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Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest 
zobowiązany do zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 
Należy dokładne zapoznać się z instrukcją, gdyż zawiera ona 
istotne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego 
użytkowania aparatu, prawidłowej instalacji i konserwacji oraz 
przydatne wskazówki pozwalające zoptymalizować sposób 
obsługiwania się urządzeniem. 
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1. Słownik pojęć 

 Aparat – Healthnomic Rejestrator MED. 

 Moduł SpO2 – Moduł pomiarowy w aparacie mierzący saturację krwi (SpO2) 
oraz tętno. 

 Czujnik SpO2 – Czujnik wielorazowego użytku w postaci klipsa, naparstka 
z elastycznego tworzywa, przyklejany na plaster samoprzylepny. 

 Moduł EKG – Moduł pomiarowy w aparacie rejestrujący 
elektrokardiogram. 

 Elektrody EKG – Typowe elektrody samoprzylepne do badania EKG 
przystosowane do kabli stosowanych w aparacie. Elektrody są 
jednorazowe. 

 Czujnik przepływu powietrza – Termistorowy czujnik przepływu powietrza 
przez nos i usta pozwalający na rejestrację stopnia drożności 
poszczególnych dróg oddychania. 

 Czujnik ruchów ciała – Elektroniczny czujnik mierzący ruchy ciała we 
wszystkich kierunkach. Pozwala rejestrować zarówno położenie ciała 
względem ziemi, aktywność ruchową, jak i ruchy oddechowe klatki 
piersiowej i brzucha. 

 Wyświetlacz OLED – Wyświetlacz, na którym pokazują się wszystkie 
informacje o pracy aparatu. W stanie wygaszonym jest całkowicie czarny. 

 Klawiatura – Zestaw przycisków foliowych służący do sterowania 
i ustawiania aparatu. 

 Moduł GSM/GPRS – Moduł komunikacyjny pozwalający na przekazywanie 
danych pomiarowych w trybie ciągłym do serwera danych OmniHealth. 

 Karta pamięci – Nośnik pamięci zgodny ze standardem Secure Digital (SD) 
przeznaczony do zapisu danych pomiarowych (karta wbudowana 
w urządzenie). 
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2.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Ostrzeżenia można rozpoznać po symbolu OSTRZEŻENIE. Ostrzeżenia informują 
o możliwości wystąpienia poważnych konsekwencji u użytkownika (śmierci, urazu 
lub zdarzeń niepożądanych) oraz nieprawidłowego działania urządzenia. 

 

OSTRZEŻENIE: Akcesoria muszą być używane w sposób zgodny z niniejszą 
instrukcją użytkownika. Nie wolno stosować akcesoriów innych niż 
dostarczone przez Healthnomic, ponieważ mogą nie współpracować 
z wyrobem, a długość przewodów generuje ryzyko zadzierzgnięcia lub 
uduszenia. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Aparat powinien być noszony wyłącznie w trakcie badania, 
ma to na celu uniknięcie podrażnienia skóry na skutek jej długotrwałego 
kontaktu z akcesoriami. 
 

 

OSTRZEŻENIE: NIE można używać aparatu w czasie ładowania 
akumulatora. W czasie ładowania należy odłączyć wszelkie czujniki od 
ciała pacjenta. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Aparat wykorzystuje datę i czas dostarczane przez 
wewnętrzny zegar. Dokładność godziny/daty jest zależna od ustawień 
godziny/daty obecnych w aparacie. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem. NIE WOLNO używać aparatu 
w obecności mieszanki łatwopalnych środków znieczulających oraz 
powietrza, tlenu lub podtlenku azotu. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Stosowanie akcesoriów, czujników oraz przewodów innych 
niż dostarczone i zalecane przez firmę Healthnomic może negatywnie 
wpłynąć na pracę urządzenia, a także przyczynić się do nieprawidłowych 
odczytów z aparatu. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być 
wykonywane przez Producenta lub w autoryzowanych punktach 
serwisowych. Za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem 
niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialności. Wszelkie 
naprawy, ingerencje, modyfikacje urządzenia powodują utratę gwarancji. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Aparat nie jest odporny na działanie defibrylatora. 
 
 

 

OSTRZEŻENIE: Należy odłączyć aparat, czujniki i elektrody od pacjenta 
w trakcie badania rezonansu magnetycznego (RM). Wzbudzony prąd 
może powodować oparzenia. 
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OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia prawidłowego działania oraz żeby 
zapobiec awariom aparatu, nie należy wystawiać aparatu na warunki 
o ekstremalnej wilgotności, takie jak bezpośrednia ekspozycja na deszcz. 
Taka ekspozycja może spowodować nieprawidłowe działanie lub nawet 
awarię urządzenia. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Nie wolno stosować aparatu, czujników, przewodów oraz 
elektrod, które wyglądają na uszkodzone. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Nie wolno podnosić aparatu, trzymając go za przewody 
elektrod lub czujniki, ponieważ może prowadzić to do odłączenia się ich 
od aparatu, co z kolei może spowodować jego upadek na pacjenta lub 
uszkodzenie urządzenia. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Należy okresowo kontrolować sprawność akcesoriów, 
czujników, przewodów oraz samego urządzenia. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Baterie oraz cały aparat należy utylizować zgodnie 
z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Aparat zawiera akumulator 
litowo-polimerowy. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Aparat zawiera moduł GSM emitujący w czasie pracy fale 
elektromagnetyczne. Nie należy używać go u pacjentów z wszczepionym 
rozrusznikiem serca. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Aparat, jako urządzenie elektronicznie, nie powinien 
pracować w odległości mniejszej niż 1 metr od innych urządzeń 
wytwarzających pola elektromagnetyczne ze względu na możliwość 
zakłócania pracy aparatu i innych urządzeń. 
 

