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Käyttöopas

1.1

VitalSignum Oy Beat2Phone -tuotepaketti
Tavaramerkki: Beat2Phone
Malli: ECG
Beat2Phone ECG -tuotepaketti (GTIN: 6429810109040) sisältää seuraavat tuotteet:
▪ Beat2Phone ECG -sensori (GTIN: 6429810109002)
▪ Beat2Phone ECG -latausalusta (GTIN: 6429810109019)
▪ Beat2Phone ECG -elektrodivyö (GTIN: 6429810109033)
▪ Beat2Phone ECG -sovellus (GTIN: 6429810109064)
Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
0598
Tämä laite on seuraavien direktiivien mukainen:
▪ Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEY
▪ RoHS-direktiivi 2011/65/EU
Copyright© VitalSignum Oy

VitalSignum Oy
Health Innovation Village
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki, Suomi
Puh. +358 20 741 2500
www.beat2phone.com
info@vitalsignum.com
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Käyttötarkoitus
VitalSignum ECG -sensori on tarkoitettu kliinisiin ja ei-kliinisiin ympäristöihin sydämen sähköisen toiminnan mittaamiseen kahdella ihoelektrodilla, jotka tuottavat rytmihäiriön tunnistamiseen riittävän yksikytkentäisen sydänsähkökäyrän. Se soveltuu
sydämen toimintakunnon seurantaa tarvitseville normaalipainoisille aikuisille. Sydämen sähköisestä toiminnasta mittausjakson aikana kerätty data tallennetaan EDF
ECG -tiedostoon, jota terveydenhuoltohenkilökunta voi käyttää tarpeen mukaan.
Sensoria ei ole tarkoitettu lasten käyttöön, eikä siinä ole automaattisia analyysi- tai
diagnoositoimintoja.
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Johdanto
VitalSignum ECG -sensori on rintakehään kiinnitettävä mittalaite, jonka avulla yksikytkentäinen sydänsähkökäyrä (ECG eli elektrokardiogrammi) voidaan mitata helposti, tarkasti ja luotettavasti. Sisäistä akkua käyttävä sensorilaite mittaa jännitteen
ihoelektrodien kautta, ja siinä on ECG-rekisteröintien tallentamiseen tarkoitettu
muisti. Järjestelmään kuuluu myös mobiilisovellus ECG-käyrän tarkastelua ja sensorin toiminnan hallintaa varten. Sensori yhdistetään elektrodivyöhön napsautusliittimillä. Tämä toimintatapa on yleinen ja toimivaksi havaittu ECG:n mittaamiseen, ja
vastaavia rintakehään kiinnitettäviä sykemittarilaitteita käytetään yleisesti urheilusovelluksissa. Sensorin 2 kHz:n ECG-näytteistystaajuus mahdollistaa tarkan RRI:n
laskennan ja koko PQRST-jakson lähes häiriöttömän taltioinnin tarkkuudella, joka on
riittävä lääketieteellistä analyysiä varten.
Laite tukee jopa 24 tunnin jatkuvaa ECG-mittausta, ja data tallennetaan mittaustiedostoksi sensorin muistiin. Tämä tiedosto voidaan sen jälkeen siirtää EDF ECG -tiedostona tietokoneeseen tarkempaa analyysiä varten. Sensorin akku ladataan varusteisiin kuuluvan latausalustan avulla.
Aikuiset potilaskäyttäjät voivat tehdä pitkäkestoisempia ECG-mittauksia päivittäisten
toimien aikana, esimerkiksi liikuntasuorituksissa, nukkuessa tai töissä, pitämällä
sensoria ja elekrodivyötä kiinnitettyinä. Sensorin määrittäminen ja käyttäminen on
helppoa eikä edellytä terveydenhuoltoalan koulutusta potilaskäyttäjiltä tai heitä avustavilta henkilöiltä. Tuotteen avulla terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat järjestää
mittavia terveystutkimuksia ja seulontoja kustannustehokkaalla tavalla. EDF ECG rekisteröintien datatiedosto on helposti saatavana sensorin muistista diagnostiikkaa
varten. ECG-toiminnon lisäksi sensori on varustettu akselometrillä, joka mahdollistaa asentoa ja aktiivisuutta koskevien lisätietojen taltioinnin.
Beat2Phone ECG -tuotteella voidaan tallentaa ECG-dataa tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Potilaskäyttäjät saavat tarvittavat lisäohjeet terveydenhuoltoalan ammattilaisilta, ja näitä ohjeita on noudatettava tarkasti. Fyysisistä vammoista tai kognitiivisista häiriöistä kärsivät voivat tarvita apua mittausten tekemiseen. Terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat määrätä tuotteen potilaan käyttöön perustuen
omaan ammatilliseen arvioonsa potilaan tarpeista ja kyvyistä. Tuotteen käyttö ei
edellytä erityistaitoja, koulutusta tai terveydenhuoltoalan ammattilaisen tietämystä.
Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen riittää. Jos avustat toisia tuotteen käytössä,
tutustu tässä oppaassa annettuihin ohjeisiin. Potilaskäyttäjät voivat käyttää kaikkia
laitteen toimintoja turvallisesti, mutta mobiilisovelluksen ammattikäyttäjän näkymä
on tarkoitettu vain ammattikäyttäjille, eivätkä potilaskäyttäjät voi käyttää sitä.

3.1

Kontraindikaatiot
▪
▪
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Beat2Phone ECG -sensoria ei saa käyttää samanaikaisesti defibrillaattorin
kanssa.
Sensoria ei ole tarkoitettu lasten käyttöön, eikä siinä ole automaattisia analyysitai diagnoositoimintoja.
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3.2

Varoitukset

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Beat2Phone ECG on tarkoitettu vain aikuiskäyttäjille. Älä käytä sitä lasten ECGmittauksiin.
Hoitolaitoksissa latausalustaa ei saa käyttää potilasympäristössä (1,5 metrin
etäisyydellä potilaasta). Latausalustan käyttäjien on oltava tajuissaan sekä henkisesti ja fyysisesti toimintakuntoisia.
Käytä elektrodivyötä vain terveellä iholla. Älä käytä laitetta, jos ihoalue elektrodivyön alla on vaurioitunut, ärsyyntynyt, herkkä tai altis saamaan allergisia oireita.
Elektrodit painuvat kiinni ihoon. Tämä voi aiheuttaa ihoärsytystä ja viivästyttää
ihon parantumista.
Jos elektrodivyön käyttö aiheuttaa ihoärsytystä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä
lääkäriin.
Älä tee omia diagnooseja laitteen tallenteiden perusteella. Pyydä aina lääketieteen ammattilaisen neuvoa, ennen kuin ryhdyt toimiin tulosten perusteella.
Älä upota laitetta veteen. VitalSignum-latausalusta ei ole vesitiivis. Laitteen upottaminen veteen lyhentää sen käyttöikää.
Älä lataa sensorin akkua alle 0 tai yli 40 celsiusasteen lämpötilassa.
Älä aseta sensoria mikroaaltoja käyttävään laitteeseen tai niiden läheisyyteen,
jotta akku ei vaurioidu.
Älä käytä laitetta defibrillaattorin kanssa, sillä korkeajännitepulssi lyhentää sensorin käyttöikää. Laite ei ole defibrillaationkestävä.
Sensorissa on Bluetooth BLEv5.0 -radiolähetin. Älä käytä laitetta ympäristöissä,
joissa on sähkölaitteiden radiotaajuussäteilyyn liityviä erityisrajoituksia. Vältä interferenssiä aiheuttavien laitteiden läheisyyttä.
Älä käytä Beat2Phone-laitetta MRI-kuvauksen aikana tai paikoissa, joissa on voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä.
Älä kytke Beat2Phone-laitetta tai -varusteita laitteeseen tai varusteeseen, jota ei
ole mainittu tässä käyttöoppaassa.
Älä aseta Beat2Phone-sensoria alle 3 senttimetrin etäisyydelle tahdistimesta.
Sensori sisältää magneetin. Tahdistimet voivat siirtyä asynkroniseen tilaan voimakkaiden magneettikenttien alueella.
Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vierellä tai kiinni muissa laitteissa tulisi
välttää, koska tämä voi häiritä laitteen toimintaa. Jos tällainen käyttö on tarpeen,
tätä laitetta ja muita laitteita on valvottava tarkasti normaalin käytön varmistamiseksi.
Älä käytä tätä laitetta muiden 385 Mhz:n taajuudella toimivien laitteiden läheisyydessä. Tämä taajuus aiheuttaa häiriöitä ECG-mittauksiin.
Kannettavia radiotaajuisia viestintälaitteita (mukaan lukien oheislaitteita, kuten
antennikaapeleita ja ulkoisia antenneja) ei saa käyttää alle 30 cm:n (12 tuuman)
etäisyydellä mistään Beat2Phone ECG -laitteen osasta. Tämä koskee myös valmistajan ilmoittamia kaapeleita. Muussa tapauksessa laitteen toimintakyky saattaa heikentyä.
Muutosten tekeminen laitteeseen ei ole sallittua.
Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa happitaso on 40 % tai suurempi tai syttyvien kaasujen läheisyydessä.
Älä koske latausalustan kosketinnastoihin.
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3.3

Turvallisuushuomautuksia
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
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Älä käytä latausalustaa, jos se on märkä.
Muiden kuin alkuperäiskaapelien ja -varusteiden käyttäminen voi vaikuttaa haitallisesti EMC-suorituskykyyn, sensorin odotettavissa olevaa käyttöikään ja
ECG-rekisteröintien tarkkuuteen.
Älä kytke laturia pistorasiapaneeliin tai jatkojohtoon.
Latausalustan kaapelin virheellinen käyttö voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Käyttäjät voivat altistua vähäisille nikkelimäärille elektrodivyön napsautusliittimistä. Tämä voi aiheuttaa allergisia reaktioita allergiaherkissä käyttäjissä.
Älä aseta latausalustaa tai elektrodivyötä kaulasi ympärille tukehtumisvaaran ehkäisemiseksi.
Tallenteiden siirto sensorista mobiililaitteeseen keskeytyy tilapäisesti puheluita
vastaanotettaessa. Joskus siirtoprosessi katkeaa kokonaan, ja se on aloitettava
uudelleen.

