda, aby zapobiec uszkodzeniu wbudowanej
baterii przez zbyt duże wyładowanie.
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OSTRZEżENIE!
Do czyszczenia używaj wyłącznie nieagresywnych i biokompatybilnych
środków czyszczących. Dozwolone jest czyszczenie urządzenia wilgotną ściereczką.
OSTRZEżENIE!
Mierzone dane przez system Savvy są przeznaczone do przetwarzania
wyłącznie przez pracowników służby zdrowia.
OSTRZEżENIE!
To urządzenie może powodować zakłócenia radiowe lub zakłócać
działanie urządzeń w pobliżu, inne znajdujące się w pobliżu urządzenia mogą również zakłócać
działanie tego urządzenia.
OSTRZEżENIE!
Osłona czujnika Savvy nie jest odporna na promieniowanie UV, które
może powodować utratę kolorów.
OSTRZEżENIE!
Jak każde inne urządzenie do zapisu EKG, które używa do pomiaru
elektrody przyklejone do skóry, ruch ciała, aktywność mięśni lub utrata kontaktu skóry z
elektrodą, rzutuje na jakość pomiaru EKG.
OSTRZEżENIE!
Użytkownik musi podczas pomiaru mieć w pobliżu urządzenie
przenośne. Czujnik Savvy musi znajdować się w zasięgu Bluetooth (około 10 m, w zależności
od urządzenia mobilnego i warunków otoczenia w miejscu pomiaru). Jeśli zasięg Bluetooth
zostanie przekroczony, wystarczy, że użytkownik przybliży urządzenie mobilne i połączenie
zostanie automatycznie przywrócone.
OSTRZEżENIE!
Nie używaj urządzenia Savvy w pobliżu innych urządzeń (minimalna
dopuszczalna odległość od innych urządzeń wynosi 4 cm).
OSTRZEżENIE!
Używaj tylko dostarczonej ładowarki. Używanie innych ładowarek
stwarza potencjalne zagrożenie (bezpieczeństwo pracy z prądem elektrycznym,
kompatybilność elektromagnetyczna).
OSTRZEżENIE!

3.2.

Wtyczka sieciowa ładowarki służy jako urządzenie rozłączające.

Środki dot. bezpieczeństwa

•

Jeśli po dłuższym czasie użytkowania odczuwasz swędzenie lub nieprzyjemne uczucie,
umieść czujnik Savvy w innej zalecanej pozycji lub wymień elektrody.

•

Czujnik Savvy należy usunąć przed defibrylacją lub rezonansem magnetycznym.

•

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnej pamięci na urządzeniu mobilnym do
przechowywania danych pomiarowych (co najmniej 2 GB).

•

Od czasu do czasu wizualnie sprawdzaj jakość zmierzonego sygnału EKG.

•

Użytkownicy aplikacji mobilnej Savvy powinni zdawać sobie sprawę, że ich urządzenie
mobilne może być słabo bezpiecznym ogniwem w systemie. Potencjalny napastnik
może uzyskać dostęp do wszystkich mierzonych danych, które są uważane za dane
osobowe. Upewnij się, że masz bezpieczne urządzenie mobilne.

•

Aby zapobiec niepożądanym działaniom zakłóceń elektromagnetycznych na pomiar,
patrz tabela w rozdziale 9.6.
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3.3.

Obsługa urządzenia

Użytkownik może sam obsługiwać urządzenie lub może mu asystować wykwalifikowany
opiekun. W obu przypadkach muszą być spełnione następujące warunki:
a) Wykształcenie:
- niewymagane
b) Wiedza:
- umiejętność czytania i pisania
- zapoznanie się z wszystkimi informacjami z instrukcji użytkownika
- rozpoznawanie symboli na ekranie
- znajomość obsługi komputera
c) Umiejętności:
- umieszczenie dwóch samoprzylepnych elektrod
- umieszczenie czujnika Savvy na elektrodach
- ładowanie wbudowanej baterii czujnika Savvy
- sterowanie podstawowych funkcji telefonu lub tabletu
- sterowanie używanego systemu operacyjnego
d) Znajomość języka:
- angielski lub czeski
- minimalnie znajomość języka użytego w instrukcji użytkownika
e) Doświadczenie:
- należy umieć rozpoznać podstawową krzywą EKG
- nie jest potrzebne dodatkowe doświadczenie

4. Opis urządzenia i specyfikacja techniczna
4.1.

Wyposażenie podstawowe

4.1.1. Czujnik Savvy
Rdzeniem systemu SAVVY jest mały i lekki czujnik Savvy (rysunek 1) przymocowany do skóry
za pomocą dwóch standardowych samoprzylepnych elektrod. Czujnik Savvy jest zamknięty w
plastikowej wodoodpornej i biokompatybilnej osłonie. Elastyczna konstrukcja mechaniczna
osłony czujnika Savvy i elastyczne połączenie z elektrodami zapewnia możliwość dostosowania
odległości między elektrodami, co zapobiega niezamierzonemu odłączeniu czujnika, gdy
użytkownik się porusza. EKG jest rejestrowane w szczegółowej rozdzielczości 125 próbek na
sekundę.

Rys. 1: Czujnik Savvy w biokompatybilnej osłonie z dołączonymi samoprzylepnymi elektrodami
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4.1.2. Stacja ładująca
Stacja ładująca (rys. 2) służy do ładowania wbudowanej baterii czujnika Savvy. Jest
podłączona do ładowarki.
Napięcie wyjściowe: 6,0 V
Maksymalne obciążenie: 150 mA

Rys. 2: Czujnik Savvy podłączony do stacji ładującej.

