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СЪЗДАДЕНО ОТ „CHECKPOINT R&D LTD.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прочетете внимателно преди употреба! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В това ръководство ще научите как да използвате многофункционалната амбулаторна 

система за телемониториране на физиологични параметри и как да го поставите и свържете 

с пациент. Моля, следвайте инструкциите, тъй като те ще ви помогнат да постигнете най- 

добрите възможни резултати от продукта. Ако имате допълнителни въпроси, забележки 

към доставчика или в случай, че имате нужда от повече помощ, моля свържете се с 

производителя или местния представител 
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Име на компанията : Чек Пойнт Aр енд Ди ООД 

Упълномощено лице/ 

прозвище 

:  
Венцеслав Колев 

Адрес на компанията : Бул Освобождение 37, 6100 Казанлък, България 

Адрес на продукцията : Бул Освобождение 37, 6100 Казанлък, България1 

Номер за контакт : +359888920108 

Официален уебсайт / 

електронна поща 

:  
https://www.checkpointcardio.com / info@checkpointcardio.com 

 
 

Медицинско устройство модел CPC3 и модел CPC12 е амбулаторна телемониторираща система за 

множество физиологични параметри, която е предназначена за наблюдение на жизненоважни 

физиологични параметри на пациентите. 

 
То измерва следните жизненоважни физиологични параметри: 2 

 

ЕКГ - 3 канала (250 Hz) 
 

ЕКГ - 12 канала (250 Hz); 
 

Честота на пулса 30 - 250 bpm 
 

SpO2 (насищане с кислород) - Автоматично мащабиране на сигнала - Фотоплетисмограма на ухото 
Инфрачервено: 910 нанометра 1.2mW максимална средна стойност Червено: 660 нанометра 0.8 mW 

максимална средна точност на измерване: SpO2: 70% ～ 99% ± 3%; ≤69% неуточнени с актуализирано 
време по-малко от 10 секунди. Оксиметърът Spo2 не е проектиран да работи при условия на ниска 
перфузия. Стойностите по време на движение не са гарантирани. 

 
Дихателна честота 6 - 50 вдишвания / мин 

 

Телесна температура - точност 0,05 ℃; 
 

Неинвазивно кръвно налягане; 
 

 

1 В съответствие с промяната на адреса, втората ревизия се извършва на 13.08.2021 г. 
2 В съответствие с допълнителната информация за потребителите, първата ревизия се извършва на 10.05.2021 г. with the 
address change, the 2nd revision is performed on 13.08.2021. 

https://www.checkpointcardio.com/
mailto:info@checkpointcardio.com
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Положение и активност на тялото 

 

Записва събрания сигнал и стойностите във вътрешната памет за 36 часа с един комплект батерии и 

ги прехвърля на файлов сървър за допълнителни анализи. Комуникационното устройство (мобилен 

телефон) е част от системата и свързва медицинското устройство модел CPC3/12 с файловия сървър 

чрез Интернет. 

Амбулаторна телемониторинг система за множество физиологични параметри се състои от главна 

кутия, батерии, ЕКГ електроди (3/12 каналa), пулс оксиметрични щипки, термометров сензор и 

комуникационно устройство (мобилен телефон). 

 

 
Снимки на компонентите на Амбулаторна телемониторинг система за множество физиологични 

параметри модел CPC3 /CPC12 

 
 
 

   

ГЛАВНА КУТИЯ БАТЕРИЯ 10 EКГ Електорди за CPC12 

   

Пулс Оксиметрична щипка Термометров сензор 6 EКГ Електроди за CPC3 
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Модел: 

Има два модела на амбулаторната телемониторинг система за множество физиологични показатели. 

Те са, както следва: 

• CPC12 

• CPC3 

Разликата между тези два модела е броя на ЕКГ електродите. CPC12 има 10 ECG електроди, а CPС3 

има 5 ECG електроди. И така, CPC12 е 12-канално ЕКГ устройство за мониторинг, а CPC3 е 3-канално 

устройство за мониторинг. 
 