Lue tämä opas huolellisesti, ennen kuin käytät Beat2Phone-sensoria. Pidä opas
aina ulottuvillasi, jotta ECG-rekisteröinnit varmasti onnistuvat ja tulokset ovat
mielekkäitä.
Älä jätä sensoria pienten lasten tai lemmikkien ulottuville, sillä sensorin voi pienen kokonsa vuoksi nielaista. Jos sensori juuttuu kurkkuun, hengitys voi estyä ja
tuloksena voi olla tukehtuminen.
Älä käytä tai säilytä sensoria äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, suihkussa,
veden alla tai yli 60 tai alle –20 celsiusasteen lämpötilassa. Tämä voi vaurioittaa
akkua ja vikaannuttaa sensorin.
Älä käytä laitetta yli 2 000 metrin korkeudella. Laitteen sähköturvallisuutta ei
voida taata matalassa ilmanpaineessa.
Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos käytät laitetta alle 1,5 km:n etäisyydellä
AM/FM- tai TV-mastosta.
Älä pura laitetta tai yritä korjata sensoria tai sen varusteita tai tehdä niihin muutoksia. Jos laitteeseen on tehty muutoksia, sen antamien ECG-rekisteröintien
tarkkuuteen ei voi luottaa eivätkä terveydenhoitoalan ammattilaiset voi tehdä
hyödyllisiä johtopäätöksiä tällaisella laitteella taltioidun datan perusteella.
Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Vaurioituneen laitteen tuottaman ECGrekisteröintidatan tarkkuuteen ei voi luottaa, eivätkä terveydenhoitoalan ammattilaiset voi tehdä hyödyllisiä johtopäätöksiä tällaisella laitteella taltioidun datan perusteella.
Lääketieteelliset sähkölaitteet tai potilaaseen liitetyt sähköstimulaattorit voivat
heikentää Beat2Phone-sensorin signaalinlaatua tai saada aikaan virheellisiä biosensorilukemia. Mahdolliset vuorovaikutukset muiden laitteiden kanssa on arvioitava ja hyväksyttävä vastuussa olevan organisaation toimesta ennen käyttöä.
Jotta elektrodien ihokontakti on varmasti hyvä, liitä puhdas elektrodivyö aina
puhtaalle, paljaalle iholle. Heikko elektrodikontakti heikentää mittaustarkkuutta ja
aiheuttaa tärkeiden ECG-rekisteröintitietojen menettämisen. Terveydenhoitoalan
ammattilaiset saattavat tarvita näitä tietoja voidakseen tehdä tarkkoja johtopäätöksiä datan perusteella.
Muista hoitaa ihoaluetta, joka on kosketuksissa elektrodeihin. Irrota elektrodivyö
ECG-rekisteröintien välissä, jotta iho ehtii toipua ja pitkäaikaisen elektrodikosketuksen aiheuttamalta ihoärsytykseltä vältytään.
Ota yhteyttä valmistajaan, jos laitteen suorituskyvyssä ilmenee muutoksia.

Beat2Phone ECG -käyttöopas
▪
▪

Pidä mobiililaite pois luvattomien henkilöiden ulottuvilta henkilökohtaisen terveysdatasi suojaamiseksi.
Varmista aina, että sensori, latausalusta ja elektrodivyö ovat puhtaita. Nukka ja
pöly voivat haitata laitteen suorituskykyä.
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Tuotepaketti
Beat2Phone ECG -tuotepaketti (GTIN: 6429810109040) sisältää seuraavat tuotteet:
▪ Beat2Phone ECG -sensori (GTIN: 6429810109002)
▪ Beat2Phone ECG -latausalusta (GTIN: 6429810109019)
▪ Beat2Phone ECG -elektrodivyö (GTIN: 6429810109033)
▪ Beat2Phone ECG -sovellus (GTIN: 6429810109064)
Tuotteen eri osilla on omat paikkansa tuotepakkauksessa. Sensori, latausalusta ja
elektrodivyö ovat omissa lokeroissaan.
Paketin merkinnät:
▪ Beat2Phone ECG -tuotepaketin sisältö
▪ Valmistajan tiedot
▪ Valmistuspäivämäärä
▪ Beat2Phone ECG -tuotepaketin sarjanumero kirjoitettuna ja viivakoodina
▪ Beat2Phone ECG -tuotepaketin GTIN kirjoitettuna ja 2D-viivakoodina (UDI)
▪ Paine-, lämpötila- ja kosteusrajat siirtoa ja säilytystä varten
▪ CE-merkintä ja NB-numero
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Beat2Phone ECG -seuranta: Yleiskuvaus
Beat2Phone ECG -sensori on puettava, kevyt, litteä ja pienikokoinen sensori, joka
liitetään kahteen ihokontaktielektrodiin elektrodivyön kanssa. Sensori tukee kytkennän irtoamisen tunnistusta hyvän ihokontaktin varmistamiseksi.
Voimanlähteenä toimii sisäinen ladattava litiumioniakku. Mittaamiseen käytettäviä
napsautusliittimiä voi käyttää myös sensorin akun lataamiseen. Tämän mahdollistaa
patentoitu piirirakenne ja sensorin mukana toimitettava latausalusta. Täyteen ladattu
litiumioniakku antaa valmiudet 24 tunnin jatkuvalle mittaukselle. Latausalustaa käytetään sensorin akun lataamiseen. Sensorin LED-valot ja Beat2Phone-sovelluksen
käyttöliittymän ilmaisimet kertovat akun varaustason. Tyhjentyneen akun latausaika
on noin 90 minuuttia. Toimintasykli on luonteeltaan ei-jatkuva: 24 tuntia päällä ja 2
tuntia sammutettuna.
Sensorin flash-muistiin voi tallentaa 24 tuntia seurantadataa ECG-rekisteröinneistä
ja (kolmiakselisen akselometrin tuottamaa dataa) asennoista. Beat2Phone-sovelluksen käyttöliittymän ilmaisimet kertovat, kuinka paljon muistia on käytettynä. Akkua
ladattaessa tallenteet voidaan siirtää mobiililaitteelle mobiilisovelluksen avulla,
minkä jälkeen ne voidaan tallentaa mobiililaitteen muistiin. Huolehdi siitä, että mobiililaite on ladattuna.
Sensorissa on BLEv5-radio, jota käytetään ECG-tietojen näyttämiseen sekä tallenteiden siirtämiseen sensorin muistista mobiililaitteeseen, johon on asennettu
Beat2Phone-sovellus.
Sensori käynnistetään ravistamalla sitä. Kun sensori on käynnissä, napsauta sensori lujasti kiinni elektrodivyön sensoriliittimiin. Beat2Phone-sovellus tunnistaa sensorin Bluetooth-yhteyden kautta. Sovellus näyttää monitoroitavan signaalin ja tallentaa sen sensorin muistiin. Kun taltiointi on valmis, käyttäjä voi lopettaa mittauksen
mobiilisovelluksella. Kun haluat siirtää tallenteen sensorista mobiililaitteeseen, aseta
sensori latausalustalle ja varmista, että latausalusta on kytketty verkkovirtaan. Kun
EDF-muotoinen tallennustiedosto on siirretty, se voidaan jakaa mobiililaitteen muistista analyysia varten tai tallennettua ECG-signaalia voidaan tutkia mobiilisovelluksen historianäkymästä.

5.1

Suositellut mobiililaitteet
Beat2Phone ECG -laitteen ja mobiilisovelluksen tukemien mobiililaitteiden tarkistettu
luettelo on osoitteessa beat2phone.com. Vähimmäisvaatimus on Bluetooth Low
Energy -version BLEv4.2 tuki. Suositus on BLEv5-yhteensopiva mobiililaite.
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ECG-tallennus
Beat2Phone ECG -tuotteella voidaan tallentaa ECG-dataa tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
Potilaskäyttäjät saavat tarvittavat lisäohjeet terveydenhuoltoalan ammattilaisilta, ja
näitä ohjeita on noudatettava tarkasti. Fyysisistä vammoista tai kognitiivisista häiriöistä kärsivät voivat tarvita apua mittausten tekemiseen.
Terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat määrätä tuotteen potilaan käyttöön perustuen omaan ammatilliseen arvioonsa potilaan tarpeista ja kyvyistä. Tuotteen käyttö
ei edellytä erityistaitoja, koulutusta tai terveydenhuoltoalan ammattilaisen tietämystä.
Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen riittää. Jos avustat toisia tuotteen käytössä,
tutustu tässä oppaassa annettuihin ohjeisiin.
Potilaskäyttäjät voivat käyttää kaikkia laitteen toimintoja turvallisesti, mutta mobiilisovelluksen ammattikäyttäjän näkymä on tarkoitettu vain ammattikäyttäjille, eivätkä potilaskäyttäjät voi käyttää sitä.
ECG:n tallennusta varten tarvitaan nämä:
▪ Beat2Phone ECG -elektrodivyö
▪ Beat2Phone ECG -sensori ja latausalusta
▪ Beat2Phone ECG -sovellus asennettuna mobiililaitteeseen
Lääkintälaitejärjestelmä koostuu Beat2Phone ECG -sensorista, lautasalustasta,
elektrodivyöstä ja mobiilisovelluksesta. Mobiililaite ei ole osa VitalSignum Oy:n toimittamaa lääkintälaitejärjestelmää. Kaikki tuotteeseen kuuluvat osat ovat mukana
tuotepaketissa.
Varmista, että olet puhtaassa, yksityisessä ja mukavassa ympäristössä, ennen kuin
kiinnität laitteen rintakehällesi. Kannattaa myös varmistua siitä, että käytettävissä on
sähköliitäntä sensorin ja mobiililaitteen lataamista varten. Varmista, että kätesi ovat
puhtaat, kun käsittelet Beat2Phone-järjestelmän osia. Älä aseta mitään sen osia
epäpuhtaille pinnoille tai paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua lasten, lemmikkien,
putoamisen, veden, ylikuumenemisen tai mekaanisten iskujen vuoksi.
Aloita asettamalla elektrodivyö rintakehällesi. Kostuta elektrodien alla olevaa ihoa
puhtaalla vedellä, jotta kontakti on varmasti hyvä. Kun vyö on paikallaan, tarkista,
että Beat2Phone-sovellus on käynnissä mobiililaitteessa. Käynnistä sensori läpäyttämällä sitä kämmentäsi vastaan. Vilkkuva vihreä LED-valo kertoo, että sensori on
päällä. Jos sensori ei käynnisty, kokeile ladata se.
HUOMAUTUS! Tarkista akun varaus ennen sensorin käynnistämistä ja liittämistä
vyöhön yhdistämällä sensori latausalustaan, joka on kytketty verkkovirtaan. Vihreä
LED-valo ilmaisee, että laite on ladattu täyteen ja käyttövalmis.
Liitä sensori napsautusliittimiin ja varmista, että LED-valot osoittavat ylospäin ja sydänmerkki on oikein päin. Vihreä LED alkaa vilkkua sydämesi tahtiin, kun sensori
tunnistaa sykkeesi. Anna sensorin stabilisoitua kahden minuutin ajan, ennen kuin
käytät mobiilisovellusta mittausten taltiointiin.

12

Beat2Phone ECG -käyttöopas

6.1

ECG-ihokontaktielektrodien kytkeminen
Elektrodien oikeanlainen asettelu ja matalan impedanssin ihokontakti ovat korkealaatuisen ECG-mittauksen tärkeitä edellytyksiä. Yksikytkentäisen ECG:n elektrodivyö asetetaan rintakehälle kuvassa 1 näkyvällä tavalla. Säädä elektrodivyötä siten,
että signaali on paras mahdollinen.

Kuva 1: Beat2Phone-sensori asetettuna oikein rintakehälle elektrodivyön avulla.

Puhdista elektrodivyön alla oleva iho huolellisesti märällä pyyhkeellä, ennen kuin
asetat elektrodivyön ihoa vasten. Ihokontaktia varten ei tarvita elektrodigeeliä tai voidetta.
Kostuta elektrodivyön liittimiä kostealla (vedellä kostutetulla) liinalla ennen vyön
käyttöä. Tämä parantaa sähkökontaktia ihon ja elektrodien välillä.

VAROITUS:
Älä käytä laitetta, jos ihoalue elektrodivyön alla on vaurioitunut, ärsyyntynyt
tai herkkä tai siinä esiintyy allergista oireilua.
Elektrodivyö voi aiheuttaa ihoärsytystä. Vyön puhdistaminen ja ihon hoitaminen
elektrodien käyttökertojen välillä on tärkeää.
HUOMAUTUS! Elektrodivyö on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön yksittäisen 1–2
viikon seurantajakson aikana.
Sensori reagoi herkästi staattisiin purkauksiin, joten eletrodivyö on asettava tukevasti rintakehälle, ennen kuin sensori käynnistetään ja kytketään napsautusliittimiin.
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Irrota sensori napsautusliittimistä ennen kuin riisut eletkrodivyön. Kappaleessa 8 on
neuvoja ongelmanratkaisuun, jos sensori ei vastaa.

