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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 
ECG 300G 

 
Цифровий електрокардіограф використовується для запису і 

відображення біпотенціальних сигналів, вироблених в результаті 
роботи серця. Для отримання біпотенціальних сигналів 
використовується електроди, що підключаються до тіла людини. 
Сигнали передаються, фільтруються і посилюються через вхідні 
мережу електродів, переносяться в цифрову форму за допомогою A / D, 
потім відправляються на записуючий пристрій і відображаються після 
оцифровки. Таким чином, хвильові форми можуть бути записані і 
показані на екрані. 

Область застосування: Устаткування застосовується для 
проведення стандартного обстеження за допомогою 
електрокардіограми при терапевтичному лікуванні, профілактичному 
обстеженні, для обстеження амбулаторних хворих, у відділеннях 
невідкладної допомоги та лікарняних палатах. 

Символи, що використовуються для надання певної інформації, 
які показані в керівництві, на табличках із заводською 
характеристикою, написах і позначеннях обладнання: 

 - Працює від мережі змінного струму 

 - працює на акумуляторної батареї 

 - Зарядка батареї 

 - еквіпотенційної точка 

 - Електроживлення вимкнено 

 - Електроживлення включено 

- послідовний порт вводу / виводу 

 - Аналоговий вихід 

 - Аналоговий вхід 
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 - Прилад зі стандартом безпеки IEC, тип CF 

- Прилад із захистом CF проти дефібриляції 

 - Увага, дивіться інструкцію для детального опису 
 
1. Характеристики та принципи роботи 
 
Комплект обладнання складається з пристрою, відведень, 

електродів кінцівок і грудних електродів. 
 
Опис зовнішнього вигляду виробу. Опис передньої панелі 

виробу 
 

 
Рисунок 1.1 Передня частина апарату 
1. Запис.  
Вставте папір і виконайте друк і виведення даних. 
2. Відображення ЖК-екран використовується для 

відображення хвильових форм, або статусу роботи апарату. 
3. Панель управління 
Керуюча частина апарату, за допомогою якої оператор виконує 



 

6  

управління апаратом і задані операції. 
4. Індикатори 
Позначають стан апарату. Функції індикаторів зліва направо: 

Індикатор змінного струму, Індикатор постійного струму, Індикатор 
заряду батареї. 

Примітка: Не ставте важкі предмети на РК-дисплей, в іншому 
випадку ви можете його пошкодити. 

 
Опис кнопок на панелі управління 

 
Рисунок 1.2 - Опис кнопок на панелі управління 
1. ON / 0FF - Кнопка включення / виключення апарату 
Використовується для включення / виключення апарату. У 

випадку несправності приладу, натисніть на цю кнопку і утримуйте її 
протягом 3 секунд, щоб відключити апарат. 

2. mm / s (CH ←) - Кнопка управління швидкістю запису / кнопка 
видалення символів. Для зміни швидкості паперу, 4 рівня швидкості 
запису. 

Для видалення параметрів при введенні інформації про пацієнта. 
3. (введення ←)  
Для виклику або дублювання вже збережених звітів пацієнта. Для 

підтвердження параметрів, що вводяться. 
4. OK 
Для підтвердження даних, що вводяться. 
5. / LEAD - Кнопка перемикання відведень 
У режимі запису використовується для перемикання електродів; 
У режимі настройки статусу використовується для вибору 

параметрів. 
6. START / STOP - Кнопка управління початком / зупинкою 

запису 
У різних режимах запису використовується для початку 

зупинити зйомку. 
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7. RESET (▼) - Кнопка закриття. 
У режимі готовності до запису використовується для 

відключення сигналу відведень;  
У режимі настройки меню використовується для вибору 

параметрів. 
8. MODE (▲) - Кнопка перемикання режимів. 
Використовується для перемикання між різними режимами 

запису.  
У режимі настройки меню використовується для вибору 

параметрів. 
9.  кнопка Меню 
Натисніть на кнопку в режимі готовності, щоб увійти в меню, або, 

перебуваючи в меню, натисніть цю кнопку для виходу з нього. 
10.  (BACK) Перемикач чутливості / кнопка повернення 
Перемикання чутливості в режимі готовності. 
У режимі меню використовується для повернення в попередній 

рівень меню. 
1. 1mV (ID) - ID-кнопка 
У режимі запису натисніть на цю кнопку, щоб швидко 

надрукувати ID. 
У режимі готовності натисніть на цю кнопку, щоб переглянути 

інформацію про пацієнта. 
Примітка: Не використовуйте гострі предмети в роботі з панеллю 

керування, щоб уникнути пошкодження панелі і ураження 
електричним струмом. Чи не кладіть жодних предметів на панель 
управління, так як це може призвести до зниження пружності кнопок 
панелі і відключення функцій панелі управління. 

Опис задній панелі апарату 



 

8  

 
Рисунок 1.3 - Задня панель апарату 

 
1. Рукоятка. Використовується для переміщення апарата. 
2. Гніздо запобіжника З запобіжником всередині. 
 
Опис правій панелі апарату 

 
Рисунок 1.4 - Права панель апарату 

 
1. Вхідний роз'єм електрода Підключається електрод. 
2. Роз'єм лінійного входу / виходу 

 Роз'єм лінійного входу: Отримує вхідні аналогові сигнали 
ЕКГ і відповідає за друк; 

 Роз'єм лінійного виходу: Виводить аналогові сигнали ЕКГ, 
одержувані апаратом. 

3. Роз'єм RS-232 
Роз'єм для підключення до комп'ютера. 
Опис задній панелі апарату 
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Рисунок 1.5 - Задня частина апарату 

 
4. Перемикач джерела живлення змінного струму 
Використовується для підключення і відключення джерела 

живлення змінного 
5. Розетка джерела живлення змінного струму Використовується 

для підключення кабелю змінного струму. 
6. еквіпотенційної точка (точка заземлення) 

Точка, крапка еквіпотенційної підключення
 використовується, коли обладнання 

 
використовується в зв'язці з іншими інструментами, а також є 

точкою заземлення обладнання. 
 
2. Основні властивості та блок-схема 
2.1. електротехнічні характеристики 
(1) Основні електротехнічні характеристики 
Змінний струм може бути перетворено на постійний струм з 

напругою близько 20 В шляхом перетворення напруги або за 
допомогою перемикача живлення. Таким чином, внутрішній 
акумулятор можна заряджати при стабільному напрузі обмеженим 
струмом. У той же час, перетворений ток разом з вихідною енергією 
батареї може бути переданий в схему перемикання постійної напруги в 
змінну, а потім перетворений в основне джерело живлення напругою в 
+5 В і 

+24 В за допомогою стабілізатора напруги, і напругою в +3,3 В, 
+1,8 В і 5В шляхом перетворення подачі живлення. Джерело живлення 
з напругою +5 В, +3,3 В, +1,8 В і-5В подається для ланцюга заземлення. 
Нормальна струмовий навантаження складає приблизно 750 мА, 
розрахункова потужність 3 A, реакція обмеження струму відбувається 
при 3,75 A. 

Напруга в +24 В необхідно для пристрою виведення паперу і 
друкарської головки. При подачі живлення до пристрою виведення 
паперу використовується метод настройки ширини і амплітудного 
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обмеження хвиль для підвищення ефективності пристрою виведення 
паперу. Нормальна струмовий навантаження становить 500 мА для 
джерела живлення напругою в +24 В, розрахункова потужність 850 мА, 
реакція обмеження струму відбувається при 1,2 A. 

Харчування для плаваючою кола заземлення подається зі схеми 
перемикання змінної напруги в постійне і перетворюється за 
допомогою самозбуджується перемикача харчування та ізоляційного 
імпульсного трансформатора. Харчування +5 В для цифрової частини 
в плаваючою кола заземлення подається прямо з перемикача 
харчування з нерегульованим напругою, при цьому струмовий 
навантаження становить 150 мА, а розрахункова потужність 300 мА. 
Харчування +8 В і -8 В для аналогової частини плаваючою кола 
заземлення подається з перемикача харчування з регульованою 
напругою і перетворюється за допомогою трьох термінальних 
стабілізаторів, при цьому нормальна струмовий навантаження складає 
60 мА, а розрахункова потужність 100 мА. 

(2) Блок-схема основного джерела живлення (дана електрична 
принципова схема і список складових надається виключно для 
висококваліфікованих станцій технічного обслуговування і персоналу, 
схваленого нашою компанією) 

 
 

 
Рис. 1.6 - Блок-схема основного джерела живлення 
2.2. посилення 
(1) Основні характеристики підсилювача 
Плаваючою ланцюгом заземлення всього приладу є система 

захоплення сигналу, що складається з аналогової ланцюга і аналого-
цифрової системи перетворення. Аналогова ланцюг складається з 
підсилювача вихідного сигналу, що згладжує фільтра нижніх частот, 
перемикача каналів, регулятора посилення і визначника збою 
вихідного сигналу для захоплення сигналу і визначення збою вихідного 
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сигналу. Інформація по системі управління між плаваючою ланцюгом 
заземлення грунту і даними аналого-цифрової системи перетворення 
передається за допомогою оптрона. 