 

 

 

 

CPC12 CPC3 

Комуникационно устройство 
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Поставяне на устройството 
 

 
Предназначение и употреба 

Медицинско устройство модел CPC3/12 се използва за наблюдение на жизненоважни физиологични 
параметри (Електрокардиография, Spo2 -кислородно насищане, Неинвазивно кръвно налягане, 
Дихателна честота , Позиция на тялото и активност) на човешкото тяло, чрез дистанционно 
наблюдение в непрекъснат режим и в реално време и помага на лекаря да диагностицира пациента, 
като следва жизненоважните физиологични параметри. Медицинско устройство модел CPC3/12 не 
може да замени медицински прегледи и консултации! 
Устройството е предназначено за наблюдение на жизнените (физиологични) параметри в реално 
време. Използва се за профилактично проследяване, проследяване в болницата и след престой в 
болница. 

Индикатори за проследяване: 

• Диагностициране на животозастрашаващи състояния 

.• Ранна диагностика на патологични медицински състояния и заболявания по всички специалности в 
медицината 

• Пациенти в труднодостъпни райони, лишени от системна медицинска помощ 

• Проследяване на физиологичното състояние на хората с висока отговорност в областта на 
обслужването на много хора (стюардесите, операторите на контролния център, водачите и др.). 
• Проследяване на физиологичното състояние на хората, заети с професии с високо напрежение и 
упражнявани в екстремни условия. 

• Проследяване на физиологичните параметри на спортистите, които тренират екстремни спортове. 

• Проследяване на физиологичните параметри на спортистите с висока производителност. 
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• Мониторинг на физиологичните параметри при военните, полицията и т.н. 

• Мониторинг на физиологичните параметри при деца (в педиатричната практика) 

• Ранно откриване на животозастрашаващи състояния по време на престоя в болница. 

• Прогнозиране на животозастрашаващи състояния въз основа на открити физиологични параметри 
и лабораторни данни, диагностика на изображения и съпътстваща заболеваемост на пациента. 

• Ранно откриване на усложнения след операция и/или спешна хирургическа интервенция. 

• Ранно прогнозиране на възможни усложнения в периода след хоспитализация. 

• Контрол на предписания лекарствен и рехабилитационен режим. 

• Ранни предложения за корекции на предписване на лекарства и рехабилитационни схеми. 

• Управление на състоянието на пациента до стабилизиране на физиологичните параметри и 
завършване на процеса на рехабилитация. 
• Периодично проследяване на състоянието им. 

 

Потребителска група 
 

Продуктът е предназначен за пациенти от всички раси, Продуктът е предназначен за пациенти от 
всякакъв пол.Продуктът е предназначен за пациенти над 10 кг. Продуктът е предназначен както за 
болни пациенти, така и за здрави лица, които желаят да проверят физиологичното им състояние. 
Устройството е предназначено за диагностика, ранно откриване и прогнозиране на заболявания и 
животозастрашаващи състояния във всички медицински специалности. Със тези данни, лекарите 
могат своевременно да променят режима на предписаните лекарства и рехабилитация при всички 
групи пациенти (деца и възрастни пациенти), пребиваващи в болница или в амбулаторни условия. 

 
Противопоказания: 

• Устройството не е класифицирано като водоустойчиво. Не използвайте устройството във влажна 
среда като: дъжд, бани, душове и други места, където водата може да достигне до устройството. 
Устройството работи нормално при изпотяващи се пациенти. 

• Устройството не е защитено от дефибрилатор, не използвайте с неимплантиран дефибрилатор. 
Безопасност - Извадете електродите, проводниците на пациента и рекордера от пациента преди 
дефибрилация. 

• Устройството не е предназначено за бебета с тегло под 10 кг. 
• Устройството не е в състояние да записва ЕКГ сигнал при наличие на имплантирани импулси на 
пейсмейкър, функцията на медицинското оборудване може да бъде неблагоприятно повлияна от 
работата на имплантиран пейсмейкър. Така че, не използвайте устройството в присъствие на 
имплантиран пейсмейкър. 

 
Странични ефекти: 

• Не е известен страничен ефект. 

Усложнения: 
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• След по-дълъг период на поставено върху тялото устройство, възможна е алергичната реакция на 

кожата от ЕКГ електродите, които не са част от устройството CPC3 / CPC12. Устройството трябва да се 

постави отново с нови електроди на всеки 2 дни на различното място на кожата 

Живот на продукта: 

Продължителността на живота на амбулаторната телемониторинг система за множество 

физиологични показатели е определена на пет (5) години. 