4.1.3. Adapter ładowania
Ładowarka musi spełniać następujące wymagania:
Model: VEL05US090-EUJA
Napięcie wejściowe: 90-264 VAC, częstotliwość wejściowa 47-63Hz
Napięcie wyjściowe: 9,0 V, obciążenie maksymalne: 550 mA, moc wyjściowa: 6 W, odchyłka
napięcia: <5%
Przełączane zasilanie.
Temperatura otoczenia: -0˚C - + 60˚C, temperatura przechowywania: - 40˚C - + 85˚C
Wydajność: 78%. Klasa izolacji: II
Normy bezpieczeństwa: EN 60950 – 1:2006 +A11:2009+A1:2010-A12:2011
Normy EMC
• EN61000-3-2, 2006+A2:2009, class A, • EN61000-3-3:2008, klasa A
• EN61000-4-2 2, • EN61000-4-3 3 A, • EN61000-4-4
• EN61000-4-5, • EN61000-4-6, • EN61000-4-8, • EN55024:2010
Złącze wyjściowe
• Złącze jack; 5.5 x 2.1 x 12 mm DC jack
Wymiary bez wtyczki (szer.×wys.×gł.): 55.1 x 24.1 x 35.49 mm
waga: 80 g
Deklaracja zgodności: Z1A 14 07 57396 271
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4.1.4. Aplikacja mobilna - MobECG
Główne funkcje aplikacji MobECG zainstalowane na twoim urządzeniu mobilnym:
•
•
•
•
•

Nawiąż komunikację między czujnikiem Savvy a urządzeniem mobilnym.
Wizualizacja aż 10 sekund ciągłego pomiaru.
Zapisywanie zmierzonych danych w pamięci urządzenia mobilnego.
Interakcja z użytkownikiem.
Przenoszenie zmierzonych danych na serwer z zabezpieczonym przechowywaniem lub
platformę cloud.

4.2.

Akcesoria urządzenia medycznego

Akcesoria systemu Savvy nie są sprzedawane osobno. Użytkownik jest odpowiedzialny za
używane akcesoria.
4.2.1. Urządzenia przenośne
Urządzenie mobilne to telefon lub tablet z systemem operacyjnym Android. Urządzenie
przenośne jest kompatybilne z oprogramowaniem SAVVY, jeśli spełnia następujące warunki:
•
•
•
•
•
•
•

Moduł sprzętu komputerowego Bluetooth 4.0
Wersja Androida 4.3 - 6.0
Kolorowy ekran
Co najmniej 2 GB wolnego miejsca
Połączenie internetowe (takie jak Wi-Fi, port Ethernet, LTE itp.) w celu przesyłania
danych z urządzenia na komputer
Wejściowy interfejs użytkownika do sterowania (np. ekran dotykowy, mysz)
Wejściowy interfejs użytkownika do pisania symboli ASCII (np. ekran dotykowy,
klawiatura)

Należy pamiętać, że aplikacja MobECG jest obsługiwana tylko w systemie Android wersja 4.3 6.0. Producent nie gwarantuje odpowiedniej funkcjonalności w wyższych wersjach systemów,
dopóki wszystkie funkcje nie zostaną dokładnie przetestowane.
Kształt, kolor i inne cechy urządzenia mobilnego nie są stanowione. Możliwe sposoby
zastosowania rys. 3.

Rys. 2: Dwa przykłady urządzeń mobilnych z Androidem: telefon (po lewej) i tablet (po prawej).

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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4.2.2. Samoprzylepne elektrody
Samoprzylepne elektrody są mechanicznym i elektronicznym interfejsem pomiędzy czujnikiem
Savvy a skórą. Muszą być na tyle duże, aby utrzymać wagę czujnika Savvy, średnio > 50 mm.
Elektrody muszą być zaprojektowane do długotrwałych pomiarów > 48 godzin, muszą
posiadać certyfikat medyczny, szczególnie w odniesieniu do biokompatybilnych norm, aby
wyeliminować podrażnienia skóry i alergię. Poniżej znajdują się dwa przykłady zalecanych
elektrod:
1. SKINTACT EKG elektrody (http://www.skintact.com/48.0.html), patrz rys. 4 (w lewo).
Typ
Żel
Podkład
Średnica
Przeznaczone zastosowanie

T-60
Woda - ciekły żel, Ag/Ag, Cl
Taśma mikroporowata
60 mm
Długoterminowo (> 48 godzin)

2. NIKOMED EKG elektrody (http://www.nikomedusa.com/stress_lab.cfm), patrz rys. 4 (w
prawo).
Typ
Żel
Podkład
Średnica
Przeznaczone zastosowanie

No. 2015
Piana - stały żel, Ag/Ag, Cl
Taśma mikroporowata
50 mm
Długoterminowo (> 48 godzin)

Rys. 3: Dwa przykłady zalecanych samoprzylepnych elektrod.

Kupuj elektrody tylko od certyfikowanych dostawców, którzy są w stanie wykazać wymaganą
jakość elektrody. Konieczne są dokumenty dotyczące jakości elektrody. Alternatywne
elektrody muszą być badane zgodnie z EN 60601-1 i EN 60601-2-47.
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Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.

4.3.

ETYKIETY I SYMBOLE GRAFICZNE

Poniższa lista zawiera symbole bezpieczeństwa użyte w tej instrukcji.

Odniesienie do instrukcji obsługi / broszury.

Zapoznaj się z instrukcją urządzenia w celu prawidłowego użycia.

Typ BF wyrób medyczny.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać w określonym zakresie temperatur.

Przechowywać w określonym zakresie wilgotności.

Symbol wskazuje nazwę i adres producenta.

Sortowanie odpadu - baterie.

Sortowanie odpadu – urządzenia elektro.

Połączenie bezprzewodowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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Deklaracja zgodności CE z numerem osoby notyfikowanej; SIQ, numer
1304

Oznaczenie urządzenia

Rys. 4: Oznaczenie Savvy

Rys. 5: Oznaczenie stacji ładującej

Rys. 6: Oznaczenie opakowania

Strona 14

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.

4.4.

WARUNKI OPERACYJNE I TRANSPORTOWE

Warunki transportu i działania produktu są wymienione poniżej:
Środowisko
Temperatura:
Wilgotność względna:
Ciśnienie atmosferyczne:

WARUNKI PRACY

WARUNKI TRANSPORTU I
PRZECHOWYWANIA

-10 0C do +40 0C

-20 0C do +70 0C

10 % do 95 %

10 % do 95 %

700 – 1060 hPa

700 – 1060 hPa

Wszystkie pozostałe elementy muszą być zgodne z zalecanymi przez producenta warunkami
(elektrody, urządzenia mobilne).