6.2

Beat2Phone ECG -sovellus
Android-mobiililaitetta käyttävät kuluttaja-asiakkaat voivat asentaa Beat2Phone
ECG -sovelluksen Google Play Kaupasta. iOS-laitteille sovellus asennetaan Applen
App Storesta.
Ammattilaiskäyttäjille tarjottavan palvelukokonaisuuden mukana toimitetaan
Android-matkapuhelin, joka on lukittu siten, että käyttäjä ei voi käyttää siinä mitään
muuta kuin Beat2Phone ECG -sovellusta. Sovellus sisältää eri näkymiä ja toimintoja
ammatti- ja potilaskäyttäjille. Potilaskäyttäjät voivat käyttää kaikkia laitteen toimintoja
turvallisesti, mutta mobiilisovelluksen ammattikäyttäjän näkymä on tarkoitettu vain
ammattikäyttäjille, eivätkä potilaskäyttäjät voi käyttää sitä.
Osa mobiilisovelluksen toiminnoista edellyttää Internet-yhteyttä. Käyttäjäprofiilin luominen, palauttaminen ja muutokset eivät toimi ilman Internet-yhteyttä. EKG-rekisteröinti ei vaadi Internet-yhteyttä, kun profiili on aktivoitu.

6.2.1

Sovellus – Ammattikäyttäjä
Kun sovellus ensimmäisen kerran avataan mobiililaitteessa, se kehottaa tekemään
profiilin. Voit joko luoda uuden profiilin tai palauttaa aiemmin luodun profiilin mobiililaitteeseen. Jos luot uuden profiilin, sinua pyydetään valitsemaan yksityis- ja ammattikäyttäjän profiili. Valitse sovelluksessa ammattikäyttäjän profiili ja määritä käyttäjänimi, salasana ja organisaation sähköpostiosoite.

Kuva 2: Näkymä sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla.

Kun ammattikäyttäjän profiili on luotu, ammattikäyttäjän aloitusnäkymä tulee näkyviin. Tämä näkymä näytetään myös, jos mobiililaitteessa on valmiiksi yksityis- tai
ammattikäyttäjän profiili. Voit avata Profiili-näkymän napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa symbolia. Voit valita ja luoda uuden ammattikäyttäjän profiilin tai palauttaa aiemman profiilin profiilinäkymästä. HUOMAUTUS! Kun käytät
14
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yksityiskäyttäjän profiilia, et voi liittyä organisaatioon ja syöttää potilastietoja. Vain
yksityiskäyttäjän näkymät näkyvät yksityiskäyttäjän profiilien käyttäjille.

Kuva 3: Profiilien hallintanäkymä.

Kuva 4: Ammattikäyttäjän aloitusnäkymä.

Liity ensin omaan organisaatioosi avaamalla käyttäjäprofiilivalikko oikeasta yläkulmasta. Ammattikäyttäjät näkevät kaikki organisaatiot sisältävän luettelon profiilinäkymän yläosassa. Valitse JOIN (Liity), jos liityt ensimmäistä kertaa organisaatioon, tai
EDIT (Muokkaa), jos haluat liittyä aiemmin määritettyyn organisaatioon. Liityttävissä
olevien organisaatioiden luettelo tulee näkyviin. Valitse JOIN (Liity) ja SEND (Lähetä). Organisaation järjestelmänvalvoja saa pyyntösi liittyä organisaatioon. Jos
pyyntö hyväksytään, saat liittymiskoodi organisaatiosi sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen voit lisätä koodin ja liittyä organisaatioon valitsemalla I HAVE A CODE
(Minulla on koodi). Organisaation potilasprofiileja voi luoda vasta sen jälkeen, kun
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organisaatioon on liitytty. HUOMAUTUS! Potilasprofiileja voi hallita aloitusvalikon
PATIENTS (Potilaat) -vaihtoehdon avulla.
Kun potilasyhteyttä varten käytettävä sensori on valittu, alla näkyvä ammattikäyttäjän aloitusnäkymä tulee näkyviin. Valitse CONNECT TO A SENSOR (Yhdistä sensoriin), niin luettelo havaituista aktiivisista sensoreista tulee näkyviin. Valitse tämän
jälkeen sensori, jota on tarkoitus käyttää tätä potilasta varten, tarkistamalla luettelosta valitun sensorin MAC-osoite (esimerkiksi MAC: c0:2a:b9:26:1d:98). MACosoite on merkitty sensorin taakse. Lisätietoja on kohdassa Merkinnät, turvallisuustekstit ja symbolit.

Kuva 5: Ammattikäyttäjän aloitusnäkymä, kun sensori on kytketty.

5 Ghz:n radiosignaalit voivat häiritä sensorin langattomia viestiyhteyksiä. Jos sensoria on hankala löytää, kokeile toista sijaintia, jossa signaalin häiriötekijöitä on vähemmän.
Ammattikäyttäjät voivat luoda, poistaa ja muokata profiileja, vaihtaa salasanoja,
muokata sovelluksen kaikkia asetuksia ja tutkia potilaan kaikkia historiatietoja mobiililaitteesta. ECG-tallennusta ei voi käynnistää ammattikäyttäjän aloitusnäkymässä.
Potilasmittauksia varten ammattikäyttäjän on luotava tai valittava potilasprofiili potilasnäkymästä. Potilasprofiilia luotaessa ammattikäyttäjän on määritettävä käyttäjän
organisaatio ja yksilöllinen potilastunnus. Kun potilasprofiili on luotu ja valittu, potilaan aloitusnäkymä tulee näkyviin. Potilaan seurantajakso alkaa, kun potilasprofiili
luodaan ja potilas saa laitteen. Potilaan seurantajakso päättyy, kun potilas palauttaa
laitteen ja ammattikäyttäjä kirjautu tunnuksillaan ulos potilasprofiilista, jolloin ammattikäyttäjän aloitusnäkymä tulee jälleen näkyviin. Tyypillinen potilaan seurantajakso
voi olla esimerkiksi kaksi viikkoa, ja potilaan seurantajaksoon kuuluu useita rekisteröintijaksoja. Rekisteröintijakso alkaa, kun potilas aloittaa mittauksen, ja päättyy, kun
potilas lopettaa mittauksen.
Potilasprofiili voidaan poistaa napauttamalla potilasprofiilia potilaan valinta-/luontinäkymässä ja valitsemalla DELETE (POISTA).
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Kuva 6: Potilaan valinta- ja luontinäkymä.

Yhdistetyn sensorin yhteyden voi katkaista asetusvalikon aloitusnäkymästä, mikäli
mobiililaite halutaan yhdistää toiseen sensoriin. Katso 6.12.

6.2.2

Sovellus – Potilaskäyttäjä
Voit aloittaa taltioinnin napauttamalla vihreää seurantapainiketta potilaan aloitusnäkymässä, joka näkyy KUVASSA (7).

Kuva 7: Potilaan aloitusnäkymä.

Mobiililaitteen potilaan seurantanäkymässä näkyy senhetkinen ECG-signaali ja
sykekäyrä. Keltainen luku ilmaisee sykkeen (lyönteinä minuutissa) ja keltainen käyrä
tarkoittaa sykekäyrää. Jos sykevälivaihtelun (HRV) näyttö on otettu käyttöön asetuksissa, punainen luku ilmaisee HRV:n millisekunteina ja HRV-käyrä näkyy punaisena.
Mobiililaitteen ja sensorin virran säästämiseksi live-seurantanäytön voi sammuttaa
17
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kytkemällä mobiililaitteen näytön pois päältä. Mittaus jatkuu ja dataa taltioidaan. Tallennusaika näkyy näytön oikeassa yläreunassa. Seurantanäkymässä on pysäytyspainike taltioinnin pysäyttämistä varten. Voit käyttää myös merkintäpainiketta, jos
haluat tehdä merkintöjä potilaan seurantatilassa.

Kuva 8: Potilaan seurantanäkymä.

Mittauksen aikana potilas voi lisätä merkinnän tallennukseen potilastietojen merkintänäkymässä. Se tulee näkyviin, kun sovellus avataan mobiililaiteessa mobiililaitteen näytön sammuttamisen jälkeen. Pidä mobiililaite ulottuvillasi, jotta voit tehdä
oikea-aikaisia merkintöjä.

Kuva 9: Potilastietojen merkintänäkymä.

Kun merkintäsymbolia napautetaan, näkyviin tulee luettelo valittavissa olevista merkintätavoista. Merkinnän aika kertoo, milloin valintaikkuna on avattu. Kun merkintä
on tehty, sovellus palaa takaisin merkintänäkymään.
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HUOMAUTUS! Anna palautetta kaikista mittauksen aikana havaituista vaivoista,
myös ihoärsytyksestä, käyttämällä kommentti- tai äänimuistiinpanotoimintoa.

Kuva 10: Potilastietojen valintanäkymä.

Potilas voi palata seurantanäkymään mittauksen aikana myös avaamalla sovelluksen ja napauttamalla merkintänäkymän seurannan aloitussymbolia. Ajantasainen
ECG-signaali näkyy seurantanäkymässä, kunnes näyttö sammutetaan. Seurantanäkymässä potilaat voivat tehdä merkintöjä ja pysäyttää mittauksen.
Potilas voi lopettaa mittauksen valitsemalla seurantanäkymän ja napauttamalla pysäytyssymbolia. Sovellus pyytää vahvistusta tallennuksen lopettamisella kysymällä
käyttäjältä, haluaako hän varmasti lopettaa seurannan. Käyttäjä voi joko lopettaa tallennuksen tai ohittaa vahvistusviestin. Lisäksi viestissä muistutetaan käyttäjää tarvittaessa vähintään 14 tuntia siirtämättä olleista sensoritallenteista ja sensorin akkuvirran alhaisesta tasosta ja akun lataustarpeesta.
Kun mittaus on päättynyt, irrota sensori elektrodivyöstä ja aseta se latausalustaan,
joka on kytketty DC-virtalähteeseen. Riisu elektrodivyö. Puhdista iho ja hoida sitä
riisuttuasi elektrodivyön.
ECG-tiedot tallennetaan sensorin muistiin, josta sovellus voi lukea ne.
HUOMAUTUS! Kun sensorin muisti on täynnä, vanhoja tallenteita korvataan
uusilla. Tällöin aiemmat tallenteet poistetaan. Muista siirtää tallenteet sensorista
mobiililaitteeseen, kun dataa on tallennettu 24 tunnin ajan, jotta tallenteita ei
menetetä.
Aloitus- ja seurantanäkymän yläosassa näkyy sensorin akun varaustila, elektrodien
tila ja sensorin muistin tila. Seurantanäkymässä näkyy myös sensorin MAC-osoitteen neljä viimeistä numeroa sekä mobiililaitteen akun varaustila. Tilasta saa lisätietoja koskettamalla kuvaketta.
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Kuva 11: Vasemmalta oikealle: Sensorin akun tila, kytkennät päällä/pois, sensorin muistin
tila, mittaus käynnissä -symboli

Sininen sydänsymboli kertoo, että sensorissa on mittaus käynnissä. Tämä on hyödyllistä, jos sovellus sulkeutuu jostain syystä. Kun sovelluksen avaa uudelleen, se
palautuu mittauksen aloitusnäkymään, jossa sydänsymbolin avulla voidaan helposti
tarkistaa mittauksen tila.