Инструкции за експлоатация на устройството: 

Aмбулаторната телемониторинг система за множество физиологични показатели CPC3/12 работи със 
стандартни ЕКГ електроди. Ние обаче препоръчваме да използвате висококачествени електроди, тъй 
като те значително определят качеството на измерването. Ако контактът с кожата е повреден или е с 
ниско качество, няма да получите приемливо качество на сигнала. Препоръчваме 3M Red-Dot 
електроди (тип 2560): Производителят посочва максимално време за приложение до 5 дни. Не 
трябва да се използват електроди, които са били съхранявани прекалено дълго на открито, 
съхранявани на твърде горещо или прекалено студено или са преминали срока на годност. Ако 
устройството се задържи за дълъг период от време, позицията на сензора трябва да бъде изместена 
с 60 mm и електродите трябва да бъдат прикрепени към новото положение. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако електродите са стари или кожата на пациента е прекалено суха, устройството 
може да покаже съобщение, което гласи, че електродите не са свързани. 

Сложете капка вода на гела намиращ се на електрода преди да го закрепите. 

Ние не предоставяме електродите, но предоставяме 3M RED DOT, които да бъдат използвани с 
устройството. 

Ако устройството е закачено за продължителен период от време позицията на пача трябва да бъде 
изместена с шестдесет (60) милиметра и електродите да бъдат закрепени на нови позиции. 

 
1. Подготовка на пациента 
Ако пациентът е със суха или груба кожа, почистете мястото за поставяне на устройството с шкурка; 
Ако пациентът има косми по тялото, отстранете ги; Почистете с памук и алкохол мястото за поставяне 
на електрода 

 

 

Бръснете космите Почистете кожата с 

алкохолна кърпа 

Нежно изтъркайте кожата 
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2. Инсталиране на устройството 

➢ Свържете медицинското устройство (Pic.1) към 3 или 12 каналните сензора. 

➢ Проверете нивото на батерията, като натиснете бутона на батерията. Ако четирите диода имат 

стабилна зелена светлина, прикрепете батерията към сензора. 

➢ Мигащата зелена светлина трябва да се появи на медицинското изделие. 

След като подготвите позициите на електродите, извадете електродите от опаковката и нанесете 

електродите, както е описано в следващата процедура. 

 
 

  Прикачване на ЕКГ лепенка  
➢ Свържете сензора към електродите за многократна употреба 
➢ Отстранете лепилната подложка на електрода при предварително изрязаното разделяне 

(разположено зад електрода близо до гела). 
➢ Нанесете електродите върху подготвеното място, като следвате формата на сензора за 

многократна употреба. 
▪ ЗАБЕЛЕЖКА: Не затягайте кабелите! Пациентът трябва да седне по време на инсталацията. 

 
➢ Изгладете лепилния диск навън и го натиснете здраво около краищата, за да гарантирате 

добро сцепление с кожата. 
 

▪ ЗАБЕЛЕЖКА: Не натискайте в средата на електрода, защото това ще изтръгне гела. 
▪ ЗАБЕЛЕЖКА: За жени с големи гърди, електродите трябва да бъдат залепени към гърдите 

(малка амплитуда) или директно под тях (пот и артефакти чрез натиск) 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако електродите са стари или кожата 
напациента е прекалено суха, устройството може 
да покаже съобщение, че електродите са отделени. 
Поставете капката вода върху гела на електродите 
преди закрепване. Не предоставяме електродите, 
но препоръчваме 3M RED DOT, които да се използват 
с устройството 
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  ▪ Поставяне на SpO2 (щипка) сензор  
 

Прикрепете SPO2 щипката към ухото, показано 
на снимката. Ако сензорът не е добре 
инсталиран или случайно се разкачи от 
пациента, информационният екран на 
комуникационното устройство показва 
проблема (вижте снимка 1.) от раздел 
„АКТИВИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА 
КОМУНИКАЦИЯ“ 

 
▪ Ако се съмнявате, че стойностите на оксиметъра не са правилни, можете да проверите 

съответствието с жизнения монитор iM12 с  маркировка. Не са необходими специални 
изисквания за температури над 41 ℃. 