5. Ustawianie urządzenia
5.1.

Instalowanie aplikacji mobilnych

Zainstaluj aplikację mobilną MobECG z Google Play na Twoje urządzenie mobilne i włącz
wszystkie uprawnienia wymagane przez aplikację. Jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w
instalowaniu aplikacji, musi poprosić o pomoc wykwalifikowaną osobę. Po pomyślnym
zainstalowaniu MobECG na ekranie pojawi się ikona skrótu
aktualizacje aplikacji.

. Regularnie sprawdzaj

Uwaga: Jeśli któraś z funkcji urządzenia nie jest jasna, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem.

5.2.

Umieszczenie elektrod

Przed rozpoczęciem pomiaru należy przymocować czujnik Savvy do skóry za pomocą
standardowych samoprzylepnych elektrod. Przymocuj elektrody do czujnika Savvy przed
ściągnięciem folii ochronnej, następnie zdejmij folię ochronną z elektrod i zamocuj czujnik
Savvy na czystą i odtłuszczoną skórę. Czujnik Savvy umieść na swoją klatkę piersiową w
zalecanej pozycji, która najbardziej Ci odpowiada, nie ograniczając jednak Twojej aktywności.
Na rysunku 8 istnieje kilka zalecanych pozycji elektrod, które dadzą dobry sygnał do pomiaru
EKG. Umieszczenie elektrod można regulować w zależności od konkretnego badania
użytkownika.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
Rys. 7: Zalecane rozmieszczenie elektrod.
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Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.

6. Działanie urządzenia
6.1.

Ustawienia początkowe

Poniższy rozdział przedstawia działanie aplikacji MobECG. Ze względu na różnorodność
systemu Android i nowe wersje aplikacji, obrazy i procedury mogą nieznacznie różnić się w
działaniu.
6.1.1. Aktywacja usługi MobECG
Usługa MobECG jest aktywowana przez uruchomienie aplikacji po instalacji. Po aktywacji
ikona aplikacji pojawia się na górnym pasku urządzenia mobilnego. Aby przesłać dane
pomiarowe z czujnika Savvy na urządzenie mobilne, aplikacja MobECG wymaga włączenia
Bluetooth. Jeśli Bluetooth jest wyłączony, aplikacja wyświetli ostrzeżenie i zażąda włączenia.
Po uruchomieniu aplikacji MobECG pojawia się ekran startowy (rysunek 9a). Na tym ekranie
można sterować pomiarem (uruchamiać i przerwać) w celu wyświetlania informacji o
pomiarze i sparowanych czujników Savvy. Wszystkie pozostałe opcje i funkcje aplikacji są
wyświetlane po kliknięciu ikon menu w lewym górnym rogu (rysunek 9b).
Uwaga: Główny ekran aplikacji nie obsługuje przeglądania na szerokość.

(a)

(b)

Rys. 8: Ekran główny aplikacji MobECG (a) i menu aplikacji MobECG (b).

6.1.2. Wybranie czujnika Savvy
Pierwszym krokiem w aplikacji MobECG jest sparowanie czujnika Savvy umieszczonego na
ciele z aplikacją. Kliknij "Select Savvy" w menu aplikacji. Aplikacja otwiera okno, w którym są
informacje o wyszukiwanych urządzeniach znajdujących się w pobliżu urządzenia mobilnego
(rysunek 10a). Znalezione urządzenia są automatycznie aktualizowane, urządzenie z
najsilniejszym sygnałem zawsze znajdzie się na górze listy. Możesz wstrzymać urządzenie
zgodnie z siłą sygnału, klikając przycisk "STOP SORTING". Podając adres MAC, wybierz czujnik
Savvy i kliknij go. Pojawi się okno z prośbą o autoryzację czujnika (rysunek 10b). Wpisz
czterocyfrowy kod PIN znajdujący się na końcu instrukcji użytkownika i kliknij "OK". Po
udanym sparowaniu czujnik Savvy zostanie podświetlony na żółto (rysunek 10c).
Uwaga: Kod PIN jest wymagany tylko w przypadku parowania czujnika Savvy z urządzeniem
mobilnym po raz pierwszy.
Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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6.2.

Pomiar / gromadzenie danych

6.2.1. Ustawienia początkowe pomiaru
Po wybraniu czujnika Savvy, wróć do ekranu głównego, klikając "Back" lub wybierając
"Overview" w menu aplikacji. Sparowany czujnik Savvy jest wyświetlany na dole ekranu
powitalnego, po prawej stronie są dane o stanie czujnika, siła sygnału i naładowanie
akumulatora (rysunek 11a). Status "Disconnected" (odłączono) jest wyświetlany przed
rozpoczęciem pomiaru.
Aby rozpocząć pomiar, kliknij przycisk "Start". Po chwili czujnik łączy się i status zmienia się na
"Connected“ (połączony). Po rozpoczęciu pomiaru ikona aplikacji MobECG na górnym pasku
zmieni się na symbol krzywej EKG. Na ekranie startowym pojawiają się dwie ikony - ikona
tętna BPM i ikona rejestru zdarzeń (rysunek 11b). Kliknięcie ikony BPM spowoduje
wyświetlenie wykresu pomiaru EKG. Kliknięcie zapisywania zdarzeń spowoduje wyświetlenie
nowego okna z opcją wyboru zdarzenia zaprogramowanego lub własnego (rysunek 11c).

(a)

(b)

(c)

Rys. 9: Wybranie i sparowanie czujnika Savvy.

(a)

(b)

(c)

Rys. 10: Ekran główny po sparowaniu czujnika Savvy (a), podczas pomiaru (b) i wyboru zdarzenia (c).
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Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.

