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Predajné a servisné informácie
SAVING d.o.o. predajná a servisná sieť je celosvetová.
Adresa sídla
SAVING d.o.o.
Finžgarjeva 4
SI-1000 Lublaň,
Slovinsko
Telefón: +386 (0) 30.707.202
E-mail: info@savvy.si
Web: www.savvy.si

PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Zoznámte sa najskôr s kapitolou 3.1. obsahujúcou všeobecné varovania.
2. Vložte Savvy senzor do nabíjacieho doku.
3. Pripojte nabíjací dok k priloženému adaptéru, pripojte adaptér do zásuvky (220V/110V).
4. Nabíjací proces trvá približne 2 hodiny.
5. Zoznámte sa s kapitolou 5 ohľadne nastavenia zariadenia.
6. Nainštalujte z obchodu Google Play aplikáciu MobECG na váš prístroj.
7. Po dobití Savvy senzoru pripojte elektródy podľa inštrukcií z kapitoly 5.2.
8. Aktivujte službu mobilného EKG podľa inštrukcií v kapitole 6.1.
9. Zahájte meranie podľa inštrukcií v kapitole 6.2.
10. Vytvorte EKG REPORT podľa popisu v kapitole 6.2.4.
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1. Úvod
Výrobok je určený k použitiu ako zdravotnícka pomôcka pre monitorovanie srdečnej aktivity,
názov SAVVY bude používaný v celom dokumente. Zdravotnícka pomôcka SAVVY sa skladá zo
Savvy senzoru, nabíjacieho adaptéru, nabíjacieho doku a mobilnej aplikácie (MobECG).
Základom systému je malý a ľahký (21g) Savvy senzor, pripevnený ku koži pomocou
štandardných samolepiacich elektród. Savvy senzor meria rozdiel v potenciáli EKG užívateľa
medzi dvoma elektródami umiestnenými vo vzdialenosti cca 8,5 cm od seba. Detailné meranie
EKG je vhodné pre dlhodobé sledovanie srdečnej aktivity pri vykonávaní bežnej celodennej
činnosti, športových aktivít alebo ku klinickým účelom. Pri plnom dobití zabudovanej batérie
dokáže prístroj nepretržite merať až 7 dní a vydrží najmenej 14 dní v pohotovnostnom režime.
SAVVY senzor sa nabíja pomocou nabíjacieho doku priloženého v predajnom balení.
Namerané hodnoty sa prenášajú zo Savvy senzoru pomocou zabudovaného nízkoenergetického Bluetooth 4.0 adaptéru do aplikácie nainštalovanej v telefóne alebo tablete,
ktorá umožňuje ukladanie nameraných dát a ich grafickú prezentáciu. Zdravotnícka pomôcka
môže byť používaná zdravým človekom, osobou pod lekárskym dohľadom alebo u pacientov
v nemocnici bez ohľadu na vek, pohlavie, hmotnosť, výšku a ďalšie osobné vlastnosti.
Pacient môže vytvoriť v mobilnom zariadení svoj EKG report vo formáte PDF, ktorý potom
môže vytlačiť alebo odoslať emailom svojmu doktorovi k ďalšiemu spracovaniu.

2. Podmienky používania
1. Výrobca a distribútor Saving d.o.o., Finžgarjeva 4, Lublaň, v spolupráci s Inštitútom Jozefa
Stefana v Lublani vyvinul zariadenie pod obchodným označením Savvy v súlade s technickými
údajmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou užívateľského návodu.
V súlade so smernicou 93/42/EEC o zdravotníckych prístrojoch s platnou zmenou smernice
2007/47/EEC je vyvinuté zariadenie určené na sledovanie srdečnej aktivity v každodennom
živote a je klasifikované ako neinvazívna zdravotnícka pomôcka s certifikáciou triedy IIa.
Zdravotnícka pomôcka Savvy je určená pre každodenné osobné monitorovanie srdečnej
činnosti na základe zaznamenávania jednokanálového EKG užívateľa.
Zdravotnícka pomôcka nie je určená k liečbe a nie je diagnostickým nástrojom v súlade
s pravidlami lekárskej profesie, ako je uvedené v druhom odstavci vyššie uvedenej smernice
EEC.
V prípade srdcových problémov musí užívateľ urýchlene vyhľadať odbornú lekársku pomoc
bez ohľadu na údaje zobrazované zdravotníckou pomôckou Savvy.
2. Zdravotnícka pomôcka Savvy nefunguje samostatne. Je priamo bezdrôtovo prepojená
s telefónom alebo tabletom, ktorý musí byť v jej blízkosti. Namerané údaje o srdečnej činnosti
sú prenášané do pamäti zariadení špecifickým programom.
3. Prenos dát je realizovaný priamym prenosom z telefónu alebo tabletu, prípadne je možné
dáta preniesť cez USB flash disk.
Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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4. Cena zdravotníckej pomôcky Savvy je stanovená podľa platného ceníku predajcu.
5. V súlade s prehlásením o záruke poskytne predajca dvojročnú záruku na zdravotnícke
zariadenie Savvy, ktoré je predmetom predaja.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu je užívateľská príručka zdravotníckej pomôcky
Savvy, ktorá spolu s všeobecnými podmienkami tvorí neoddeliteľnú súčasť každého produktu,
ktorý je predmetom predaja.
7. Pri zakúpení prístroja získava každý zákazník tiež užívateľskú príručku, všeobecné
podmienky, PIN kód a záručný list.
8. Pri prvom spustení mobilnej aplikácie je nutné potvrdiť, že príslušný kupujúci súhlasí s
všeobecnými podmienkami používania, inak nemôže byť aplikácia použitá.
9. V súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, s prijatím zdravotníckej pomôcky
Savvy, umožňuje kupujúci predajcovi využívať a spracovávať svoje osobné údaje a poskytovať
informácie o možných novinkách, nových vedeckých poznatkoch, možnej aktualizácii systému
pre uvedený prípravok. Výrobca a predajca Saving d.o.o. nie je v žiadnom prípade povinný
umožniť prístup k akýmkoľvek systémovým aktualizáciám tohto produktu zákazníkom alebo
uživateľom.
10. Zakúpením a zaplatením výrobku uživatel sa zaručuje, že zariadenie bude slúžiť iba jeho
potrebám a potrebám držiteľa PIN kódu a nie je možné ho odovzdávať ďalším osobám.
Zariadenie je na výslovnú žiadosť predávajúceho neprenosné a nemôže byť kupujúcim
odovzdané ďalším osobám.
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3. Bezpečnosť
3.1.