Частота дискретизації для вихідного сигналу - 1000/960 Гц, в той 
час як частота дискретизації для збою вихідного сигналу - 100/120 Гц, 
а частота зрізу для фільтра, що згладжує нижніх частот (-3 дБ) - 200 Гц. 
Частота дискретизації відповідає стандартам «Американської асоціації 
вивчення серцевих захворювань (АНА)» (США) і «Освітньої програми 
для медичних працівників (CSE)» (Європа), які вимагають, щоб частота 
дискретизації електрокардіографа з функцією аналізу повинна бути не 
менше 500 Гц. Згладжує фільтр нижніх частот може обмежити смугу 
пропускання вхідних сигналів аналого-цифрової системи 
перетворення, забезпечуючи при цьому бажану смугу пропускання 
сигналу, щоб уникнути згладжування сигналу, викликаного 
Субдіскретізація високочастотного сигналу. 
(2) Блок-схема підсилювача 

 
Рис. 1.7 Блок-схема підсилювача 
2.3 Управляння 
Основні характеристики пристрою управління 
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Система управління складається з контролера друку, контролера 
клавіатури, рідкокристалічного контролера, центрального процесора і 
т. Д. Вихідний сигнал, отриманий за допомогою системи захоплення 
сигналу передається через високошвидкісний оптрон в центральний 
процесор, потім з урахуванням процесів цифрової фільтрації, 
регулювання посилення і друку, нарешті , передається в контролер 
друку для виконання друку форми коливань сигналу. Після друку 
форма коливань сигналу буде оцінюватися, аналізуватися і 
оброблятися центральним процесором системи. Центральний процесор 
може також отримувати сигнали переривань і ключовий код з 
клавіатури для обробки сигналів переривання. Крім того, центральний 
процесор виконує такі функції, як виявлення збою вихідного сигналу і 
відсутність паперу в відділенні для паперу, контроль напруги в батареї, 
автоматичне відключення живлення, висновок аналогового сигналу 
електро-променевого осцилографа, відбір проб і друку для додаткового 
вхідного сигналу. Контролер клавіатури подає сигнали сканування 
клавіатури для ліквідації тремтіння, потім ключовий код і сигнал 
переривання обробляються центральним процесором. 
Рідкокристалічний контролер відповідає за відображення даних і 
команд центрального процесора і управління станом всього приладу. 

Блок-схема пристрою управління 

 
Рис. 1.8 Блок-схема пристрою управління 
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3 Заправка паперової реєстраційної стрічки 
Для даного приладу може використовуватися стандартний рулон 

паперу (63 мм) 

 
Рис. 1.9 Папір для термальної записи - рулон (63 мм) 
Для даного приладу в якості носія запису використовується 

термочутлива папір. Для того щоб інформація чітко віддруковувалася, 
рекомендується використовувати папір, яка надаються разом з 
приладом або купити той же самий тип паперу в нашій компанії. 
Оскільки термочутливий матеріал тільки розпорошується по лицьовій 
стороні паперу, напрямок паперу має бути правильним під час 
установки, в іншому випадку отримати правильну друк не вдасться. 
Порядок установки паперу приладу наводиться нижче: 

а) Натисніть кнопку, на яку вказує стрілка на малюнку нижче, 
щоб відкрити кришку картриджа, і потім зніміть кришку. 

 
Рис. 1.10 
Б) Помістіть рулон паперу в картридж в напрямку, зазначеному 

на малюнку нижче, і витягніть відрізок паперу довжиною в 6 см. 
Пам'ятайте, що край рулону паперу з кнопкою для фіксації повинен 
бути встановлений у відповідній затискної позиції в картриджі. 
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Рис 1.11 - Заправка паперу (крок 2) 
c. Опустіть кришку картриджа і натисніть на неї, щоб закрити. 

 
Рис 1.12- Заправка паперу (крок 2) 
Увага: Прилад має функцію попередження про відсутність 

паперу в картриджі. Коли папір для друку повністю витратиться, на 
дисплеї приладу з'явиться попереджає інформація (див. Розділ 
"Попередження"). Якщо папір не була належним чином встановлена, 
пристрій не виявляє папір і попередження про відсутність папери не 
з'являється, то слід перевірити правильність установки паперу. 

 
4. Підключення джерела живлення 
1) Використання джерела живлення змінного струму 
Коли для роботи приладу використовується джерело живлення 

змінним струмом, слід, по-перше, переключити перемикач джерела 
живлення змінним струмом на задній панелі пристрою в положення 
"○", і під'єднати відкритий кінець дроту до заземлювальної стійці 



 

15  

приладу, а потім під'єднати інший кінець заземлюючого проводу з 
допомогою зубчастого затиску ( «крокодила») до спеціально обраної 
точки заземлення. Таке заземляющее з'єднання повинно бути надійним, 
в іншому випадку просто використовуйте джерело живлення змінним 
струмом для зарядки батареї приладу, а не безпосередньо для живлення 
приладу при роботі з пацієнтами. Коли заземлювальна лінія підключена 
належним чином, вставте один кінець шнура живлення, який надається 
разом з приладом, у вхідній затиск для змінного струму, а інший кінець 
в роз'єм живлення мережі, 

 
Рис 1.13 Підключення до мережі змінного струму 
Коли даний прилад використовується разом з іншими медичними 

пристроями, будь ласка, використовуйте зовнішній кабель заземлення, 
який надається разом з цим приладом. Підключіть висновок заземлення 
даного електрокардіографа з тим же висновком заземлення інших 
пристроїв для запобігання ураження пацієнта електричним струмом. 
При наявності будь-яких витоків струму, дане з'єднання з метою 
безпеки буде виводити їх в землю. 

2) Використання акумуляторної батареї 
При необхідності використовувати батарею в якості джерела 

живлення, вбудована акумуляторна батарея може бути використана без 
зарядки користувачем. Будь ласка, перевірте ємність і стан батареї, 
перш ніж використовувати його. 

4.1 Підключення кабелю живлення 
На малюнку нижче показано місце, до якого слід підключати 

кабель живлення. Коли вилка кабелю живлення повністю вставлена в 
гніздо вироби, затягніть два кріпильні болти на вилка кабелю живлення 
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для міцної фіксації кабелю до виробу і запобігання ослаблення. 

 
Рисунок 1.14 Підключення кабелю живлення 
Примітка: Слід використовувати кабель живлення, який 

постачається разом із пристроєм. В іншому випадку ефективність 
роботи вироби може знизитися, і воно може бути пошкоджено. 
 

5 Запуск апарату 
Відповідно до малюнком, наведеними нижче, натисніть кнопку 

 (ON / OFF) (ВКЛЮЧИТИ / ВИМКНУТИ), після чого загориться 
індикатор живлення, і апарат буде 

перебувати в початковому стані. 
Коли апарат завантажується, і на рідкокристалічному екрані 

відображається наступна картинка, це означає, що апарат знаходиться 
в режимі очікування, і ви можете почати роботу. 
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Рисунок 1.15 - Екран завантаження 

 
6 Підключення електродів 
Підключення електродів має велике значення для точності 

реєстрованих записів, що відображаються на електрокардіограмі, тому 
переконайтеся в тому, що електроди закріплені належним чином. 
Забороняється одночасно використовувати старі і нові електроди, а 
також багаторазові й одноразові. Якщо ж такі електроди 
використовуються одночасно, це може в значній мірі вплинути на 
якість записаної електрокардіограми. Електроди і вилки харчування не 
повинні перебувати в контакті з іншою поверхнею або провідником 
струму, наприклад, з металевою ліжком. Якщо потрібна заміна 
електродів, в цьому випадку замініть всі електроди. 

1) Підключення електродів до кінцівок 
Електроди, призначені для кінцівок, слід підключати до м'якої 

шкірної поверхні кінцівок. Спочатку ділянку шкіри, до якого будуть 
підключені електроди, слід обробити медичним спиртом, потім туди 
слід нанести невелику кількість електродної пасти. Електроди слід 
підключати до кінцівок наступним чином (див. Рисунок справа): 

R (RA) підключення до правої руки; L (LA) підключення до лівої 
руки; RF (RL) підключення до правої ноги; F (LL) підключення до лівої 
ноги. 
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Рисунок 1.16 Підключення електродів до кінцівок 
2) Підключення електродів до грудної клітки 
Обробіть ділянку шкіри в області грудної клітини, до якого 

будуть підключені електроди, медичним спиртом. Нанесіть 
електродний пасту на цю ділянку діаметром близько 24 мм, а також на 
прилипають пластини електродів. Притисніть присосок у вигляді 
кульки, наявну на електродах для грудної клітини, щоб дані електроди 
приклеїлися і зафіксувалися на ділянках з V1 по V6. 

Електроди для грудної клітини слід підключати так, як показано 
на малюнку 1.17: 

C1 (V1): 4-я міжреберна позиція по правому краю 
грудини; C2 (V2): 4-я міжреберна позиція по лівому краю грудини; 
C3 (V3): позиція посередині між ділянками С2 і С4; 

C4 (V4): 5-я міжреберна позиція по лівій среднеключичной лінії; 
C5 (V5): на горизонтальному рівні ділянки С4, на лівій 

передній пахвовій 
лінії; 
C6 (V6): на горизонтальному рівні ділянки С4, на лівій середній 

пахвовій лінії. 
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Рисунок 1.17 Підключення електродів до грудної клітки 
Примітка: Пасту для електродів слід наносити на кожен електрод 

окремо, щоб уникнути короткого замикання не допускайте контакту 
електродів один з одним. Якщо паста для електродів відсутня, 
проведіть короткочасний електрокардіографічних тест наступним 
чином: обробіть кожну ділянку для підключення електродів 75% -ним 
медичним спиртом, після чого відразу підключіть електроди до даних 
ділянках з тим, щоб забезпечити достатню зволоженість контактних 
ділянок. Забороняється використовувати замість пасти фізіологічний 
розчин або іншу речовину, здатну викликати корозію електродів. 

