
 با اتصال کابل USB به دستگاه و شارژر، LED وضعیت باتری به رنگ
 آبی، روشن می شود. با خاموش شدن LED شارژ، دستگاه به طور کامل
چک باتری  وضعیت  دستگاه،  کردن  روشن  از  بعد  است.  شده  شارژ 
 می  شود و با توجه به وضعیت باتری یکی از دو پیام زیر روی صفحه ی

نمایشگر نشان داده می شود.

باتری

IEC با استاندارد ایمنی بین المللی ECG طراحی سیستم های قابل حمل 
 مطابقت دارد. در مراحل استفاده از هولتر موارد ایمنی زیر را مورد توجه

 قرار دهید.

موارد ایمنی و هشدارها

اما نیست،  داده  ثبت  به  قادر  دستگاه  حالت  این  در   Battery  Low
 می توان داده جابجا کرد و یا در حالت اتصال بر روی نمایشگر، سیگنال

قلب را مشاهده کرد.
امکان ثبت داده، حداکثر به مدت ۱۰۰ این حالت   Battery is Ok در 

ساعت وجود دارد.

در صورت خراب بودن کابل شارژر از آن استفاده نکنید.

درصورت کنید،  روشن  را  دستگاه  باتری  وضعیت  تعیین   برای 
 مشاهده پیام ”Battery is Ok“، دستگاه قابل استفاده برای ثبت

داده است.

 بعد از هربار استفاده از دستگاه، بهتر است دستگاه به شارژر وصل
شود و تا زمان خاموش نشدن LED شارژ، در شارژر باقی بماند.

جهت شارژ کامل دستگاه به ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه زمان نیاز است.
برای شارژ بهینه باتری، بهتر است دستگاه خاموش باشد.

بهتر است کابل شارژر را برای دستگاه های دیگر استفاده نکنید.

 قبل از استفاده از دستگاه، از سالم بودن کابل بیمار و هولتر مطمئن
 شوید. در صورت وجود هرگونه آسیبی استفاده از آن را متوقف کنید

و با خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.

 حتما از وسایل جانبی ارائه شده توسط شرکت مانند کابل شارژر و
انتقال داده استفاده کنید.

از هولتر به همراه دستگاه الکتروشوک استفاده نکنید.

از باالیی  که سطح  دستگاه هایی  مجاورت  در  کننده  ثبت  هولتر   از 
امواج الکترومغناطیسی دارند، استفاده نکنید.

 وسایلی مانند موبایل، آهن ربا، پتوی برقی، ردیاب های فلزی و ولتاژ
برق زیاد در ثبت داده های دستگاه اختالل ایجاد می کند.

به هنگام استفاده از دستگاه به پشتتان بخوابید.

حمام اسفنج  یک  از  می توانید  نگیرید،  دوش  هولتر،  اتصال   حین 
 برای تمیز کردن خودتان استفاده کنید اما مواظب باشید که دستگاه

مرطوب نشود.

از که  نکنید  سعی  و  دهید  انجام  را  خود  روزمره ی   فعالیت های 
می دهد، روی  معمولی تان  روز  یک  در  که  ورزشی  یا  کار   استرس، 

دوری کنید.

 ۱. دکمه Start و Event را حداقل به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا هولتر
خاموش شود.

۲. الکترودها و کمربند را از بدن فرد باز کنید تا دستگاه از بدن جدا شود.
۳. هولتر را با کابل Type C به کامپیوتر وصل کنید.

۴. دکمه On را فشار دهید تا هولتر روشن شود.
۵. نرم افزار ECG AnalyTech را روی کامپیوتر باز کنید.

۶. وارد Load Recording شوید و هولتر موردنظر را انتخاب کنید.
کامپیوتر منتقل به  رکورد شده  تا دیتای  بزنید  را   Download ۷. دکمه 
 شود. پیام Download finished successfully به معنای انتقال دیتا

به کامپیوتر است.
۸. پس از انتقال، دیتا از روی هولتر پاک می شود.

۹. اتصال هولتر به کامپیوتر را با Safe Remove جدا کنید.

 توجه توضیحات بیشتر راجع به آنالیز داده را در دفترچه راهنمای آن را
مطالعه کنید.

مرحله چهارم: انتقال داده رکورد شده به نرم افزار جهت آنالیز

به هیچ عنوان اقدام به فرمت کردن دستگاه نکنید.

از موجب  است  ممکن  دستگاه  پیکر بندی  در  دستکاری   هرگونه 
دست رفتن اطالعات شود.

صرفا توسط نرم افزار مجاز مربوط با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

 ۲. چهار الکترود را با توجه به رنگ و مکان های مشخص شده در شکل
  روی بدن بچسبانید.

  ۱. پوست بدن را مطابق شکل برای اتصال الکترودها آماده کنید.