Všeobecné varovania

VAROVANIE! Zdravotnícka pomôcka Savvy nie je určená osobám s potencionálnou, život
ohrozujúcou arytmiou alebo osobám, ktoré vyžadujú hospitalizáciu alebo neustály dohľad.
VAROVANIE! Užívateľ je povinný sa dôkladne zoznámiť s inštrukciami v užívateľskom návode.
Užívateľ musí byť schopný pracovať s mobilným telefónom alebo tabletom, zároveň musí byť
schopný pochopiť užívateľský návod. V prípade že nie, môže byť zdravotnícka pomôcka
použitá len za asistencie kvalifikovaného opatrovateľa, ktorý splňuje predchádzajúce základné
podmienky.
VAROVANIE! Zdravotnícka pomôcka SAVVY nemusí fungovať správne,
prevádzkovaná alebo uskladnená mimo uvedené teplotné a vlhkostné limity.

pokiaľ

je

VAROVANIE! Mobilná aplikácia zdravotníckej pomôcky SAVVY nemusí fungovať správne,
pokiaľ nie je nainštalovaná na doporučený mobilný prístroj s doporučeným operačným
systémom uvedeným v technických údajoch.
VAROVANIE!Mobilná aplikácia zdravotníckej pomôcky SAVVY nemusí fungovať správne
z dôvodu neočakávaných chýb spôsobených mobilným prístrojom alebo bezdrôtovým
pripojením Savvy senzoru k nemu. Ďalšie inštrukcie viď kapitola Riešenie problémov.
VAROVANIE!Užívatelia s alergiou alebo precitlivenosťou na lepidlá alebo vodivý gél (použité
materiály elektród) by nemali používať zdravotnícku pomôcku Savvy.
VAROVANIE! Pre minimalizáciu podráždenia pokožky neumiestňujte Savvy senzor na
poškodenú pokožku.
VAROVANIE! Savvy senzor je vodeodolný a môže byť použitý pri sprchovaní, ale nesmie byť
ponorený do vody (napr. vaňa, vírivka alebo pri plávaní).
VAROVANIE! Prístroj nesmie byť vyhodený do netriedeného komunálneho odpadu. Pripravte
ho na opakované použitie alebo ho odovzdajte do triedeného odpadu podľa smernice
2002/96/EC Európskeho parlamentu a súdu Európskej unie o elektroodpade. (WEEE).
VAROVANIE! Pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom používajte iba nabíjací dok Savvy
s doporučeným nabíjacím adaptérom uvedeným v technických údajoch.
VAROVANIE! V prípade, že nebude Savvy senzor dlhšiu dobu používaný, mal by byť pripojený
k nabíjaciemu doku a pripojený k zásuvke, aby sa zabránilo poškodeniu zabudovanej batérie
podvybitím.
VAROVANIE! K čisteniu používajte iba neagresívne a biokompatibilné čistiace prípravky. Je
povolené čistiť prístroj mokrou handričkou.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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VAROVANIE! Namerané údaje systémom Savvy sú určené k spracovaniu iba odborným
zdravotným personálom.
VAROVANIE! Toto zariadenie môže spôsobiť rádiové rušenie alebo môže narušiť prevádzku
okolných zariadení v blízkosti, naopak ostatné zariadenia v blízkosti môžu narušiť prevádzku
tohto zariadenia.
VAROVANIE! Kryt Savvy senzoru nie je odolný voči UV žiareniu, to môže spôsobiť stratu
farby.
VAROVANIE!Podobne ako ktorékoľvek iné zariadenie pre záznam EKG, ktoré používa
k meraniu elektródy prilepené k pokožke, pohyb tela, svalová aktivita alebo strata kontaktu
pokožky s elektródou, sa premietne do kvality merania EKG.
VAROVANIE! Užívateľ musí pri meraní mať mobilný prístroj vo svojej blízkosti. Savvy senzor
musí byť v dosahu Bluetooth (cca 10m, záleží na mobilnom zariadení a okolitých podmienkach
v mieste merania). Pokiaľ sa presiahne vzdialenosť dosahu Bluetooth, stačí keď užívateľ priblíži
mobilné zariadenie a pripojenie sa automaticky obnoví.
VAROVANIE! Nepoužívajte Savvy v blízkosti iných zariadení (minimálna prípustná vzdialenosť
od iných prístrojov je 4cm).
VAROVANIE! Používajte iba priložené nabíjacie zariadenie. Použitím iných nabíjacích
zariadení sa vystavujete možnému nebezpečiu (bezpečnosť práce s elektrickým prúdom,
elektromagnetická kompatibilita).
VAROVANIE! Sieťová zásuvka nabíjačky slúži ako odpojovacie zariadenie.

3.2.

Bezpečnostné opatrenia

• V prípade, že po dlhšej dobe používania elektród pociťujete svrbenie alebo nepríjemný
pocit, umiestnite Savvy senzor do inej doporučenej polohy alebo vymeňte elektródy.
• Savvy senzor by mal byť odstránený pred defibriláciou alebo pred vyšetrením magnetickou
rezonanciou.
• Uistite sa, že máte dostatok voľného úložného priestoru v mobilnom zariadení pre
ukladanie nameraných dát (minimálne 2GB).
• Občas vizuálne skontrolujte kvalitu meraného EKG signálu.
• Užívatelia mobilnej aplikácie Savvy by si mali uvedomiť, že ich mobilné zariadenie môže byť
slabo zabezpečeným článkom v systéme. Potencionálny útočník môže získať prístup ku
všetkým nameraným údajom, ktoré sú považované za osobné údaje. Uistite sa, že máte
dostatočne zabezpečené mobilné zariadenie.
• K zabráneniu nežiadúcich účinkov elektromagnetického rušenia na meranie viď tabuľka
v kapitole 9.6.
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3.3.

Obsluha prístroja

Užívateľ môže obsluhovať prístroj sám, prípadne mu môže asistovať kvalifikovaný opatrovateľ.
V obidvoch prípadoch musia byť splnené následujúce podmienky:
a) Vzdelanie:
- nie je predpísané
b) Znalosti:
- gramotnosť
- zoznámenie sa so všetkými informáciami v užívateľskom návode
- rozpoznanie symbolov na obrazovke
- počítačová gramotnosť
c) Zručnosti:
- umiestnenie dvoch samolepiacich elektród
- umiestnenie Savvy senzoru na elektródy
- nabíjanie zabudovanej batérie senzoru Savvy
- ovládanie základných funkcií telefónu alebo tabletu
- ovládanie použitého operačného systému
d) Znalosti jazyka:
- Čeština alebo Angličtina
- minimálne znalosť jazyka použitého v užívateľskom návode
e) Skúsenosti:
- je vhodné vedieť rozpoznať základnú krivku EKG
- žiadne ďaľšie skúsenosti nie sú potrebné

4. Popis výrobku a technické špecifikácie
4.1.

Základné vybavenie

4.1.1. Savvy senzor
Jadrom systému SAVVY je malý a ľahký Savvy senzor (obr. 1) pripevnený k pokožke pomocou
dvoch štandardných samolepiacich elektród. Savvy senzor je uzavretý v plastovom
vodeodolnom a biokompatibilnom kryte. Flexibilná mechanická konštrukcia krytu Savvy
senzoru a flexibilné pripojenie k elektródam zaisťuje možnosť prispôsobiť vzdialenosť medzi
elektródami, čo zabraňuje nechcenému odpojeniu senzoru pri pohybe užívateľa. EKG je
zaznamenávané v detailnom rozlišení 125 vzoriek za sekundu.