 

3. Oświadczenia 

 Aparat nie jest przeznaczony do dostarczania automatycznych decyzji 
klinicznych. 

 Aparat nie jest przeznaczony do wykonywania telefonów alarmowych. 
 Aparat nie jest przeznaczony do dostarczania danych w czasie rzeczywistym. 
 Ocena kliniczna i doświadczenie są wymagane, aby kontrolować oraz 

interpretować zbierane i przesyłane pomiary. 
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4.  Wstęp 

 

OSTRZEŻENIE: Nie wolno dokonywać diagnozy wyłącznie w oparciu 
o wskazania aparatu. Healthnomic Rejestrator MED zbiera dane, które 
należy następnie rozpatrywać w świetle objawów i oznak klinicznych. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Wykwalifikowany lekarz jest niezbędny, aby ocenić 
wszystkie zebrane dane przez Rejestrator MED. Interpretacja zebranych 
danych nie jest ważna, jeśli nie została zweryfikowana przez 
wykwalifikowanego lekarza. 
 

 

4.1. Opis wyrobu 
Aparat jest osobistym rejestratorem danych fizjologicznych, który ma za zadanie 
dostarczenie informacji w zakresie diagnozowania i/lub leczenia warunków 
fizjologicznych, stanów zdrowia, chorób lub wad wrodzonych związanych z 
Obturacyjnym Bezdechem Sennym (OBS). Miniaturowa konstrukcja rejestratora, pozwala 
na funkcjonalne oraz komfortowe użytkowanie i wykorzystanie aparatu w różnych dziedzinach 
medycyny. 

 

4.2. Przeznaczenie 
Aparat jest przeznaczony do rejestracji funkcjonalnego nasycenia krwi tętniczej 
tlenem (saturacji - SpO2), tętna, wykonywania rejestracji EKG, ruchów klatki 
piersiowej i przepony oraz przepływu powietrza przez usta i nos u dorosłych 
pacjentów, zarówno w środowisku opieki domowej jak i u pacjentów 
nadzorowanych w szpitalach i klinikach. 

Podstawowym zastosowaniem są przesiewowe badania m.in. w zakresie zaburzeń 
oddychania w czasie snu, pozwalające na określenie, czy badany pacjent wymaga 
dokładniejszej diagnostyki w warunkach klinicznych. 

Zapis wyniku pomiaru odbywa się w trybie automatycznym, co umożliwia 
wykonanie analizy i interpretacji wyniku, na podstawie których możliwe jest 
postawienie diagnozy stanu pacjenta przez lekarza specjalistę. Wyświetlacz 
wbudowany w aparat jest przeznaczony wyłącznie do oceny prawidłowości 
podłączenia aparatu i jest wyłączany w czasie normalnej pracy aparatu 
(długotrwałego badania). 

Funkcjonalności aparatu z określeniem ich zastosowania w diagnostyce: 
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1. Rejestracja saturacji krwi (SpO2) oraz tętna – pozwala na wyliczenie 
współczynników umożliwiających podjęcie przez lekarza prawidłowej 
diagnozy w zakresie stopnia schorzenia. Parametr podstawowy. 

2. Rejestracja krzywej tętna – w szczególnych przypadkach pozwala na 
uzyskanie dodatkowych danych diagnostycznych dla lekarza. Parametr 
uzupełniający. 

3. Rejestracja krzywej EKG – pozwala lekarzowi ocenić pracę serca pacjenta 
w czasie wystąpienia bezdechów. Jest to parametr dodatkowy pozwalający 
na dokładniejsze określenie stopnia schorzenia. 

4. Rejestracja przepływów powietrza przez nos i usta – pozwala lekarzowi ocenić 
jakościowo przepływy przez drogi oddechowe, co umożliwia dokładniejszą 
diagnostykę. Parametr dodatkowy. 

5. Rejestracja ruchów klatki piersiowej i brzucha – pozwala lekarzowi jakościowo 
określić położenie ciała pacjenta w czasie badania. Parametr dodatkowy. 
 

 

UWAGA: Wykresy wyświetlane na wyświetlaczu aparatu nie są 
kalibrowane i NIE mogą być podstawą jakiejkolwiek oceny stanu pacjenta.  

 

Aparat przesyła dane bezpośrednio do telemetrycznego serwera systemu 
OmniHealth przy pomocy wbudowanego modułu GSM/GPRS. 

Aparat może być obsługiwany samodzielnie przez pacjenta po zapoznaniu się 
z instrukcją obsługi oraz po instruktażu wykonanym przez lekarza przed 
rozpoczęciem badania. 

 

4.3. Przeciwskazania 
Nie stosować u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca. 

Nie stosować w odległości mniejszej niż 1 metr od innych urządzeń elektronicznych. 

Nie stosować  w warunkach wysokiej wilgotności względnej > 90%. 

Nie stosować u dzieci. 
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5.  Opis aparatu 

Rejestrator MED jest miniaturowym cyfrowym rejestratorem parametrów 
fizjologicznych pacjenta, który pozwala na wykorzystanie go do diagnostyki OBS. 
Jest urządzeniem modułowym, co pozwala na dołączanie różnych modułów 
pomiarowych w zależności od potrzeb. 

Aparat (Rys. 1.) obsługiwany jest za pomocą przycisków oraz wyświetlacza OLED 
(Rys. 2. oraz Rys. 3.), który jest przeznaczony do kontroli prawidłowości podłączenia 
czujników i ustawienia aparatu. 