6.2.3

Sovellus – kuluttajakäyttäjä
Yksityiset kuluttajakäyttäjät voivat tehdä mittauksia ja käyttää kaikkia samoja työkaluja ja asetuksia kuin ammattikäyttäjät. Merkittävin ero ammattikäyttäjiin verrattuna
on, että yksityiskäyttäjät eivät voi liittyä organisaatioon eivätkä luoda potilasprofiileja,
sillä yksityiskäyttäjä voi tehdä mittauksia vain itsestään. Yksityiskäyttäjä voi aloittaa
mittausten tekemisen yksinkertaisesti luomalla profiilin ja yhdistämällä sensorin.
HUOMAUTUS! Kuluttajakäyttäjän on hyväksyttävä tietosuojailmoitus, jotta hän voi
aktivoida käyttäjäprofiilin.
HUOMAUTUS! Kuluttajakäyttäjä voi valita profiilin asetuksista, haluaako hän siirtää
tallenteet pilvitallennustilaan.

6.2.4

Tallenteiden pilvitallennus
Potilastallenteet tallennetaan Beat2Phone ECG -pilvipalveluun, kun vaihtoehto SETTINGS (Asetukset) -> Save history to cloud (Tallenna historiatiedot pilvipalveluun)
on valittuna.
Potilastallenteet tallennetaan käyttäjän valitsemaan Beat2Phone ECG -pilvipalveluun. Asetukset ovat käytettävissä vain, kun pilvitallennusvaihtoehto on valittuna.
Pilvipalvelua käytetään vain tallenteiden ja merkintöjen tallentamiseen. Pilvipalvelussa ei käsitellä mitään tietoja.
Pilvipalveluun tallennetut tiedot voi noutaa mihin tahansa yhteensopivaan mobiililaitteeseen historianäkymän kautta.

6.2.5

Profiilien muutokset
Ammatti- ja kuluttajakäyttäjät voivat muokata profiilitietojaan profiilien hallintanäkymässä valitsemalla EDIT PROFILE (Muokkaa profiilia), tekemällä haluamansa muutokset ja vahvistamalla muutokset profiilin salasanalla tai profiilin käyttäjänimen ja
salasanan yhdistelmällä.
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Käyttäjät voivat muuttaa henkilötietojaan, salasanaansa ja pilvitallennussuostumustaan. Internet-yhteys vaaditaan tietojen muuttamista varten.

6.3

Sammuttaminen
Voit sammuttaa pariliitoksella yhdistetyn sensorin sovelluksesta irrottamalla sensorin
laturista, valitsemalla SETTINGS (Asetukset) -> SENSOR INFORMATION (Sensorin tiedot) -> POWER OFF SENSOR (Sammuta sensori). Sensori voidaan kytkeä
uudelleen päälle asettamalla se latausalustalle, joka on kytketty verkkovirtaan. Potilaskäyttäjät eivät voi sammuttaa sensoria. Sensorit sammutetaan tehtaalla, jotta ne
eivät käynnisty ja kuluta akkua tyhjiin kuljetuksen aikana.
Sensori siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä tai kun sitä siirretään
eikä sitä ladata. Näissä tilanteissa sensori käynnistyy ravistamalla.

6.4

Sensorin tallenteiden katselu ja siirtäminen laitteesta: Ammattikäyttäjät
Sensorin muistissa olevat tallenteet on siirrettävä mobiililaitteelle, ennen kuin niitä
voi katsoa sovelluksessa. Kun potilaan seuranta on päättynyt, irrota sensori elektrodivyöstä ja aseta se latausalustaan. Kytke latausalusta verkkovirtaan. Sovelluksessa
näkyy tiedoston latausikkuna, jotta tallennettujen tiedostojen siirto mobiililaitteeseen
voidaan aloittaa. Mobiililaitteen on oltava muutaman metrin etäisyydellä sensorista,
jotta tiedostoja voidaan siirtää.
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Kuva 12: Tiedostojen latausikkuna.

Siirron voi peruuttaa. Sensori pysyy kuitenkin rekisteröitynä ja rekisteröinti on siirrettävä myöhemmin.

Kuva 13: Tiedoston siirtäminen.

Jos kirjaudut ulos potilastilasta ennen kuin sensori kytketään laturiin, näkyviin tulee
kehotus tiedostojen siirtämisestä, kun palaat ammattikäyttäjän aloitusnäkymään
(kuva 4). Näin käy kuitenkin vain, mikäli sensoriyhteyttä ei ole poistettu Unohda sensori -asetusta käyttämällä.
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Mobiililaitteen kaikkia potilaiden ECG-tallenteita voi katsoa ammattikäyttäjän historianäkymässä. Oletusnäkymä on luettelonäkymä, jossa uusin potilastaltionti näkyy
ylimpänä. Voit avata tallenteen luettelosta napauttamalla luettelon kohtaa. Jos tallenne on yhä sensorin muistissa, luettelossa sen vieressä näkyy muistikortin kuvake. Napauttamalla luettelon kohtaa voit käynnistää tallenteen siirtämisen sensorista mobiililaitteeseen.
Mittausaika otetaan mobiililaitteesta. Suosittelemme, että mobiililaitteen päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen asetukset noudetaan automaattisesti verkon palvelutarjoajalta.

Kuva 14: Historialuettelonäkymä.
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Kuva 15: Tiedostonsiirron valintaikkuna historianäkymässä.

Kuva 16: Tiedoston avaaminen historianäkymässä.

Valitse OPEN FILE (Avaa tiedosto) historianäkymässä, niin näet tallenteen siinä
muodossa kuin se näkyy seurantanäkymässä. Näkyvissä on myös muutama hyödyllinen lisätoiminto, jotka ovat PQRST-mittaustyökalu, millimetripaperinäkymä- ja jakamistyökalu sekä ammattikäyttäjän merkintätyökalu. Tallenteen voi poistaa roskakoripainikkeella. Sykehistogrammin asetukset koskevat vain historianäkymää. Käyttäjät
voivat siirtää sykkeen ja ECG:n käyriä mobiililaitteen kosketusnäytöllä vetämällä ja
pyyhkäisemällä. Myös vaakasuuntainen zoomaus kosketuseleillä on mahdollista.
Voit palauttaa oletusasteikon koskettamalla Beat2Phone-sydänkuvaketta.
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Kuva 17: Tallenteen historianäkymä.

Valitse SHARE EDF (Jaa EDF-tiedosto), niin voit siirtää EDF+-muotoisen ECG-tallenteen toiseen laitteeseen, kuten tietokoneelle. EDF-tiedoston voi avata erilaisilla
ohjelmilla, joita voi ladata internetistä (kuten osoitteesta physionet.org).

6.4.1

PQRST-mittaustyökalu
PQRST-mittaustyökalu avautuu mittaushistorianäkymän mittaustyökalupainikkeesta,
joka on ympyröitynä kuvassa 6-19.

Kuva 6-18: PQRST-mittaustyökalupainike

6.4.2

Millimetripaperin tarkastelu ja jakaminen
Millimetripaperinäkymä avautuu millimetripaperipainikkeesta, joka on ympyröity kuvassa Figure 6-19.
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Figure 6-19: Millimetripaperinäkymäpainike

Tässä näkymässä näet 30:n sekunnin pätkän EKG-mittauksesta standardissa millimetripaperimuodossa, 15 sekuntia ennen valittua kohtaa ja 15 sekuntia valitun kohdan jälkeen. Jos haluat jakaa mm-paperin sähköpostilla, kosketa sähköpostipainiketta, joka on ympyröity kuvassa 6-21.

Figure 6-20: Sähköpostipainike

Sähköpostipainike avaa mobiililaitteesi sähköpostiohjelman, jos olet määrittänyt laitteeseesi sähköpostitilin. Millimetripaperi lisätään sähköpostin liitteeksi automaattisesti. Lähetä mm-paperi haluamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mm-paperi lähetetään
kuvatiedostona, jonka voi avata tavallisilla kuvankatseluohjelmilla.
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6.5

Sensoritallenteiden siirtäminen ja katselu: Potilaskäyttäjä
Sensorin muistissa olevat tallenteet on siirrettävä mobiililaitteelle, ennen kuin niitä
voi katsoa sovelluksessa. Kun tallennus on päättynyt, irrota sensori elektrodivyöstä
ja aseta se latausalustaan. Kytke latausalusta verkkovirtaan. Sovelluksessa näkyy
tiedoston latausikkuna, jotta tallennettujen tiedostojen siirto mobiililaitteeseen voidaan aloittaa. Mobiililaitteen on oltava muutaman metrin etäisyydellä sensorista,
jotta tiedostoja voidaan siirtää. Myös yksittäinen tallenne voidaan siirtää valitsemalla
se historianäkymästä. Katso kuvat 12–15.
Potilaat voivat siirtää ja tarkastella omia ECG-tallenteitaan mobiililaitteella sekä
tehdä niihin merkintöjä potilaan historianäkymässä. Potilaat eivät voi poistaa tallenteitaan, mutta he voivat jakaa EDF+-tiedostojaan.
Mittausaika otetaan mobiililaitteesta. Suosittelemme, että mobiililaitteen päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen asetukset noudetaan automaattisesti verkon palvelutarjoajalta.

6.6

Tallenteiden ECG-aaltomuotojen ongelmien tunnistaminen
Jos elektrodeja ei ole liitetty oikein, käyttäjä liikkuu liikaa tai hän on tietynlaisten
elektroniikkalaitteiden välittömässä läheisyydessä, ECG-signaalissa voi olla liikaa
häiriöitä hyvän analyysin tekemiseksi. Jos käyttäjällä on sydämentahdistin, se saattaa aiheuttaa näkyviä piikkejä ECG-signaalitallenteeseen. Jos signaalissa on häiriöitä, sykkeen määritys ei onnistu ja syke saattaa näkyä todellista huomattavasti suurempana. Huomioi kaikki varoitukset ja vältä tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa signaalihäiriöitä. Alla on esimerkkejä asianmukaisista ja häiriöille altistuneista tai puuttuvista ECG-signaaleista.

Kuva 21: Asianmukainen ECG-aaltomuoto.

27

Beat2Phone ECG -käyttöopas

Kuva 22: Aaltomuoto, kun sensoria ei ole kytketty eletrodeihin tai elektrodeilla ei ole ihokontaktia.

Kuva 23: Aaltomuoto, kun sensoria ei ole kytketty eletrodeihin tai elektrodeilla ei ole ihokontaktia. Sensori on elektroniikkalaitteiden läheisyydessä.
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Kuva 24: Elektrodeilla on huono kontakti ihoon.

Kuva 25: Elektrodeja ei ole asetettu oikein, ja signaali ei ole liittävän voimakas.
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Kuva 26: Elektrodeja ei ole asetettu oikein, ja signaali ei ole liittävän voimakas.

Kuva 27: Elekrodit ovat löyhästi kiinni ihoilla tai sensorissa.
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Kuva 28: Sensori on ylösalaisin elektrodivyössä.

Sydämentahdistimen käyttäjä voi nähdä noin 2 ms:n pituisia tahdistuspiikkejä eri
kohdissa PQRST-kompleksiin suhteutettuna sydämentahdistimen tahdistustilan mukaan.