Obr. 1: Savvy senzor v biokompatibilnom kryte s pripojenými samolepiacimi elektródami.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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4.1.2. Nabíjací dok
Nabíjací dok (obr. 2) slúži k nabíjaniu zabudovanej batérie Savvy senzoru. Je pripojený
k nabíjaciemu adaptéru.
Výstupné napätie: 6,0 V
Maximálne zaťaženie: 150 mA

Obr. 2: Savvy senzor pripojený k nabíjaciemu doku.

4.1.3. Nabíjací adaptér
Nabíjací adaptér musí splňovať nasledujúce špecifikácie:
Model: VEL05US090-EUJA
Vstupné napätie: 90-264 VAC, vstupná frekvencia 47-63Hz
Výstupné napätie: 9,0 V, maximálne zaťaženie: 550 mA, výstupný výkon: 6 W, odchýlka
napätia: < 5%
Spínaný napájací zdroj.
Teplota prostredia: -0˚C - +60˚C, teplota skladovania: - 40˚C - +85˚C
Účinnost: 78%. Izolačná trieda: II
Bezpečnostné normy: EN 60950 – 1:2006 +A11:2009+A1:2010-A12:2011
EMC normy
• EN61000-3-2, 2006+A2:2009, class A, • EN61000-3-3:2008, class A
• EN61000-4-2 2, • EN61000-4-3 3 A, • EN61000-4-4
• EN61000-4-5, • EN61000-4-6, • EN61000-4-8, • EN55024:2010
Výstupný konektor
• Konektor jack; 5.5 x 2.1 x 12 mm DC jack
Rozmery bez zásuvky (Š×V×H): 55.1 x 24.1 x 35.49 mm
Váha: 80 g
Prehlásenie o zhode: Z1A 14 07 57396 271

Strana 10

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.

4.1.4. Mobilná aplikácia - MobECG
Hlavné funkcie aplikácie MobECG nainštalovanej na mobilnom zariadení:
•
•
•
•
•

Naviazanie komunikácie medzi Savvy senzorom a mobilným zariadením.
Vizualizácia až 10 sekúnd prebiehajúceho merania.
Ukladanie nameraných dát na úložisko mobilného zariadenia.
Interakcia s užívateľom.
Prenos meraných dát na server so zabezpečeným úložiskom alebo cloudovú platformu.

4.2.

Príslušenstvo zdravotníckej pomôcky

Príslušenstvo systému Savvy sa nepredáva samostatne. Užívateľ zodpovedá za použité
príslušenstvo.
4.2.1. Mobilné zariadenie
Mobilným zariadením je myslený telefón alebo tablet na báze operačného systému Android.
Mobilné zariadenie je kompatibilné so softwarom SAVVY, pokiaľ spĺňa nasledujúce
podmienky:
•
•
•
•
•

hardwarový modul Bluetooth 4.0
verzia systému Android 4.3 – 6.0
farebná obrazovka
aspoň 2GB voľného úložného priestoru
pripojenie k internetu (napr. Wi-Fi, ethernetový port, LTE, atď.) pre prenos dát zo
zariadnia do počítača
• vstupné užívateľské rozhranie umožňujúce ovládanie (napr. dotyková obrazovka, myš)
• vstupné užívateľské rozhranie umožňujúce písanie ASCII symbolov (napr. dotyková
obrazovka, klávesnica)
Berte na vedomie, že aplikácia MobECG je podporovaná iba na systéme Android vo verzii 4.3 –
6.0. Výrobca nezaručuje správnu funkčnosť na vyšších verziách systémov, dokiaľ nebudú
všetky funkcie dôkladne otestované.
Tvar, farba a ostatné vlastnosti mobilného zariadenia nie sú predpísané. Možné spôsoby
použitia obr. 3.

Obr. 2: Dva príklady mobilných zariadení so systémom Android: telefón (vľavo) a tablet (vpravo).

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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4.2.2. Samolepiace elektródy
Samolepiace elektródy predstavujú mechanické a elektronické rozhranie medzi Savvy
senzorom a pokožkou. Musia byť dostatočne veľké, aby udržali váhu Savvy senzoru,
v priemere > 50 mm. Elektródy musia byť určené k dlhodobému meraniu > 48 hodín, musia
mať zdravotnícku certifikáciu, obzvlášť ohľadom biokompatibilných noriem pre elimináciu
podráždenia pokožky a alergie. Nižšie nájdete dva príklady doporučených elektród:
1. SKINTACT EKG elektródy (http://www.skintact.com/48.0.html), viď obr. 4 (vľavo).
Typ
Gél
Podklad
Priemer
Určené použitie

T-60
Voda - tekutý gél, Ag/Ag, Cl
Mikroporézna páska
60 mm
Dlhodobé (> 48 hodín)

2. NIKOMED EKG elektródy (http://www.nikomedusa.com/stress_lab.cfm), viď obr. 4 (vpravo).
Typ
Gél
Podklad
Priemer
Určené použitie

No. 2015
Pena - pevný gél, Ag/Ag, Cl
Priehľadná páska
50 mm
Dlhodobé (> 48 hodin)

Obr. 3: Dva príklady doporučených samolepiacich elektród.

Nakupujte elektródy iba od preverených predajcov schopných doložiť požadovanú kvalitu
elektród. Dokumenty o kvalite elektród sú nutné. Alternatívne elektródy musia prejsť testom
podľa noriem EN 60601-1 a EN 60601-2-47.
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Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.

4.3.

Štítky a grafické symboly

Nasledujúci prehľad obsahuje bezpečnostné symboly použité v tomto návode.

Odkaz na užívateľský manuál / brožúrku.

Konzultujte pokyny k zariadeniu pre správne použitie.

Zdravotnícka pomôcka typu BF.

Udržujte v suchu.

Udržujte v uvedenom teplotnom rozsahu.

Udržujte v uvedenom vlhkostnom rozsahu.

Symbol udáva názov a adresu výrobcu.

Triedený odpad - batérie.

Triedený odpad - elektro.

Bezdrôtové pripojenie.
Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.

Strana 13

Prehlásenie o zhode CE s číslom notifikovanej osoby; SIQ, číslo 1304

Označenie prístroja

Obr. 4: Označenie Savvy

Obr. 5: Označenie nabíjacieho doku

Obr. 6: Označenie obalu
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Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.

4.4.

Prevádzkové a prepravné podmienky

Podmienky pre prepravu a prevádzku výrobku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

PREPRAVNÉ A SKLADOVACIE
PODMIENKY

-10 0C až +40 0C

-20 0C až +70 0C

Relatívna vlhkost:

10 % až 95 %

10 % až 95 %

Atmosférický tlak:

700 – 1060 hPa

700 – 1060 hPa

Prostredie
Teplota:

U všetkých zostávajúcich komponentov je nutné dodržiavať podmienky predpísané výrobcom
(elektródy, mobilné zariadenia).

5. Nastavenie zariadenia
5.1.

Inštalácia mobilnej aplikácie

Nainštalujte mobilnú aplikáciu MobECG z obchodu Google Play na vaše mobilné zariadenie a
povolte všetky oprávnenia požadované aplikáciou. Pokiaľ nie je užívateľ skúsený v inštalácii
aplikácií, vyhľadá kvalifikovanú pomoc. Po úpešnej inštalácii aplikácie MobECG sa objaví
ikonka zástupcu k aplikácii

na obrazovke. Kontrolujte pravidelne aktualizácie aplikácie.