6.2.2. Podczas pomiaru
Ekran startowy podczas pomiaru pokazano na rysunku 11b. Informacje o bieżącym pomiarze
wyświetlane są w sekcji "Measurement Control" na ekranie startowym: Stan pomiar włączony / zatrzymano (status - running/not running), początek pomiaru (Started on), czas
pomiaru (Running time) i jakość pomiaru (Quality). Poniżej tej sekcji jest animowana przez
mały symbol serca częstość pracy serca i dane liczbowe BMP (szybkość uderzeń serca na
sekundę).
Tętno jest obliczane na podstawie ostatnich 10 sekund pomiaru (ustawienie domyślne). W
menu ustawień ("Settings ") możesz zmienić ten interwał z 5 na 30 sekund. Jeśli w tym
przedziale zostanie wykryte mniej niż 5 uderzeń, zamiast tętna zostanie wyświetlona wartość
NA. Pomiar tętna jest ograniczony od 20 do 250 BPM. Jeśli te limity zostaną przekroczone,
wartość "NA" pojawi się ponownie.
Uwaga: Pomiar tętna może wyświetlać nieprawidłowe dane w przypadku nadmiernych
zakłóceń. Proszę brać te dane jako informacyjne.
6.2.3. Oznaczenie zdarzenia
Ta funkcja pojawi się po kliknięciu "Mark Event" w menu aplikacji. Aby móc korzystać z tej
funkcji, należy rozpocząć pomiar. Aplikacja umożliwia rejestrowanie różnych zdarzeń podczas
pomiaru, takich jak aktywność lub emocje. Funkcja oznaczenia zdarzeń może zostać wywołana
przez ikonę z ekranu startowego po rozpoczęciu pomiaru. Aby oznaczyć wydarzenie, wybierz
predefiniowane zdarzenie (predefined event) lub zdarzenie własne (custom event). Aby zapisać
predefiniowane zdarzenie, kliknij jedną z oferowanych ikon, a następnie kliknij "Save"
(rysunek 11c). Aby zapisać zdarzenie własne, wybierz "custom event", wprowadź szczegóły
zdarzenia własnego (emocje, aktywność) w polu tekstowym i kliknij przycisk „Save". Zapisanie
wydarzenia powoduje powrót do ekranu głównego aplikacji.
Raport EKG można wykonać za pomocą funkcji oznaczenia zdarzeń lub wybierając funkcję
"ECG Reports" z menu aplikacji. Obie możliwości zawierają te same raporty. W obu
przypadkach aplikacja MobECG będzie oczekiwała na pomiar wystarczającej ilości danych do
czasu wygenerowania raportu EKG.
Przed utworzeniem Raport EKG aplikacja MobECG prosi o podanie dodatkowych informacji
pomiarowych. Ta informacja jest opcjonalna, zostanie wykorzystana do utworzenia raportu
EKG, zapisanego przez aplikację MobECG tylko do określonego raportu i będzie dostępna po
przywołaniu tego raportu. Ponadto można wybrać okres, od którego można utworzyć raport
EKG w tym oknie. Raport będzie składał się z dwóch połówek. Pierwsza połowa będzie
zapisem przed wybranym czasem, a druga połowa po wybranym czasie (na przykład,
wybieramy 11:30 i czas pomiaru, aby utworzyć raport 4 minuty - zapis jest tworzony od 11:
28-11: 32).
Po potwierdzeniu dodatkowych informacji i czasu raport EKG zostanie utworzony w tle. Po
pomyślnym utworzeniu zobaczysz powiadomienie z opcją wyświetlenia raportu lub
udostępnienia raportu. W tym momencie raport jest już przechowywany na urządzeniu
mobilnym do późniejszego przeglądania lub udostępniania. Domyślną ścieżką do pliku raportu
jest Documents/MobEcg/Reports/ w pamięci urządzenia mobilnego.
Uwaga: Wszystkie ikony sensoryczne są w stanie wskazać potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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6.2.4. Raport EKG
Ta funkcja zawiera dwie zakładki - listę pomiarów (rysunek 12a) i listę raportów (rysunek 12b).
Zakładka pomiar zawiera listę bieżących i zapisanych pomiarów, w tym zapisane zdarzenia.
Wszystkie pomiary są oznaczone czasem i datą rozpoczęcia, czasem i datą zakończenia oraz
czasem trwania pomiaru. Jeśli zaznaczyłeś zdarzenie podczas pomiaru, zostanie ono
wyświetlone w oknie pomiaru przez ikonę i tekst zdarzenia. Ikona wydarzenia będzie taka
sama, jak symbol używany do wskazania zdarzenia lub zdarzenia, lub ikona serca będzie
wyświetlana, jeśli nagrałeś własne zdarzenie.
Wybierając oznaczone zdarzenie w pomiarze, raport EKG jest tworzony od czasu oznaczania
zdarzenia. Wybierając pomiar, otrzymasz możliwość wyboru konkretnego czasu, z którego
wymagamy sporządzenie raportu EKG.
Na zakładce raporty (“Reports”) (rysunek 12b) znajduje się lista wszystkich wygenerowanych
raportów EKG. Po kliknięciu zapisany raport otworzy się przeglądarka plików PDF z tym
raportem. Kliknięcie ikony
(Udostępnianie) otwiera listę wszystkich opcji udostępniania
lub wysyłania raportu (rysunek 12c). Długie kliknięcie raportu wywołuje menu z opcją
usunięcia wybranego raportu.
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Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.

a.)

b.)

c.)

Rys. 112: Raport EKG: (a) Lista pomiaru (b) Lista raportów (c) Opcje udostępniania

Raport EKG jest generowany w pliku PDF zawierającym pomiary EKG w wybranym czasie lub w
momencie oznaczenia zdarzenia. Raport EKG nie zawiera żadnych innych informacji
diagnostycznych, tylko dane czysto mierzone i niezmienione oraz dodatkowe informacje
dostarczone przez użytkownika.
Raport zawiera nagłówki i pomiary EKG na wielu standardowych stronach A4. Nagłówek
zawiera informacje o użytkowniku, śledzenie i zaznaczone zdarzenia. Pomiary EKG są
wyświetlane po 7,5 sekundy w rządkach na niebieskim papierze EKG. Dane są zapisywane w
szerokości 10 mm / mV i 25 mm / sekundę na osi czasu. Niezależnie od wybranego czasu
pomiaru zostanie wypełniona ostatnia strona raportu EKG.
6.2.5. Wykres EKG
Aplikacja zapewnia ciągłą funkcję wizualizacji pomiarów i BPM, który jest wyzwalany przez
ofertę z menu aplikacji (ECG Graph) lub klikając ikonę serca na ekranie głównym. Aby
powrócić do ekranu głównego, użyj przycisku Wstecz na urządzeniu mobilnym lub wybierz z
menu aplikacji przegląd (Overview). Rysunek 13 pokazuje dobry sygnał EKG. Wykres może być
interaktywnie powiększany lub zmniejszany na osi "x" (czas) w zakresie od 1 do 10 sekund i na
osi "y" (mV) dwoma palcami.
Uwaga: Wyświetlanie można zwiększyć poza granicą wykresu. Dostosuj powiększenie tak,
aby wykres był wyświetlony.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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Rys. 123: Wizualizacja pomiarów EKG.