موی روی پوست را بتراشـید. ۱

پوست را با الکل تمـیز کنید. ۲

پوست را به آرامی خشـک کنید. ۳

مرحله دوم: آماده سازی بدن فرد برای اتصال هولتر

۱. دکمه On را فشار دهید تا هولتر روشن شود.
 ۲. همانطور که دستگاه روشن است، آن را داخل کیف چرمی قرار داده،
 سپس کابل بیمار را هم جهت با نشانه قرمز رنگ به دستگاه وصل کنید.

  نقطه قرمز روی بدنه کیف چرمی نیز لحاظ شده است.
 

ECG مرحله سوم: آماده سازی هولتر و ثبت

هولتر درون کیف چرمی، از نمای سمت راست

 ۳. انطباق شکل ظاهری سیگنال با یک سیگنال نرمال قلبی را بررسی و
کانال ها را چک کنید.

۴. دکمه Start را فشار دهید تا رکورد سیگنال آغاز شود.
۵. دکمه کیف را ببندید. کیف را با کمربند به کمر فرد متصل نماييد.

 پس از فشردن دکمه Start، رکورد سیگنال شروع می شود. برای کاهش
با می تواند  بیمار  می شود.  خاموش  دستگاه  نمایشگر  باتری،   مصرف 
 فشردن دکمه Event در حین رکورد، یک تگ زمانی روی سیگنال قرار
 دهد. در صورتی که LED هولتر، قرمز رنگ شود نشان از اشکال در اتصال

هولتر به بدن فرد است و اتصاالت باید بازنگری شوند.

Type C زمانی که هولتر به بدن وصل است، هرگز آن را با کابل شارژ 
پیام صورت،  این  غیر  در  نکنید.  وصل  دیگری  دستگاه   به 
 ”!SHOCK HAZARD“  نمایش داده شده، عملیات رکورد متوقف
 می شود و چراغ LED به حالت قرمز چشمک زن در می آید. در این

    شرایط، دستگاه را خاموش کنید.

 وقتی دستگاه روشن است و رکورد سیگنال آغاز نشده است، نمایشگر
نمایشگر  ،Start فشردن  از  بعد  است.  ممتد  سبز   LED و   روشن 

خاموش و LED هر ۳ ثانیه یک بار سبز چشمک زن می شود.

 پس از تکمیل اتصاالت و روشن کردن دستگاه، روی نمایشگر ممکن است
 یکی از پیام های جدول زیر مشاهده شود. در صورت برخورد با هرگونه

مشکلی که در جدول نیست با پشیبانی محصول تماس بگیرید.

پیام های نمایشگر

 عالئم و نشانه هایی که در دفترچه، برچسب روی دستگاه، جعبه دستگاه
و مدارک همراه استفاده شده است، به شرح جدول زیر است.

عالئم و نشانه های مدارک همراه

تصویر نمادعنوان نماد

آدرس تولیدکننده

به مدارک همراه مراجعه شود.

تاریخ تولید

میزان نفوذپذیری نسبت به جامدات و مایعات

شماره سریال اختصاصی دستگاه

طبقه دستگاه

B نماد تایپ

غیر دور ریختنی

دستورات راهنما برای استفاده

IP33

 

اقدامات الزمپیام

Battery is OK

Battery is low

امکان ثبت داده حداکثر به مدت ۱۰۰ ساعت وجود دارد.

 دستگاه قادر به ثبت داده نمی باشد، اما می توان داده جابه جا کرد
و یا در حالت اتصال روی نمایشگر، ECG را مشاهده کرد.

در صورت مشاهده این پیام LL (F) قطع است. Error: Check LL

در صورت مشاهده این پیام LA (L) قطع است. Error: Check LA

با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. SHOCK HAZARD!

۱- از اتصال RA (R) اطمینان حاصل کنید.
۲- در صورت عدم رفع خطا اتصاالت LL (F) و LA (L) را چک کنید.

Error: Lead Off
به صورت ثابت

 در صورتی که پیام به صورت ناپایدار نمایش داده می شود، اتصال
  RL (N) را چک کنید.

۱- مجددا دستگاه را به وسیله نرم افزار پیکربندی کنید.
۲- در صورت رفع نشدن آن، با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

Error: Lead Off
به صورت ناپایدار

Config Error#1!
Config Error#2!
Config Error#3!

یا
یا



شرکت دانش بنیان واال اندیشه پایا

راهنمای استفاده سریع

VHT4 هولتر مدل

THE  SOLUTION...