 

3. Влизане в системата за телемониторинг „Check Point Cardio“ 

Въведете адреса за достъп за системата за телемониторинг „Check Point Cardio“ в адресния ред на 

браузъра „Google Chrome“ на вашия персонален компютър. Изберете езика на интерфейса за 

системата за телемониторинг „Check Point Cardio“ от падащото меню. Въведете вашето 

„Потребителско име“ и „Парола“ за достъп до системата. Натиснете бутона „Вход“ 
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Натиснете за 

регистрация на нов 

пациент Systolic BP 

Diastolic BP 

 

 

Излизане от системата за телемониторинг „Check Point Cardio“ 

За да излезете от системата, изберете бутона „Изход“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Добавяне на нов пациент към системата за телемониторинг 

Изберете „Добавяне на нов пациент“. 
 
 
 
 
 
 
 

Въведете името на 

доктора 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задължителните раздели, до които всеки има достъп, са Основна информация и Диагностика и терапия 

Въведете ръчно 

измерените 

стойности, 

измерени с 

надежден уред 
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За най-добро представяне, последователно въведете данните във всеки един от разделите 
(„Основни данни“, „KSV“, „Лабораторни данни“, „Диагностика на изображения“, „Диагностика и 
терапия“). Превключвайте през всеки раздел, като използвате бутоните „Напред“ и „Назад“, 
разположени на всеки раздел, или изберете раздела, който искате да видите директно. 

Когато добавяте пациент към системата за първи път, НЕ попълвайте полето „ ID на пациента“ 
(намира се в раздела „Основни данни“). Тя се попълва автоматично от системата, когато пациентът е 
регистриран за първи път. 

Не можете да добавите пациент към системата, ако: 

- Не попълвате всички задължителни полета, маркирани с червен символ*. 

- Едно или повече от полетата са запълнени с невалидни данни 
 
 

Изберете устройството, 
прикрепено към 
пациента 

Правилният модел на лепенката е важен 
Системата няма да стартира, ако 
правилната последователност е сбъркана! 

 
1 - пациент с нормална 
стойност на Spo2 

2 - пациенти с 
постоянно ниска 
стойност на SpO2 
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Когато всички параметри са въведени правилно цветът на 

лентата ще се промени от розов на син. Натиснете бутонът 

„Save” за да активирате сесията. 

Когато всички   задължителни   полета   във   всички   раздели   са   попълнени   правилно,   бутонът 
„Запазване“ става достъпен в раздела „Диагностика и терапия“. 

Изберете бутона „Запазване“, за да добавите пациент за наблюдение. 

Приемете Общите условия, като изберете бутона „Приемам“. 

Ако не сте съгласни с Общите условия, пациентът не може да бъде добавен за наблюдение. 
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Добавяне на нов преглед (сесия) към вече съществуващ пациент 
 

Когато искате да извършите последващо наблюдение върху пациент, който вече е добавен в 
системата, трябва да добавите нова сесия (или „проверка“), вместо да ги добавите като нов пациент. 

 

За да постигнете това, трябва да намерите идентификационния номер на пациента 
(„Идентификационен номер на пациента“) от менюто „Управление на пациентите“. 

 
За да улесните търсенето, можете да използвате функцията за филтриране. 

 

 

След като сте записали (напр. Копирали с CTRL+C) идентификационния номер на пациента, 
отворете менюто „Добавяне на нов пациент“ и попълнете (напр. Поставете CTRL+V) полето 
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„Идентификатор на пациента“. Кликнете върху бутона „Търсене“ - част от данните за пациента трябва 
да се попълни отново. 

 
За да добавите новата сесия за наблюдение към вече съществуващия пациент, трябва да попълните 

всички задължителни полета във всеки раздел и да кликнете върху бутона „Запазване“ (в раздела 
„Диагностика и терапия“). 

 

 
 

 

 
Наблюдение на пациента 

 
Системата „Check Point Cardio“ предлага различни оформления на екрана за наблюдение на 
пациента. Всеки от екраните за наблюдение предлага различна форма на представяне на 
наблюдаваните параметри. Потребителят може да избере дали да наблюдава група пациенти или 

един пациент в по -подробен изглед. 
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ICU екрани 
 

Изберете „ICU екрани“ от менюто. След това всички наблюдавани пациенти ще бъдат натоварени. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

На този екран можете да видите следното за всички наблюдавани пациенти: 
- Името на пациента 
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- Стойности на жизнените параметри, измерени в реално време (насищане, кръвно налягане, 
дишане, температура, пулс). 

 

 
- ЕКГ графика (един канал) в реално време. 

 

 

- Брой ЕКГ канали на контролното устройство (3CH), оставащ заряд на батерията на мониторинга и 
комуникационните устройства, измерен в %. 