 
Схема режимів роботи відведень і системи відведень для 

електрокардіограми 
 

 
Рисунок 1.18 Схема режимів роботи відведень і системи 

відведень для електрокардіограми 
 
7. Індикатори неполадок, пов'язаних з відведеннями 
Даний апарат виконає перевірку з'єднань відведень на всій 

протяжності ділянки, і при виявленні несправностей, пов'язаних з 
відведеннями, на екрані навпроти позиції відповідного відведення 
відобразиться код від'єднати відведення. 
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На екрані відобразиться наступна картинка: 

 
Рисунок 1.19 Відображення неполадок, пов'язаних з 

відведеннями 
 
Якщо має місце проблема, пов'язана з відведенням, на екрані не 

буде доступний широкому хвиля відповідної форми, і кнопка «запис» 
стане неробочий. Користувачі повинні повторно підключити електроди 
або відведення електродів виходячи з наданої інформації щодо 
від'єднати електродів або їх відведень. Якщо відведення вийшли з ладу, 
хвиля більше не буде аналізуватися, і на екрані з'явиться повідомлення: 
«Кабель відключений аналіз неможливий». 

В процесі використання, на екрані поряд з символами 
відобразиться застережливий значок "*". В цьому випадку слід вчинити 
згідно з наведеним нижче методу: 

натисніть кнопку "lead shutting off" ( «відключення відведення»), 
щоб відключити вручну, усунути наслідки впливу сили, що 
перевищила встановлений значення поляризаційного напруги на 
підсилювачах. Це створить можливість для швидкого повернення 
підсилювачів в нормальний стан; 

натисніть кнопку "lead shutting off" ( «відключення відведення»), 
щоб відключити вручну. Однак стан готовності до роботи як і раніше 
не з'являється. Необхідно повторно перевірити з'єднання відповідного 
електрода з шкірою пацієнта, і, якщо з'єднання електродів з підвідної 
лінією або головним комп'ютером надійне, то, при такому надійному 
з'єднанні з'явиться стан готовності пристрою до роботи. 
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Лабораторна робота №2. ПОРЯДОК РОБОТИ 

Електрокардіограф ECG 300G 
 
1. Перевірка перед початком роботи 
Перед початком роботи перевірте: 
1. Чи правильно заземлений апарат? 
2. Замкнута чи проводка заземлення? 
3. Чи правильно проведено з'єднання з проводом заземлення? 
4. Затягнуть чи болт заземлення? 
5. Чи правильно з'єднані дріт заземлення і місце його з'єднання 

на стіні? 
6. Чи не знаходиться поруч з приладом якесь 

електрообладнання, яке може привести до високочастотним перешкод 
або перешкод від мережі живлення, такі як рентгенівські, УКХ (УВЧ) 
прилади. Якщо подібні прилади знаходяться поблизу, то вони можуть 
вплинути на апарат ЕКГ. При необхідності вимкніть стороннє 
обладнання або виберіть інше розташування для апарату без подібного 
впливу. 

7. Чи відповідають навколишня температура і вологість 
вимогам по експлуатації апарату? 

8. Чи надійно з'єднання силового кабелю? Або він 
переплетений з іншими кабелями? 

9. Чи надійно з'єднання з вхідними проводами? Або вхідні 
дроти розташовані близько до силового кабелю змінного струму? 

10. Чи правильно з'єднані контакти вхідних проводів з 
відповідними електродами? 

11. Чи надійно з'єднання з електродами? 
12. Чи правильно підготовлені електроди, які будуть 

стосуватися шкіри досліджуваного пацієнта? 
13. Електроди забруднені? Якщо так, видаліть 

забруднення допомогою спирту і мильної піни. 
14. З'єднання з електродами слабке? Якщо так, то затягніть їх. 
15. Чи використовуються одночасно старі та нові електроди? 
16. Чи є будь-який контакт між електродами (особливо в грудній 

області) 
17. Знервований чи досліджуваний пацієнт? Якщо він (вона) 

нервує, будь ласка, поясніть пацієнтові простоту і безболісність 
процедури ЕКГ, щоб заспокоїти його (її). 
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18. Досліджуваний пацієнт рухається або розмовляє? 
19. Ліжко занадто вузька для пацієнта? 
20. Контактують оголені частини тіла пацієнта, такі як руки 

або ноги з металевими частинами ліжка? Якщо так, то перешкоди від 
постійного струму можуть відбитися на електрокардіограмі. 

21. Комфортна чи кімната для проведення дослідження? 
22. Якість паперу для запису відповідне? 

 
2 Екран записи електрокардіограми 

 
Рисунок 2.1 - Екран записи електрокардіограми 

 
Запустіть апарат і переконайтеся в правильному підключенні 

вхідних проводів, потім можна починати запис кардіограми. Нижче 
показаний екран записи кардіограми так, як він відображається на РК-
дисплеї: 

 
3 Процедура запису електрокардіограми 
Для проведення запису електрокардіограми спочатку виберіть 

режим запису (режим роботи). Необхідно вибрати між двома методами 
записи: автоматичний запис або ручна запис, всього 7 можливих 
режимів запису. Методи роботи описані на схемі: 
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Рисунок 2.2 - Діаграма режимів запису електрокардіограми 

Функції та особливості роботи апарату в різних режимах записи 
 

Таблиця 2.1 - Опис функцій і особливостей в різних режимах 
записи 

 
режим запису  

Опис функцій і особливостей 

 
 
 
 
 
авто 1 

На папері можуть бути записані в поздовжньому 
напрямку сигнали тільки з одного входу за один цикл 
записи. Після завершення циклу запису вхід буде 
автоматично змінений. Сигнали з входів будуть 
розташовуватися в поперечному напрямку (наприклад, 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ aVR  aVL aVF V1 V2  V3 V4  V5  V6, 
всього 12 циклів запису), результати автоматичного 
аналізу можуть бути роздруковані або збережені в 
залежно від вибору 
оператора. 
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авто 2 

На папері можуть бути записані в поздовжньому 
напрямку сигнали з двох входів за один цикл записи. 
Після завершення циклу запису вхід буде автоматично 
змінений. Сигнали з входів будуть розташовуватися в 
поперечному напрямку (наприклад, послідовності 
записи при виборі виходу Ритм є наступні II пари 
сигналів: Ⅰ + Ⅱ Ⅱ + Ⅱ Ⅲ + Ⅱ  aVR + Ⅱ  aVL + Ⅱ  aVF 
+ Ⅱ V1 + ⅱ  V2 + ⅱ  V3 + ⅱ V4 + ⅱ  V5 + ⅱ  V6 + ⅱ, 
всього 12 циклів запису), і потім результати 
автоматичного аналізу можуть бути 
роздруковані або збережені в залежності від вибору 
оператора. В парі 

 другий сигнал в поздовжньому напрямку є вибраним 
вхідним 
сигналом ритму. 

режим запису Опис функцій і особливостей 

 
 
 
 
авто 3 

На папері можуть бути записані в поздовжньому 
напрямку сигнали з трьох входів за один цикл записи. 
Після завершення циклу запису вхід буде автоматично 
змінений. Сигнали з входів будуть розташовуватися в 
поперечному напрямку (наприклад: Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ  aVR + 
aVL + aVF V1 + V2 + V3 V4 + V5 + V6, всього 4 циклу 
записи), і потім результати автоматичного аналізу 
можуть бути 
роздруковані або збережені в залежності від вибору 
оператора. 

 
 
 
ручний 1 

 
На папері може бути записаний в поздовжньому 
напрямку сигнал тільки з одного входу, сигнал з 
поточного входу буде продовжувати безперервно 
записуватися до тих пора не буде змінений вручну 
(наприклад: Ⅰ  ......). 
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ручний 2 

На папері можуть бути записані в поздовжньому 
напрямку сигнали з двох входів за один цикл записи. 
Один з входів вибирається як вхід Ритм, сигнали з 
поточного входу і входу ритму безперервно 
записуються, до тих пора поки не будуть змінені вручну 
(наприклад, коли в якості входу 
ритму був обраний II: Ⅰ + Ⅱ  ......). 

 
 
ручний 3 

На папері можуть бути записані в поздовжньому 
напрямку сигнали з трьох входів за один цикл записи. 
сигнали
 п
оточних входів безперервно 
записуються, поки не будуть змінені вручну
 
(Наприклад: Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ  ......). 

 
 
 
аналіз ритму 

① Безперервно відображається сигнал обраного входу 
ритму; 
 
②Спочатку отримання і збір даних за певні години 
збору, а потім рівномірний розподіл (в межах часу збору) 
зібраних сигналів і висновок у вигляді трьох ліній. 
Роздруківка результатів автоматичного 
аналізу. 

Опис важливих даних по відображенню і записи на папері в 
кожному з режимів запису наведена нижче (показана на ілюстраціях 
інформація може змінюватись в залежності від різних параметрів, тому 
малюнки приведені тільки в якості прикладу). 

1) Автоматичний запис 
Авто3 (Автоматичний 3-канальний) 
Режимом запису за замовчуванням в цьому апараті при випуску 

з заводу є режим "Автоматичний 3-канальний". Статус роботи апарату 
в тому вигляді, як він відображається на РК-дисплеї, представлений на 
малюнку нижче: 
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Рисунок 2.3 Робочий екран в режимі Авто 3 

 
Простежте, щоб сигнал ЕКГ з входу був стабільний, і 

відображалася ЧСС. При необхідності натисніть кнопку  
"Виключення входу" для миттєвої стабілізації сигналів з усіх входів. 

1) Натисніть кнопку  Для вибору іншого режиму 
запису, наприклад, "Авто 1", "Авто 2", "Ручний 1", "Ручний 2", "Ручний 
3" і "Ритм" < 

2) Натисніть кнопку  для вибору швидкості. В апараті 
представлено 4 можливих швидкості запису: 6.25 мм / с <12.5 мм / с <25 
мм / с і 50 мм / с. 

3) Натисніть кнопку  для відображення області 
параметрів на червоному тлі, 

потім виберіть Параметри фільтра і натисніть одну з кнопок 
 для зміни статусу фільтра. В апараті представлено 4 

можливих типу фільтрації: 0,05 -150 Гц,H50 d ,H50 d 75 Гц ,H50 d 35 
Гц. 