 فارس، شــیراز، مـیدان صنـایع، پردیـس
شرکت های دانش بنیان، طبقه ۸، واحد ۸۹

۰۷۱ ۳۶ ۳۶ ۳۰۷۳
۰۷۱ ۳۶ ۳۶ ۲۴۶۸
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Hol echHol ech

Important notes for better using of the device

روش تولید: تولید مستقل

۱- نمایشگر
On ۲- دکمه

Start ۳- دکمه
Event ۴- دکمه

Off ۵- نشاندهنده
 LED -۶ وضعیت هولتر

Record ۷- نماد
Error ۸- نماد

اجزای هولتر

هولتر از نمای رو به رو

Record

Event

Start On

Error

Off Hold 3s

۷
۸

۳

۴
۵

۲ ۱

۶

عملکرد اجزای هولتر

۹- چراغ وضعیت شارژر
 ۱۰- سوکت شارژر

۱۱- نشانه جهت اتصال کابل بیمار
 ۱۲- سوکت کابل بیمار

هولتر از نمای سمت راست

۱۲

هولتر از نمای باال

۱۰۹

اجزا

نمایشگر

On دکمه

Start دکمه

Event دکمه

Off نشاندهنده

LED وضعیت

Record نماد

Error نماد

عملکرد

 سیگنال قلب، تعداد ضربان، کانال عملکردی هولتر و وضعیت باتری
را نمایش می دهد.

فشردن On هولتر را روشن می کند.

با فشردن Start رکورد ECG آغاز می شود.

  روی سیگنال ECG یک تگ زمانی به عنوان یک رخداد قرار می دهد.

 با فشردن همزمان Start و Event برای ۳ ثانیه، هولتر خاموش می شود.

وضعیت هولتر را از نظر Record و Error نشان می دهد.

در زمان ضبط ECG به رنگ سبز چشمک زن درمی آید.

در صورت وقوع خطا حین ضبط ECG،  به رنگ قرمز درمی آید.

 فیش اتصال به دستگاه را از ناحیه ۱ وارد سوکت کابل بیمار کنید.
 برای خارج کردن، سوکت را حتما از ناحیه ۲ بگیرید و از سوکت کابل

بیمار خارج نماييد در غیراین صورت سوکت خارج نمی شود.

 نکته مهم: فیش کابل بیمار باید در جهت درست، به دستگاه وصل
 شود، بدین مفهوم که نشانه قرمز رنگ روی فیش کابل بیمار باید
 هم جهت و در مقابل با نقطه قرمز مشخص شده بر روی سوکت
 مادگی دستگاه و یا کیف باشد. در غیر این صورت در هیچ جهت

دیگر به هم متصل نمی شوند.

 پیش از هر بار اتصال هولتر به بدن فرد الزم است که دستگاه بر اساس
 اطالعات فردی ایشان، پیکربندی شود. با پیکربندی کردن دستگاه، یک
ECG .پروفایل اختصاصی به نام بیمار در نرم افزار هولتر ایجاد می شود 

رکورد شده در نهایت با نام بیمار در نرم افزار ذخیره می شود.

۱. هولتر را با فشردن دکمه On روشن کنید.
۲. هولتر را با کابل Type C به کامپیوتر وصل کنید.

۳. نرم افزار ECG AnalyTech را روی کامپیوتر باز کنید.
۴. در بخش Hook Up،  هولتر موردنظر را انتخاب کنید.

۵. اطالعات فردی بیمار را وارد کنید و سایر تنظیمات را انجام دهید.
۶. در نهایت دکمه Config را بزنید تا هولتر براساس اطالعات وارد شده

 برای بیمار، پیکربندی شود.

را در دفترچه نرم افزار  به نحوه پیکربندی کردن  راجع   توضیحات بیشتر 
راهنمای آن مطالعه کنید.

مرحله اول: پیکربندی هولتر در نرم افزار

کابل بیمار

الکترود برای اتصال به بدن است. رنگ کابل بیمار هولتر دارای ۴ عدد 
 بندی الکترودها مطابق با استاندارد IEC اروپا است.

فرد برای   ECG  AnalyTech نرم افزار  در  اینکه  از  بعد  اول  مرحله   در 
 پروفایل ایجاد شد، دستگاه هولتری که قرار است به فرد متصل شود، به
اتصال برای  فرد  پوست  دوم  مرحله  در  می شود.  پیکربندی  او   پروفایل 
سخت افزاری مالحظات  سوم  مرحله ی  در  می شود،  آماده   الکترودها 
 دستگاه و اتصال آن به فرد انجام می شود و در مرحله ی چهارم داده های
 ECG رکورد شده توسط دستگاه برای آنالیز به سیستم منتقل می شود. در

ادامه به شرح کامل آن بصورت مرحله به مرحله پرداخته شده است.

مراحل استفاده از هولتر

L لید
Left ArmRight Arm

R لید
Left Leg

F لید
Right Leg

N لید

فیش اتصال کابل بیمار به هولتر

۱ ۲

۱۱

هولتر HolTech و لوازم جانبی همراه آن در یک پکیج ارائه شده
  است.

۵- کیف چرم

۶- کابل بیمار

۷- کابل شارژر Type C و انتقال داده

۱- دستگاه هولتر مدل

۲- سرشارژر

۳- کمربند

۴- بند گردن

VHT4

هولتر و لوازم جانبی همراه

۴Record

Event

Start On

Error

Off Hold 3s

۳

۶

۲

۱

۷

۵

اجزای محصول