 

 

 

- Предупреждения, когато един или повече от жизнените параметри, кардиологични стойности, 

открити патологии се влоши, както и когато има проблеми с комуникационното устройство 
 

 

 

Екран за интензивно отделение за отделен пациент 
 

За да влезете в екрана за наблюдение на отделен пациент, трябва да натиснете върху името му. 
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Наблюдавани параметри 
 

На новозаредения екран можете да наблюдавате подробна информация за: 
- Числено и графично представяне на клинични наблюдения под „НОВИНИ“ (единен подход за запис 
на данни за жизнените показатели). 

 

Цветът на тези жизнени признаци се определя според това колко критични са жизнените 
показатели. 

 
Когато задържите курсора на мишката върху жизнените показатели във форма на графика, 

можете да видите по-подробна информация за тях през различни интервали от време. 

 
 
 
 

Числово и графично представяне на “Риск от влошаване” - на базата на жизнените показатели 
системата прави оценка на риска за пациента. Когато задържите курсора на мишката върху 
жизнените показатели на графиката, можете да видите по -подробна информация през различните 
часове на деня. 
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, 

 
 
 
 

 
 

- ЕКГ графиките са в реално време, в зависимост от броя на каналите, както и от цифровите знаци. 
 

За всяко едно от измерванията на ЕКГ, системата показва качеството на сигнала в горния десен 

ъгъл на графиката ( ) 
 

 

 

-Числени знаци на жизнените показатели, както и тенденциите в тяхното развитие. 
 

Стойностите на параметрите, както и стрелките, показващи тенденцията на развитие, са оцветени 
в зависимост от критичните им стойности. 

 

 

 
Когато даден индикатор липсва данни (съответният сензор е откачен или липсва), се наблюдава 
следната индикация. Стойността е маркирана като „N/A“. 
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-Числово и графично представяне на кръвното налягане. 
 

Можете да преминете през стойностите на кръвното налягане през различните часове на деня, 
като се придвижвате през графиката с помощта на мишката 

 

 
 

Известия и сигнали 
 

- Системата генерира два типа известия за сигнали: 
- „Известия за НОВИНИ“- Спазвайте предварително въведените стойности на жизнените 

показатели. 
- „Кардиологични известия“ - Спазвайте показанията на ЕКГ. 

 
И за двата вида уведомления се очаква наблюдателят да оцени риска и да предприеме 

необходимите действия след това. Тези действия са предварително дефинирани и се избират от 
падащото меню. 

 

 
 

Други възможности 
От екрана на интензивното отделение на наблюдавания пациент, наблюдателят може да види 
подробно записаните необработени данни за дадено известие или за наблюдавания интервал от 

време, като избере съответната икона:  или  
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- Чрез избиране на името на наблюдавания пациент могат да бъдат прегледани всички данни, 
въведени при поставянето на пациента под наблюдение. 

 
- Чрез бутона „Въпросник“ могат да се добавят допълнителни подробности относно диагнозата и 

терапията на пациента (това е раздела „Диагностика и терапия“, който се попълва, когато пациентът 

е поставен под наблюдение). 

 
- Използвайки бутона 

наблюдателят може да се свърже с пациента, дежурния лекар или да се свърже с националната 
линия за спешни услуги (за да работят тези бутони, телефонът трябва да е свързан към системата). - 
Стойностите на оставащия заряд на батерията на медицинското устройство и комуникационното 
устройство са показани както следва в %: 

 

 

Наблюдение на Nightingale 
 

От менюто изберете „Наблюдение на Nightingale “. След това всички наблюдавани пациенти ще 
бъдат натоварени. 
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На горния екран, който позволява наблюдение на всички свързани пациенти, можете да видите: 
 

- Името на пациента 
 

- Стойностите на жизнените показатели в реално време (дишане, насищане, кръвно налягане, пулс, 
температура). 

 
- Индикатор за кислород - показва дали към пациента е прикрепен допълнителен източник на 

кислород. Наличието или отсъствието на кислород влияе пряко върху оценката на жизнените 
показатели. 

 

Внимание - необходим 

е бърз отговор Изискква се 

незабавен отговор 

Технически 

аларми 

 

Позиция на тялото и 

активност 

Витални 

параметри 

Резултат от 

влошаване от A.I. 

