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Instrukcja obsługi

Przenośny detektor tętna płodu.
Podręcznik użytkownika
(V1.0)
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Docelowe przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczenie do wykrywania tętna i bicia serca u płodu w celu oceny 
zdrowia płodu.

Przeciwwskazania

To urządzenie jest wyłącznie do użytku nieinwazyjnego, przy nieuszkodzonej skórze i nie
w okolicy oczu. 

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w celach chirurgicznych. 

Ograniczenia

Teoria ultradźwięków dopplerowskich wykracza poza tę instrukcję ale jest przedmiotem
wielu niedawnych publikacji. Urządzenie jest zaprojektowane z myślą o trwałości ale jak 
wszystkie urządzenia medyczne powinno być traktowane z należytą ostrożnością. Urządzenie 
wspomaga pracę użytkownika ale nie może być traktowane jako zastępstwo należytego 
wykształcenia i fachowej wiedzy medycznej. 

Uwaga: Urządzenie dostarcza użytkownikowi informację o stanie płodu. W 
nieodpowiednich warunkach dźwięki bicia serca i odczyty mogą nie być dokładne. Jeśli są 
jakiekolwiek wątpliwości co do stanu płodu po korzystaniu z urządzenia to należy 
natychmiastowo dokonać dalsze czynności sprawdzające.

Bezpieczeństwo

Należy przeczytać instrukcję przed użyciem.
W celu zachowania należytego stanu środowiska  i ochrony ludzkiego zdrowia należy 

dokonywać utylizacji zgodnie z przepisami. 
To urządzenie spełnia wymogi EU ROHS.
Uwaga: To urządzenie nie jest ognioodporne. Nie korzystać w otoczeniu palnych bądź 

wybuchowych gazów. Nie zanurzać w cieczach ani nie wkładać do autoklawu.
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Opis produktu

Urządzenie  jest  nie-inwazyjnym  poręcznym  urządzeniem  dopplerowskim  z
wbudowanym  głośnikiem.  To  urządzenie  posiada  następujące  specjalne  cechy,  które
zapewniają skuteczną pracę produktu:

Urządzenie jest wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny, jest on przedstawiony na ilustracji 
poniżej.
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Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączenie urządzenia dokonywane jest poprzez przytrzymanie przycisku 
włączenia/wyłączenia  przez jedną sekundę. ⏻

Urządzenie automatycznie wyłączy się po dwóch minutach bezczynności. To całkowite 
wyłączenie oszczędza żywotność baterii i zapewnia, że urządzenie będzie gotowe do dalszej 
pracy jeśli użytkownik przypadkowo go nie wyłączył.

Uzyskiwanie sygnałów dopplerowskich

Do jakichkolwiek badań kluczowym jest upewnienie się, że odpowiednia ilość żelu jest 
używana by fale ultradźwięków mogły przechodzić z próbnika na powierzchnię skóry. Należy 
nałożyć większą ilość żelu jeśli zaczyna on wysychać lub rozprowadzać się tak cienko, że 
występuje odstęp pomiędzy urządzeniem a żelem. Nie jest koniecznym by pokrywać całą 
powierzchnię próbnika, tylko stronę przednią. Zbyt duża ilość żelu może utrudniać czyszczenie i
nie polepsza pracy próbnika.

Ultradźwięki dopplerowskie w zastosowaniu położniczym są używane najczęściej do 
upewnienia matki co do stanu zdrowia płodu. U niektórych pacjentów bicie serca płodu może 
być słyszalne już od 9-12 tygodnia. Powinno być słyszalne w 95% procent przypadków od 12 
tygodnia i  w prawie 100% po 14. tygodniu.

Najłatwiej jest dokonać badanie w przypadku jeśli pacjentka leży na plecach, chociaż 
może być także dokonane w pozycji siedzącej albo stojącej. Odsłonić brzuch i zaaplikować 
obfitą ilość żelu na frontową część próbnika i brzucha. Ważne jest by zachować ciągły kontakt 
bez bąbelków powietrza pomiędzy ciałem a próbnikiem.

Kluczem do prawidłowego badania jest przechwycenie bicia serca płodu promieniem 
próbnika. Promień emitowany jest w relatywnie prostym kierunku, podobnie do światła 
latarki.