Poznámka: V prípade, že vám nie je jasná niektorá z funkcií prístroja, kontaktujte dodávateľa
alebo výrobcu.

5.2.

Umiestnenie elektród

Pred zahájením merania pripevnite Savvy senzor k pokožke pomocou standardných
samolepiacich elektród. Pripevnite elektródy k Savvy senzoru pred odstránením ochrannej
fólie, až potom odstráňte ochrannú fóliu z elektród a pripevnite Savvy senzor na čistú a
odmastenú pokožku. Savvy senzor umiestnite v doporučenej pozícii na hrudník, ktorá vám
bude najviac vyhovovať a zároveň vás nebude obmedzovať v činnosti. Na obr. 8 nájdete
niekoľko doporučených pozícií umiestnenia elektród, ktoré vám poskytnú kvalitný signál
na meranie EKG. Umiestnenie elektród je možné upraviť v závislosti od špecifického
vyšetrenia užívateľa.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
Obr. 7: Doporučené umiestnenie elektród.
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6. Prevádzka zariadenia
6.1.

Vstupné nastavenie

V následujúcej kapitole bude predvedená prevádzka MobECG aplikácie. Vzhľadom
k rozmanitosti systému Android a novým verziám aplikácie môžu byť v reálnej prevádzke
obrázky alebo postupy mierne odlišné.
6.1.1. Aktivácia MobECG služby
Služba MobECG sa aktivuje spustením aplikácie po inštalácii. Po aktivácii sa objaví ikonka
aplikácie v hornej lište mobilného zariadenia. Pre prenos meraných dát zo Savvy senzoru do
mobilného zariadenia vyžaduje aplikácia MobECG zapnuté Bluetooth. Pokiaľ bude Bluetooth
vypnuté, aplikácia zobrazí varovanie a bude žiadať o zapnutie.
Po spustení aplikácie MobECG sa zobrazí úvodná obrazovka (obr. 9a). Na tejto obrazovke
môžete ovládať meranie (spustiť a prerušiť) a budú na nej zobrazené informácie o meraní a
spárovaných Savvy senzoroch. Všetky ostatné možnosti a funkcie aplikácie sa zobrazia
kliknutím na ikony menu v hornom ľavom rohu (obr. 9b).
Poznámka: Hlavná obrazovka aplikácie nepodporuje zobrazenie na šírku.

(a)

(b)

Obr. 8: Úvodná obrazovka aplikácie MobECG (a) a menu aplikácie MobECG (b).

6.1.2. Výber Savvy senzoru
Prvým krokom v aplikácii MobECG bude spárovanie Savvy senzoru umiestneného na tele
s aplikáciou. Kliknite na “Select Savvy” v menu aplikácie. Aplikácia otvorí okno, v ktorom budú
informácie o vyhľadávaných prístrojoch v blízkosti mobilného zariadenia (obr. 10a). Vyhľadané
zariadenia sa automaticky aktualizujú, zariadenie s najsilnejším signálom bude vždy na
začiatku zoznamu. Môžete pozastaviť usporiadanie zariadení podľa intenzity signálu kliknutím
na tlačítko “STOP SORTING”. Podľa MAC adresy vyberte váš Savvy senzor a kliknite naň. Objaví
sa okno s požiadavkou na autorizáciu senzoru (obr. 10b). Zadajte štvormiestny PIN kód
uvedený na konci užívateľského návodu a kliknite na “OK”. Po úspešnom spárovaní bude
Savvy senzor zvýraznený žltou farbou (obr. 10c).
Poznámka: PIN kód je vyžadovaný iba pri prvom spárovaní Savvy senzoru s mobilným
zariadením.
Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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6.2.

Meranie / zber dát

6.2.1. Počiatočné nastavenie merania
Po výbere Savvy senzoru prejdite späť na úvodnú obrazovku kliknutím na “Back” alebo voľbou
položky “Overview” v menu aplikácie. Spárovaný Savvy senzor je zobrazený v spodnej časti
úvodnej obrazovky, vpravo sú údaje o stave senzoru, sile signálu a nabití batérie (obr. 11a).
Pred zahájením merania je zobrazený stav “Disconnected“ (odpojené).
Na zahájenie merania kliknite na tlačítko “Start”. Po chvíli sa senzor pripojí a stav sa zmení na
“Connected” (pripojené). V prípade, že je spustené meranie, ikonka aplikácie MobECG
v hornej lište sa zmení na symbol EKG krivky. Na úvodnej obrazovke sa objavia dve ikony –
tepová frekvencia BPM a ikona zaznamenania udalosti (obr. 11b). Po kliknutí na ikonku BPM
sa zobrazí graf merania EKG. Po kliknutí na ikonu zaznamenania udalosti sa zobrazí nové okno
s možnosťou výberu predvolenej alebo vlastnej udalosti (obr. 11c).

(a)

(b)

(c)

Obr. 9: Výber a spárovanie Savvy senzoru.

(a)

(b)

(c)

Obr. 10: Úvodná obrazovka po spárovaní Savvy senzoru (a), v priebehu merania (b) a pri výbere udalosti (c).
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Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.