Внимание - необходим 

е бърз отговор 
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Ниска стойност на SpO2 

- Психичното състояние и физическото положение на пациента (тяхната дейност) 
 

 

- „Скала News “ - над всеки един от жизнените показатели има маркирано поле. 
 
 

 
Маркираното поле е оцветено различно в зависимост от критичното състояние на стойността. 

Въз основа на тази оценка на всички жизненоважни показатели се изчислява „Скала News“, която е 
унифицирана и служи като обща преценка за състоянието на пациента. 

 

 

 
- „Риск от влошаване“ - въз основа на стойностите системата прави оценка на риска от влошаване на 
здравето на пациента 

 

 

- „Известие“ и „Препоръчителни действия“ 

 

- В полето „Известие“ наблюдателят се уведомява, когато един или повече от жизнените показатели 
на пациента влязат в критична стойно 
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- В полето „Препоръчителни действия“ са показани препоръчаните действия, които пациентът трябва 
да предприеме според показанията на системата, които трябва да бъдат взети предвид стойностите 
на жизнените показатели (съгласно стандарта „News“). 

 

 

 
 
 

- Когато липсват данни за определен индикатор (напр. Съответният сензор липсва или е отделен от 
пациента), може да се види следната индикация - стойността е маркирана като „N/A“: 

 

 

 

 
- Системата също така показва данни, свързани с: 

 

, - Качеството на сигнала, изпратен от измервателните сензори. 
 
 
 
 

- Зареждането на батерията на медицинските и комуникационни 
устройства. 

 
 
 

- Информация, свързана с оборудването с 
пациента. 
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Nightingale Наблюдение за конкретен пациент 
 

За да наблюдавате конкретен пациент, щракнете върху неговото име с мишката 
 

 

 

 
 

Наблюдавани параметри 
 

На отварящия се екран можете да наблюдавате подробна информация за: 
 

- Числени и графични изображения на следните показатели: „Риск от влошаване на състоянието“, 
„Скала на НОВИНИТЕ“, „Пулс“, „Дишане“, „Наситеност“, „Температура“, „Кръвно налягане“ и 
„Активност“. 

 

Цветът на индикаторите се определя от тяхното критично състояние. Всички тенденции на развитие 
на индикаторите са показани със стрелки. Като задържите курсора на мишката върху графиката, 
можете да видите по -подробна информация относно показателите през различните часове на деня. 
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Известия и сигнали 
 

Системата генерира два типа известия и сигнали: 
 

- “News известия”- Спазвайте предварително въведените стойности на жизнените показатели. 
 

- „Кардиологични известия“ – Спазвайте ЕКГ показанията. 
 

При двата вида уведомления се очаква наблюдателят да оцени риска и да предприеме 
необходимите действия. Тези действия са предварително въведени и се избират от падащото меню. 
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Други възможности 
 

- От екрана на интензивното отделение на наблюдавания пациент наблюдателят може да види 

подробно записаните необработени данни за дадено известие или за наблюдавания интервал от 

време, като избере съответната икона:   или  

- С избора на името на наблюдавания пациент могат да бъдат прегледани всички данни, въведени 
при поставянето им под наблюдение. 

 

- Чрез бутона „Въпросник“ могат да се добавят допълнителни подробности относно диагнозата и 
терапията на пациента (това е раздела „Диагностика и терапия“, който се попълва, когато пациентът 
е поставен под наблюдение). 

 
- Чрез бутоните: наблюдателят може да 
се свърже с пациента, дежурния лекар или да се свърже с националната линия за спешни услуги (за 
да работят тези бутони, телефонът трябва да е свързан към системата). - Стойностите на оставащия 
заряд на батерията на медицинското устройство и комуникационното устройство са показани както 
следва в %: 

 

 
 

Екран на пациента 
 

Менюто „Екран на пациента“ представлява различен вид обобщен изглед на пациентите, поставени 
под наблюдение. От менюто изберете „Екран на пациента“, за да видите всички наблюдавани 
пациенти 
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На този екран се вижда всеки един от наблюдаваните пациенти. Следните жизнени показатели на 
пациента се наблюдават в реално време (RR - дишане, SpO2 - Наситеност, BPM - Пулс, Температура - 
Температура, BP - Кръвно налягане): 

 
- „News“- Унифициран индикатор, който служи като обща преценка за състоянието на пациента, въз 

основа на стойностите на жизнените показатели. 
 

