
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE VitaPhone 100 IR

1. Elektrode naprave Vitaphone 100 IR  pritisnite na kožo (na prsni koš, kot je vidno na sliki) in jo 
nepremično držite v  vodoravni  legi ves čas snemanja (pazite,  da so vse štiri  elektrode enako 
pritisnjene k koži). Naprava mora biti obrnjena tako, da tisti, ki je nasproti vas, pravilno prebere 
napise  na  napravi.  Nato  pritisnite  gumb  "RECORD". Snemanje  traja  30  sekund.  Med 
snemanjem slišite elektronski zvok bitja srca. Po 30 sekundnem snemanju, naprava za 3 sekunde 
utihne, nato slišite še kratek pisk. To je znak, da je snemanje končano. EKG posnetek se je shranil 
v spomin naprave. 

2. Po končanem snemanju  pokličite številko določeno za pošiljanje posnetih podatkov. Številko 
dobite na hrbtni strani naprave VITAPHONE 100 IR. (05-7390101 ali 05-7390103)

Sledite navodilom posnetega sporočila na avtomatskem odzivniku.

3. ROČNO POŠILJANJE

3.a.     POŠILJANJE PREK GSM aparata:     

Zvočnik naprave Vitaphone 100 IR nemoteno zadržite ob mikrofonu mobilnega telefona na razdalji 
2 cm (kot je narisano na sliki) in nato pritisnite gumb SEND.

OPOZORILO!!!
Pri uporabi GSM aparata morate Gumb »SEND« pritisniti v trajanju
več kot 2 sekundi.  Med prenosom se sliši zvočno šumenje. Kratek pisk
nas obvesti o zaključku prenosa.

3.b.     POŠILJANJE PREK STACIONARNEGA aparata:     

Zvočnik naprave Vitaphone 100 IR nemoteno zadržite  ob mikrofonu stacionarnega  telefona  na 
razdalji 2 cm (kot je narisano na sliki) in nato pritisnite gumb SEND

OPOZORILO!!!
Uporaba stacionarnega telefona zahteva za pošiljanje le kratek
pritisk na gumb "SEND"  na napravi Vitaphone 100 IR. Med
prenosom se sliši zvočno šumenje. Kratek pisk nas obvesti o 
zaključku prenosa

4. PO KONČANEM PRENOSU :
Postavite slušalko stacionarnega telefona oziroma mobilni telefon k ušesu.
V primeru pravilnega prenosa vam bo posredovana številka naprave Vitaphone 100 IR  (napisana na 
zadnji strani naprave) in prenos podatkov bo s tem zaključen. 
V nekaterih primerih imate po prenosu podatkov možnost posneti še 10 sekund trajajoče sporočilo, v 
katerem navedete simptome o vašem počutju v času pred snemanjem EKG. V primeru, da prenos ni 
bil uspešen, sledite navodilom avtomatskega odzivnika. 



5. POŠILJANJE PREK INFRARDEČE POVEZAVE
V primeru, da opravljate prenos preko infrardeče povezave na GSM aparatu, najprej poskrbite, da 
bo  IR  funkcija  aktivirana  na  vašem  mobilnem  telefonu  (pomagajte  si  z  navodili  mobilnega 
telefona). Ravno tako izključite možnost uporabe UMTS omrežja, saj v tem primeru podatki ne bodo 
poslani. 

Za  prenos  podatkov  postavite  infrardečo  vmesno  ploskev  vašega  mobilnega  telefona  nasproti 
infrardeči  ploskvi tele-EKG naprave  v    razdalji 1-5 cm  . Pazite, da bosta vmesni ploskvi naprav v 
pravilni  legi  in  pritisnite  gumb  "SEND". Prenos  je  avtomatsko  nadzorovan.  Med  avtomatskim 
prenosom ni potrebno vnašati ali klicati nobene številke. Klic se sproži avtomatsko.

OPOZORILA:
Naprava se ne sme uporabljati v sledečih primerih:
- v bližini elektronskih naprav 

- pri napravah za defibrilacijo

- kjer je premočno območje elektromagnetnega sevanja (antene, transformatorji pod visoko napetostjo, 
generatorji, NMR tomografije (z magnetno resonanco), GSM signal), 

- v primeru, da pacient uporablja zunanji srčni vzpodbujevalnik.

Naprava Vitaphone 100 IR nikakor ne ovira delovanja kakršnih koli kirurško vsajenih srčnih 
vzpodbujevalnikov.

POZOR!

U  poraba naprave ni namenjena za nujne primere. V primeru akutnih stanj uporabnika   
oz. pacienta , takoj pokličite zdravnika!