 

5.1. Opis Przycisków 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Widok elementów sterujących 

A. Klawisz włączania/wyłączania 
B. Klawisz „potwierdzenie”  
C. Klawisz „anulowanie” 
D. Klawisz „góra” 
E. Klawisz „prawy” 
F. Klawisz „dół” 
G. Klawisz „lewy” 

 

A 

B 

C 

E 

D 

F 

G 



 

11 
 

 

5.2. Opis Symboli  
 

 

Rys. 2. Wyświetlacz – ekran główny 

Rys. 3. Widok ekranu badania 

H. Aktualna godzina 
I. Symbol sygnalizujący blokadę klawiatury aparatu (kłódka 

zamknięta/otwarta). Blokadę klawiatury należy wykonać po ustawieniach, 
a przed rozpoczęciem badania długotrwałego. W celu zablokowania aparatu 
należy wcisnąć i przytrzymać przycisk anulowania. 

J. Symbol sygnalizujący zasięg sieci GPRS/GSM (obok okresowo wyświetla się 
symbol sygnalizujący transmisję danych) 

K. Symbol sygnalizujący stan naładowania akumulatora 
L. Tryb pracy urządzenia 
M. Wskaźnik sygnalizujący działanie czujnika SpO2, zmienia się zgodnie z falą 

tętna oraz wskaźnik cyfrowy częstości tętna (BPM) 

I J K H 

N 

L 

M 
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N. Krzywa tętna 

5.3. Opis złącz i sygnalizatorów  

Rys 4. Rozmieszczenie złącz i sygnalizatorów 

O. Złącze czujnika SpO2 Nonin 
P. Gniazda do podłączenia przewodów EKG 
Q. Złącze czujników przepływu powietrza i ruchów ciała 

Rys 5. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

R. Dioda LED sygnalizująca włączenie zasilania (na bocznej ścianie) 
S. Złącze mikro USB ładowarki (na bocznej ścianie) 

 

5.4. Ładowanie akumulatora 
Aparat jest zasilany ze standardowej ładowarki micro USB 5 V 2 A. Po podłączeniu 
ładowarki do aparatu, na wyświetlanej na ekranie ikonie baterii pojawia się symbol 
błyskawicy. Po naładowaniu akumulatora do pełna, ikona baterii wypełni się do 
końca, ale symbol błyskawicy pozostanie widoczny. W pełni naładowany akumulator 
wystarczy na przeprowadzenie jednej rejestracji. Rzeczywisty czas pracy zależy od 
siły sygnału sieci GSM i może dochodzić do 24 godzin (wartość minimalna to 14 
godzin).  

O P Q 

R 

S 
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OSTRZEŻENIE: NIE MOŻNA używać aparatu w czasie ładowania 
akumulatora. 
W czasie ładowania należy odłączyć wszelkie czujniki od ciała pacjenta. 
 

 

5.5. Czujniki 
Jeśli aparat był wcześniej transportowany lub przechowywany, po rozpakowaniu 
akcesoriów należy odczekać 60 minut przed użyciem aparatu w celu ustabilizowania 
jego temperatury. 

 

Miękki czujnik pulsoksymetryczny Nonin 

 

Czujniki ruchów oddechowych i przepływu powietrza (akcesoria 
Healthnomic) 
 
Ostrzeżenie: kabel czujnika (zewnętrzna powłoka) zawiera DEHP 

 

Przewody EKG 

 

Przed rozpoczęciem rejestracji i włączeniem aparatu należy sprawdzić, czy zostały 
podłączone wymagane przez producenta czujniki. 

Po podłączeniu odpowiednich czujników należy włączyć aparat przyciskiem  
(przytrzymując go ok. 2 sek.). Po pokazaniu się głównego ekranu, należy przejść na 
główne menu w celu ustawienia aparatu. Przejście do menu i ustawień następuje 
po przyciśnięciu klawisza „prawo”. 

Wszystkie czujniki (miękki czujnik pulsoksymetryczny Nonin, czujniki ruchów 
oddechowych i przepływu powietrza oraz przewody EKG) są przeznaczone do 
wielorazowego użytku. Należy pamiętać o wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu 
czujników po wykonaniu rejestracji. Opis sposobu oraz środków czyszczących 
znajduje się w rozdziale 7. Czyszczenie i dezynfekcja. 
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5.6. Zakładanie czujników 
1. Elektrody EKG należy przykleić do ciała w miejscach wskazanych przez lekarza 

(usunąwszy wcześniej owłosienie, jeśli to konieczne). Przewody EKG należy 
podłączyć z zachowaniem kolorów zgodnie z ustaleniami lekarza zlecającego. 
Na rysunku poniżej pokazano typowe miejsca podłączenia elektrod EKG na 
ciele pacjenta. 

Rys. 6. Rozmieszczenie elektrod EKG na ciele pacjenta 

 

2. Czujnik przepływu powietrza przez nos i usta należy umieścić na górnej 
wardze pacjenta tak, aby widoczne dwa czujniki podnosowe znalazły się pod 
otworami nosa, a wystający w dół czujnik przepływu przez usta znajdował się 
poniżej górnej wargi. Należy zabezpieczyć przewody plastrem medycznym na 
policzkach. Czujnik można lekko wygiąć dostosowując go do kształtu twarzy. 