6.2.2. V priebehu merania
Úvodná obrazovka v priebehu merania je zobrazená na obr. 11b. Informácie ohľadom
prebiehajúceho merania sú zobrazené v sekcii “Measurement Control“ na úvodnej obrazovke:
stav merania - spustené/zastavené (status - running/not running), začiatok merania (Started
on), doba merania (Running time) a kvalita merania (Quality). Pod touto sekciou je animovaná
malým symbolom srdca tepová frekvencia a jej číselný údaj BPM (tepová frekvencia za
sekundu).
Tepová frekvencia sa počíta z posledných 10 sekúnd merania (úvodné nastavenie). V menu
nastavenia (“Settings”) môžete tento interval zmeniť od 5 do 30 sekúnd. V prípade, že v tomto
intervale bude detekované menej ako 5 tepov, bude namiesto tepovej frekvencie zobrazená
hodnota “NA”. Meranie tepovej frekvencie je limitované od 20 do 250 BPM. V prípade
prekročenia týchto limitov bude zobrazená opäť hodnota “NA”.
Poznámka: Meranie tepu môže zobrazovať chybné údaje v prípade nadmerného rušenia.
Berte prosím tento údaj ako informatívny.
6.2.3. Označenie udalosti
Táto funkcia sa zobrazí po kliknutí na “Mark Event” z menu aplikácie. Meranie musí byť
spustené pre využitie tejto funkcie. Aplikácia umožňuje zaznamenávanie rôznych udalostí v
priebehu merania, napr. aktivity alebo pocity. Funkcia označenia udalosti sa dá vyvolať tiež
ikonkou z úvodnej obrazovky po spustení merania. Pre označenie udalosti vyberte alebo
predvolenú udalosť (predefined event) alebo vlastnú udalosť (custom event). Pre
zaznamenanie predvolenej udalosti kliknite na jednu z ponúkaných ikon a potom na tlačítko
uložiť - “Save“ (obr. 11c). Pre zaznamenanie vlastnej udalosti vyberte “custom event“, do
textového poľa napíšte detail vlastnej udalosti (pocit, aktivitu) a kliknite na tlačítko uložiť “Save“. Uloženie udalosti vás vráti na úvodnú obrazovku aplikácie.
EKG report môže byť vytvorený alebo z funkcie označenie udalosti alebo zvolením funkcie
“ECG Reports” z menu aplikácie. V obidvoch prípadoch sú vytvorené reporty totožné.
V obidvoch prípadoch aplikácia MobECG počká, pokiaľ nebude nameraný dostatok dát, až
potom bude možné vyrobiť EKG report.
Pred vytvorením EKG reportu vás aplikácia MobECG vyzve k uvedeniu doplňujúcich
informačných údajov k meraniu. Tieto informácie sú voliteľné, budú použité k vytvoreniu EKG
reportu, zaznamenaného aplikaciou MobECG iba ku konkrétnemu reportu a budú k dispozícii
po spätnom vyvolaní tohto reportu. Ďalej je možné v tomto okne vybrať časové obdobie, z
ktorého sa vytvorí EKG report. Report bude vytvorený z dvoch polovíc. Prvá polovica bude
záznam pred vybraným časom a druhá polovica bude záznam po vybranom čase. (napr.
zvolíme čas 11:30 a doba merania na vytvorenie reportu 4 minúty – záznam sa vytvorí
z časového obdobia 11:28-11:32).
Po potvrdení doplňujúcich informácií a časového úseku bude EKG report vytvorený na pozadí.
Po úspešnom vytvorení sa zobrazí oznámenie s možnosťou zobraziť report alebo zdieľať
report. V tejto chvíli je už report uložený v mobilnom zariadení na neskoršie zobrazenie alebo
zdieľanie. Vstupná cesta k súboru reportu je Documents/MobEcg/Reports/ v úložišti
mobilného zariadenia.
Poznámka: Všetky pocitové ikony sú schopné indikovať potencionálne nebezpečnú situáciu.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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6.2.4. EKG report
Táto funkcia obsahuje dve záložky – zoznam meraní (obr. 12a) a zoznam reportov (obr. 12b).
Záložka meraní obsahuje zoznam prebiehajúcich a uložených meraní vrátane uložených
udalostí. Všetky merania majú označený čas a dátum začiatku, čas a dátum ukončenia a dobu
trvania merania. Pokiaľ ste označili v priebehu merania nejakú udalosť, bude vyobrazená
v okne meraní ikonou a textom udalosti. Ikona udalosti bude identická so symbolom použitým
pri označení udalosti, popr. bude zobrazena ikona srdca, pokiaľ ste zaznamenali vlastnú
udalosť.
Výberom označenej udalosti v meraní dôjde k vytvoreniu EKG reportu z doby označenia
udalosti. Výberom merania bude ponúknutá možnosť vybrať konkrétny čas, z ktorého
požadujeme vytvorenie EKG reportu.
V záložke reporty (“Reports”) (obr. 12b) nájdeme zoznam všetkých vyrobených EKG reportov.
Pri kliknutí na uložený report se otvorí PDF prehliadač s týmto reportom. Pri kliknutí na ikonu
(zdieľanie) sa otvorí zoznam všetkých možností, ako report zdieľať alebo odoslať (obr. 12c).
Dlhé kliknutie na report vyvolá ponuku s možnosťou vymazania vybraného reportu.

a.)

b.)

c.)

Obr. 112: EKG reporty: (a) Zoznam meraní (b) Zoznam reportov (c) Možnosti zdieľania

EKG report je generovaný do PDF súboru obsahujúceho meranie EKG v zvolenej dobe alebo
v dobe označenia udalosti. EKG report neobsahuje žiadne ďalšie diagnostické informácie,
výhradne čisto namerané a nepozmenené dáta a doplňujúce informácie dopísané užívateľom.
Report obsahuje záhlavie a EKG meranie na viacerých štandardných stránkach formátu A4.
V záhlaví nájdete informácie o úžívateľovi, o meraní a označenej udalosti. EKG meranie je
zobrazené po 7,5 sekundových riadkoch na modrom EKG papieri. Údaje sú zapísané v šírke
10mm / mV a 25mm / sekundu na časovej ose. Nezávisle na zvolenej dobe merania bude
posledná strana EKG reportu vyplnená.
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6.2.5. EKG graf
Aplikácia poskytuje funkciu vizualizácie prebiehajúceho merania a BPM, ktorá sa vyvolá
ponukou z menu aplikácie (ECG Graph) alebo kliknutím na ikonku srdca na úvodnej obrazovke.
Pre návrat späť na úvodnú obrazovku použite tlačítko späť na vašom mobilnom prístroji alebo
z menu aplikácie vyberte možnosť prehľad (Overview). Na obr. 13 je zobrazený kvalitný signál
EKG. Graf je možné interaktívne zväčšiť alebo zmenšiť na ose “x“ (čas) v rozmedzí 1-10 sekúnd
a na ose “y“ (mV) dvoma prstami.
Poznámka: Zobrazenie je možné zväčšiť mimo zobrazovanú hranicu grafu. Zväčšenie
upravujte tak, aby bol graf zobrazený.

Obr. 123: Vizualizácia EKG merania.

Na obr. 14 sú zobrazené a popísané rôzne príklady zobrazenia EKG grafu. Všetky príklady sú
platnými meraniami EKG, až na posledný (obr. 14e). Prvé dva príklady zobrazujú kvalitný signál
EKG (obr. 14a a obr. 14b). Pokiaľ umiestnime elektródy obrátene, zaznamená sa tak i meranie
EKG (obr. 14c). I keď toto nie je na škodu, pre správne zobrazené meranie umiestnite
elektródy podľa návodu. Na obr. 14d je zobrazené meranie EKG pri pohybe alebo chôdzi. Na
obr. 14e je zobrazený zarušený signál EKG. Tepová frekvencia je z takéhoto signálu stále
čítateľná. Na obr. 16f je zobrazené rušenie, ktoré nastane pri odpojení elektródy, nezobrazuje
sa žiadny EKG signál. Občas skontrolujte kvalitu EKG signálu pri prebiehajúcom meraní. Pokiaľ
signál nie je dostatočný, pripevnite elektródy do inej doporučenej pozície (obr. 8) a
skontrolujte kvalitu signálu.
Poznámka: Funkcia je dostupná iba pri prebiehajúcom meraní.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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(a) Kvalitný signál EKG

(b) Kvalitný signál EKG

(c) Obrátený signál EKG

(d) EKG pri chôdzi

(e) Zarušený signál EKG

(f) Rušenie

Obr. 14: Príklady rôznych EKG signálov v priebehu merania.