Rysunek 14 przedstawia i opisuje różne przykłady wykresu EKG. Wszystkie przykłady są
prawidłowymi pomiarami EKG, z wyjątkiem ostatniego (ryc. 14e). Pierwsze dwa przykłady
pokazują dobry sygnał EKG (rysunek 14a i rysunek 14b). Podczas umieszczania elektrod w
odwrotnym kierunku rejestrowany jest również pomiar EKG (rysunek 14c). Chociaż to nie jest
źle, umieść elektrody zgodnie z instrukcjami w celu prawidłowego pomiaru. Na rys. 14d jest
pomiar EKG podczas ruchu lub chodzenia. Rysunek 14e pokazuje zakłócony sygnał EKG.
Częstotliwość rytmu serca jest nadal czytelna z takiego sygnału. Rysunek 16f pokazuje
zakłócenia, które pojawiają się, gdy elektroda jest odłączona, nie wyświetla się żaden sygnał
EKG. Od czasu do czasu sprawdzaj jakość sygnału EKG podczas pomiaru. Jeśli sygnał nie jest
wystarczający, podłącz elektrody do innej zalecanej pozycji (Rysunek 8) i sprawdź jakość
sygnału.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko podczas trwającego pomiaru.

(a) Wysokiej jakości EKG
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(b) Wysokiej jakości EKG

(c) Sygnał odwrócony EKG

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.

(d) EKG podczas chodzenia

(e) Zakłócony sygnał EKG

(f) Zakłócenia

Rys. 14: Przykłady różnych sygnałów EKG podczas pomiaru.

6.2.6. Wstrzymanie wykresu EKG podczas pomiaru
Aby wstrzymać wizualizację EKG i zbadać częściową sekcję, wystarczy kliknąć wykres. Pojawia
się ikona wstrzymania wykresu. Kliknij wykres ponownie, aby kontynuować wizualizację.
Uwaga: Ta funkcja zatrzymuje tylko wizualizację pomiarów. Własne pomiary są kontynuowane
i są przechowywane w pamięci urządzenia mobilnego. Po ponownym uruchomieniu
wizualizacji wyświetlany jest bieżący pomiar.
6.2.7. Zamknięcie ekranu aplikacji
Aby zapobiec niechcianemu sterowaniu aplikacji podczas pomiaru, możemy zablokować ekran
aplikacji. Jeśli ekran aplikacji jest zablokowany, nie można wykonać żadnej czynności
(sterowanie pomiarem, ustawienie). Możliwe jest poruszanie się po menu aplikacji.
Aby zablokować ekran aplikacji, wybierz funkcję “Lock app” z menu aplikacji. Podczas
pierwszego użycia tej funkcji zostanie wyświetlone wezwanie do wybrania i ponownego
powtórzenia hasła odblokowania. Aby odblokować ekran aplikacji, wybierz funkcję “Unlock
app” z menu aplikacji i wprowadź hasło. Następnym razem, gdy zablokujesz aplikację, nie
będziesz już musiał podawać hasła. Hasło zostanie wymagane tylko do odblokowania aplikacji.
6.2.8. Koniec pomiaru
Aby zakończyć pomiar kliknij przycisk "Stop" na ekranie powitalnym. Status czujnika zmienia
się na "Disconnected" (odłączono). Jeśli używasz tego samego czujnika Savvy do pomiaru,
zalecamy pozostawienie go na liście czujników na ekranie głównym. Aby usunąć sparowany
czujnik Savvy z ekranu głównego, kliknij "Select Savvy" z menu aplikacji. Następnie usuń go,
klikając żółty oznaczony czujnik. Czujnik Savvy nie będzie już oznaczony na żółto i możesz
wrócić do ekranu głównego za pomocą przycisku Wstecz lub wybrać “Overview” z menu
aplikacji.

6.3.

Ustawienia aplikacji

Aby ustawić aplikacje kliknij “Settings” w menu aplikacji. Dostępne są następujące opcje:
o Odstęp oscyloskopu (Oscilloscope gap) [s]: Określa, jak dużo krzywa
oscyloskopu będzie się nakładać (wartość wyjściowa: -0,5 s). Jeśli wartość jest
ujemna, nowe dane będą nakładać się na starszą część. Jeśli stopniowe
osłabianie jest dłuższe niż wartość odstępu, krzywa będzie wyświetlana bez
odstępów.
Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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o Stopniowe znikanie (Oscilloscope fade interval) [s]: Określa długość EKG
krzywej, która stopniowo się zmniejsza (wartość wyjściowa: 1,0 s). Funkcja
stopniowo osłabia najstarsze wyświetlane dane.
o Zezwolenie automatycznego restartu adaptera Bluetooth (Allow automatic
Bluetooth resetting): Zezwala aplikacji na automatyczne ponowne
uruchamianie adaptera Bluetooth bez konieczności udzielania uprawnień
użytkownika. Aplikacja restartuje adapter tylko wtedy, gdy przestaje
odpowiadać na żądania.
•

Ustawienia bezpieczeństwa:
o Zablokuj wybranie czujnika Savvy (Lock the selection of SAVVY): Wybranie tej
funkcji spowoduje zablokowanie wybranego wyboru czujników Savvy i
wprowadzenia niepożądanych zmian (ustawienie domyślne: wyłączone).
o Hasło zablokowania ekranu (Set lock screen password): Tutaj możesz ustawić
lub zmienić hasło blokady ekranu.
Inne funkcje i ustawienia skonsultuj z autoryzowaną osobą.