4) Натисніть кнопку  (Старт / Стоп), щоб розпочати 
зйомку. 
символи "" < " "Показують статус отримання даних \ записи 
відповідно. Сигнали з записуваних виходів будуть відображатися 
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інверсірованного, як показано на малюнку: 

 
Рисунок 2.4 - Збір та відображення даних 
Після запису ЕКГ система автоматично аналізує отримані дані, 

результати аналізу потім виводяться на екран. 
 

 
Рисунок 2.5 Результат аналізу 

Як показано вище, ви можете вибрати функції «Друк», 
«Повернення», «Медіана скорочення (MVB)», «Редагування» на екрані 
результатів. 

Натисніть одну з кнопок  для переміщення рамки 
вибору на пункт 

"Редагувати", а потім натисніть на кнопку
  для відображення екрану 
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редагування звіту, який показаний на малюнку нижче: 
На екрані редагування звіту представлені такі функції як: 

«Змінити», 

 
Рисунок 2.6 - Екран редагування звіту 

 «Додати», «Видалити», «Перемістити вгору» і «Вниз 
Запис трьох стандартних сигналів з умовними позначеннями: 
 

 
Рисунок 2.7 - Вид зображення на реєстраторі в режимі «Авто 3» 
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Рисунок 2.8 - Докладний звіт при роботі реєстратора в режимі 

«Авто 3» 
Медіана скорочення (MvB) < 

 
Рисунок 2.9 - Звіт про Медіану скорочення, отриманий в режимі 

реєстратора 
«Авто 3» 
Авто 1 <Автоматичний 1 канальний < 
Даний режим є автоматичним з одним каналом. Натисніть кнопку

 (Кнопка перемикання режимів) і виберіть (Авто 1), на ЖК - 
дисплеї з'явиться наступне зображення: 
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Рисунок 2.10 - Робочий екран в режимі «Авто 1» 

 
Простежте, щоб сигнал ЕКГ з входу був стабільний, і 

відображалася ЧСС. При необхідності натисніть кнопку  
"Виключення входу" для миттєвої стабілізації сигналів з усіх входів. 

1) Натисніть кнопку  Для вибору іншого режиму 
запису, наприклад, "Авто 1", "Авто 2", "Ручний 1", "Ручний 2", "Ручний 
3" і "Ритм" < 

2) Натисніть кнопку  для вибору швидкості. В апараті 
представлено 4 можливих швидкості запису: 6.25 мм / с <12.5 мм / с <25 
мм / с і 50 мм / с. 

3) Натисніть кнопку  для відображення області 
параметрів на червоному тлі, 

потім виберіть Параметри фільтра і натисніть одну з кнопок 
 для зміни статусу фільтра. В апараті представлено 4 

можливих типу фільтрації: 0.05Гц -150Гц <H50 г <H50 d 75Гц <H50 d 
35Гц. 

4) натисніть кнопку  (Старт / Стоп), щоб 
розпочати зйомку. символи "  "<"  "Показують на статус отримання 
даних \ записи відповідно. Сигнали з записуваних виходів будуть 
відображатися інверсірованного, як показано на малюнку: 

Запис одного стандартного сигналу з умовними позначеннями: 
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Рисунок 2.11 Вид зображення на реєстраторі в режимі Авто 1 
 
АВТО 2 (АВТОМАТИЧНО 2 КАНАЛУ) 
 
Даний режим є автоматичним з двома каналами. Натисніть 

кнопку  (Кнопка перемикання режимів) і виберіть (Авто 2), на РК 
- дисплеї відобразиться наступне зображення: 

 
Рисунок 5-12 Робочий екран в режимі «Авто 2» 

 
Простежте, щоб сигнал ЕКГ з входу був стабільний, і 

відображалася ЧСС. За потреби натисніть кнопку  
"вимикання входу " для миттєвої стабілізації сигналів з усіх 
входів. 

1) Натисніть кнопку  для вибору швидкості. В апараті 
представлено 4 можливих швидкості запису: 6.25 мм / с <12.5 мм / с 
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<25мм / с і 50 мм / с. 
2) Натисніть кнопку  для відображення області 

параметрів на червоному тлі, потім виберіть Параметри фільтра і 
натисніть одну з кнопок  для 

зміни статусу фільтра. В апараті представлено 4 можливих типу 
фільтрації: 0.05Гц -150Гц <H50 <H50 d 75Гц <H50 d 35Гц. 

3) Натисніть кнопку  (Старт / Стоп) для розпочати 
зйомку. символи "  "<"  "Показують на статус отримання даних \ 
записи відповідно. Сигнали з записуваних виходів будуть 
відображатися інверсірованного, як показано на малюнку: 

Запис двох стандартних сигналів з умовними позначеннями: 

 
Рисунок 5-13 Вид зображення на реєстраторі в режимі Авто 2 
 
Як показано вище, верхня лінія - стандартний одноканальний 

режим, нижня лінія - лінія ритму, вхід для лінії ритму ви можете задати 
з меню (див. "Встановлення параметрів"). 

В даному апараті передбачений автоматичний аналіз отриманих 
даних, однак слід враховувати, що він проводиться на основі базової 
ЕКГ і не враховує загальний стан пацієнта, в результаті можуть бути 
відмінності між результатами аналізу, що надається апаратом, і 
кінцевим діагнозом, виставленим лікуючим лікарем. Кінцеві висновки 
повинні проводитися фахівцем на підставі результатів аналізу, 
клінічних симптомів і результати інших досліджень. 

 
2) РЕЖИМ «РИТМ» 
 
В даному режимі ведеться запис з входу, обраного як Ритм. Дані 
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електрокардіограми з обраного входу збираються протягом 1-3 хвилин 
(тривалість задається в меню). Після завершення збору даних система 
автоматично їх проаналізує, а потім можливо буде роздрукувати як 
зібрані дані, так і результати аналізу. 

Після запуску роботи апарату виберіть «Режим Ритм» з тим же 
методом роботи, як і у режиму «Автоматичний 3 канальний». Потім 
буде проведений збір даних з обраного в якості ритму входу. На РК-
дисплеї з'явиться наступне зображення: 

 
Рисунок 2.14 - Робочий екран в режимі «Ритм» 
Простежте, щоб сигнал ЕКГ з входу був стабільний, і 

відображалася ЧСС. При необхідності натисніть кнопку  
"Виключення входу" для миттєвої стабілізації сигналів з усіх входів. 

1) Натисніть кнопку  для вибору швидкості. В апараті 
представлено 4 

можливих швидкості запису: 6.25 мм / с, 12.5 мм / с, 25 мм / с і 50 
мм / с. 

2) Натисніть кнопку  для відображення області 
параметрів на червоному тлі, потім виберіть Параметри фільтра і 
натисніть одну з кнопок  для зміни статусу фільтра. В 
апараті представлено 4 можливих типу фільтрації: 0.05Гц -150Гц, H50, 
H50 d 75Гц, H50 d 35Гц. 

3) Натисніть кнопку (Старт / Стоп), щоб 
розпочати зйомку. символи "  "<"  "Показують на статус отримання 
даних \ записи відповідно. Сигнали з записуваних виходів будуть 
відображатися інверсірованного, як показано на малюнку: 
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ЗАПИС СИГНАЛА довжина інтервалу RR 

 
Рисунок 2.15 - Запис сигналу довгого інтервалу RR 
 
3) Ручний режим «Mode» 
 
При роботі з даним апаратом, можливо, також знімати ЕКГ в 

ручному режимі. Доступно 5 ручних режимів роботи, таких як "Ручний 
1 канальний", "Ручний 2 канальний", "Ручний 3 канальний". Якщо 
вибраний один з ручних режимів роботи, то ви можете вільно 
перемикатися між входами або групами входів. Однак в даних режимах 
недоступна функція проведення автоматичного аналізу та виведення 
його результатів на друк. 

РІЧНИЙ 3 (РІЧНИЙ НА 3 КАНАЛУ) 
Після запуску роботи апарату натисніть кнопку  і виберіть 

режим "Ручний 3 канальний", з тим же методом роботи, як і у 
"Автоматичного 3 канального" режиму. Даний режим відповідає 
"автоматично 3 канальному" режиму. На РК-дисплеї з'явиться наступне 
зображення: 
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Рисунок 2.16 Робочий екран в режимі Ручний 3 
1) Натисніть кнопку  для вибору швидкості. В апараті 

представлено 4 можливих швидкості запису: 6,25 мм / с, 12,5 мм / с, 25 
мм / с і 50 мм / с. 

2) Натисніть кнопку  для вибору необхідної чутливості. 
В даному апараті представлено три можливих рівні чутливості: 2,5мм / 
мВ, 5 мм / мВ, 10 мм / мВ, 20 мм / мВ < 

3) Коли сигнал стабільний, натисніть кнопку  (Кнопка 
запис / зупинка запису) для початку запису. Під час запису ви можете 
натиснути одну з кнопок для 

перемикання між групами входів, час запису сигналу з кожної 
групи входів визначається користувачем, код записується входу 
виділено. Для переривання або закінчення запису натисніть кнопку

 (Кнопка запис / зупинка запису) для повернення в режим запису. 
Умовні позначення До ЕКГ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ 

 
Рисунок 2.17 - Умовні позначення до ЕКГ в режимі Ручний 3 
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РІЧНИЙ 1 (РІЧНИЙ 1 канальний) 
Даний режим відповідає "автоматично 1 канальному" режиму. На 

РК-дисплеї з'явиться наступне зображення: 

 
Рисунок 2.18 Робочий екран в режимі Ручний 1 

 
Примітка: Для докладного опису роботи і записи, будь ласка, 

зверніться до опису режиму запису "Ручний 3 канальний". 
РІЧНИЙ 2 (РІЧНИЙ 2-канальний) 
Даний режим відповідає "автоматично 2 канальному" режиму. На 

РК-дисплеї з'явиться наступне зображення: 

 
Рисунок 2.19 Робочий екран в режимі «Ручний 2» 

Примітка: Для докладного опису роботи і записи, будь ласка, 
зверніться до опису режиму запису "Ручний 3-канальний". 