6.2.6. Pozastavenie EKG grafu v priebehu merania
Pre pozastavenie vizualizácie EKG a preskúmanie čiastočného úseku stačí kliknúť na graf.
Zobrazí sa ikona pozastavenia grafu. Pre pokračovanie vizualizácie kliknite opäť na graf.
Poznámka: Táto funkcia pozastaví iba vizualizáciu merania. Vlastné meranie naďalej prebieha
a je ukladané na úložisko mobilného zariadenia. Po opätovnom spustení vizualizácie sa zobrazí
aktuálne meranie.
6.2.7. Uzamknutie obrazovky aplikácie
Aby sa predišlo nechcenému ovládaniu aplikácie v priebehu merania, môžeme obrazovku
aplikácie uzamknúť. Pokiaľ je obrazovka aplikácie uzamknutá, nie je možné uskutočniť žiadne
akcie (ovládanie merania, nastavenie). Je možné sa pohybovať v menu aplikácie.
Pre uzamknutie obrazovky aplikácie vyberte funkciu “Lock app” z menu aplikácie. Pri prvom
použití funkcie budete vyzvaní k voľbe a zopakovaniu odomykacieho hesla. Pre odomknutie
obrazovky aplikácie zvoľte funkciu “Unlock app” z menu aplikácie a zadajte heslo. Pri ďaľšom
zamknutí aplikácie už nebude nutné zadávať heslo. Heslo bude vyžadované iba pre
odomknutie aplikácie.
6.2.8. Ukončenie merania
Pre ukončenie merania kliknite na tlačítko “Stop” na úvodnej obrazovke. Stav senzoru sa
zmení na “Disconnected” (odpojené). Pokiaľ budete využívať na meranie rovnaký Savvy
senzor, doporučujeme ho nechať v zozname senzorov na úvodnej obrazovke. V prípade, že
chcete odobrať spárovaný Savvy senzor z úvodnej obrazovky, kliknite na “Select Savvy”
v menu aplikácie. Potom odoberte kliknutím na žlto označený senzor. Savvy senzor už nebude
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žlto označený a môžete sa vrátiť na úvodnú obrazovku tlačítkom späť alebo voľbou
“Overview” z menu aplikácie.

6.3.

Nastavenie aplikácie

Nastavenie aplikácie uskutočníte kliknutím na “Settings” z menu aplikácie. Sú k dispozícii
následujúce voľby:
• Vizuálne nastavenie:
o Rozostup osciloskopu (Oscilloscope gap) [s]: Určuje, ako moc sa bude krivka
osciloskopu prekrývať(východzia hodnota: -0.5 s). Pokiaľ je hodnota záporná,
nové údaje budú prekrývať časť starších. Pokiaľ je postupné zoslabovanie dlhšie
ako hodnota rozostupu, bude krivka zobrazená bez rozostupu.
o Postupné zoslabovanie (Oscilloscope fade interval) [s]: Určuje dĺžku EKG krivky,
ktorá sa bude postupne zoslabovať (východzia hodnota: 1.0 s). Funkcia
postupne zoslabuje najstaršie zobrazené dáta.
o Povolenie automatického reštartu adaptéru Bluetooth (Allow automatic
Bluetooth resetting): Povoľuje aplikácii automaticky reštartovať Bluetooth
adaptér bez nutnosti udeliť oprávnenie užíateľom. Aplikácia reštartuje adaptér
iba v prípade,ak prestane odpovedať na požiadavky.
• Bezpečnostné nastavenie:
o Uzamknúť výber Savvy senzoru (Lock the selection of SAVVY): Voľbou tejto
funkcie sa uzamkne výber spárovaného Savvy senzoru a predíde sa neželaným
zmenám. (východzie nastavenie: vypnuté).
o Heslo uzamknutia obrazovky (Set lock screen password): Tu je možné nastaviť
alebo zmeniť heslo uzamknutia obrazovky.
Ostatné funkcie a nastavenia konzultujte s oprávnenou osobou.

6.4.

Prenos súboru

Súbory meraní EKG sú uložené v podzložke MobECG v zložke Dokumenty na vašom mobilnom
zariadení so systémom Android.
6.4.1. Prenos dát meraní na server
V prípade, že je k dispozícii pripojenie k internetu, je možné využiť funkciu prenosu
nameraných dát na zabezpečený server. Pre prenos dát na server zvoľte funkciu “FTP Upload”
v menu aplikácie. Budete vyzvaný k zadaniu adresy serveru, užívateľského mena a hesla (obr.
15). Aplikácia umožňuje vymazanie meraných dát z mobilného prístroja po ich odoslaní na
server (“Delete files after upload“). Pre zachovanie dostatočnej kapacity úložného priestoru na
mobilnom zariadení pre ďaľšie merania doporučujeme merané dáta zmazať po ich odoslaní.
Po vyplnení potrebných údajov kliknite na tlačítko “Upload“ pre zahájenie odoslania dát.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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Obr. 13: Odoslanie meraných dát na server.

6.4.2. Ručný prenos dát
Pokročilí užívatelia môžu dáta z mobilného zariadenia do počítača skopírovať ručne. Pre
zachovanie dostatočnej kapacity úložného priestoru na mobilnom zariadení pre ďalšie
merania doporučujeme merané dáta zmazať po ich skopírovaní.

6.5.

Aktualizácia aplikácie

Kontrolujte dostupné nové verzie aplikácie v obchode Google Play. Pre aktualizáciu postupujte
podľa inštrukcií Google Play.

6.6.

Informácie o aplikácii

Informácie o aplikácii, jej verzie a stručný popis nájdete po kliknutí na “About” v menu
aplikácie.
Informácie o vývojároch nájdete po kliknutí na “Credits” v menu aplikácie.

6.7.

Vypnutie zariadenia

6.7.1. Nepretržité meranie na pozadí
Aplikácia MobECG beží na pozadí a nebráni ďalšej práci na mobilnom zariadení. Pre prepnutie
aplikácie na pozadie stlačte tlačítko späť na vašom mobilnom zariadení. Meranie bude ďalej
prebiehať na pozadí. Meranie sa ukončí iba kliknutím na tlačítko “Stop“ na úvodnej obrazovke
aplikácie, vypnutím aplikácie voľbou “Exit” v menu aplikácie, neočakávanou chybou aplikácie
MobECG, vypnutím Bluetooth alebo vypnutím vášho mobilného zariadenia.
Meranie prebieha tiež v prípade vypnutia/uzamknutia obrazovky vášho mobilného zariadenia.
Vypnutie obrazovky mobilného zariadenia zníži spotrebu a umožní ďaľší chod bez nabíjania
batérie.
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6.7.2. Ukončenie MobECG aplikácie
Ukončenie aplikácie MobECG uskutočníte kliknutím na “Exit” v menu aplikácie.
Poznámka: Ukončenie
prebiehajúce meranie.

aplikácie nevypne Bluetooth. Pri ukončení aplikácie sa zastaví

6.7.3. Odstránenie elektród
Po ukončení merania môžete odstrániť Savvy senzor a elektródy z pokožky. Môžete nechať
elektródy pripevnené k Savvy senzoru pre ďalšie merania. V prípade, že gél z elektród už stratil
vodivé vlastnosti, odpojte elektródy a vymeňte ich za nové.
Poznámka: V prípade, že Savvy senzor nie je dlhšiu dobu používaný, je nutné ho pripojiť do
nabíjacieho doku, aby sa zabránilo poškodeniu zabudovanej batérie jej podvybitím.