Rys. 7. Sposób zakładania czujnika przepływu powietrza 

 

3. Następnie należy przewody czujnika założyć za uszy tak, aby kwadratowy 
element czujnika ruchów klatki piersiowej znalazł się na mostku. Następnie 
należy czujnik ruchu klatki piersiowej przykleić plastrem do mostka, a czujnik 
ruchów przepony przykleić plastrem poniżej przepony (usunąwszy wcześniej 
owłosienie, jeśli to konieczne). Dokładny instruktarz przeprowadza lekarz 
przygotowujący pacjenta do badania. 

Czujniki przepływu 
powietrza przez nos 

 

Czujnik przepływu 
powietrza przez usta 
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Rys. 8. Sposób zakładania czujnika przepływu powietrza 

 

 

UWAGA: Upewnij się, że czujniki są umieszczone okrągłymi wypustkami 
na zewnątrz. 

 

4. Zakładanie czujnika pulsoksymetrycznego odbywa się przez nałożenie go na 
palec wskazujący lub serdeczny w położeniu pokazanym na zdjęciu poniżej. 
Korzystnie jest przymocowanie przewodu połączeniowego plastrem do 
nadgarstka, co zmniejszy ryzyko zsunięcia się czujnika w czasie badania. 

 

Rys. 9. Wielorazowy czujnik pulsoksymetryczny 

 

5. Po założeniu odpowiednich czujników, podłączeniu ich do Rejestratora MED 
i jego włączeniu, należy założyć załączony pas i umieść aparat w futerale. 

 

Rys. 10. Pacjent gotowy do wykonania rejestracji 
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5.7. Obsługa menu 

Wejście do każdej pozycji menu następuje klawiszem , zaś zmiana parametru 
klawiszami strzałek „prawy” oraz „lewy”. Wyjście z danej pozycji menu następuje po 

przyciśnięciu klawisza . 

 

5.8. Menu aparatu 
1. System - zawiera następujące pozycje: 

a) Log systemu – umożliwia sprawdzenie aktualnych logów systemu, informacje 
zawierają nazwę akcji oraz jej kod statusowy, 

b) Wersja FW - zawiera informację o wersji oprogramowania zainstalowanego 
w aparacie, 

c) SysStatus – umożliwia sprawdzenie wewnętrznych statusów aparatu. 
2. Ustawienia - zawierają następujące pozycje: 

a) Log systemu – umożliwia sprawdzenie aktualnych logów systemu, informacje 
zawierają nazwę akcji oraz jej kod statusowy, 

b) Zegar – umożliwia ręczną korektę wbudowanego zegara czasu rzeczywistego, 
c) Wyświetlacz – umożliwia dostosowanie opóźnienia, po którym ekran zostanie 

wyłączony celem oszczędzania energii, 
d) Język – umożliwia zmianę języka interfejsu użytkownika, dostępne języki to 

polski (PL) oraz angielski (EN), 
e) RSSI – zmienia próg minimalnego zasięgu sieci GSM wymaganego do 

rozpoczęcia transmisji danych, 
f) Reset RD/RW – resetuje rejestry przechowujące informacje o wykorzystaniu 

wewnętrznej karty SD. 

 

5.9. Obsługa aparatu 

Po włączeniu aparatu przyciskiem przez kilka sekund wyświetlane jest logo 
systemu. Następnie wyświetlany jest ekran statusu. Na ekranie tym wyświetlane są 
aktualna data i czas. Po wciśnięciu na ok. 2 sekundy przycisku strzałki w prawo, 
następuje przejście do menu systemowego. 

Po następnym wciśnięciu tego przycisku następuje przejście na ekran 
pulsoksymetru. Na ekranie pokazywane są aktualne wartości saturacji i tętna 
pacjenta. W przypadku braku czujnika wyświetlana jest ikona z napisem „Brak 
palca”. 
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Następny ekran pokazuje aktualny przebieg krzywej EKG. Przebieg jest wyświetlany 
wyłącznie w celu sprawdzenia prawidłowości podłączenia elektrod EKG do aparatu. 

Na ekranie akcelerometru nr 1 i 2 są wyświetlane w różnych kolorach dane 
z poszczególnych osi. Analogicznie na ekranie czujników oddechu pokazywane są 
wszystkie kanały w różnych kolorach. 

 

UWAGA: Kolor czerwony zarezerwowany jest dla danych związanych 
z tętnem, a niebieski z saturacją. 

 

W czasie rejestracji wyświetlacz aparatu jest wygaszany (lub włączany) zgodnie 
z ustawieniami urządzenia. Przed rozpoczęciem badania należy zablokować 

klawiaturę poprzez naciśnięcie przez kilka sekund przycisku  (na pasku 
statusowym pojawia się symbol zamkniętej „kłódki”). 

Odblokowanie klawiatury wykonuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawiszy 

oraz . (Uwaga: symbol otwartej „kłódki” pojawia się na pasku statusowym. To 
zabezpieczenie chroni aparat przed dziećmi oraz przypadkowym wciśnięciem 
przycisku). 

W czasie rejestracji nie należy odblokowywać aparatu, ani wprowadzać zmian 
w ustawieniach. 

 

5.10. Zapisywanie Danych 
Dane pomiarowe są w sposób ciągły zapisywane na karcie pamięci wbudowanej 
w urządzenie, a następnie bezprzewodowo przesyłane na serwer OmniHealth, na 
którym zostaną przeanalizowane. Dane pomiarowe służą do wykonania przez 
odpowiedniego lekarza specjalistę opisu badania w Centrum Opisów 
Diagnostycznych. Po wykonaniu opisu, jest on umieszczany na serwerze i przez 
Internet dostępny dla lekarza. 