3. Копіювання даних електрокардіограми 
Після закінчення запису електрокардіограми, зняті дані можуть 
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бути скопійовані натисканням кнопки , В цьому випадку апарат 
скопіює дані ЕКГ попереднього пацієнта і автоматично відобразить їх 
на дисплеї. Ви можете натиснути кнопки СТАРТ / СТОП для того, щоб 
відстежити дані минулих досліджень, отримати інформацію про 
пацієнта, а також результати аналізу. Нижче наведено Рисунок 
відображається на дисплеї: 

 

 
 
Рисунок 2.20 - Копіювання даних електрокардіограми 
Примітка: Електрокардіограма попереднього пацієнта може бути 

скопійована після натискання кнопки КОПІЮВАТИ, тільки якщо 
записувалася і аналізувалася 12-канальна ЕКГ не в ручному режимі. 

Якщо після роботи з попереднім пацієнтом апарат був 
вимкнений, то кнопка КОПІЮВАТИ буде неактивна. 

4. Питання, пов'язані з отриманням і аналізом 
електрокардіограми 

(1) При інтерференції мікроелектріческіх хвиль і шуму від 
мережі живлення, якщо сигнали приблизно рівні, то визначення зубців 
P і Q може бути ненадійно. А також визначення інтервалу ST і зубця T 
може бути ненадійно через зсув ізолінії. 

(2) Іноді закінчення зубця S зливається з зубцем T, їх 
положення неточно, що може привести до помилки вимірювання. 

(3) Якщо визначення зубця R пропущено через низький 
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вольтаж комплексу QRS, 
то це може привести до великої похибки вимірювання частоти 

серцевих скорочень. 
(4) Розрахунок електричної осі серця і визначення 

демаркаційної точки для комплексу QRS не завжди є надійними при 
низькому вольтажі комплексу QRS. 

(5) Часті (повторювані) шлуночкові екстасістоли можуть 
бути випадково розпізнані як репрезентативний ритм. 

(6) При наявності множинних аритмій можливі складнощі у 
визначенні зубця P, таким чином, вимірювання параметрів, пов'язаних 
з положенням і розміром даного зубця буду ненадійні. 

 
4. Розшифровка прикладу записи ЕКГ 
Три лінії стандартної ЕКГ 

 
Рисунок 2.21 - Три лінії стандартного прикладу ЕКГ 
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Рисунок 2.22 - Три лінії стандартного прикладу ЕКГ 
ЗАПИС довжина періоду RR 
 

 
 
Рисунок 2.23 Приклад запису довгого періоду RR 
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Лабораторна робота №3. АПАРАТ ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ 
КОМБІНОВАНИЙ МІТ-11 

 
1. Призначення апарату 

 
Апарат для фізіотерапії комбінований "МИТ-11», модель «Фізіо» 

(рис.1) (надалі-апарат), призначений для комплексного 
фізіотерапевтичного впливу на пацієнтів. Дана модель дозволяє 
виконувати процедури з використанням низькочастотного ультразвуку, 
оптичного потоку червоного і інфрачервоного діапазонів спектру і 
низькочастотного магнітного поля. 

Апарат призначений для застосування в медичних лікувальних 
установах, санаторіях та лікувально-профілактичних комплексах, 
реабілітаційних центрах. 

 
 
Рисунок 1 - Зовнішній вигляд апарата для фізіотерапії 

комбінований "МИТ-11» 
 

2. Технічні характеристики 
 
Робоча частота ультразвукових коливань - (44 ± 4,4) кГц. 
Амплітуда ультразвукових коливань - 2 - 5 мкм. 
Максимальна магнітна індукція на поверхні магніто квантового 

індуктора - (20 ± 3) мТл. 
Максимальна потужність оптичного потоку на поверхні магніто-

квантового індуктора: 
- червоного діапазону спектра - (60 ± 15) мВт, 
- інфрачервоного діапазону спектра - (80 ± 15) мВт. 
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Діапазон встановлюваних частот модуляції 
ультразвуковихколивань, оптичного потоку і магнітного поля - від 0 до 
99,9 Гц. Частота встановлюється дискретно з кроком - 0,1 Гц. 

Апарат забезпечує режим сканування частоти модуляції в 
діапазоні від 1 до 10 Гц (режим 1) і від 10 до 100 Гц з періодом 10 с 
(режим 2). 

Апарат забезпечує установку тривалості виконання процедури 
від 1 до 29 хв. 

Споживана потужність апарату, не більше - 80 ВА. 
Апарат працює від мережі змінного струму частотою 50 Гц і 

напругою 220 В. 
Маса електронного блоку - не більше 3 кг, маса апарата з 

випромінювачем і індуктором - не більше 5 кг, маса апарата в комплекті 
поставки - не більше 6 кг. 

Середнє напрацювання на відмову - 5000 процедур. Критерієм 
відмови є невідповідність апарату вимогам 2.2 - 2.8 цього посібника. 

Середній термін служби апарату - не менше 5 років. Критерієм 
граничного стану, що визначає списання апарату, є неможливість його 
відновлення при поточному ремонті до відповідності вимогам 2.2 - 2.8 
цього посібника. 

За вимогами електробезпеки апарат відповідає класу захисту ІІ і 
типу B по ДСТУ 3798-98. 

Клас безпеки медичних виробів залежно від ступеня 
потенційного ризику застосування IIб по ДСТУ 4388. 

За вимогами електромагнітної сумісності апарат відповідає класу 
А групи 1 по ДСТУ CISPR 11: 2007 *. 

 
3. Комплектність 

У комплект поставки апарату входять: 
Блок електронний 1шт; 
випромінювач ультразвуковий1 шт; 
- обладнання класу А - це обладнання, придатне до 

використання на всіх підприємствах, крім побутових, і яке 
безпосередньо пов'язане з низьковольтної мережею електроживлення, 
що живлять будинки, які використовуються з побутовою метою. 

- група 1 охоплює всі промислове, наукове та медичне 
електрообладнання, в якому є навмисне генерована і / або 
застосовується кондуктивна радіочастотна енергія, необхідна для 
внутрішнього функціонування самого обладнання. 
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хвилевід ультразвукової ............................................................. 2 шт; 
Ключ до випромінювача ультразвукового .............................. 1 шт; 
Комплект індукторів (КР + ИК) ............................................ 1 шт; 
Інструкція з експлуатації ....................................................... 1 шт; 
упаковка ................................................................................. 1 шт; 
Навчально-методична література ........................................... 1 к-т. 
 

4. Пристрій апарату 
Апарат складається з електронного блоку, ультразвукового 

випромінювача, індукторів з оптичними випромінювачами, 
випромінювача полостного урологічного і випромінювача полостного 
гінекологічного. 

Електронний блок виконаний у вигляді окремого приладу. 
На передній панелі розташовані органи управління і елементи 

індикації апарату. 
Перемикач "МЕРЕЖА" призначений для підключення апарату до 

мережі. 
Кнопки на панелі "АМПЛИТУДА" "А-" і "А +" забезпечують 

вибір амплітуди ультразвукових коливань - 0; 1; 2; 3; 4 або 5 мкм. 
Кнопки на панелі "ПОТУЖНІСТЬ" "W-" і "W +" забезпечують 

вибір режиму впливу магнітного поля -0; 25; 50; 75; 99 мВт. Додатково 
забезпечується регулювання магнітної індукції (0, 8, 12, 16, 20) 
відповідно. 

Кнопки на панелі "ЧАСТОТА" забезпечують включення 
модуляції ультразвукових коливань, магнітного поля і оптичного 
потоку частотою від 0 до 99,9 Гц. Кнопки "10", "1" і "0,1" призначені 
для установки значення необхідної частоти в десятках, одиницях і 
десятих герц. 

Кнопка "ПРОГ" забезпечує вибір режиму сканування: Р-01 - 
режим скануючої частоти від 1 до 10 Гц, Р-02 - режим скануючої 
частоти від 10 до 99,9 Гц. 

Кнопки на панелі "ЧАС" забезпечують установку тривалості 
виконання процедури: " "- десятки хвилин; " "- одиниці хвилин. 

Кнопки "ПУСК" і "СТОП" забезпечують включення і 
виключення роботи УЗ випромінювача, індукторів і порожнинних 
випромінювачів. 

Основна інформація про установках і режимах роботи апарату 
виводиться на рідко-кристалічний індикатор (РКІ): но-заходів режиму 
роботи "№", значення амплітуди УЗ коливань "мкм", значення 
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потужності оптичного потоку "мВт", значення частоти модуляції "Гц", 
час процедури "хв", положення перемикача "ПУСК / СТОП". 

Первинна інформація на екрані РКІ після установки перемикача 
"МЕРЕЖА" в положення "ВКЛ": 

- номер режиму роботи - "режим" - "Р-00"; 
- значення амплітуди УЗ коливань - "мкм" - "А-00"; 
- значення потужності оптичного потоку - "мВт" - "W-00"; 
- значення частоти модуляції - "Гц" - "F-00.0"; 
- час процедури - "хв" - "t-00"; 
- положення перемикача - "ПУСК / СТОП" - "СТОП". 
На задній панелі розташовані роз'єми "випромінювач", 

"ІНДУКТОР" і мережевий шнур живлення. До роз'єму "ІНДУКТОР" по 
черзі можуть підключаються індуктора КР та ІЧ, випромінювач 
порожнинної урологічний і випромінювач порожнинної 
гінекологічний. До роз'єму "випромінювач" підключається 
ультразвуковий випромінювач. 

Ультразвуковий випромінювач має веретеноподібнуформу і 
складається з перетворювача, кришок, джгута і роз'єму, службовця для 
приєднання до електронного блоку. До випромінювача за допомогою 
ключа під'єднується хвилеводи. 