W pierwszym trymestrze
najlepszą techniką jest zacząć
od linii przecinającej brzuch na
pół i skierować próbnik w dół,
w kierunku miednicy. Należy
poruszać próbnikiem bardzo
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powoli w poszukiwaniu najbardziej prawdopodobnego umiejscowienia płodu. Ponieważ bicie
serca płodu w tym momencie jest bardzo słabo wyczuwalne należy być ostrożnym by nie 
dokonywać pomiaru zbyt szybko by nie przeoczyć dźwięku.

Często trudno odnaleźć bicie serca w trakcie pierwszego trymestru i to samo w sobie 
nie powinno być powodem do niepokoju. Pełny pęcherz może ułatwić wykrycie bicia serca. 

Bicie serca u płodu można porównać do rytmu galopu konia i jest ok. dwa razy szybsze 
niż szybkość bicia serca u matki. Puls będzie wyświetlony na urządzeniu. Przepływ krwi w 
łożysku brzmi jak wir wodny.

Uwaga: Badanie powinno być przeprowadzane jedynie przez osoby prawidłowo 
wyszkolone.

Uwaga: Urządzenie dostarcza użytkownikowi informację o stanie płodu. Jeśli są 
jakiekolwiek wątpliwości co do stanu płodu po korzystaniu z urządzenia to należy 
natychmiastowo dokonać dalsze czynności sprawdzające. 

Uwaga: Używać jedynie próbnika dostarczonego przez producenta.

Kontrola głośności

Poziom głośności audio może być dostosowany za pomocą przycisków: .▲▼
zwiększa głośność▲
zmniejsza głośność▼

Sprawdzanie stanu baterii

Urządzenie dokonuje ciągłego monitoringu baterii i wskazuje ich stan. Wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny będzie wyświetlał migający symbol baterii gdy ich stan będzie niski. Szybsze 
migotanie symbolu oznacza niższy stan baterii. W takim razie użytkownik powinien wymienić 
baterie zaraz po obecnym badaniu.

Wymiana baterii

Otworzyć pokrywę komory baterii poprzez naciśnięcie wypustki i pociągnięcie pokrywy 
na zewnątrz. Wyciągnąć zużyte baterie poprzez naciśnięcie na krawędź baterii poprzez co 
nastąpi kompresja sprężynki i wysunięcie baterii. Można użyć jakiegoś prostego narzędzia, 
takiego jak długopis, by użyć do wyciągnięcia baterii.
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Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na kierunek baterii oznaczony wewnątrz 
komory baterii. Strona dodatnia zwrócona jest stroną do guzika a strona ujemna zwrócona 
stroną do  sprężynki. Należy włożyć baterie w taki sposób by baterią przycisnąć sprężynkę a 
następnie drugą stronę baterii docisnąć aż będzie na właściwym miejscu. Następnie nałożyć 
pokrywę komory baterii.

Uwaga: do komory baterii pasują jedynie baterie rozmiaru AA.

Po użyciu

Nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia  by wyłączyć urządzenie.⏻
Zetrzeć nadmiar żelu z urządzenia. Zapoznać się z działem „Czyszczenie i dezynfekcja” 

przed składowaniem urządzenia lub wykorzystaniem do badania kolejnego pacjenta. 
Jednostka kontrolna i obudowa próbnika są wytrzymałe i nie wymagają wyjątkowej obsługi. 
Jednakże czubek próbnika jest delikatny i należy się z nim obchodzić delikatnie.

Uwaga: Jeśli urządzenie będzie nieużytkowane przez ponad 30 dni to należy wyciągnąć 
baterie.

Czyszczenie i dezynfekcja

Usunąć nadmiar żelu po korzystaniu z urządzenia. Wyczyścić nasączoną szmatką z 
lekkim dodatkiem mydła bądź detergentu. Nie zamaczać urządzenia i nie pozwolić by woda 
dostała się do wnętrza.

W szczególności należy zwrócić uwagę na czyszczenie szczelin wzdłuż linii plastiku z 
przedniej strony próbnika ale nie można dopuścić do dostania się wody do wnętrza 
urządzenia poprzez złącze albo siateczkę głośnika.