 

5.11. Transmisja danych 
W aparacie możliwa jest transmisja danych przy pomocy technologii GSM/GPRS. 
Transmisja GSM/GPRS pozwala na wysyłanie danych bezpośrednio do serwera. 
Włącza się ona automatycznie po rozpoczęciu działania i co pewien czas, zależny od 
ilości danych, wysyła je bezpośrednio na serwer OmniHealth rejestrujący dane 
z badania. 
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6.  Zasada działania 

Healthnomic Rejestrator MED składa się z kilku modułów realizujących 
poszczególne funkcje pomiarowe. Moduł pomiaru saturacji wykorzystuje układ 
optoelektroniczny do pomiarów funkcjonalnego nasycenia krwi tlenem. Układ ten 
działa na zasadzie prześwietlania tętniących w rytm pracy serca naczyń włosowatych 
w palcu u ręki lub nogi. Czujnik zawiera podwójne źródło światła oraz fotodetektor. 
Część emitowanego światła jest absorbowana przez kości, tkanki oraz naczynia 
żylne. Natomiast naczynia włosowate, które tętnią absorbują zmienne ilości światła 
(w trakcie różnych faz tętnienia). Obie wartości zaabsorbowanego światła są 
następnie przeliczane na pomiar funkcjonalnego nasycenia krwi tlenem - saturacji 
(SpO2). Ponieważ wynik pomiaru SpO2 zależy od światła pochodzącego z czujnika, 
nadmiar światła z otoczenia może zakłócać pomiar. 

Pomiar EKG jest wykonywany w typowym układzie wielo-odprowadzeniowym, 
pozwalającym na otrzymanie przebiegu EKG. Próbkowanie odbywa się 
z częstotliwością 250 na sekundę. Moduł EKG jest przystosowany do typowych 
elektrod EKG stosowanych powszechnie w medycynie. Moduł wyłącznie rejestruje 
przebieg EKG, obróbka przebiegu, filtrowanie, skalowanie i inne operacje są 
wykonywane cyfrowo na serwerze OmniHealth. System wykorzystuje 
zaawansowane procedury matematyczne pozwalające na wizualizację danych 
w wymaganej jakości. 

Pomiar przepływu przez usta i nos jest dokonywany czujnikiem termistorowym, 
czułym na temperaturę powietrza wdychanego (zimnego) i wydychanego 
(ciepłego). Ze względu na zasadę działania pomiar jest pomiarem jakościowym 
określającym, czy jest (lub brak) przepływ powietrza przez usta i poszczególne 
otwory nosa. Stosowane są czujniki trójkanałowe, pozwalające na niezależne 
badanie poszczególnych elementów dróg oddechowych. 

Moduł pomiaru ruchów ciała pracuje z wykorzystaniem metody akcelerometrycznej 
określającej przyśpieszenie mostka oraz brzucha za pomocą ultraczułych czujników. 
Odpowiedni mikroprocesor przelicza te dane wyliczając składowe odpowiedzialne 
za ruch klatki piersiowej i przepony oraz położenie i aktywność ciała. Dane te 
przesłane na serwer pozwalają po odpowiednich obliczeniach matematycznych na 
uzyskanie w oddzielnych kanałach ruchów klatki piersiowej, brzucha, położenia ciała 
względem ziemi (w trzech płaszczyznach) oraz aktywności ruchowej pacjenta. 
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7. Czyszczenie i dezynfekcja 

7.1. Czyszczenie 
Czujnik saturacji, kable EKG oraz czujnik ruchów oddechowych i przepływu 
powietrza należy czyścić za pomocą miękkiej, niepylącej ściereczki, zwilżonej ciepłą 
wodą (40°C) z mydłem, ewentualnie rozcieńczonym, nieżrącym detergentem lub 
jednym ze środków czyszczących, wymienionych poniżej. Kabli oraz czujnika nie 
wolno zanurzać ani namaczać. Nie można pozostawiać środka czyszczącego na 
kablach i samych czujnikach; należy natychmiast wytrzeć jego pozostałości 
ściereczką zwilżoną w wodzie. 

Zalecane środki czyszczące i ich nazwy handlowe: 

1. Mydła: delikatne mydła. 
2. Środki czynne powierzchniowo: detergenty do mycia naczyń (Edisonite 

Schnelreinger®, Alconox®). 
3. Alkohol: Etanol 70%, Izopropanol 70%. 
4. Gigasept. 
5. Virusolve. 

 

7.2. Dezynfekcja 
Zaleca się przeprowadzanie dezynfekcji kabli lub czujników tylko w razie potrzeby, 
zgodnie z tym, co określają ogólnie przyjęte praktyki szpitalne. Pozwoli to uniknąć 
niszczenia czujników i kabli w dłuższym okresie czasu. Kabli z czujnikami nie wolno 
zanurzać ani namaczać. Nigdy nie należy pozostawiać środka odkażającego na 
kablach lub czujnikach - trzeba natychmiast je wytrzeć ściereczką zwilżoną 
w wodzie. 

Ponadto zaleca się, aby przewody, które mają być poddane dezynfekcji, zostały 
najpierw oczyszczone, zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale 
7.1. Czyszczenie. 

Zalecane środki czyszczące i ich nazwy handlowe: 

1. Na bazie alkoholu: Etanol 70%, Izopropanol 70%. 
2. Na bazie aldehydu: Cidex®. 

Rejestrator MED nie może być sterylizowany. 

Nie można sterylizować kabli i czujników w autoklawie, ani nie można stosować 
żadnych środków zawierających podchloryn sodowy (np. Clorox™). 