Індуктор складається з корпусу, обмотки, муздрамтеатру з 
вмонтованим по центру джерелом випромінювання (потужний 
світлодіод) з одного боку, і сигнальним світлодіодом з іншого. Обмотка 
поміщена в корпус, виконаний з полістиролу. Індуктори з'єднані 
послідовно і за допомогою джгута з роз'ємом приєднуються до 
електронного блоку. 

Порожнинні випромінювачі складаються з корпусу, обмотки, 
муздрамтеатру з вмонтованим світлодіодом. 

Всередині електронного блоку розташовані мережеві 
запобіжники F1, F2 ВПБ6-10 2,0 А. 

У двох вторинних обмотках трансформатора встановлені 
запобіжники F3, F4 ВП1-2 4,0 А. 

5. ПІДГОТОВКА АПАРАТУ ДО РОБОТИ 
встановіть електронний блок на відстані не більше 1,5 м від 

розетки живлення і не далі 1 м від місця роботи. 
встановіть перемикач "МЕРЕЖА" в положення "OFF". 
Підключіть до відповідних роз'ємів електронного блоку (на 

задній панелі) УЗ випромінювач і індуктори. 
Підключіть до випромінювача обраний хвилевід. 
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Встановіть перемикач "МЕРЕЖА" в положення "ВКЛ". При 
цьому лунає звуковий сигнал, а на екрані РКІ "встановлюються 
первинні значення. 

Виберіть режим роботи апарату: вплив ультразвуком і поєднаним 
впливом магнітного поля і оптичного потоку. 

Установка параметрів здійснюється за допомогою кнопок 
регулювання амплітуди УЗ, оптичного потоку / магнітної індукції і 
частоти. 

Натисканням кнопки "А +" встановіть необхідне значення 
амплітуди УЗ-коливань 4 мкм (А-04). Для зменшення значення 
амплітуди використовується кнопка "А-". 

Натисканням кнопки "W +" встановіть необхідне значення 
потужності оптичного потоку і магнітної індукції (відповідність 
значень наведено в таблиці 1). Для зменшення значень оптичного 
потоку і магнітної індукції використовується кнопка "W-". 

Таблиця 1. 
 

Значенн
я на табло 

Оптичн
ий потік, мВт 

Магнітн
а індукція, 
мТл 

W-0 0 0 
W-25 25 8 
W-50 50 12 
W-75 75 16 
W-99 99 20 

Натисканням кнопок на панелі "ЧАСТОТА" встановіть необхідне 
значення частоти 1,0 Гц (F-01.0). 

встановіть за допомогою кнопок  і  на табло "ЧАС" 
тривалість процедури 10 хв (t-10). 
Натисніть кнопку "ПУСК", пролунає звуковий сигнал і на екрані 

РКІ напис "СТОП" зміниться на "ПУСК". 
На хвилевід випромінювача нанесіть 3-4 краплі гліцерину. 

Визначте візуально роботу випромінювача по «кипіння» гліцерину на 
випромінювачі. 

Піднесіть до індуктора металевий предмет (наприклад, скріпку 
для паперу або канцелярський ніж). Визначте візуально роботу 
індуктора по притягненню ключа. 
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Візуально визначити наявність оптичного потоку червоного 
діапазону спектра. 

Увага!Інфрачервоне випромінювання знаходиться в 
невидимому для людини діапазоні спектра. 

По черзі підключіть порожнинні випромінювачі до гнізда 
«ІНДУКТОР», і аналогічно перевірте наявність магнітного поля 

на порожнинних випромінювачі. 
Увага!Інфрачервоне випромінювання знаходиться в 

невидимому для людини діапазоні спектра. 
Після закінчення часу процедури прозвучить звуковий сигнал. 

5. Порядок роботи з апаратом 
Продезінфікуйте робочі поверхні хвилеводу УЗ випромінювача 

і індукторів 3% -ним розчином перекису водню або іншим 
дезинфікуючим розчином, дозволеним до застосування МОЗ України. 

Виберіть режим роботи апарату, встановіть параметри обраних 
режимів за допомогою кнопок регулювання амплітуди УЗ, магнітної 
індукції / оптичного потоку і частоти. Для роботи в режимі скануючої 
частоти натисніть кнопку "ПРОГ" (Р-01 або Р-02). 

Встановіть тривалість процедури за допомогою кнопок 
"ЧАС". 
Після установки випромінювача і (або) індукторів на область 

впливу, натисніть кнопку "ПУСК". 
Для передчасної зупинки процедури натисніть кнопку 
"СТОП". 
При проведенні процедур порожнинними випромінювачами 

рекомендовано використовувати засоби індивідуального захисту. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. ТЕСТОВА СИСТЕМА 
MEDTESTER 5000C 

 
1. Основні характеристики і можливості 
5000C medTester являє собою автоматизовану систему 

біомедичних випробувань обладнання, призначена для Вас, щоб 
зробити електричну безпеку і тестування продуктивності. З medTester, 
ви можете запустити настроюються автоматичні послідовності 
випробувань, звану автопослідовність. Ви можете роздрукувати 
збережені тестові записи або завантажувати їх на комп'ютер. 
Комп'ютер може управляти 5000C medTester з віддаленого місця 
розташування. У цьому розділі описуються деякі основні концепції, що 
лежать в тестуванні 

тестування електробезпеки 
Проведені medTester 5000C вимірювання електричного струму і 

опору пов'язаний з електричною безпекою. Електричні випробування 
безпеки є вимір електричних умов, які можуть призвести до травм 
операторів цього обладнання або до пацієнтів. Всі вимірювання ви 
робите з medTester 5000C відповідають специфікаціям, встановленим 
ANSI, NFPA і AAMI. 

тестування продуктивності 
Тестування продуктивності перевіряє, що преформи обладнання 

за специфікацією виробника. Різні види медичного обладнання 
вимагають випробувань, які є унікальними для своїх моніторів операції 
амбулаторних, дефібриляторів і IV насоси, щоб назвати тільки деякі з 
них. MedTester 5000C забезпечує осцилограми ЕКГ для тестування 
продуктивності моніторів пацієнта. З додатковими модулями 
Autosequence, ви можете використовувати аналізатори, щоб перевірити 
ефективність дефібриляторів, IV насосів, електрохірургічний одиниць, 
аналізатори Пульсоксиметр і багато іншого. 

Керівництво Вимірювання 
Ви завжди можете виконувати вимірювання безпеки будь-якого 

електричного обладнання безпосередньо з клавіатури medTester. 
Вимірювання відображаються на дисплеї безперервно, поки ви не 
вийдете з тіста. 

автоматичні вимірювання 
Одна із сильних сторін 5000C medTester є можливість 

автоматизувати тестування з використанням автопоследовательності. 
Автопоследовательності збірники тестів, які виконуються в групі. 
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Десять автопоследовательності безпеки поставляються з базовою 
моделлю medTester 5000C, кожен з яких можна налаштувати для 
задоволення ваших потреб. З / Extended модулем тестування на 
Waveform, ви отримуєте додаткову п'ять настроюється 
автопоследовательность безпеки, п'ять ЕКГ характеристики 
осциллограмм аритмію групи і лінію моніторинг і охорони 
навколишнього середовища автопоследовательності. 

Запрошувати в Autosequence запитати вас інформацію, яка 
допомагає в тестовій звітності. Передтестової підказки, наприклад, 
може попросити вас модель і серійний номер обладнання, який ви 
тестируете, яке відчуває місце, код оператора, і фізичний стан 
випробуваного ТС (що випробовується обладнання). Посттестових 
підказки можуть попросити вас, щоб запланувати наступну дату 
тестування, введення коментарів про тести, або підготувати тестовий 
тег. 

З модулем і RS-232 Пам'ять / Принтер Модуль встановлений на 
вашому medTester 5000C, ви можете зберігати тестові записи в пам'ять 
і роздрукувати їх з порту принтера в medTester в. Додаткові модулі 
Autosequence доступні для тестування продуктивності дефібрилятори, 
IV насоси і багатьох інших. Дивіться главу 5, автопоследовательность. 

комп'ютерне управління 
Ви можете дистанційно керувати вашим medTester 5000C з 

персонального комп'ютера або сумісного кінцевого пристрою через 
послідовний порт зв'язку і відповідне програмне забезпечення зв'язку. 
Після підключення та дистанційного керування medTester 5000C, ви 
посилаєте віддалені команди в medTester 5000C робити тести безпеки і 
продуктивності, з результатами, повернулися до комп'ютера. 

Деякі користувачі вважають за краще medTester 5000C 
накопичувати дані випробувань для обладнання, перш ніж повідомляти 
збережені записи. Потім в їх зручності їх завантажувати дані в базу 
даних програми обладнання, комп'ютеризованої системи управління 
технічним обслуговуванням, або система управління обладнанням 
(EMS) на комп'ютері. Це досягається через послідовний порт 

medTester 5000C і 5000C в medTester з передачі даних модуля. 
Глава 12, Дистанційна робота, обговорюються методи, які можна 
використовувати для управління medTester 5000C і управління 
тестовими даними. 

При використанні інших аналізаторів Fluke Biomedical, таких як 
Impulse 4000 або IPT- 1, ви можете управляти ними з medTester 5000C. 
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При підключенні аналізатора до COM2 порту medTester 5000C, ви 
отримуєте посилання двосторонніх зв'язків. Це посилання дозволяє 
управління 5000C medTester функціонування аналізатора. Тестові дані, 
що аналізатор колектив потім повертаються на зберігання в 5000C 
medTester. 

medCheck 
MedTester 5000C medCheck Модуль розкриває міць medTester 

5000C, щоб стати центральною частиною загального рішення з 
управління обладнанням. medCheck дозволяє завантажувати 
контрольні листи з, і завантажити контрольний список тестових даних, 
ваше обладнання системи управління програмного забезпечення. 