6.4.

Przesyłanie pliku

Pliki pomiarów EKG są przechowywane w podfolderze MobECG w folderze Moje dokumenty
na urządzeniu przenośnym z systemem Android.
6.4.1. Przekazywanie danych pomiarowych do serwera
Jeśli dostępne jest połączenie z Internetem, możesz skorzystać z funkcji przesyłania
zmierzonych danych do bezpiecznego serwera. Aby przesłać dane do serwera, wybierz “FTP
Upload” z menu aplikacji. Zostaniesz poproszony o podanie adresu serwera, nazwy
użytkownika i hasła (rysunek 15). Aplikacja umożliwia usunięcie mierzonych danych z
urządzenia mobilnego po wysłaniu go na serwer (“Delete files after upload“). Aby zachować
wystarczającą pojemność urządzenia mobilnego do dalszych pomiarów, zalecamy usunięcie
mierzonych danych po ich wysłaniu. Po wypełnieniu niezbędnych informacji kliknij przycisk
“Upload“, aby rozpocząć wysyłanie danych.
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Rys. 13: Przesyłanie zmierzonych danych do serwera.

6.4.2. Ręczny transfer danych
Zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie kopiować dane z urządzenia przenośnego na
komputer. Aby zachować wystarczającą pojemność urządzenia mobilnego do dalszych
pomiarów, zaleca się usunięcie zmierzonych danych po skopiowaniu.

6.5.

Aktualizacja aplikacji

Sprawdź dostępne nowe wersje aplikacji w Google Play. Postępuj zgodnie z instrukcjami
Google Play, aby zaktualizować.

6.6.

Informacje na temat aplikacji

Informacje na temat aplikacji, jej wersji i krótki opis można znaleźć, klikając "About" w menu
aplikacji.
Dowiedz się o programistach, klikając na “Credits” z menu aplikacji.

6.7.

Wyłączenie urządzenia

6.7.1. Ciągły pomiar w tle
Aplikacja MobECG działa w tle i nie przeszkadza w dalszej pracy na urządzeniach mobilnych.
Aby przełączyć aplikację w tle, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu mobilnym. Pomiar
będzie kontynuowany w tle. Pomiar kończy się tylko przez kliknięcie przycisku "Stop" na
ekranie głównym aplikacji, wyłączenie aplikacji poprzez wybranie “Exit” z menu aplikacji,
nieoczekiwany błąd aplikacji MobECG, przez wyłączenie Bluetooth lub wyłączenie urządzenia
mobilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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Pomiary mają również miejsce, gdy ekran urządzenia przenośnego jest wyłączony /
zablokowany. Wyłączenie ekranu urządzenia mobilnego zmniejszy zużycie energii i pozwoli na
dłuższą pracę bez ładowania baterii.
6.7.2. Zakończenie aplikacji MobECG
Aby wyjść z aplikacji MobECG, kliknij “Exit” w menu aplikacji.
Uwaga: Aplikacja nie wyłączy Bluetooth po zakończeniu. Po zakończeniu aplikacji zatrzyma się
pomiar.
6.7.3. Usuwanie elektrod
Po zakończeniu pomiaru można usunąć czujnik Savvy i elektrody ze skóry. Możesz pozostawić
elektrody podłączone do czujnika Savvy do dalszych pomiarów. Jeśli żel elektrod już utracił
swoje właściwości przewodzące, odłącz elektrody i zastąp je nowymi.
Uwaga: Jeśli czujnik Savvy nie jest używany przez dłuższy czas, należy podłączyć go do stacji
ładującej, aby uniknąć uszkodzenia wbudowanej baterii, przez jej zbyt duże rozładowanie.

7. Program do wizualizacji pomiaru – visecg
Program do wizualizacji VisECG dostępny jest pod adresem http://www.savvy.si/ i służy do
analizy zmierzonych danych. Program jest pierwotnie przeznaczony do użytku przez
pracowników służby zdrowia. Użytkownik może wygenerować przegląd dotyczący pomiaru i
przekazać swojemu lekarzowi. Inne funkcje programu są przeznaczone wyłącznie dla
pracowników służby zdrowia. Program nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych
użytkownika.

7.1.

Przegląd mierzonych danych

Aby utworzyć przegląd zmierzonych danych, dane muszą zostać przeniesione do komputera
(patrz Rozdział 6.4 Przesyłanie pliku). W programie wybierz “Open folder overview” z menu
“File“ i wybierz folder z plikami pomiarowymi. Po wybraniu katalogu wyświetlone zostaną
wszystkie pliki pomiarowe. Kliknij "OK" i poczekaj, aż program się przetworzy i wygeneruje
graficzną prezentację zmierzonych danych EKG (rysunek 16). Po pierwszym wybraniu katalogu
danych operacja ta zajmie trochę czasu w zależności od liczby i wielkości plików.
Po wygenerowaniu graficznej prezentacji zmierzonych danych EKG można za pomocą kursora
myszy przewijać sekcje pomiarowe. Narzędzie wyświetla wartości w sekcji - tętno w BPM
(tętno / min), liczba uderzeń i procent użytecznego sygnału EKG.
Kliknij przycisk “Generate summary”, aby utworzyć raport mierzonych danych. Program
generuje raport z pomiarów długotrwałych w formacie PDF i zapisuje go w folderze danych
pomiarowych. Przykład takiego dokumentu pokazano na rysunku 17. Dla każdego raportu z
pomiaru EKG wyświetlane jest średnie tętno (średnia jest liczona w 60-sekundowych
odstępach) i jest wyświetlane linią. Każde wykryte bicie serca jest wyświetlane jako kropka.
Raport podświetla również minutę pomiaru dla zaznaczonego zdarzenia. Zdarzenia, które
zostały oznaczone i zapisane podczas pomiaru aplikacji MobECG (aktywność, emocje, patrz
rozdział 6.2.3 Oznaczenie zdarzenia) są również wyróżnione w przeglądzie. Ten raport jest
przeznaczony do specjalistycznego leczenia i interpretuje długoterminowe pomiary EKG przez
kilka dni lub miesięcy.
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Uwaga: Przetwarzanie raportu może się zmieniać z czasem. Regularnie sprawdzaj aktualizacje
VisECG.