Uwaga: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku bez warstwy żelu na skórze. Jeśli są 
ślady skaleczenia to należy zdezynfekować próbnik zgodnie z zaleceniami poniżej.

W celu zdezynfekowania próbnika należy skorzystać z powszechnie dostępnych 
środków dezynfekujących w aerozolu bądź płynie. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta
i wytrzeć do sucha. Zapoznać się z klinicznymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji.
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Uwaga: Nie zanurzać urządzenia w cieczach. Używać jedynie aerozoli lub szmatek do 
dezynfekcji.

Uwaga: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji przy użyciu autoklawu albo 
promieniowania.

Utrzymywanie w dobrym stanie

Bardzo ważne by regularnie czyścić i sprawdzać urządzenie wg poniższych wskazówek:
Corocznie sprawdzać jednostkę główną i próbnik pod kątem pęknięć w obudowie. 

Przyjrzeć się kablom i złączeniom pod względem zużycia. Należy zaprzestać korzystania z 
urządzenia w przypadku zauważenia problemów z integralnością obudowy i skontaktować się 
z dystrybutorem bądź producentem.

Żel

Używać żeli na bazie wody. 

Rozwiązywanie problemów

Słaba jakość dźwięku:
• użyto niewystarczającej ilości żelu
• spróbować przesunąć próbnik w dogodniejsze miejsce
• zakłócenia spowodowane przez inne urządzenia

Niedokładność tempa bicia serca:
• spróbować przesunąć próbnik w dogodniejsze miejsce
• upewnić się, że dźwięk bicia serca matki nie miesza się z dźwiękiem płodu

Wskaźnik baterii miga
• Wymienić baterie, zapoznać się z działem „Wymiana baterii”
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Specyfikacje

Stopień ochrony przed 
porażeniem elektrycznym: BF
Normy: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC62304, 

IEC60601-2-37,IEC62366, CISPR 11-B
Wymiary: 121 x72x27mm 
Waga: 144g
Temperatura pracy: 0 do 40°C
Wilogtność powietrza: od 30 do 90%
Temperatura składowania: –20 to 60°C
Wilgotność składowania: od 5 do 93%
Zasilanie: 2 baterie AA
Częstotliwość audio i zasilanie: 250Hz ~1.25kHz, 1.5W 
Częstotliwość ultradźwięków: 2.5MHz fala ciągła
Wyświetlacz: 3 cyfry 
Zakres bicia serca: 50-240 uderzeń na minutę
Dokładność:  ±1% or ±1 uderzeń/minutę, w zależności które większe
Dokładność wskazania: 1 uderzenie na minutę

Procedura utylizacji: (dyrektywa unijna DIR. 2002/96/EC 
WEEE) 

Symbol na urządzeniu wskazuje, że podlega ono segregacji odpadów elektrycznych i 
elektronicznych. Po zużyciu urządzenia nie wolno wyrzucać go tak jak innych stałych 

odpadów domowych ale oddać je do właściwego terytorialnie centrum utylizacyjnego lub 
zwrócić je sprzedawcy w przypadku kupowania nowego urządzenia tego samego typu, które 
będzie spełniało tę samą funkcję. 
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Symbol oznacza, że zużytych baterii me wolno wyrzucać tak jak innych stałych odpadów 
domowych ale oddać je do właściwego terytorialnie centrum utylizacyjnego. 

UWAGA! Niewłaściwe pozbycie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych może być karalne. 

Dane końcowe

Producent: Yancheng Kellyunion Import and Export Co.,Ltd
Building 2, No.17 Yandu, East Road, Xinhe Street
224005 Yancheng, Jiangsu

Przedstawiciel na Europę:
Prolinx GmbH
Brehmstr 56
40239 Duesseldorf, Niemcy

Dystrybutor: 
Technoana
Kraśnik Górny 22
59-700 Bolesławiec, Polska, Europa
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Gwarancja

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty kupna potwierdzoną pieczątką i podpisem 
sprzedawcy oraz fakturą VAT lub paragonem.
Data sprzedaży Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dowód zakupu Nr

Numer Fabryczny

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu
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