7. Program pre vizualizáciu merania – VisECG
Vizualizačný program VisECG je k dispozícii na stránkach výrobcu http://www.savvy.si/ a
používa sa k analýze nameraných dát. Program je pôvodne určený k použitiu zdravotníckym
špecialistom. Užívateľ v ňom môže vygenerovať prehľad meraní a ten predložiť svojmu
lekárovi. Ostatné funkcie programu sú určené výhradne pre zdravotníckych špecialistov.
Program nie je určený k užívateľským diagnostickým účelom.

7.1.

Prehľad meraných dát

Pre vytvorenie prehľadu meraných dát musia byť dáta presunuté do počítača (viz kapitola 6.4
Prenos súboru). V programe vyberte “Open folder overview” z menu “File“ a vyberte adresár
so súbormi meraní. Po výbere adresára sa zobrazia všetky súbory meraní. Kliknite na “OK” a
vydržte, pokiaľ program spracuje a vygeneruje grafickú prezentáciu nameraných EKG dát (obr.
16). Pri prvej voľbe adresára s dátami bude táto operácia určitú dobu trvať v závislosti od
počtu a veľkosti súborov.
Po vygenerovaní grafickej prezentácie nameraných EKG dát môžete kurzorom myši prechádzať
úsekmi merania. Nástroj zobrazí hodnoty v danom úseku – tepová frekvencia v BPM (tep/min),
počet tepov a percento použiteľného EKG signálu.
Pre vytvorenie prehľadu meraných dát kliknite na tlačítko “Generate summary”. Program
vygeneruje prehľad dlhodobého merania v PDF a uloží ho do zložky meraných dát. Ukážka
takého dokumentu je vyobrazená na obr. 17. Pre každý prehľad EKG merania sa zobrazí
priemerná tepová frekvencia (priemer sa počíta v 60 sekundových intervaloch) a je
vyobrazená čiarou. Každý detekovaný tep srdca je vyobrazený bodkou. V prehľade je tiež
zvýraznená minúta merania pri označenej udalosti. Udalosti, ktoré boli označené a uložené pri
meraní aplikáciou MobECG (aktivita, pocity, viď kapitola 6.2.3 Označenie udalosti), sú tiež
zvýraznené v prehľade. Tento prehľad je určený k spracovaniu odborným lekárom a
interpretuje dlhodobé meranie EKG po dobu pár dní až mesiaca.
Poznámka: Spracovanie prehľadu sa môže časom zmeniť. Kontrolujte pravidelne aktualizácie
programu VisECG.

7.2.

Doplňujúca analýza

Odborný lekár môže ďalej analyzovať detaily nameraného EKG v určitých časových úsekoch.
Vybraný úsek je zobrazený pre ďaľšie spracovanie (odstranenie šumu, základné opravy) a
Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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analýzu EKG vĺn. V závislosti od odbornej analýzy môže byť vytvorený prehľad s ďaľšími
poznámkami a doporučením k ďaľším lekárskym úkonom.
Kompletný detailný návod k programu VisECG je k dispozícii v menu “Help“ voľbou možnosti
“User manual”.

Obr. 146: VisECG analýza – prehľad meraných dát.
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Obr. 15: Príklad prehľadu meraní.

8. Indikácie a kontraindikácie
8.1.

Indikácie

Savvy systém je určený k monitorovaniu srdečnej aktivity pomocou pripojenia k mobilnému
zariadeniu technológiou Bluetooth. Umožňuje detekovať abnormálne rýchlu alebo pomalú
tepovú frekvenciu a znázorniť to na obrazovke v grafickej podobe. Zaznamenaný EKG signál je
dostatočne kvalitný, umožňuje odborným lekárom po analýze v počítači identifikovať
potencionálnu arytmiu.
Savvy systém monitoruje EKG a zároveň zobrazuje EKG meranie v reálnom čase na obrazovke
mobilného zariadenia pacienta. Po skončení merania môžu byť dáta analyzované odborným
lekárom.

8.2.

Kontraindikácie

Savvy systém nie je určený osobám s potencionálnou arytmiou, ktorá ohrozuje život alebo
osobám, ktoré vyžadujú hospitalizáciu či nepretržitý dohľad. Užívatelia s alergiou alebo
precitlivelosťou na lepidlá alebo vodivý gél (použité materiály elektród) by nemali používať
systém Savvy.

9. Údržba
Akákoľvek technická údržba zariadenia musí byť uskutočnená kvalifikovaným technikom
autorizovaným k tejto činnosti výrobcom. Užívateľ realizuje len údržbu uvedenú v tomto
návode – nabíjanie batérie, vizuálnu kontrolu, čistenie.

9.1.

Nabíjanie batérie Savvy senzoru

Savvy senzor je napájaný zabudovanou dobíjacou batériou.
Nabíjanie Savvy senzoru sa realizuje vložením do nabíjacieho doku a pripojením nabíjacieho
adaptéru do elektrickej siete. Pre plné nabitie ponechajte v nabíjacom doku po dobu aspoň 2
hodín. Nabíjací indikátor (orandžová dióda) zhasne po úplnom dobití senzoru.

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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Poznámka: V prípade, že nebude Savvy senzor dlhšiu dobu používaný, mal by byť pripojený
k nabíjaciemu doku a pripojený k zástrčke, aby sa zabránilo poškodeniu zabudovanej batérie
podvybitím. Na podvybitie batérie sa nevzťahuje záruka.

Obr. 16: Savvy senzor pripojený k nabíjaciemu doku pri nabíjaní.

9.2.

Vizuálna kontrola stavu

Pravidelne kontrolujte stav zariadenia či náhodou:
• Kryt Savvy senzoru nie je poškodený alebo prasknutý
• Kryt nabíjacieho doku nie je poškodený alebo prasknutý
• Kryt nabíjacieho adaptéru nie je poškodený alebo prasknutý
• Kábel nabíjacieho adaptéru a konektor nie sú poškodené
Na mechanické poškodenie senzoru alebo kábelu sa nevzťahuje záruka. Poškodené časti musia
byť bezpodmienečne vymenené pred ďaľším použitím.

9.3.

Inštrukcie k čisteniu

Savvy senzor, nabíjací dok a nabíjací adaptér sa môžu čistiť len po predchádzajúcom odpojení
od elektrickej siete. Pripojiť ich späť je možné až po úplnom vyschnutí.
Savvy senzor sa môže čistiť a dezinfikovať lekárskym etylalkoholom alebo špeciálnym čistiacim
prípravkom určeným pre zdravotnícke zariadenia, ktorý musí spĺňať nasledujúce podmienky:
• biokompatibilita s krytom prístroja
• chemická kompatibilita s polypropylénom
• chemická kompatibilita s lepidlom
Na poškodenie použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku se nevzťahuje záruka.
Čistenie senzoru mokrou handričkou je povolené. Savvy senzor je vodoodolný, ale nesmie byť
ponorený do vody.

9.4.

Aplikácie MobECG – užívateľská údržba

Užívateľ musí dodržovať tieto požiadavky na mobilné zariadenie so systémom Android:
•

dostatočný úložný priestor pre uloženie meraných dát;

•

internetové pripojenie pre prenos súborov meraní na server;

•

Bluetooth musí byť zapnutý na mobilnom zariadení.