7.2.

Dodatkowa analiza

Lekarz może dalej analizować szczegóły zmierzonego EKG w określonych odcinkach czasu.
Wybrana sekcja jest wyświetlana w celu dalszego przetwarzania (usuwania szumów,
podstawowe naprawy) i analizy fal EKG. W zależności od analizy eksperta można utworzyć
przegląd z dodatkowymi uwagami i zaleceniami dotyczącymi innych zadań medycznych.
Pełne szczegółowe instrukcje VisECG są dostępne w menu “Help“ wybierając, “User manual”.

Rys. 146: VisECG analiza – Przegląd mierzonych danych.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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Rys. 15: Przykład raportu z pomiaru.

8. Wskazania i przeciwwskazania
8.1.

Wskazania

System Savvy został zaprojektowany do monitorowania aktywności serca poprzez połączenie z
urządzeniem mobilnym Bluetooth. Pozwala wykryć nienormalnie szybkie lub powolne bicie
serca i wyświetlić je na ekranie w formie graficznej. Uchwycony sygnał EKG jest wystarczającej
jakości, umożliwiając lekarzom specjalistom zidentyfikowanie potencjalnych zaburzeń rytmu
po analizie na komputerze.
System Savvy monitoruje EKG, wyświetlając w czasie rzeczywistym wartości EKG na ekranie
urządzenia mobilnego pacjenta. Po zakończeniu pomiaru dane mogą zostać przeanalizowane
przez lekarza specjalistę.

8.2.

Przeciwwskazania

System Savvy nie jest przeznaczony dla osób z potencjalną, zagrażającą życiu arytmią lub osób
wymagających hospitalizację lub stały nadzór. Użytkownicy z alergią lub nadwrażliwością na
kleje lub żele przewodzące (używane materiały na elektrody) nie powinni używać systemu
Savvy.

9. Konserwacja
Wszelka konserwacja techniczna sprzętu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego
technika upoważnionego do tego przez producenta. Użytkownik wykonuje tylko konserwację
opisaną w tej instrukcji - ładowanie akumulatora, kontrola wzrokowa, czyszczenie.

9.1.

Ładowanie akumulatora czujnik Savvy

Czujnik Savvy jest zasilany przez wbudowany akumulator.
Ładowanie czujnika Savvy dokonuje się przez włożenie go do stacji ładującej i podłączenie
ładowarki do źródła zasilania. Aby uzyskać pełne naładowanie, pozostaw go w stacji ładującej
przez co najmniej 2 godziny. Wskaźnik ładowania (pomarańczowa dioda) gaśnie po pełnym
naładowaniu czujnika.
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Uwaga: Jeśli czujnik Savvy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go podłączyć do stacji
ładującej i podłączyć do gniazda, aby zapobiec uszkodzeniu wbudowanej baterii przez zbyt
duże rozładowanie. Zbyt duże rozładowanie baterii nie jest objęte gwarancją.

Rys. 16: Czujnik Savvy podłączony do stacji ładującej podczas ładowania.

9.2.

Wizualna kontrola stanu

Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, jeśli:
• Obudowa czujnika Savvy nie jest uszkodzona ani popękana
• Obudowa stacji ładującej nie jest uszkodzona ani pęknięta
• Obudowa adaptera ładującego nie jest uszkodzona ani pęknięta
• Kabel ładowarki i złącze ładowarki nie są uszkodzone.
Mechaniczne uszkodzenie czujnika lub kabli nie jest objęte gwarancją. Uszkodzone części
należy wymienić przed użyciem.

9.3.

Instrukcja czyszczenia

Czujnik Savvy, stacja ładująca i adapter ładowania mogą być czyszczone dopiero po odłączeniu
od zasilania. Ponowne połączenie jest możliwe tylko po całkowitym wyschnięciu.
Czujnik Savvy można czyścić i dezynfekować za pomocą medycznego alkoholu etylowego lub
specjalnego środka czyszczącego przeznaczonego dla wyrobów medycznych, który musi
spełniać następujące warunki:
•
•
•

Biokompatybilność z obudową urządzenia
Kompatybilność chemiczna z polipropylenem
Kompatybilność chemiczna z klejem

Uszkodzenia spowodowane użyciem niewłaściwych detergentów nie są objęte gwarancją.
Czyszczenie czujnika wilgotną szmatką jest dozwolone. Czujnik Savvy jest wodoodporny, ale
nie może być zanurzony w wodzie.

9.4.

Aplikacja MobECG – obsługa użytkownika

Użytkownik musi spełnić te wymagania na urządzeniu mobilnym z systemem Android:
•

wystarczająca przestrzeń do przechowywania mierzonych danych;

•

Połączenie internetowe do przesyłania plików pomiarowych na serwer;

•

Bluetooth musi być włączony na urządzeniu mobilnym.

•

Urządzenia mobilne muszą być włączone podczas pomiaru (ekran może być wyłączony)

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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•
Bateria urządzenia mobilnego powinna być wystarczająco naładowana lub urządzenie
mobilne zostanie podłączone do ładowarki w celu przeprowadzenia długoterminowych
pomiarów

9.5.

Trwałość i przechowywanie produktu

Trwałość urządzenia medycznego wynosi dwa lata. Warunki przechowywania podano w
rozdziale 4.4. warunki operacyjne i transportowe.
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9.6.

EMC informacje

Medyczne urządzenia elektryczne wymagają przestrzegania specjalnych środków bezpieczeństwa w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC),
i muszą być zainstalowane i eksploatowane zgodnie z poniższymi danymi kompatybilności elektromagnetycznej.

Test emisji

Kompatybilno
ść

RF emisje
CISPR 11
RF emisje
CISPR 11
Emisje prądu harmonicznego
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia /
oscylujące emisje IEC 610003-3

Test wytrzymałości

Grupa 1

Środowisko elektromagnetyczne - instrukcje
Urządzenie wykorzystuje energię częstotliwości radiowych tylko do swoich wewnętrznych funkcji.
Emisje RF są zatem bardzo niskie i mało prawdopodobne, aby powodowały zakłócenia w pobliżu
urządzeń elektronicznych.