6.7

Beat2Phone-sovelluksen ilmoitukset
For some reason monitoring has stopped in the sensor (Sensori lopetti jostakin
syystä seurannan) – Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos käyttäjä irrottaa sensorin
elektrodivyöstä pysäyttämättä mittausta mobiilisovelluksesta ja kytkee sensorin sitten latausalustaan. Tämä ilmoitus voi tulla näkyviin myös, jos sensori on syystä tai
toisesta lopettanut mittauksen – esimerkiksi akun varauksen ehdyttyä. Jatka valitsemalla DISMISS (Hylkää).
Something went wrong (Jokin meni vikaan): Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos käyttäjä yrittää luoda profiilin, palauttaa profiilin tai muokata profiilia, kun mobiilait ei ole
yhteydessä verkkoon. Jatka ottamalla mobiilidata käyttöön tai muodostamalla yhteys
Wi-Fi-verkkoon. Tämä ilmoitus voi tulla näkyviin myös, jos käyttäjä yrittää siirtää tallenteita sensorista mobiililaitteeseen, kun sensori ei ole päällä. Jatka ravistamalla
sensoria tai asettamalla se latausalustalle.

6.8

Toimintatila PÄÄLLÄ/POIS
Seurannan aikana sensori ei ole jatkuvassa toimintatilassa, sillä muistikapasiteetti
rajaa sensorin toiminta-ajan 24 tuntiin ja tyhjän akun lataaminen ja täyden muistin
lukeminen kestää 2 tuntia. Toimintasykli koostuu ECG-rekisteröinneistä sensorin
muistiin (PÄÄLLÄ-aikaa) sekä muistin lukemisesta ja sensorin lataamisesta (POIS
PÄÄLTÄ -aikaa). Jotta PÄÄLLÄ-aika olisi mahdollisimman pitkä, muistin ja akun kapasiteetin on oltava täysi ECG-rekisteröintien aloittamisen yhteydessä. 24/2-toimintasykli ei välttämättä ole käytännöllisin mahdollinen kaikille käyttäjille. Joillekin käyttäjille päivittäiseen seurantaan voi soveltua paremmin 11/1-sykli, jolloin ylläpitotauot
ovat aamuisin ja iltaisin.
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6.9

Mittaustarkkuus
Sensori mittaa elektrodin jännitettä 10 uV:n tarkkuudella. Heikko elektrodiliitäntä ja
rintakehän liike aiheuttavat signaalin heikkenemistä, jolloin ECG-tietoja voi jäädä havaitsematta. ECG-mittaustaajuus on 2 000 Hz. Sykkeen näyttötarkkuus on yksi
lyönti minuutissa ja HRV-näyttötarkkuus on yksi millisekunti.
Lyöntejä sekunnissa -syke lasketaan kaavalla 60 000/RRI, jossa RRI on kahden peräkkäisen sykkeen välinen aika millisekunteina.
Suurin sovelluksen näyttämä sykelukema on 299. Pienin näytettävä sykelukema on
20. Suurin näytettävä sykevälivaihtelun lukema on 200 ja pienin 0.

6.10

Sensorin akku: Lataaminen
Sensorin akku on ladattava täyteen ennen pitkäkestoisen seurannan aloittamista.
Täyteen ladattu akku mahdollistaa 24 tuntia kestävän seurannan. Toistuvat lataussyklit laskevat akun kapasiteettia. Kun täysi akku riittää enää 12 tunnin seurantaan,
suosittelemme vaihtamaan sensorin. Suositeltu latausaika täysin tyhjälle akulle on
90 minuuttia. Sensorin elinkaari lasketaan niiden latausjaksojen määränä, jonka jälkeen akku voidaan ladata vain puoleen kapasiteetistaan.
Latausalustaa on käytettävä sensorin akun lataamiseen 0–40 celsiusasteen lämpötilassa. Rikkinäinen latausalusta on vaihdettava toimivaan ennen sensorin lataamista.
Napsauta sensori ensin kiinni latausalustaan. Sensori ja latausalusta on muotoiltu
siten, että liitännän navat tulevat varmasti oikein päin. Ennen verkkovirtaan liittämistä oranssi LED-valo ilmaisee, että elektrodikytkentää ei ole, jos akussa on vielä
jonkin virran varausta. Kytke seuraavaksi latausalusta verkkovirtaan. Sensorin LEDvalot syttyvät lataustilan merkiksi. Katso kuvat 24 ja 25. Älä käytä märkää latausalustaa tai lataa laitetta märissä olosuhteissa tai liian suurissa lämpötiloissa.

Kuva 29: Sensori latautuu mutta ei ole vielä latautunut täyteen. Valkoinen LED-valo palaa.
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Kuva 30: Sensori on latautunut täyteen. Vihreä LED-valo palaa.

Kun sensoria ladataan, ECG-elektrodeja ei voi liittää eikä ECG-mittaus ole mahdollista. Mobiilisovellus voi kuitenkin lukea sensorin muistia latauksen aikana langattoman BLE-yhteyden välityksellä.
Latauksen aikana valkoinen LED-valo ilmaisee, että sensori latautuu. Vihreä LED
ilmaisee, että sensori on täysin ladattu. Oranssi LED ilmaisee, että lataaminen ei onnistu. Jos sensorin LED-valo ei pala, tarkista laturin liitäntä.
Kun vihreä LED-valo palaa, akku on ladattu täyteen ja sensori voidaan irrottaa latausalustalta.
Älä säilytä sensoria latausliittimessä irti verkkovirrasta, koska tällöin akku tyhjenee
vähitellen. Täyteen ladattu sensori on parasta pitää irti, kunnes se otetaan käyttöön
ja liitetään rintakehän ympärillä olevaan Beat2Phone ECG -elektrodivyöhön.
Käytä kohdassa Sammuttaminen kuvattua menettelyä, jos sensoria ei käytetä pitkään aikaan. Tämä minimoi akun tyhjenemisen ja estää anturin tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS! Beat2Phone ECG -latausalustaa ei voi käyttää vanhemman
Beat2Phone-sensorin lataamiseen.
HUOMAUTUS! Älä aseta laturia paikkaan, jossa sen käyttäminen on hankalaa.
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Varoitus!
Älä lataa sensorin akkua alle 0 celsiusasteen lämpötilassa.
Älä aseta sensoria mikroaaltoja käyttävään laitteeseen tai sellaisen lähelle,
jotta akku ei vaurioidu.
Älä käytä märkää latausalustaa.

6.11

Sensori ja latausalusta: Visuaaliset ilmaisimet
Sensori on varustettu neljällä LED-ilmaisimella. Ne ovat vihreä, valkoinen, oranssi ja
sininen, ja ne kertovat sensorin tilan. LED-valon muunlainen toiminta on merkki siitä,
että laite on vaurioitunut eikä sitä pidä käyttää.
▪ Jos mikään LED-valo ei pala, sensori on sammunut tai sen akku on tyhjä.
▪ Jos liike käynnistää sensorin, vihreä LED-valo vilkkuu viisi kertaa lyhyt-lyhytpitkä-sarjana.
▪ Kun sensori on käynnistetty ja liitetty oikein rintakehän iholle elektrodeilla ja syke
havaitaan, vihreä LED-valo vilkkuu sykkeen tahtiin.
▪ Kun sensori on käynnistetty ja liitetty oikein rintakehän ihoon elektrodien avulla
mutta sykettä ei havaita, oranssi LED-valo syttyy sekunnin ajaksi 300 millisekunnin välein. Tämä kertoo, että kytkennät on tehty mutta sykettä ei havaita.
▪ Kun sensori on käynnistetty mutta sitä ei ole liitetty oikein rintakehän ihoon elektrodien avulla, oranssi LED-valo vilkkuu kolmen sekunnin välein. Tämä ilmaisee,
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▪ Kun sensori on virtaan kytketyssä latausalustassa mutta sensoria ei vielä ole laä
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ä
. → HUOMAA: Älä irrota laitetta laturista, ennen kuin se on ladattu täyteen.
▪ Kun sensori on virtaan kytketyssä latausalustassa ja ladattu täyteen, vihreä LED
palaa.
▪ Kun tallennetta siirretään sensorin muistista mobiililaitteeseen, sininen LED vilkkuu tiheään.
▪ Kun sensori on käynnissä ja akun varausta on jäljellä alle 5 %, oranssi LED-valo
välähtää kerran sekunnissa.
▪ Jos latauspiirissä havaitaan vika sensorin ollessa kytkettynä latausalustaan,
oranssi LED vilkkuu tiheään.
▪ Kun sensori on päällä ja kytketty latausalustaan, jota ei ole kytketty verkkovirtaan, oranssi LED-valo vilkkuu sen merkiksi, että kytkennät ovat päällä. Sykettä
ei kuitenkaan havaita.
Mobiililaitteella käytettävässä Beat2Phone ECG -sovelluksessa, joka on kytketty
sensoriin BLE-yhteydellä, on myös muita visuaalisia ilmaisimia.
Sensorin kuoren sydänsymbolista voi tarkistaa, että laite on oikein päin. Sydämen
kärjen kuuluu osoittaa alaspäin, kun sensori on liitetty rintakehän vyöhön.
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Kuva 31: Sydänsymboli ilmaisee sensorin oikean asennon.

6.12

Sensorin yhdistäminen mobiililaitteeseen
Beat2Phone-sovellus toimii mobiililaitteessa. Sovellus on yhdistettävä sensoriin,
jotta sitä voi käyttää ECG-signaalin reaaliaikaiseen seuraamiseen ja tallentamiseen,
tallennuksen lopettamiseen ja tallenteiden noutamiseen sensorin muistista.
Sovelluksen päävalikosta voi avata valintaikkunan aktiivisen sensorin yhdistämistä
varten. Näkyviin tulee luettelo aktiivista sensoreista. Beat2Phone ECG -sovelluksen
Android1-versiossa käyttäjän on valittava valintaluettelosta sensori, jonka MACosoite on sama kuin sensorissa olevissa merkinnöissä näkyvä MAC-osoite. Kun
sensori on valittu, sovellus muodostaa jatkossa yhteyden vain kyseiseen sensoriin,
kunnes yhteys katkaistaan valitsemalla sovelluksen asetusvalikosta FORGET SENSOR (Unohda sensori <MAC-osoite>).
Kun tallennus on aloitettu, sensori ei tarvitse sovellusta tallenteen sensorin muistiin
tallentamiseen.
Aktiivinen sensori välittää sovellukseen tiedon akun lataustilasta, muistin käyttöasteesta ja elektrodijohtimien kytkentätiloista, ja sovellus seuraa näitä tietoja yhdistetyn sensorin kautta.
Ammatti- ja kuluttajakäyttäjät voivat tarkistaa, onko yhdistetty sensori oikea, valitsemalla Settings (Asetukset) -> Sensor information (Sensorin tiedot) ja vertaamalla,
vastaako näkyviin tuleva sensorin tunnus sensorilaitteen merkinnöissä ilmoitettua
MAC-osoitetta.
Ammattikäyttäjän vastuulla on varmistaa, että potilaalle on määritetty yksilöllinen
profiilitunnus ja että hänelle on annettu oikea yhdistetty sensori seurantajakson
ajaksi. Potilaskäyttäjä ei voi katkaista yhteyttä hänelle osoitettuun sensoriin.
Mobiililaitteen ja sovelluksen on oltava päällä, jotta yhdistäminen toimii. Sovellus
muodostaa uudelleen yhteyden liitettyyn sensoriin, kun mobiililaite otetaan käyttöön.

