Instrukcja u¿ycia i przechowywania
Adapter EKG - kabel przed³u¿aj¹cy PK

1. Ogólny opis
Kabel przed³u¿aj¹cy ma zastosowanie w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba wyd³u¿enia toru
przesy³owego sygna³ów EKG pomiêdzy pacjentem i aparatem EKG. Kabel wyposa¿ony jest
w gniazdo i wtyk identyczne jak w aparacie i kablu stosowanym do tego aparatu. Kabel
przed³u¿aj¹cy PK zakwalifikowany jest do klasy I i dostarczany jako nieja³owe.
2. Charakterystyka
Kabel przed³u¿aj¹cy sk³ada siê z wtyku i gniazda odpowiednio dostosowanych do z³¹cza w aparacie
EKG oraz odpowiedniej d³ugoœci wielo¿y³owego kabla.
Jedna koñcówka kabla przed³u¿aj¹cego s³u¿y do po³¹czenia z aparatem EKG, druga z kablem
stanowi¹cym wyposa¿enie aparatu.
Konkretna konstrukcja dostosowana jest do aparatury, z któr¹ kabel ma wspó³pracowaæ.
U¿ytkownik powinien zwróciæ uwagê, czy dany aparat EKG posiada odpowiednie parametry
elektryczne pozwalaj¹ce na u¿ycie kabla przed³u¿aj¹cego.
Kable mog¹ stykaæ siê z nieuszkodzon¹ skór¹.
3. Zasady u¿ycia
Podczas u¿ywania nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
- upewniæ siê, czy zastosowany aparat EKG pozwala stosowaæ kabel przed³u¿aj¹cy, bez
negatywnego wp³ywu na rezultat badania,
- kabli nie nale¿y nadmiernie zginaæ (promieñ zgiêcia nie powinien byæ mniejszy ni¿ 60 mm),
- nie nale¿y ci¹gn¹æ za kabel,
- kabel nale¿y uk³adaæ tak, aby nie istnia³o niebezpieczeñstwo mechanicznego uszkodzenia np.
przez nadepniêcie, przejechanie, po³o¿enie na nim ciê¿kiego przedmiotu itp.,
- ³¹czenie i roz³¹czanie kabla wykonywaæ trzymaj¹c za os³onê przy³¹czy (gniazdo, wtyk),
- nale¿y chroniæ przy³¹cza kabli przed zalaniem.
4. Instalacja
Pod³¹czyæ kabel przed³u¿aj¹cy z jednej strony do aparatu EKG, a z drugiej strony do kabla
stanowi¹cego wyposa¿enie aparatu. W³¹czyæ urz¹dzenie i sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania
zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia.
Nale¿y zwróciæ uwagê na w³aœciwy dobór kabla do odpowiedniego aparatu EKG.
5. Zalecane czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja
Czyszczenie
Obmyæ kabel ciep³¹ wod¹ z myd³em, delikatnie czyœciæ przy pomocy miêkkiej szmatki zwil¿onej
wod¹ z myd³em lub 70% alkoholem izopropylowym, kabel powinien wyschn¹æ przed u¿yciem.
Nie stosowaæ œrodków ¿r¹cych lub produktów chemicznych.
Podczas czyszczenia nie moczyæ, ani nie zanurzaæ kabli, nie u¿ywaæ nadmiernej si³y, która mo¿e
przerwaæ wewnêtrzne po³¹czenia prowadz¹c do uszkodzenia przewodu.
Ci¹g³e zginanie przewodów w czasie u¿ywania i czyszczenia mo¿e przerwaæ przewody
wewnêtrzne. Tego typu uszkodzenia nie s¹ objête gwarancj¹.
Unikaæ kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami: aromatycznymi, chlorowanymi, ketonowymi,
eterowymi lub estrowymi. Nie dopuœciæ, aby œrodki czyszcz¹ce mia³y kontakt z wtykami
znajduj¹cymi siê na obu zakoñczeniach kabla.
Dezynfekcja
Kable nale¿y dezynfekowaæ przez umycie 70% alkoholem izopropylowym. Nie dopuœciæ, aby
alkohol mia³ kontakt z wtykami znajduj¹cymi siê na obu zakoñczeniach kabla.
Sterylizacja
Preferowan¹ metod¹ jest sterylizacja za pomoc¹ tlenku etylenu (postêpowaæ zgodnie z procedur¹
dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed u¿yciem, przewody nale¿y bezpiecznie
i dok³adnie wywietrzyæ. Sterylizacja innymi metodami mog³aby trwale uszkodziæ kabel.
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6. Przechowywanie
Kable w oryginalnym opakowaniu nale¿y przechowywaæ w temperaturze od -25°C do +55°C.
Kable bêd¹ce w u¿yciu nale¿y przechowywaæ w suchym miejscu.
Po u¿yciu kabel luŸno zwin¹æ, bez ostrych przegiêæ.
7. Ostrze¿enia
Nie przestrzeganie zasad u¿ycia mo¿e spowodowaæ powstanie przerwy elektrycznej w torze
przesy³owym w kablu lub powstanie zwarcia. Objawy te s¹ ³atwe do zidentyfikowania przez obs³ugê
aparatu EKG.
Uszkodzony kabel nale¿y zast¹piæ sprawnym.
Pod³¹czenie kabla przed³u¿aj¹cego wprowadza do toru przesy³owego dodatkow¹ impedancjê,
dlatego nale¿y siê upewniæ czy nie wp³ynie to na rezultat badania.
Utylizacja zu¿ytego kabla powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Gwarancja
Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzeda¿y.
Okres przydatnoœci do u¿ycia wynosi 2 lata od daty sprzeda¿y.
Gwarancja nie obejmuje wad wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ycia i przechowywania.

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.
u l . R ó w n i n n a 2 5 , 8 7 - 1 0 0 To r u ñ
tel.+48 56 657 77 20, fax +48 56 657 77 21
e - m a i l : b i u r o @ s o r i m e x . p l w w w. s o r i m e x . e u

Data ostatniej wery?kacji
2012-01-30