Klasa B
Klasa A

Urządzenie nadaje się do użytku we wszystkich urządzeniach, w tym w gospodarstwach domowych
i sprzęcie bezpośrednio podłączonym do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki
mieszkalne.

Kompatybilność

IEC60601-1-2
poziom testu

Poziom
kompatybiln
ości

Środowisko elektromagnetyczne - instrukcje
Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub ceramiczna. Jeżeli podłogi
są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.

Wyładowanie
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

Szybkie elektryczne zjawiska
przejściowe / grupy
impulsów IEC 61000-4-4
Udar przewodzony
IEC 61000-4-5

Spadek napięcia, krótkie
przerwy i wahania napięcia w
źródłach zasilania IEC 610004-11

±6 kV kontakt
±8 kV powietrze

±2 kV kontakt (!)
±8 kV powietrze

±2 kV dla sieci
energetycznych
±1 kV dla linii wejścia /
wyjścia
±1 kV w trybie
różnicowym
±2 kV w trybie
normalnym
<5% Ut (>95% spadek
w Ut) przez czas 0,5
cyklu

±2 kV dla sieci
energetycznych (!)
±1 kV dla linii wejścia
/ wyjścia
±1 kV w trybie
różnicowym
±2 kV w trybie
normalnym

40% Ut (60% spadek w
Ut) przez czas 5 cyklu
70% Ut (30% spadek w
Ut) przez czas 25 cyklu

(!)
Czujnik Savvy może zostać odłączony, bez powtarzających się zakłóceń,
zostanie ponownie podłączony w ciągu 60 sekund. Dioda LED stacji
ładowania może migać podczas wyładowania ESD. Po wyładowaniu ESD
szczyty mogą pojawić się na wykresie. Jeśli urządzenie przestaje reagować
po wyładowaniu ESD, uruchom ponownie, podłączając go do stacji
ładującej.

Jakość zasilania powinna być na poziomie typowego środowiska
komercyjnego lub szpitalnego.

Jakość zasilania powinna być na poziomie typowego środowiska
komercyjnego lub szpitalnego.

Jakość zasilania powinna być na poziomie typowego środowiska
komercyjnego lub szpitalnego.
100V
240V

Jeśli użytkownik wymaga korzystania z urządzenia nawet w przypadku
przerywanego zasilania napięciem, zaleca się zasilanie urządzenia z
ciągłego źródła zasilania.

<5% Ut (>95% spadek
w Ut) przez czas 5
sekund

Częstotliwość sieciowa
(50/60Hz) pole magnetyczne
IEC 61000-4-8

3 A/m

30 A/m

Pola magnetyczne częstotliwości sieci powinny być na poziomach
charakterystycznych dla typowej lokalizacji w typowym środowisku
komercyjnym lub szpitalnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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Test wytrzymałości

IEC60601-1-2
poziom testu

Poziom
kompatybilno
ści

Środowisko elektromagnetyczne - instrukcje
Przenośne i mobilne urządzenia do komunikacji radiowej nie powinny
być używane w mniejszej odległości od jakiejkolwiek części urządzenia,
łącznie z kablami, poza zalecaną odległością obliczoną z równania
właściwego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość:

Indukowana RF
IEC 61000-4-6

Promieniowanie RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz

3 Vrms
80 MHz do 2.5 GHz

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz

3 Vrms
80 MHz do 2.5 GHz

3,5
] P
V1
3,5
] P
d= [
E1
7
] P
d= [
E1
d=

[

80 MHz do 800 MHz

800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika w
watach (W) według danych producenta nadajnika, a d jest zalecaną
odległością w metrach (m).
Siła pola stacjonarnych nadajników RF wykrywana w badaniach w
miejscu elektromagnetycznym powinna być niższa niż dozwolony poziom
w każdym z pasm częstotliwości.
Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych
następującym symbolem:
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10. Rozwiązywanie problemów
Usterka
Czujnik Savvy nie podłącza się

Sygnał EKG jest słaby.

Elektrody nie trzymają się
skóry.
Wykres EKG nie jest
wyświetlany.

Możliwa przyczyna
Bluetooth na urządzeniu
mobilnym jest wyłączony.

Rozwiązanie
Włącz Bluetooth na
urządzeniu mobilnym.

Akumulator czujnika jest
wyładowany.

Naładuj akumulator czujnika.

Czujnik znajduje się poza
zasięgiem urządzenia
mobilnego.
Kontakt elektrod ze skórą
został utracony.
Klej elektrodowy stracił
przyczepność lub skóra jest
brudna.
Czujnik znajduje się poza
zasięgiem urządzenia
mobilnego.
Błąd połączenia
bezprzewodowego czujnika i
urządzenia mobilnego.

Przenieś czujnik bliżej
urządzenia mobilnego.

Wymień elektrody na nowe
lub zmień położenie
elektrody.
Wymień elektrody i odtłuść
skórę.
Przenieś czujnik bliżej
urządzenia mobilnego. Jeśli
problem będzie się
powtarzał, wyłącz i włącz
ponownie Bluetooth.
Jeśli problem będzie się
powtarzał, zamknij aplikację
MobECG i włącz ponownie.
Jeśli problem będzie się
powtarzał, umieść czujnik na
chwilę w stacji ładującej
podłączonej do sieci (dioda
LED na stacji ładującej
powinna migać).
Jeśli to nie rozwiąże
problemu, skontaktuj się z
pomocą techniczną.

11. Gwarancja
Szczegółowe informacje na temat udzielonej gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Nieautoryzowane kopiowanie i używanie bez zgody jest zabronione.
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12. DANE DOT. PRODUCENTA
Nazwa i adres

Saving d.o.o.
Finžgarjeva ulica 4
1000 Ljubljana

Logo producenta
Przedstawiciele prawni

Boris Simončič, PhD, MD
Tina Samardžija

Certyfikat jakości

ISO 13485:2003

PIN:
MAC ADRES:
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