1

Beat2Phone ECG -sovelluksen iOS-versiossa ei ole MAC-osoitteiden valintaluetteloa.
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6.13

Communication and data security

Mobiilisovellusprofiilin luominen vaatii Internet-yhteyden. Jos yhteys puuttuu, profiilin lisääminen, palauttaminen, poistaminen ja muokkaaminen ei ole mahdollista. Ammattikäyttäjän on annettava seuraavat tiedot:
•

Käyttäjätunnus, joka voi sisältää merkkejä 0–9, A–Z ja a–z ja sen on
oltava 3–16 merkkiä pitkä

•

Käyttäjän sähköpostiosoite

•

Salasana, jonka tulee olla vähintään 6 merkkiä pitkä, erikoismerkit
ovat sallittuja

Lisäksi ammattikäyttäjän tulee liittyä organisaatioon voidakseen lisätä potilaita.
Potilaskäyttäjällä ei ole profiilitietovelvoitteita.
Kuluttajakäyttäjän tulee syöttää seuraavat tiedot:
•

Käyttäjätunnus, joka voi sisältää merkkejä 0–9, A–Z ja a–z ja sen on
oltava 3–16 merkkiä pitkä

•

Käyttäjän etu- ja sukunimi

•

Käyttäjän sähköpostiosoite

•

Salasana, jonka tulee olla vähintään 6 merkkiä pitkä, erikoismerkit
ovat sallittuja

Lisäksi kuluttajakäyttäjän tulee lukea ja hyväksyä tietosuojakäytäntö ja valita, onko pilvipalvelu käytössä tai ei.
Kun hyväksyt tietosuojakäytännön, käyttäjäprofiilitiedot tallennetaan pilveen ja ne voidaan hakea mille tahansa tuetulle käyttäjän mobiililaitteelle. Jos tietosuojakäytäntöä ei
ole hyväksytty, profiilia ei voida luoda.
Jos pilvipalvelu ei ole käytössä, rekisteröinnit eivät mene mobiililaitteesta pilvitallennustilaan, eikä niitä voi hakea pilvipalvelusta.
Kun profiileja on luotu, niitä voi muokata mobiilisovellusprofiilien alla. Profiilimuutokset
edellyttävät käyttäjän todennuksen.
Profiileja voidaan muokata myös Beat2Phone ECG -pilvipalvelun kautta kirjautumalla
sisään ja menemällä tilin asetuksiin, joissa voidaan vaihtaa käyttäjän sähköpostiosoite
ja/tai salasana.
Unohtunut salasana voidaan nollata Beat2Phone ECG -pilvipalvelun kirjautumissivulla.
Nollaamiseen tarvittava pin-koodi lähetetään profiilin sähköpostiosoitteeseen.
Unohtuneet käyttäjätunnukset voidaan noutaa Beat2Phone ECG -pilvipalvelun kirjautumissivun kautta. Käyttäjätunnus lähetetään profiilin sähköpostiosoitteeseen.
Mobiilisovellus ilmoittaa käyttäjälle, kun tarvittava Internet-yhteys puuttuu.
Mobiilisovellus kehottaa käyttäjää päivittämään sovellusversion viimeisimpään julkaistuun versioon tarjotakseen parhaan käytettävyyden ja tietoturvan käyttäjälle.
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7

Ylläpito ja huolto
Käyttäjän tulisi ladata sensorin akkua säännöllisesti. Katso lisää kohdasta Sensorin
akku: Lataaminen. Akkua ei voi vaihtaa. Koko sensori on vaihdettava, kun täyteen
ladatun laitteen käyttöaika on laskenut 12 tuntiin tai alle. ECG-rekisteröinti ei ole
mahdollista, kun sensoria ladataan. Lataus ei ole mahdollista, kun sensori on kytketty potilaselektrodeihin. Sensorin ja latausalustan odotettavissa oleva käyttöikä on
500 lataussykliä tai 2 vuotta ostopäivästä.
Sensori, latausalusta ja kaapeli sekä elektrodivyö voidaan puhdistaa puhtaalla kostetulla liinalla ja miedolla käsidesillä tai desinfiointipyyhkeellä (kuten Kiilto Cleanisept
tai Easydes). Älä puhdista sensoria, vyötä tai latausalustaa, kun ne ovat käytössä tai
latauksessa. Sensori on puhdistettava vähintään kerran päivässä, aina rekisteröintien taltioinnin jälkeen sekä aina käyttäjän vaihtuessa.
Potilas voi pestä elektrodivyön käyttökertojen välissä. Vyön voi pestä koneessa 30
celsiusasteessa miedolla pesuaineella. Yksi elektrodivyö on tarkoitettu vain yhden
potilaan käyttöön. Kullekin uudelle potilaalle on hankittava oma elektrodivyö. Käytetyt elektrodivyöt voi hävittää talousjätteen joukossa.
Ajan kanssa sensorin neppareihin voi kertyä epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat suuria
häiriöitä ekg-mittauksessa. Epäpuhtaudet eivät yleensä ole havaittavissa paljaalla
silmällä, mutta niitä on syytä epäillä, jos mittaukseen tulee normaalia enemmän häiriöitä. Puhdista sensorin nepparit sensorin mukana toimitetulla huoltopaketilla.
Beat2Phone ECG -sovellus toimii mobiililaitteessa, jonka on oltava toiminnassa. Tämän vuoksi mobiililaite on ladattava säännöllisesti.
Kaikki tässä mainitut ylläpito- ja huoltotoimet ovat sekä ammatti- että potilaskäyttäjien tehtävissä.

VAROITUS!
Älä upota sensoria tai latausalustaa mihinkään nesteeseen, mukaan lukien
veteen.
Ihokosketuksissa olevien elektrodien ylläpito edellyttää niiden mukana toimitettujen
ohjeiden noudattamista.
Beat2Phone ECG -järjestelmässä ei ole korjattavia osia. Korjaushenkilökuntaa ei
tarvita. Rikkinäiset laitteet hävitetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

7.1

Sensorin laiteohjelmiston päivittäminen
Sensori tukee Beat2Phone ECG -mobiilisovelluksen välityksellä tehtäviä laiteohjelmistopäivityksiä BLE-yhteyden kautta (OTA-päivitykset).
Sensorin laiteohjelmistopäivityksen edellytykset:
▪ Sensori ei ole kiinni Beat2Phone-latausalustassa.
▪ Sensorin akun varauksesta on jäljellä vähintään 50 %.
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▪
▪

Beat2Phone-sovellus on perus- tai ammattikäyttäjäprofiilin aloitusvalikkonäkymässä ja yhdistettynä sensoriin ja Internetiin.
Laiteohjelmistosta on saatavana uusi versio.

Sovellus pyytää käyttäjää päivittämään laiteohjelmiston, jos nämä edellytykset täyttyvät. Päivitys kestää muutaman minuutin. Sensorin on oltava irti latausalustasta
päivityksen ajan.
HUOMAUTUS! Laiteohjelmistoa ei voi päivittää potilasprofiilista.

Kuva 32: Laiteohjelmiston päivityskehote.

7.2

Sensorin testaaminen
Sensorin toimintakunnon voi selvittää testaamalla sensoria. Voit käynnistää testin
valitsemalla SETTINGS (Asetukset) -> SENSOR INFORMATION (Sensorin tiedot) > TEST SENSOR (Testaa sensori). Testin aikana sensori lähettää testisignaalin mobiililaitteeseen. Jos testisignaali luodaan ja lähetään mobiililaitteeseen oikein, laite
läpäisee testin. Testi kestää noin kolme minuuttia. Sensoria ei pidä ladata tai kytkeä
potilaaseen testin aikana, ja se on pidettävä erillään muista elektroniikkalaitteista.
Sensori on testattava säännöllisesti sen normaalin toimintakunnon varmistamiseksi.
Vain ammattikäyttäjä voi suorittaa testin.
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Kuva 33: Sensorin testnäkymä.

7.3

Hävittäminen
Beat2Phone ECG -laite on hävitettävä 4.7.2012 päivätyn Euroopan parlamentin ja
neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.
Sensori sisältää elektroniikkaa ja litiumioniakun, ja latausalusta sisältää elektroniikkaa, joten nämä osat on kierrätettävä määräysten mukaisesti elektroniikkaromuna
niiden elinkaaren päätyttyä. Vyö voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

7.4

Beat2Phone ECG -sovelluksen päivittäminen
Valmistaja toimittaa Beat2Phone ECG -sovelluksen päivitykset kahden eri kanavan
kautta: Google Play Kaupan ja laitehallintaohjelmiston välityksellä.
Jos käyttäjällä ei ole laitehallinnan tukipalveluja käytössään, päivitykset on asennettava Play Kaupan kautta. Käyttäjät, joilla on laitehallinnan tukipalvelut käytössään,
saavat päivitykset laitehallintapalvelun kautta.
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8

Ongelmanratkaisu
Edes napakka läpäytys ei käynnistä sensoria: Tarkista akku asettamalla sensori
latausalustalle. Jos vihreä LED-valo syttyy, irrota sensori laturista ja läpäytä sitä uudelleen. Jos valkoinen LED-valo syttyy, anna sensorin latautua, kunnes vihreä LEDvalo syttyy.
Elektrodit on kytketty puutteellisesti: Sovellus ilmaisee, että yhteys on huono tai
sitä ei ole. Tarkista elektrodivyön kunto. Jos elektrodivyö on vaurioitunut, ota yhteyttä valmistajaan ja pyydä uusi osa. Muussa tapauksessa kytke elektrodit oikein.
Signaalin laatu on heikko: Varmista, että elektrodit on kytketty oikein. Varmista,
että elektrodivyö on riittävän kireällä. Jos nämä eivät auta, sensorin neppareihin on
voinut kertyä epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat suuria häiriöitä ekg-mittauksessa.
Epäpuhtaudet eivät yleensä ole havaittavissa paljaalla silmällä, mutta niitä on syytä
epäillä, jos mittaukseen tulee normaalia enemmän häiriöitä. Puhdista sensorin nepparit sensorin mukana toimitetulla huoltopaketilla.
Elektrodit alkavat aiheuttaa ihoärsytystä: Muista hoitaa ihoaluetta, joka on kosketuksissa elektrodeihin. Irrota elektrodivyö ECG-rekisteröintien välissä, jotta iho ehtii
toipua ja pitkäaikaisen elektrodikosketuksen aiheuttamalta ihoärsytykseltä vältytään.
Käyttäjäprofiilia ei voi luoda: Varmista, että mobiililaite on yhteydessä Internetiin.
Käyttäjäprofiilin luominen edellyttää yhteyttä Beat2Phone-pilvipalveluun. Tähän tarvitaan Internet-yhteys. Käyttäjätunnusten on oltava yksilöllisiä.
Mobiilisovellus ei löydä sensoria: Odota ensin, että havaittujen sensorien luettelo
päivittyy. Jos sensoria ei vieläkään löydy, kokeile sijaintia, jossa radiohäiriöitä on vähemmän. Jos sensoria ei edelleenkään löydy, kokeile asettaa sensori latausalustaan muutamaksi sekunniksi ja yritä uudelleen.
Sensorin muisti on täynnä: Aseta sensori latausalustalle, jolloin tiedostonsiirto
sensorista mobiililaitteeseen käynnistyy.
Sensorin akku on tyhjä: Aseta sensori latausalustalle latausta varten.
Mobiililaitteen akku on tyhjä: Lataa mobiililaite.
Mobiililaite ei vastaa: Tarkista ongelman ratkaisuohjeet mobiililaitteen ohjeista.
Teknisestä virheestä ilmoittava oranssi LED-valo syttyy sensorissa. Ota yhteyttä valmistajaan uuden laitteen hankkimista varten. Älä jatka laitteen käyttämistä.
Kun sensori on käynnistetty ja liitetty oikein rintakehän iholle elektrodeilla ja
syke havaitaan, vihreä LED-valo vilkkuu sykkeen tahtiin. Jos näin ei ole, tarkista
akku asettamalla sensori latausalustalle, joka on kytketty verkkovirtaan. Jos vihreä
LED-valo syttyy, irrota sensori laturista. Jos valkoinen LED-valo syttyy, anna sensorin latautua, kunnes vihreä LED-valo syttyy. Jos sensorin lataaminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valmistajaan uuden laitteen hankkimista varten.
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9

Varusteet
Beat2Phone ECG -sensorin mukana tulee seuraavat varusteet:
▪ Beat2Phone ECG -elektrodivyö (GTIN: 6429810109033)
▪ Beat2Phone ECG -latausalusta ja virtasovitin (GTIN: 6429810109019)
Käyttäjän tulisi vaihtaa varusteet vain alkuperäisiin Beat2Phone-varusteisiin, jotta
Beat2Phone ECG -järjestelmän suorituskyky ja käyttäjäturvallisuus eivät heikkene.
Kun Beat2Phone ECG -sensoria käytetään, Beat2Phone ECG -elektrodivyötä ei milloinkaan saa vaihtaa muihin elektrodeihin ja johtoihin/kytkentöihin kuin tässä oppaassa eriteltyihin alkuperäisiin varusteisiin.