Переліки є комплектами профілактичних процедур технічного 
обслуговування для тестування обладнання. Вони можуть містити 
підказки для користувача medTester 5000C, щоб зробити фізичні 
перевірки ІВ і приймати індивідуальні заходи безпеки. Контрольний 
список може включати в себе один або більше високий рівень безпеки 
і продуктивності автопоследовательності, які автоматично 
виконуються. Перелік тестових даних запис потім завантажені в базу 
даних програми управління обладнанням користувача, 
комп'ютеризованої системи управління технічним обслуговуванням. 
Дивіться главу 11, medCheck модуль, для отримання додаткової 
інформації. 

 
Основні характеристики 
параметр Специфікація 
Вимоги до живлення: 115 В ± 10%, 60 Гц тільки Температурні 

діапазони: Робочий режим: 15  до 35 C (59  до 95 F) 
Зберігання: 0  в 50 C (32  до 122 F) 
дисплей: 80 символів (40 х 2 лінії) з підсвічуванням 

Рідкокристалічний дисплей 
вага: 5 кг (11 фунтів) 
Габаритні розміри:  25,4 см х 35,0 л см ширина х 10,2 

см Н (10 в L х 13,8 в Вт х 4 в Н) 
 
з'єднання ЕКГ 
Осцилограми, отримані для тестування продуктивності можуть 

бути виведені через що зв'язують пости на верхній панелі medTester 
5000C або виході ЕКГ високого рівня, розташований на панелі назад 
medTester 5000C в. 
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ЕКГ Binding повідомлення 
• 10 повідомлень, Американська асоціація лікарень кольорові, 
• RL, RA, LA, LL, V1-V6, 
• Сумісність з обома 3,2 мм і 4,0 мм штирьків і одноразовими 

фіксують електродами. 
Вихідний струм високого рівня ЕКГ 
• ¼ "джек, 
• 1-вольт номінальні. 
Вхідні і вихідні дані 
• Топ клавіатури панелі (QWERTY-тип) -48 символів. 
• Зчитувач штрих-коду (опціонально). 
• RS-232C послідовний порту (2) для комп'ютерного інтерфейсу 

або допоміжного управління приладом для тестування, розширення до 
ще вісім (8) портів з адаптером клина. 

• Паралельний порт принтера (1). 
RS-232C параметри послідовного інтерфейсу 
• Бод-300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. 
• Стоп-біти-1. 
• Паритет-Off. 
• Довжина-8 бітів даних. 
Годинник реального часу 
Годинник реального часу зберігається внутрішнє до приладу. 
2 Установка 
У цьому розділі ви знайдете інформацію про за замовчуванням 

(заводські), послідовність включення живлення, установка дати і часу, 
а також за допомогою зумера. 

Заводські настройки за замовчуванням 
MedTester 5000C поставляється з заводу Fluke Biomedical з 

параметрами, описаними нижче. 
ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ за умовчанням 
ім'я умови Налаштування за замовчуванням) 
заголовки • Всі заголовки видаляються. 
• Тема # 1 встановлюється в активний стан. 
запрошувати • Всі запити встановлюються в положення 

ON. 
• Renameable підказка, встановлена для імен за замовчуванням: 

CONTROL #, SERIAL #, ФІЗИЧНА ІНСПЕКЦІЯ #, КОМЕНТАРІ. 
пауза • Встановити немає. 
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тег • Всі деталі встановлені в положенні ON. 
запис Резюме • Поля встановлюються з наступним ім'ям 

і характером шириною: 
• CONTROL #, 12 символів 
• Manf, 12 символів 
• MODEL, 12 символів 
• SERIAL # 12 символів 
• LOC, 12 символів 
• OP CODE, 3-х символів 
Штрих код • Всі підказки встановити для запису. 
Збережені записи • OP CODE, LOC, НАСТУПНИЙ 

TEST Впритул очищаються. 
Швидкість передачі даних • Обидва COM порту 

встановлений в 9600. 
температурна шкала • Встановіть в шкалі Фаренгейта. 
  
ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ за умовчанням 
ім'я умови Налаштування за замовчуванням) 
вихід • RECORD і TAG вихідний набір для: 
• COM1-OFF 
• COM2-OFF 
• ПРИНТЕР-ON 
принтер Page • Набір до 60 рядків для записів. 
• Набір 5 рядків для тегів. 
бипер • КЛЮЧІ встановлені в три (3). 
• СИГНАЛ встановлений в шість (6). 
пам'ять • Стерті для обох протоколів випробувань і 

контрольних списків. 
клин адаптер • відключено 
 
Power-Up Sequence 
При включенні medTester 5000C, такі включення живлення 

послідовність має місце: 
1. Вступний Message-Ці пункти нижче відображаються на 

дисплеї medTester 5000C: 
• Текст FLUKE BIOMEDICAL MEDTESTER 5000C. 
• Серійний номер. 
• Номер версії прошивки. 
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2. Тести-The medTester перевіряє стан внутрішньої батареї 
і стан напруги лінії, в який підключена 5000C medTester. на дисплеї 
medTester тільки якщо medTester виявляє нерегулярне стан з'являється 
повідомлення. Дивіться список повідомлень про помилки і умови 
нижче. Після того, як з'явиться повідомлення, ви можете натиснути F5 
ПРОДОВЖИТИ, щоб продовжити залишилися тести. Якщо не 
виводяться повідомлення, меню один виглядає схожим на цей: 

 
Тестова система Biomedical 
medTester 5000C Power-Up Повідомлення про стан 
Повідомлення стан Зазначено 
БАТАРЕЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТРІБНО! Внутрішня 

батарея (використовується для пам'яті і резервного копіювання годин) 
рівень низький. 

LOW НАПРУГУ! Гарячий в нейтральне положення менше, 
ніж (<) 90 В. 

ВИСОКА НАПРУГА! Гарячий в нейтральне положення більше, 
ніж (>) 135 В. 

ВІДКРИТО ПЕРШИЙ АБО ISOLATED СИСТЕМА 
ХАРЧУВАННЯ! Гарячий наземні відрізняється від нейтрального 
на землю більш ніж на 50 В. 

REVERSE Полярність OUTLET! Нейтральний на землю 
більше, ніж (>) 70 V і гарячої на землю менше, ніж (<) 35 В. 

ініціалізація 
Ви можете форматувати medTester з двома різними місцевими 

командами клавіатури, які ви можете ввести в головному меню. 
• INIT + Enter инициализирует автопоследовательность і 

призначені для користувача функції з ТАК чи НІ підказками для 
кожного розділу. Ця команда ініціалізації не видаляти тестові записи 
або контрольні списки з пам'яті 

• INITALL + Enter инициализирует весь інструмент без будь-яких 
винятків. Всі тестові записи і контрольні списки стираються з пам'яті 
за допомогою цієї опції. 

Дата і час установки 
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Дата використовує формат місяць / дата / рік, і час використовує 
годинник: хвилини: другий формат. Зверніть увагу, що час вводиться в 
24-годинному форматі. Для установки дати і часу: 

1. Введіть команди меню: Див. Примітка нижче 
2. Введіть дату і час безпосередньо з клавіатури, або ... 
За допомогою клавіатури вліво і праву клавіші зі стрілками для 

переміщення до бажаного місяць / дата / рік або годину / хвилини / 
секунди точки введення даних. 

3. Введіть потрібні дані з клавіатури, або за допомогою 
кнопок вгору / вниз для збільшення або зменшення даних. 

4. Після введення дати і часу, вставте тонке неметалевої 
пристрій в «наборі годин включити перемикач» слот (з міткою на 
правій стороні medTester), щоб натиснути на перемикач і введіть 
наступне меню 

Команда для зберігання цієї інформації: 
Натисніть Esc, щоб уникнути цієї процедури і зберегти поточні 

настройки. 
Аудіо перетворювач 
5000C medTester поставляється з аудіо перетворювачем, який 

подає звуковий сигнал щоразу, коли дані вводяться з клавіатури або під 
час ситуації тривоги. Ви можете регулювати гучність звукового 
сигналу: 

1. Введіть команди меню: 
2. Щоб змінити гучність сигналу на введення даних з 

клавіатури або для зміни обсяг попередження, натисніть або
 або 

3. натисніть щоб збільшити гучність до потрібного 
рівня для ключі або попередження, в залежності від того, який ключ 
бипер ви пресовані вище. Рівні гучності є 0-6 з 0 нечутними і 6 
найгучнішими. 

4. Перевірте рівень звукового сигналу за допомогою 
команди меню: 

5. Після введення гучності сигналу, введіть наступне меню 
Команда для зберігання цієї інформації: 
Натисніть Esc, щоб уникнути цієї процедури і зберегти поточні 

настройки. 
Тестова система Biomedical 
включення модулів 
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Якщо виникне необхідність переустановити модулі 2 до 14, 
виконання етапів, описаних нижче. Вам необхідно встановити кожен 
модуль з його окремої дискети. Установка вимагає запуску програми на 
ІВМ-сумісний персональний комп'ютер. 

1. Використовуйте порт medTester 5000C COM1. 
2. Вирішують на комп'ютер COM порт-(COM1 до COM4). 
3. Прийняття рішення про бодах лімітують (300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, або 
19200). 
4. Щоб змінити швидкість передачі даних medTester з 

головного меню 1: 
A. Натисніть F5 UTIL, потім F1 бод; 
B. Виберіть порт COM1; 
C. Натисніть F4 ШВИДКІСТЬ, поки не з'явиться необхідна 

швидкість передачі даних; 
D. Натисніть F5 STORE; Натисніть двічі Esc, щоб 

повернутися в головне меню 1. 
5. Підключіть комп'ютер COM-порт до порту COM1 

medTester (medTester в послідовний кабель нуль-модем ПК). 
6. Запустіть комп'ютер в режимі DOS (командний рядок). 
7. Вставте дискету в дисковод комп'ютера 3.5 ". 
8. В DOS рядку введіть таку команду: 
A: \ INSTALL порту бод <Enter> 
Де А дисковод дискети буква, А чи В, і 
порт комп'ютера СОМ порт, з 1 по 4, і 
боди обраної швидкість передачі в бодах: 300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 
або 19200. 
Ось приклад цієї команди: 
A: \ INSTALL 1 9600 <Enter> 
9. Програма установки (включити) модуль в medTester. 