•
mobilné zariadenie musí byť v priebehu merania zapnuté (obrazovka môže byť
vypnutá)
•
batéria mobilného zariadenia by mala byť dostatočne nabitá, popr. mobilné zariadenie
bude pripojené k nabíjačke pre dlhodobé meranie
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9.5.

Životnosť výrobku a uskladnenie

Životnosť zdravotníckej pomôcky sú dva roky. Podmienky uskladnenia sú uvedené v kapitole
4.4. prevádzkové a prepravné podmienky.
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9.6.

EMC informace

Zdravotnícke elektrozariadenia vyžadujú dodržovanie zvláštnych bezpečnostných opatrení v oblasti elektromagnetickej kompatibility (EMC)
a musia byť inštalované a prevádzkované v súľade s nižšie uvedenými údajmi o elektromagnetickej kompatibilite.

Skúška emisií

Kompatibilita

RF emisie
CISPR 11
RF emisie
CISPR 11
Emisie harmonického prúdu
IEC 61000-3-2
Kolísanie napätia/kmitajúce
emisie IEC 61000-3-3

Skúška odolnosti

Skupina 1

Elektromagnetické prostredie – pokyny
Zariadenie využíva rádiofrekvenčnú energiu len pre svoje vnútorné funkcie. Jeho RF emisie sú teda
veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by mohli spôsobovať rušenie blízkych elektronických
zariadení.

Trieda B
Trieda A

Prístroj je vhodný k použtiuí vo všetkých zariadeniach vrátane domácností a zariadení priamo
napojených na verejnú sieť nízkeho napätia, ktoré napájajú budovy užívané k bývaniu.

Kompatibilné

IEC60601-1-2
skušobná
úroveň

Úroveň
kompatibility

Elektromagnetické prostredie – pokyny
Podlaha by mala byť drevená, betónová alebo z keramickej dlažby.
V prípade, že sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna
vlhkosť by mala dosahovať aspoň 30 %.

Elektrostatický výboj (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

±2 kV kontakt (!)
±8 kV vzduch

Rýchle elektrické
prechodné javy/skupiny
impulzov IEC 61000-4-4

±2 kV pre napájacie
siete
±1 kV pre prívodné /
výstupné siete

Rázový impulz
IEC 61000-4-5

±1 kV v diferenčnom
režime
±2 kV v bežnom režime

±2 kVpre napájacie
siete (!)
±1 kV pre prívodné /
výstupné siete
±1 kV v diferenčnom
režime
±2 kV v bežnom
režime

(!)
Savvy senzor sa môže odpojiť, bez opakovaného rušenia sa pripojí späť
behom 60 sekúnd. LED dióda na nabíjacom doku môže blikať behom ESD
výboja. Po ESD výboji sa môžu na grafe objaviť špičky. Pokiaľ zariadenie
prestane reagovať po ESD výboji, reštartujte ho pripojením do nabíjacieho
doku.

Kvalita zdroja napájania by mala byť na úrovni typického komerčného
alebo nemocničného prostredia.

Kvalita zdroja napájania by mala byť na úrovni typického komerčného
alebo nemocničného prostredia.

<5% Ut (>95% pokles v
Ut) po dobu 0,5 cyklu

Poklesy napätia, krátke
prerušenia a kolísania
napätia
na prívodných zdrojoch
napätia IEC 61000-4-11

40% Ut (60% pokles v
Ut) po dobu 5 cyklov
70% Ut (30% pokles v
Ut) po dobu 25 cyklov

100V
240V

Kvalita zdroja napájania by mala byť na úrovni typického komerčného
alebo nemocničného prostredia.
V prípade, že uživatel požaduje používanie zariadenia i pri prerušovanom
prívode napätia, doporučuje sa napájať zariadenie zo zdroja nepretržitého
napájania.

<5% Ut (>95% pokles v
Ut)po dobu 5 sekúnd

Sieťový kmitočet
(50/60Hz) magnetické pole
IEC 61000-4-8
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3 A/m

30 A/m

Magnetické polia sieťového kmitočtu by mali byť na úrovniach
charakteristických pre typické miesto v typickom komerčnom alebo
nemocničnom prostredí.
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Skúška odolnosti

IEC60601-1-2
skušobná
úroveň

Úroveň
kompatibility

Elektromagnetické prostredie – pokyny
Prenosné a mobilné radiofrekvenčné komunikačné zariadnie by sa
nemalo používať v menšej vzdialenosti od akejkoľvek časti prístroja,
vrátane kábelov, ako je doporučená vzdialenosť vypočítaná z rovnice
platnej peo frekvenciu vysielača.
Doporučená vzdialenosť:

Vedená RF
IEC 61000-4-6

Vyžařovaná RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

3 Vrms
80 MHz až 2.5 GHz

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

3 Vrms
80 MHz až 2.5 GHz

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

[

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 2,5 GHz

kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W)
podľa údajov výrobcu vysielača a d je doporučená vzdialenosť v metroch
(m).
Intenzita poľa pevných radiofrekvenčných vysielačov zistená
elektromagnetickým prieskumom lokality by mala byť nižšia ako
povolená úroveň v každom z frekvenčných pásiem.
K rušeniu môže dochádzať v blízkosti zariadení označených nasledujúcim
symbolom:

Všechna práva vyhrazena! Neoprávněné kopírování a používání bez souhlasu zakázáno.
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10. Riešenie problémov
Porucha
Savvy senzor sa nepripojí.

EKG signál je nekvalitný.

Možná příčina
Bluetooth na mobilnom
zariadení je vypnuté.

Možné riešenie
Zapnite Bluetooth na
mobilnom zariadení.

Batéria senzoru je vybitá.

Nabite batériu senzoru.

Senzor je mimo dosah
mobilného zariadenia.

Presuňte senzor bližšie
k vášmu mobilnému
zariadeniu.
Vymeňte elektródy za nové
alebo zmeňte umiestnenie
elektród.
Vymeňte elektródy a
odmastite pokožku.

Kontakt elektród s pokožkou
bol stratený.

Elektródy nedržia na pokožke. Lepidlo elektród stratilo svoju
priľnavosť alebo je pokožka
znečištená.
Nezobrazuje sa EKG graf.
Senzor je mimo dosah
mobilného zariadenia.

Chyba bezdrôtového
pripojenia senzoru a
mobilného zariadenia.

Presuňte senzor bližšie
k vášmu mobilnému
zariadeniu. V prípade, že
problém pretrváva, vypnite a
znovu zapnite Bluetooth.
V prípade, že problém stále
pretrváva, ukončite aplikáciu
MobECG a opäť ju zapnite.
V prípade, že problém i
naďalej pretrváva, umiestnite
na chvíľu senzor do
nabíjacieho doku pripojeného
do siete (LED dióda na
nabíjacom doku by mala
blikať).
V prípade, že ani to nevyrieši
problém, kontaktujte
technickú podporu.

11. Záruka
Podrobné informácie o poskytovanej záruke nájdete v záručnom liste.
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12. Údaje o výrobcovi
Meno a adresa

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

Logo výrobcu
Zákonní zástupcovia

Boris Simončič, PhD, MD
Tina Samardžija

Certifikát kvality

ISO 13485:2003

PIN:
MAC ADRESA:

:

:

:

:
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