VAROITUS!
Muiden kuin alkuperäiskaapelien ja -varusteiden käyttäminen voi vaikuttaa
haitallisesti EMC-suorituskykyyn, sensorin odotettavissa olevaa käyttöikään ja ECGrekisteröintien tarkkuuteen.
Beat2Phone ECG -elektrodivyö, joka kytketään potilaaseen mittauksen ajaksi, on
sekoitus nailonia ja polyesterilankaa. Hikoileva potilas voi altistua pienille nikkelimäärille sensorin napsautusliittimistä mittauksen aikana.

Varusteiden paino
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35 g

Beat2Phone ECG -latausalusta

94 g
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10

Valmistajan yhteystiedot
VitalSignum Oy:n yritystiedot löytyvät osoitteesta www.beat2phone.com. Käyttäjät
voivat ottaa yhteyttä valmistajaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@vitalsignum.com halutessaan raportoida odottamattomasta toiminnasta tai ongelmista
laitteen käytössä. Valmistajalta voi pyytää opastusta ja valmistajalle voi esittää kysymyksiä laitteen asetusten määrittämisestä sekä laitteen käytöstä ja ylläpidosta.
Yrityksen pääkonttorin osoite on:
VitalSignum Oy
Health Innovation Village
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
Finland
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11

Säädöstenmukaisuus
Tämä laite on seuraavien direktiivien mukainen:
▪ EN 60601-1:2005
▪ EN 60601-1-2:2015
▪ EN 60601-1-6:2007
▪ EN 60601-1-11:2015
▪ EN 60601-2-47:2015

11.1

Luokitus

Luokitus

Sensori

Lääkintälaiteluokitus,
MDD 93/42/ETY
IP

IIa

Suojattu sähköiskua vastaan
Sovelletut osat
Toimintatila
Syöttöjännitealue
Käyttötyyppi
EMC (CISPR11:2009)

Latausalusta

X7, ei testattu pölyn sisäänpääsyä
vastaan. Suojattu upotukselta 15
cm:n – 1 metrin syvyyteen.
Sisäinen voimanlähde, luokka II latausalustaan kytkettynä
Tyyppi BF, Beat2Phone ECG -elektrodivyö
Ei-jatkuva 22 h / 2 h
PÄÄLLÄ/POIS
Lataussyklejä = 500
käytetään laitetta liikuteltaessa, puettava
Luokka B, ryhmä 1

21, suojattu kosketukselta (sormet ja yli 12
mm:n suuruiset esineet). Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä.
Luokka II
–
Ei jatkuva 2 h / 22 h PÄÄLLÄ/POIS
100–240 VAC, 50–60 Hz
kannettava

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt
Beat2Phone ECG on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
Asiakkaan tai Beat2Phone ECG:n käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään määritetyn tyyppisessä ympäristössä.

Päästötestaus

Vaatimustenmukaisuus

Elektromagneetinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt alle 1 GHz
CISPR 11, EN 55011

30֪–230 MHz 10
m:n etäisyydellä
230 – 1 000
MHz 10 m:n
etäisyydellä

Beat2Phone ECG -laite säteilee
sähkömagneettista energiaa
(BLEv5), jotta se voi toimia käyttötarkoituksensa mukaisesti. Tämä
voi vaikuttaa lähellä oleviin elektroniikkalaitteisiin.
Beat2Phone ECG soveltuu käytettäväksi kotisairaanhoitoympäristössä
ja ympäristöissä, jotka ovat suoraan
kytketty kotitalouksien käyttämään
yleiseen matalajänniteverkkoon,
edellyttäen, että seuraavaa varoitusta noudatetaan:
Varoitus: Tämä laite/järjestelmä
voi aiheuttaa radiohäiriöitä tai haitata lähellä olevien laitteiden toimintaa. Tällaisia vaikutuksia on
ehkä pienennettävä erilaisilla toimilla, kuten vaihtamalla
Beat2Phone ECG -laitteen asentoa,
siirtämällä se toiseen paikkaan tai
suojaamalla sen sijaintipaikka.

30 dBuV/m
37 dBuV/m

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka A

Johtuvat häiriöt EN 55011
Jännitteenvaihtelut/
kohinapäästöt
IEC 61000-3-3

Luokka B, 150 kHz – 30 MHz
Vaatimustenmukainen

44

Beat2Phone ECG -käyttöopas

Keskimäärin 50, Quasi-peak 60
dBuV

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen immuniteetti
Beat2Phone ECG on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
Asiakkaan tai Beat2Phone ECG:n käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään määritetyn tyyppisessä ympäristössä.

Immuniteettitesti

IEC 60601 -testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Elektromagneetinen
ympäristö – ohjeistus

Johtuvat radiotaajuushäiriöt
IEC 61000-4-6

150 kHz – 80 MHz

3V

ISM-taajuudet ja radioamatööritaajuudet
välillä 0,15 MHz – 80
MHz
80 MHz – 2,7 GHz

6V

Lähikentät ISM-taajuuksilla
taulukon 9 mukaisesti

60601-1-2:2015, taulukko
9

Kannettavia ja liikuteltavia radiotaajuisia (RF) tiedonsiirtolaitteita ei saa
käyttää suositeltua vähimmäisetäisyyttä lähempänä
Beat2Phone ECG -laitetta
tai sen osia (mukaan lukien kaapeleita). Vähimmäisetäisyys lasketaan lähettimen taajuuteen perustuvan laskukaavan mukaan.
Suositeltu etäisyys:

Kontaktipurkaus
(suora/epäsuora)
Purkaus ilmassa (suora)

8 kV

𝑑 = √𝑃 ∗ 1,17 𝑚
𝑑 = √𝑃 ∗ 1,17 𝑚 80–800

2, 4, 8, 15 kV

𝑑 = √𝑃 ∗ 2,33 𝑚 800

Verkkotaajuinen magneettikenttä, 30 A/m
Jännitteen aleneminen
100 %, 0,5; 1; 250 sykliä
Jännitteen aleneminen 70
%, 25 sykliä
Linjasta linjaan

Jatkuva kenttä (50/60 Hz)

Radiotaajuussäteily
IEC 61000-4-3
Langattomien radiotaajuisten tiedonsiirtolaitteiden lähikentät
IEC 61000-4-3
ESD EN 61000-4-2

Verkkotaajuiset magneettikentät EN 61000-4-8
Sähköverkon jännitevaihtelut ja katkokset EN
61000-4-11
Syöksyaallon sieto EN
61000-4-5
Nopea sähköinen transientti/purske
EN 61000-4-4

Erilliset johtimet, 100
kHz:n taajuus
Kaikki syöttöjohtojen ja
maadoitusten yhdistelmät,
100 kHz:n taajuus

10 V/m

10, 20, 5 000 ms
500 ms
+/- 0,5, 1,0 kV

2 kV

MHz
MHz – 2,7 GHz
jossa P on lähettimen suurin lähtöteho watteina (W)
lähettimen valmistajan
mukaan ja d on suositeltu
etäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien tuottamien kenttien voimakkuuksien,
jotka selvitetään sähkömagneettisten kenttien
kartoituksella, a on oltava
kunkin taajuusalueen vaatimustenmukaisuustasoa
pienempiä. b Häiriöitä voi
esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä:

HUOMAUTUS! Nämä ohjeet eivät välttämättä koske kaikkia tilanteita. Absorptio ja heijastukset rakenteista,
esineistä ja ihmisistä
vaikuttavat sähkömagneettisen aallon etenemiseen (propagaatioon).
a Kiinteiden lähettimien, esimerkiksi radiopuhelinten (kännyköiden ja langattomien puhelimien), radioamatöörilähetysten, AM- ja FM-radiolähetysten sekä TV-lähetysten tukiasemien, kenttien voimakkuuksia ei voi ennustaa
tarkasti teoreettisin keinoin. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisen ympäristön tarkempi selvittäminen voi edellyttää sähkömagneettisten kenttien kartoitusta. Jos Beat2Phone ECG -laitteen mitattu kentän voimakkuus ylittää edellä mainitun radiotaajuuslähettimien vaatimustenmukaisuustason, Beat2Phone ECG -laitetta
on tarkkailtava sen normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos suorituskyky poikkeaa tavallisesti, niitä voidaan
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tarvittaessa korjata erilaisilla toimilla, kuten vaihtamalla Beat2Phone ECG -laitteen asentoa, siirtämällä se toiseen
paikkaan tai suojaamalla sen sijaintipaikka. Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentän voimakkuuksien on oltava
alle 3 V/m.

Suositellut etäisyydet kannettavien ja liikuteltavien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja
Beat2Phone ECG:n välillä
Beat2Phone ECG on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyn aiheuttamat häiriöt ovat hallittuja. Asiakas tai Beat2Phone ECG:n käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä
ylläpitämällä vähimmäisetäisyyttä kannettavien ja liikuteltavien radiotaajuisten viestintälaitteiden (lähettimien) ja
Beat2Phone ECG -laitteen välillä jäljempänä olevien tietoliikennelaitteen enimmäislähtötehoon perustuvien suositusten mukaisesti.
Lähettimen ilmoiEtäisyys lähettimen taajuuden perusteella
tettu enimmäislähtö- m
teho (P)
150 kHz – 80 MHz
80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,7 GHz
W
ISM-taajuuksien
𝒅 = √𝑷 ∗ 𝟏, 𝟏𝟕𝒎
𝒅 = √𝑷 ∗ 𝟐, 𝟑𝟑𝒎
ulkopuoliset
𝒅 = √𝑷 ∗ 𝟏, 𝟏𝟕𝒎
0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,38

100
11,67
11,67
23,33
Jos lähettimen enimmäislähtötehoa ei ole ilmoitettu edellä, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan laskea
käyttämällä lähettimen taajuuteen perustuvaa kaavaa, jossa P ion lähettimen valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 Mhz:n taajuuksilla noudatetaan korkeamman taajuusalueen mukaista etäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: ISM (Industrial, Scientific and Medical) -taajuusalueet välillä 150 kHz – 80 MHz ovat 6,765
MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 27,283 MHz; ja 40,66 MHz – 40,70 MHz.
HUOMAUTUS 3: Suositellun etäisyyden laskentakaavioissa on käytetty lisäkerrointa 10/3 ISM-taajuusalueilla
150 kHz – 80 MHz ja 80 MHz – 2,7 GHz mahdollisten kannettavien ja liikuteltavien tietoliikennelaitteiden aiheuttamien häiriöiden vähentämiseksi siinä tapauksessa, että tällaisia laitteita viedään epähuomiossa potilasympäristöön.
HUOMAUTUS 4: Nämä ohjeet eivät ehkä koske kaikkia tilanteita. Absorptio ja heijastukset rakenteista, esineistä ja ihmisistä vaikuttavat sähkömagneettisen aallon etenemiseen (propagaatioon).