 

OSTRZEŻENIE: Healthnomic Rejestrator MED wraz z jego akcesoriami 
i materiałami eksploatacyjnymi nie może być autoklawowany, 



20 
 

sterylizowany parowo, czyszczony ultradźwiękowo, ani zanurzany 
w cieczach. Czynności te mogą doprowadzić do niewłaściwej pracy 
aparatu lub jego uszkodzenia. 

 

1. Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, silnych 
rozpuszczalników, takich jak aceton lub środki czyszczące na bazie acetonu. 

2. Przygotowując roztwór do dezynfekcji, nie wolno mieszać roztworów środków 
odkażających (takich jak wybielacz i amoniak), gdyż może to prowadzić do 
wytworzenia niebezpiecznych gazów. 

3. Nie wolno czyścić wybielaczem styków elektrycznych oraz złączy (gniazd). 

 

7.3. Rozwiązywanie problemów 
Jeśli pulsoksymetr Nonin nie wykrywa palca, konieczne jest upewnienie się, że 
czujnik jest prawidłowo wpięty w gniazdo. Jeśli mimo poprawnego podłączenia 
komunikat „Brak palca” jest wciąż wyświetlany, należy sprawdzić, czy czujnik się 
świeci. Jeśli widoczne jest czerwone światło i nie udaje się uzyskać pomiaru na 
żadnym palcu, należy skontaktować się z serwisem Healthnomic. 

Jeśli czujniki ruchów oddechowych i przepływu powietrza nie rejestrują danych, 
konieczne jest upewnienie się, że zostały podłączone prawidłowo do gniazda. Jeśli 
podłączenie jest poprawne, ale żadne dane przemieszczenia ani przepływu 
powietrza nie są rejestrowane, skontaktuj się z serwisem Healthnomic. 

Jeśli zauważysz, że jeden z kawałków taśmy mocujący czujnik odkleja się, zabezpiecz 
go dodatkową taśmą. 
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8.  Parametry techniczno-eksploatacyjne 

8.1. Zakresy pomiarowe i dokładność pomiaru 
 Zakres pomiaru SpO2: od 0 do 100% 

 Zakres pomiaru tętna: 18 do 321 uderzeń/minutę (BPM) 

 Dokładność pomiaru saturacji (70-100%): +/- 2 jednostki 

 Dokładność pomiaru tętna (18-300 BPM): +/- 3 jednostki 

 Pomiar EKG: 250 pomiary/sekundę, zakres 16 bitów, dokładność ≤1%, 
zakres pomiarowy regulowany automatycznie, wbudowany filtr 50 Hz 

 Pomiar przepływu powietrza: 45 razy/sekundę, pomiar jakościowy 
określający, czy są przepływy w poszczególnych elementach dróg 
oddechowych 

 Pomiar ruchów ciała: 45 razy/sekundę, pomiar jakościowy 

 

8.2. Parametry techniczne 
 Temperatura pracy: od 5°C do 40°C 

 Temperatura przechowywania: od -5°C do 50°C 

 Wilgotność: 20-90% bez kondensacji 

 Maksymalna wysokość: 2000 m n.p.m. 

 Pobór mocy: 170 mW (bez włączonego wyświetlacza), 350 mW 
(z włączonym wyświetlaczem) 

 Zasilanie: wewnętrzny akumulator Li-Polimer, napięcie stałe 3,6-4,2 V 

 Wymiary (bez czujników): 120 mm (dł.) x 75 mm (szer.) x 32 mm (wys.) 

 Waga: 135 g (z akumulatorem) 

 Dokładność zegara wewnętrznego < ±1 s/dobę 

 Czujniki saturacji krwi: zgodne z NONIN® PureLight® 

 Przewody EKG: rekomendowane np. SORIMEX PD-H-2, z typowym 
zatrzaskiem do elektrod jednorazowych, kolorowe 

 Elektrody EKG: typowe, jednorazowe do badań holterowskich 
np. SORIMEX EK-S 60 P, BioLead R-LLL-510 / RA-LFO-500, Ambu Blue 
Sensor L, Long-Term ECG Electrode L-00-S/5 (nie są w zestawie wraz 
z aparatem) 

 Czujniki przepływu i ruchu ciała: wyłącznie z serii Healthnomic MED 
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 Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze wystarcza na 
wykonanie min. jednego badania o czasie trwania 14 godzin 

 Transmisja danych GSM 900 / GSM 1800 

 Przewidywany czas eksploatacji akumulatora: 12 miesięcy (może być 
krótszy przy bardzo częstym ładowaniu) 

 Zalecany okres wykonywania przeglądów: 12 miesięcy 

 

8.3. Zgodność 
 Standardy bezpieczeństwa: PN EN 60601-1:2011, PN EN 60601-1-2:2015, 

PN EN 60601-2-49:2016 

 Standard jakości: ISO 13485:2016 

 Wyrób medyczny klasy: IIa 

 Okres przechowywania aparatu i akcesoriów: 84 miesiące 

 Typ ochrony części aplikacyjnej: BF 

 Rodzaj pracy: praca ciągła 

 Zasilanie: urządzenie zasilane wewnętrznie (akumulator) 

 Czas życia produktu i akcesoriów: 84 miesiące (z wyjątkiem czujnika 
przepływu powietrza i ruchów oddechowych) 

 

8.4. Symbole 
Niektóre symbole są używane w tej instrukcji, aby zwrócić uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa i inne ważne informacje. 

Poniższy rozdział zawiera opis symboli, które mogą być umieszczone zarówno na 
Healthnomic Rejestrator MED jak i w dokumentacji do niego dołączonej. 