Комп'ютер повинен відображати МОДУЛІ УСПІШНО LOADED. 
Примітка: Якщо у вас є проблеми або отримати ще одне 

повідомлення, ви можете прочитати файл README, набравши: 
README <Enter> для пропозицій. 

Модулі налаштовані для кожного інструменту і можуть бути 
встановлені тільки на приладі з цим конкретним серійним номером. 
Деякі модулі мають Передумовою модулі повинні бути встановлені в 
першу чергу. 
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МОДУЛЬ ВИМОГИ НЕОБХІДНА УМОВА 
модуль опис необхідна умова 
2 RS232 / Принтер ніхто 
3 100 для зберігання записів модуль 2 
4 Expanded для зберігання записів Модулі 2 і 3 
5 Осцилограм / Розширений Тестування Модулі 2 і 3 
6 Передача даних Модулі 2 і 3 
7 MedCheck Модулі 2, 3, 4 & 
8 дефібрилятор автопоследовательності Модулі 2,3, 4 & 
9 IVPUMP автопоследовательності Модулі 2,3, 4 & 
10 Конкурентний CMMS Interface Модулі 2,3,4,6 & 7 
11 ESU автопоследовательності Модулі 2,3, 4 & 
12 SPO2 автопоследовательності Модулі 2,3, 4 & 
13 PACER автопоследовательності Модулі 2,3, 4 & 
14 NIBP автопоследовательності Модулі 2,3, 4 & 
Тестова система Biomedical 
10. Для того, щоб встановити більш одного модуля, 

повторіть кроки сім (7), через дев'ять (9) для кожного модуля, який має 
установчий диск. Встановіть їх в числовому порядку. 

11. У разі необхідності, повернутися до Windows, з 
командного рядка, набравши: EXIT <Enter> в DOS. 

Перевірка установки модуля 
1. Увімкніть харчування medTester 5000 від скидання 

мікропроцесора. 
2. Увімкніть харчування medTester 5000 на. 

Переконайтеся, що показує повідомлення запуску правильний серійний 
номер приладу і правильний номер версії прошивки. 

3. Натисніть F5 UTIL, потім стрілка вправо, потім F3 
МОДУЛІ. На даний момент, кожне натискання F5 НАСТУПНИХ буде 
послідовно прокручувати кожен встановленого модуля дозволяє 
підтвердити модулі, встановлені в medTester 5000. 

 
глава 3 
інструмент Дружні 
Ця глава знайомить вас з 5000C medTester. 
Знай medTester 5000C 
MedTester 5000C має дві основні керуючі та інтерфейсні секції-

верхню панель і задню панель. Нижче наведено список елементів 
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управління, дисплеїв і роз'ємів цих двох панелей. Числа в списку 
відносяться до місць на малюнку 3-1. 

Верхня панель Елементи управління, дисплеї і роз'єми 
1. LEADS ЕКГ Обкладинка повідомлення-Є десять 

обов'язкових повідомлень, використовуваних для висновків ЕКГ, коли 
ви перевірити пристрій з проводами пацієнта. Підключення пацієнта 
призводить до цих посад. Ці повідомлення приймають поспішні 
роз'єми, і ви можете відкрутити рукава виставити 4 міліметрового (мм) 
отвір, до якого Ви надаєте діагностики контактних електродів або 
банан. 

2. ТЕСТ ПОСУДИНУ-Електрична розетка для 
тестованого устаткування (ІС). 

3. DISPLAY-ЖК-дисплей складається з двох рядків по 40 
символів кожна. Див номер дев'ять (9) в цьому списку. 

4. DISPLAY Сповіщувачі-вісім світлодіодів, які коли 
горить, вказують збігається умови стану тесту; що поточний джерело, 
ISO НАПРУГУ, відкритий грунт, закритий грунт, REV POLARITY 
(зворотна полярність), NORM POLARITY (нормальна полярність), 
ВІДКРИТИЙ нейтрально, і ЗАКРИТО нейтраль. 

5. ESCAPE KEY-Використовується для повернення до 
попереднього меню або для скасування операції. 



 

56  

 
Рисунок 3.1. MedTester 5000C Верхня і задня панель Локатор 
Тестова система Biomedical 
6. Клавіші зі стрілками-управління переміщенням курсора 

при введенні даних на дисплей з клавіатури і прокручувань меню по 
горизонталі. Див Переміщення по меню далі в цій главі. 

7. КЛАВИАТУРА-стандарт QWERTY-клавіатура типу з 
цифровими символами 0-9 і списком повного альфа-символів. Ключ 
пробіл розташований в нижньому правому куті, і є одна клавіша 
перемикання і одна клавіша управління. Спеціальні клавіші 
редагування розташовані на СВЧ + KEY позиції цифр 1-4; наприклад, 
SHF + 2 ключа для вставки. 
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8. Функціональні Клавіші-п'ять функціональних клавіш, 
F1-F5. Використовуються для вибору меню,команд меню і опцій меню. 
Див Переміщення по меню далі в цій главі. 

9. DISPLAY КЛЮЧІ-два ключа, один білий і один чорний. 
При натисканні на білу клавішуувелічівает яскравість дисплея. При 
натисканні на чорну клавішу зменшує яскравість дисплея. Натискання 
цих клавіш також змінює кут огляду. 

10. Контрольні точки-чотири точки випробувань, 
включаючи контрольну точку 100 МКІ, два контрольних точки 0,5 Ом, 
і один шпильку заземлення. 

11. EXTERNAL METER ПОСТИ-дві пари червоних і 
чорних обов'язкових повідомлень. Один для зовнішнього входу (ВХІД 
EXT) вимірювань. Один для 100 м джерела струму, який 
використовується для вимірювання опору. 

Задня панель Елементи управління, дисплеї і роз'єми 
12. BAR CODE ПОРТ-пристрій повинен використовуватися 

з додатковими штрихкодами паличкою. 
13. ПРИНТЕР ПОРТ-Для використання з принтерами, 

сумісними з персональними комп'ютерами. 
14. COM2 ПОРТ-Отримує вхід локально з додатковою 

клавіатурою, штрих-кодом сканування пістолета, або персонального 
комп'ютера або терміналу. Висновок даних на персональний комп'ютер 
або термінал. Крім того, використовується medTester 5000C для 
двостороннього зв'язку з іншими пристроями тестування Fluke 
Biomedical і для виведення даних на персональні комп'ютери або 
послідовний термінал. Дивіться розділ 12, Remote Operation. З 
адаптером клина, цей порт розширюється до восьми портів на клині. 

15. ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЕКГ ВИХІД-¼ "телефонний роз'єм 
з Lead I сигналом на 1 В / мВ від свинцю I сигналу низького рівня. 

16. COM1 PORT-Отримує вхід локально з додатковою 
клавіатурою, штрих-кодом сканування пістолета, або персонального 
комп'ютера або терміналу. Висновок даних на персональний комп'ютер 
або термінал. З адаптером клина, цей порт використовується зовнішній 
інтерфейс PC клавіатури. 

17. FUSE-двадцять (20) Ампер, тип інерційний, 250 В. 
18. ВИМИКАЧ-Держави medTester 5000C або вимкнений. 
19. Вилка та шнур електроживлення, Провідна вилка 

живлення являє собою конфігурація 20А. Для більшості випробувань 
залишити 20А 15А переходником на штекер в розетку 15А. 
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Power Up 
Знайдіть вимикач живлення на задній панелі, і увімкніть 

живлення 
medTester 5000C. Назва та перегляд з'являються потім в 

головному меню. Щоб затемнити або освітлити дисплей, за допомогою 
клавіш DISPLAY зліва від дисплея. Чорно-закруглена ключ темніє 
екран. Біло-закруглена ключ освітлює дисплей. 

 
Переміщення по меню 
Управління 5000C medTester так само легко, як натискання 

функціональної клавіші на верхній панелі, яка відповідає потрібному 
пункту меню на дисплеї. Є п'ять функціональних клавіш, відмічені F1-
F5 під дисплеєм (див Рисунок нижче). Функціональні клавіші вибору 
функції меню, які з'являються на екрані над ними. 5000C medTester 
працює через меню вибору у вигляді дерева. При включенні 
харчування на medTester, перше меню ви бачите сидить на вершині 
дерева. Як ви зробите вибір в меню, ви переходите на більш низькі 
рівні, або гілка, з дерева. У меню ви бачите нижче головне меню. 

 

 
 
Зверніть увагу на стрілку вправо, розташовану на правому краї 

меню. Всякий раз, коли ви бачите стрілку вправо на меню, це означає, 
що є кілька пунктів меню на той же рівень. Доступ тих пунктів, 
натиснувши клавішу зі стрілкою вправо на клавіатурі. Що ви тоді 
бачите на дисплеї: 

Тестова система Biomedical 
На дисплеї відображається меню два. Пам'ятайте, що меню два є 

продовженням меню одного. Меню-два пункти меню знаходяться на 
тому ж рівні, що меню одного виробу. Також можуть бути доступними 
два стрілка вліво, який вказує, що є пункти меню, які можна 
прокручувати за допомогою клавіші зі стрілкою вліво. Натискання 
лівої повертається зі стрілками вам в меню один. 
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