Testauksessa on käytetty EMC-testiasetusta (määritelty standardissa EN 60601-247, kuva 202.101).

11.2

Merkinnät, turvallisuustekstit ja symbolit
Sensorin merkinnät:
▪ Tuotetyyppi: Beat2Phone ECG -sensori
▪ Valmistaja: www.beat2phone.com
▪ Radio
▪ Sarjanumero
▪ MAC-osoite
▪ Kierrätys
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Akkutyyppi on Li-ion 3,7 V / 295 mAh, uudelleenladattava, ei vaihdettava
IP-luokitus
Ei-jatkuva käyttötila, suurin toimintasykli 22 h / 2 h
Oikean asennon ilmaiseva sydänsymboli.
Hävittäminen
UDI-tunniste (laitteen yksilöivä tunniste)

Kuva 34: Sensorin tunnus.

Latausalustan merkinnät:
▪ Tuotetyyppi: Beat2Phone ECG -latausalusta
▪ Valmistaja: www.beat2phone.com
▪ virtalähdemerkinnät, 6 V DC, 6 W
▪ IP-luokitus IP21
▪ Oikean asennon ilmaiseva sydänsymboli
▪ Hävittäminen
▪ UDI-tunniste (laitteen yksilöivä tunniste)

Kuva 35: Latausalustan merkinnät.

Elektrodivyön merkinnät:
▪ Tuotetyyppi: Beat2Phone ECG -elektrodivyö
▪ Hävittäminen
▪ UDI-tunniste (laitteen yksilöivä tunniste)
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Kuva 36: Elektrodivyön merkinnät.

UDI-tunniste muodostuu valmistavan yhtiön etuliitteestä, sensorin ja latausalustan
sarjanumeroista, eräkoodeista, valmistuspäivämääristä, ohjelmistoversioista ja
muista tiedoista. Kullakin laitteella ja lisävarusteella on yksilöllinen UDI-tunniste.
UDI-tunnisteessa on kaksi osaa, jotka ovat UDI-DI (laitetunniste) ja UDI-PI (tuotantotunniste). UDI-DI on yhdistelmä, jossa on valmistavan yhtiön etuliite sekä sensorin, latausalustan, elektrodivyön ja kaikkien laitteeseen liittyvien varusteiden ja ohjelmistojen GTIN-koodi.
UDI-PI on sensorin ja latausalustan sarjanumeron ja eränumeron yhdistelmä. Laitevarusteissa UDI-PI on valmistuspäivämäärä.
HUOMAUTUS! Elektrodikytkentöjen standardimerkinnät eivät koske Beat2Phone
ECG -elektrodivyötä, sillä ECG-kaapeleilta ei käytetä ja sensori mittaa vain yhtä
kaksinapaista kytkentää.
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Yleiset symbolit
Symboli

Kuvaus

Symboli

Kuvaus

Yleinen varoitusmerkki

Ei testattu pölyn sisäänpääsyä vastaan. Suojattu
upotukselta 15 cm:n – 1
metrin syvyyteen.

Valmistaja

Suojattu kosketukselta (sormet ja yli 12 mm:n suuruiset
esineet). Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä.

Katso käyttöohjeet.

Sarjanumero

Vaatimuksenmukaisuudesta
ilmoittava CE-merkintä

Viitenumero

ÄLÄ HÄVITÄ ROSKIEN
JOUKOSSA. Hävitä sähkö- ja
elektroniikkalaitteet oikealla
tavalla. EU WEEE (Euroopan
unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi)

Ilmaisee BF-tyypin osan,
joka vastaa IEC 60601-1:n
vaatimuksia. IEC/TR 60878
Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevat graafiset
symbolit.

Tasavirta

Sähkömagneettisia häiriöitä voi esiintyä tällä symbolilla merkittyjen laitteiden
läheisyydessä.

Lämpötilarajat, joille lääkintälaite voidaan turvallisesti altistaa.

Lääkintälaite, joka on suojattava kosteudelta.

Ilmaisee painerajat, joille lääkintälaite voidaan turvallisesti
altistaa.

Ilmaisee kosteusrajat, joille
lääkintälaite voidaan turvallisesti altistaa.

xxxx
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Varoitus, magneettikenttä

Katso ohjeita käyttöoppaasta.

Vaihdettava akku

Bluetooth

Huomio: Lue käyttöohjeiden
kaikki käyttöön liittyvät varoitukset.
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12

Tekninen kuvaus
Tekniset tiedot

12.1

ECG:n näytteenottotaajuus

2 048 Hz, keskimäärin 512 Hz

ECG:n tarkkuus

16 bittiä

ECG:n kaistanleveys

0,05 – 250 Hz

Sykkeen näyttötarkkuus

1 lyönti minuutissa

HRV:n näyttötarkkuus

1 millisekunti

Akselometrin näytteenottotaajuus

25 Hz

Akselometrin tarkkuus

16 bittiä

Tiedostomuoto

EDF

Muistin kapasiteetti

1 Gt

Virtalähde

3,8 V:n litiumionipolymeeriakku

Mitat

35 mm * 63 mm * 14 mm

Paino

20 g

Käyttöaika

24 tuntia

Bluetooth Low Energy – BLEv5

ERP 0 dBm, 2,4 – 2,483 GHz, 2 MHz:n laajuinen
kanava, GFSK

Ympäristö
Beat2Phone ECG -laitetta voi käyttää turvallisesti käyttäjän kotiympäristössä ja
muissa ympäristöissä, joissa kuluttajakäyttöön tarkoitettujen mobiiliviestintälaitteiden
käyttäminen on sallittua.
Beat2Phone ECG -laitteen kaikkia osia Beat2Phone ECG -latausalustaa lukuun ottamatta voi käyttää terveydenhoitolaitoksissa potilasympäristössä. Potilasympäristöksi katsotaan alue, joka on 1,5 metrin säteellä potilaasta.
Älä käytä laitetta alle –20 celsiusasteen tai yli 40 celsiusasteen lämpötilassa. Älä
käytä laitetta yli 2 000 metrin korkeudella.
Sensorissa on ESD-suojauskomponentteja, jotka suojaavat mittauselektroniikkaa
siten, että ECG-rekisteröinnit jatkuvat sähköstaattisen purkauksen (ESD) jälkeen.
Sensori ei ole defibrillaationkestävä. Sensoria ei ole testattu HF-kirurgialaitteiden yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Sensori on akkukäyttöinen. Sensorin akku ladataan käyttämällä mukana toimitettua
latausalustaa. Sensoria ei voi liittää ECG-elektrodeihin, kun se on asetettu latausalustaan.
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Akun varaustason voi tarkistaa Beat2Phone ECG -sovelluksella tai asettamalla sensori verkkovirtaan liitettyyn latausalustaan ja tarkistamalla sensorin LED-valojen tila.

Käytön, lataamisen, kuljetuksen ja varastoinnin ympäristöolosuhteet
Käyttö

Lataaminen

Kuljetus ja varastointi

Lämpötila

–20...+40 °C

0...+40 °C

–20...+60 °C

Kosteus

10–90 %

20–80 %

10 % – 90 %

Paine

800–1 060 hPa

800 – 1 060 hPa

500–1 060 hPa

HUOMAUTUS! Kaikki tämän laitteen käyttöön liittyvät vakavat ongelmat on ilmoitettava sekä valmistajalle että jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

12.2

Kuljetus ja varastointi
Kun sensori on poistettu suojapakkauksesta, sensoria kannattaa säilyttää huoneenlämmössä kuivissa olosuhteissa. Älä säilytä tai kuljeta sensoria alle –20 tai yli 60
celsiusasteen lämpötilassa.
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13

Muutoshistoria
Päivämäärä

Versio

Muutokset

Voimassa alkaen

7.2.2020

1.0

Hyväksytty

7.2.2020

19.3.2020

2.0

Lisätty varoitus ihoärsytyksestä kohtaan
3.2, lisätty BLE-vaatimukset kohtaan 5.1,
lisätty viittaus kuluttajakäyttäjään kohtaan
6.2, selvennetty asennusohjeita kohdassa
6.2.1 , lisätty maininta muistiinpanotoimintojen käyttämisestä palautteen antamiseen kohtaan 6.2.2, lisätty kohta 6.2.3 kuluttajakäyttäjiä varten, lisätty maininta sydämentahdistajan vaikutuksista kohtaan
6.6, lisätty huomautus muunlaisesta LEDvalon toiminnasta kohtaan 6.11, lisätty
mobiililaitteen yhdistämisen kuvaus kohtaan 6.12, muokattu kohdan 7 puhdistusainemainintoja, lisätty mobiililaitteen latauskehotus, lisätty sovelluksen päivitystä
käsittelevä kohta 7.4 ja lisätty mobiililaiteviittaus kohtaan 8.

19.3.2020

30.3.2020

2.1

Lisätty sykelaskelma kohtaan 6.9.

30.3.2020

3.4.2020

2.2

6.1: korjattu allergeenisyyteen liittyvä ongelma varoituksessa. 6.9: lisätty RRI millisekunteina.

6.4.2020

5.6.2020

2.3

6.11: oranssin LED-valon toimintamalli
muuttunut, ECO-009

19.8.2020

2.4

Lisätty huomautukset tietosuojailmoituksesta ja pilvitallennuksesta kohtaan 6.2.3,
lisätty pilvitallennusta käsittelevä kohta
6.2.4 ja profiilin muuttamista käsittelevä
kohta 6.2.5. 12: näytteenottotaajuus muuttunut.

1.1.2021

28.12.2020
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15.10.2021
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2.5

6.2.1: lisätty sensorin yhteyden katkaisulinkki kohtaan 6.12. 6.2.2: sovelluksen näytönsäästäjä poistettu, aloitussymboli vaihdettu seurannan aloitussymboliksi, kuvat 7
ja 9 päivitetty ja asetusvaihtoehto poistettu
potilastietojen merkintänäkymästä. Lisätty
tiedot pysäytyksen vahvistusviestin yhteydessä näytettävästä tallenteiden siirron ja
sensorin latauksen kehotteista. Lisätty sammutukseen liittymättömät tiedot 6.3 kohdasta. Lisätty tiedot kuvakkeesta.
6.3: poistettu muut kuin sammuttamiseen liittyvät tiedot. 6.4: päivitetty kuvat 12, 13, 14,
15 ja 16, lisätty tiedot siirron peruutuksesta,
lisätty tiedot ja kuva siirron aloitusnäkymästä
aloittamisesta, lisätty tiedot mittausajan ottamisesta mobiililaitteista ja muokattu tietoja
EDF+-tallenteiden jakamisesta.
6.5: lisätty tieto, että potilaat eivät voi jakaa
ECG-tallenteen EDF+-tiedostoja.
6.6: lisätty tiedot sydämentahdistimen vaikutuksesta ECG-tallenteeseen.
6.9: lisätty tiedot pienimmistä ja suurimmista
näytetyistä sykkeen ja sykevälivaihtelun lukemista.
Lisätty luku 14: Kuvaluettelo.
6.12 selvennetty Android- ja iOS-versioiden
välisiä eroja.
7.2: selvennetty testimenettelyä.
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