 
Uwaga, ostrzeżenie (zajrzyj do dołączonych dokumentów) 

 
Instrukcja postępowania (zapoznaj się z instrukcją używania) 

 

Nie używać w pobliżu rezonansu magnetycznego 

 
Numer seryjny aparatu 

 

Klasa II 

 
Część aplikacyjna typu BF 
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Aparat zawiera nadajnik radiowy GSM 

 
Wytwórca 

2274 
Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej  

 

Postępuj zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu odpadów 

 
Ograniczenie dopuszczalnych temperatur 

 Oznaczenie stopnia ochrony, stopień ochrony przed cząstkami stałymi 2, 
stopień ochrony przed wnikaniem cieczy 2 

 

8.5. Deklaracja Dotycząca Kompatybilności 
Elektromagnetycznej 

Aparat Healthnomic Rejestrator MED jest przeznaczony do stosowania 
w środowisku elektromagnetycznym, w którym kontrolowane są zakłócenia 
spowodowane promieniowaniem RF. Klient lub użytkownik aparatu może pomóc 
w zapobieganiu powstawania zakłóceń elektromagnetycznych przez utrzymywanie 
odpowiedniej minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i komórkowymi 
radiowymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami). 

 

8.6. Informacje i deklaracje producenta – Emisje 
Elektromagnetyczne 

Test Emisyjne Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - Informacja 
Emisja Promieniowania 
RF zgodnie z IEC 61000-
4-3 CISPR 11 

Zakres 30 – 
1000 MHz 
Grupa 1 Klasa 
B 

Aparat wykorzystuje energie RF tylko do 
swoich wewnętrznych funkcji. Ponadto, jego 
emisja promieniowania RF jest bardzo niska i 
nie jest prawdopodobne, aby wywołało ono 
zakłócenia w pracy pobliskiego sprzętu 
elektronicznego. 

Emisje Przewodzące RF 
CISPR 11 

Nie dotyczy – 
urządzenie jest 
zasilane 
z baterii 

 

Emisja Harmonicznych 
IEC 61000-3-2 

Nie dotyczy – 
urządzenie jest 
zasilane 
z baterii 

 

Wahania 
Napięcia/Migotanie 
Światła IEC 61000-3-3 

Nie dotyczy – 
urządzenie jest 
zasilane 
z baterii 

 



24 
 

 

 

 

 

 

8.7. Informacje i deklaracje producenta – Odporność 
Elektromagnetyczna 

Test Odporności IEC 60601 Poziom 
Testu 

Poziom 
Zgodności 

Środowisko 
elektromagnetyczne - 
informacja 

Wyładowania 
Elektrostatyczne (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV 
±8 kV 
Kontakt ±6 kV 
Powietrze 
Kontakt ±6 kV 
Powietrze 

±6 kV 
±8 kV 
Kontakt ±6 kV 
Powietrze 
Kontakt ±6 kV 
Powietrze 

Podłoga powinna być 
drewniana, betonowa 
lub z płytek 
ceramicznych. Jeśli 
podłoga jest pokryta 
materiałem 
syntetycznym, 
wilgotność względna 
powinna wynosić co 
najmniej 30%. 

Elektryczne Szybkie 
Stany Przejściowe/ 
Impulsy IEC 61000-4-4 

±2 kV dla linii 
zasilania 
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

Nie dotyczy - 
urządzenie jest 
zasilane 
z baterii i nie 
ma kabli 
sprzężonych 
z pacjentem 
lub przewodów 
wejścia/ 
wyjścia, które 
są dłuższe niż 3 
metry 

 

Przepływ IEC 61000-4-
5 

±1 kV tryb 
różnicowy 
±2 kV tryb wspólny 

Nie dotyczy - 
urządzenie jest 
zasilane 
z baterii 

 

Częstotliwość sieci 
(80 MHz – 2,5 GHz) 
pola 
elektromagnetyczne 
IEC 61000-4-8 

3 V/m Nie dotyczy - 
urządzenie jest 
zasilane z 
baterii 
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Promieniowanie, test 
odporności na pole 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości 
radiowej. Procedura 
testowa IEC 61000-4-3 

Zakres 
częstotliwościowy: 
80 MHz – 2,5 GHz 

Podzakres: 
80 – 1000 MHz 

Pola 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości 
zasilania powinny być 
na poziomie 
charakterystycznym dla 
typowej lokalizacji 
w typowym otoczeniu 
domowym lub 
szpitalnym. 

Podzakres: 
1 –2,5 GHz 

Pola 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości 
zasilania powinny być 
na poziomie 
charakterystycznym dla 
typowej lokalizacji 
w typowym otoczeniu 
domowym lub 
szpitalnym. 

Odporność na 
zaburzenia 
przewodzone, 
indukowane przez 
pola o częstotliwości 
radiowej. Procedura 
testowa IEC 61000-4-6 

3 Vrms w zakresie 
150 kHz - 80 MHz; 
Amplituda 
modulowana w 
80% z 
częstotliwością 
modulacji 2 Hz 

Nie dotyczy - 
urządzenie jest 
zasilane z 
baterii 

 

IEC 55011 – Pomiar 
natężenia pola 
magnetycznego 

Zakres 
30 MHz – 
1000 MHz 

Zakres 
30 MHz – 
1000 MHz 

Zmierzone emisje 
urządzenia poniżej 
określonych limitów 
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9.  Akcesoria/Wyposażenie aparatu 

 Czujniki saturacji krwi (zgodne z NONIN® PureLight®): 1 szt. 

 Przewody EKG: 1 komplet  

 Czujniki przepływu i rucha ciała (z serii Healthnomic MED): 1 szt. 

 Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną: 1 szt. 

 Pas z futerałem: 1 szt. 

 Opakowanie transportowe: 1 szt. 

 

10. Gwarancja i serwis 

W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub podejrzenia niewłaściwej pracy 
urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym 
Healthnomic przed dalszym użyciem. 

Stan techniczny można szczegółowo sprawdzić w autoryzowanym serwisie 
Healthnomic. 

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego 
powiadomienia. Wszystkie zmiany będą zgodne z przepisami dotyczącymi 
produkcji urządzeń medycznych. 

 

11. Odpowiedzialność użytkownika 

Aparat został tak skonstruowany, aby spełniał wszelkie wymagania przepisów, a jego 
działanie jest opisane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na etykietach. 

Produkt uszkodzony nie może być używany. Części brakujące, niekompletne, 
uszkodzone lub wyeksploatowane powinny być natychmiast wymienione wyłącznie 
w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym. 

W razie potrzeby/konieczności wszystkie czynności związane z naprawami lub 
wymianami mogą być przeprowadzone tylko przez personel Autoryzowanego 
Serwisu. 

Za wszelkie awarie wynikające z niewłaściwego/nieodpowiedniego użytkowania, 
nieprawidłowego przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, niewłaściwego 
naprawiania, a także z uszkodzenia lub modyfikacji przeprowadzonych/wykonanych 
przez osoby inne niż Personel Autoryzowanego Serwisu, konsekwencje 
odpowiedzialność ponosi użytkownik aparatu. 
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Rejestrator MED objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja 
aparatu obowiązuje wyłącznie w przypadku stosowania zatwierdzonych przez firmę 
Healthnomic S.A. akcesoriów i części zamiennych. Warunkiem gwarancji jest 
przeprowadzenie okresowego, bezpłatnego przeglądu po 12 miesiącach 
użytkowania. 

Wszelkie naprawy Rejestratora MED muszą być zatwierdzone przez firmę 
Healthnomic S.A. oraz przeprowadzone w Autoryzowanym Serwisie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym. Naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione do tego 
spowodują utratę gwarancji. Zaleca się, aby przeprowadzać co 12 miesięcy po okresie 
gwarancyjnym, okresowy, płatny przegląd pogwarancyjny, co pozwoli zachować 
pełną funkcjonalność i dokładność aparatu. 

 

12. Rozwiązywanie problemów 

Poniżej znajduje się opis postępowania, które należy wykonać w przypadku 
wystąpienia awarii lub pracy urządzenia niezgodnie z założeniami: 

Opis problemu Działanie 
Brak możliwości założenia 
czujników 

Kontakt z obsługą klienta / kliniką zlecającą 
badanie 

Urządzenie nie włącza się Kontakt z serwisem Healthnomic 
Urządzenie posiada uszkodzenia 
mechaniczne 

Kontakt z serwisem Healthnomic 

Uszkodzono którykolwiek 
z czujników pomiarowych 

Kontakt z serwisem Healthnomic 

Szybkie rozładowywanie się 
akumulatora 

Kontakt z serwisem Healthnomic 

Brak transmisji danych / Brak 
zasięgu sieci GSM 

Podłączenie urządzenia do ładowarki 
i umieszczenie w miejscu z zasięgiem 
danych GSM 

Czujnik SpO2 nie skazuje wartości Sprawdzenie podłączenia czujnika do 
urządzenia 
Ponowne założenie czujnika na palec 
Usunięcie lakieru z paznokci 
Zmiana palca, na którym zamontowany jest 
czujnik 
Kontakt z serwisem Healthnomic 

Czujniki przepływu powietrza, 
EKG, ruchu nie wskazują wartości 

Sprawdzenie podłączenia czujnika do 
urządzenia 
Sprawdzenie założenia czujnika na pacjencie 
Kontakt z serwisem Healthnomic 
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Czujnik spadł podczas badania Nałożenie ponowne czujnika 
i kontunuowanie badania 

Restart urządzenia w trakcie 
badania 

Kontynuowanie badania 

 

13. Incydenty medyczne 

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego lub podejrzenia wystąpienia 
incydentu medycznego związanego z aparatem, należy poinformować producenta: 
firmę Healthnomic S.A. oraz organ odpowiedzialny za nadzór nad wyrobami 
medycznymi odpowiedni dla miejsca zamieszkania pacjenta lub użytkownika (na 
terytorium Polski: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, http://urpl.gov.pl, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa). 
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14. Karta Serwisowa 

 
Model 
 

 
 
 

 
Numer 
seryjny 
 

 
 
 

 
Data zakupu 
 

 
 
 

 

14.1. Dane kontaktowe 

 

Healthnomic S.A. 
Al. Jana Pawła II 27 
00-867 Warszawa, Polska 
telefon: +48 665 551 205 
e-mail: info@healthnomic.pl 
www.healthnomic.pl 

 

14.2. Utylizacja sprzętu 

 

UWAGA: Wyroby oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być 
usuwane razem z innymi odpadkami komunalnymi. Należy oddać je do 
punktów przetwarzania wyrobów elektrycznych i elektronicznych. 
Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na tym 
urządzeniu wskazuje, że urządzenie podlega dyrektywie 2002/96/EWG 
w sprawie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
(WEEE) oraz krajowym rozporządzeniom wdrażającym postanowienia tej 
dyrektywy. 
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15. Dopuszczenie do eksploatacji 

Data wykonania 
przeglądu 
technicznego 

Data następnego 
przeglądu 

UWAGI 
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--------------- PUSTA STRONA --------------- 
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