- „Риск от влошаване“ - % представяне на риска от влошаване на състоянието на пациента, въз 
основа на техните жизнени показатели и техните тенденции в развитието. 

 

- Нивото на батерията на медицинските и комуникационни устройства. 
 

-Над всеки пациент има оцветен индикатор ,   Показаният цвят зависи от 
състоянието на влошаване на жизнените показатели. 

 
- За да наблюдавате конкретен пациент, щракнете върху неговото име с мишката. След това ще се 

отвори „Екранът за наблюдение на Nightingale на избран пациент“. 

 
Управление на пациентите 

 
Това меню съдържа наблюдаваните пациенти, както и тези, които са били под наблюдение в 
системата, но вече не са. Изберете „Управление на пациента“ от менюто. 
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На отварящия се екран можете да потърсите пациент, като приложите един или повече филтри и 
натиснете бутона „Филтър“. 

 

За да видите списък с всички пациенти, щракнете върху бутона „Покажи всички“. 

За да видите само пациентите под наблюдение, щракнете върху „Наблюдаван“. 

За всеки един от пациентите се показва следната информация: „Идентификационен номер на 
пациента:“ (генериран автоматично от системата), Име, Дата на раждане, Пол, Имейл, Номер на 
мобилен телефон, Адрес, Град, Държава, Състояние (Това поле показва дали даден пациент е под 

наблюдение или не         , (цветът се определя от изчисленията на системния риск, когато 

пациентът е приет или свален от наблюдение ) 

За да получите допълнителна информация относно конкретен пациент, изберете стрелката до 
пациента. Изберете сесията (наблюдение), която искате да видите с мишката, за да видите 
наличните опции с тази сесия (Наблюдение, необработени данни, експортиране, идентифицирани 
патологии, доклад за преглед, заключение, напишете доклад, известия за опасност, прекъснете 
връзката, промяна ). 
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- “ID”- номер на сесия; „От дата“ - Датата на започване на сесията; „До дата“ - Датата на завършване 
на сесията; „Mac адрес“ - Физическият адрес на устройството; „Опции на устройството“ - Брой ЕКГ 
проводници; „Работен режим“ - Методът, който устройството използва за изпращане на данни 
(Предаване в реално време, Предаване на всеки 2 минути); „Приоритет“ - Отдава се от системата въз 
основа на общото състояние на пациента, когато той/тя е приет .; „Риск“ - отпуска се от системата въз 
основа на общото състояние на пациента, когато той/тя е приет .; „Статус“ – Показва коя сесия на 
пациента е активна (пациентът е под наблюдение). 

 

Опции за сесия за наблюдение 

Наблюдение 

Опцията „Наблюдение“ води до „ICU екрани“ за наблюдение на пациенти 

 
Необработени данни 

 
Когато избирате опцията „Сурови данни“, ще се отвори екран, където можете да разгледате 
подробно записаните ЕКГ графики и жизнените показатели. Можете да стигнете до същия екран, 

като натиснете една от иконите  или  на екраните на наблюдение 

щ 

- За да преминете през данните, изберете дата, час и обема на периода на наблюдение (15 или 60 
минути). Натиснете бутона „Зареждане“. Използвайте стрелките, за да преминете към следващия 
или предишния период. 
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- Ако искате да отразите патологиите в дадена лента: От падащото меню „Патологии“ изберете 
съответната патология (за всяка лента могат да бъдат избрани множество патологии). 

 

Запишете патологията, като натиснете  бутон. Когато определена патология вече е записана за 

лента, иконата се променя на  
 

Патологиите заедно с лентата се записват в „Открити патологии“ и „Напишете доклад“. 
 

 

- За по-подробен анализ на необработените данни можете да използвате помощните инструменти 
от менюто в горния десен ъгъл. 

 

 
 

- За да експортирате необработени данни, получени от измервателните сензори за дадена лента, във 

формат Excel, натиснете бутона  

- За да отпечатате съответната лента, използвайте  бутона 

- За да експортирате жизнените показатели на пациентите за период на наблюдение, натиснете 

бутона 

 

Експорт 
 

Избирането на опцията „Експорт“ ще ви позволи да експортирате голяма част от наблюдаваните 
параметри в таблична форма (формат Excel) по време на наблюдение на пациента. 
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Преглед на доклада 
 

Тази опция предлага възможност за графично (pdf формат) проследяване на развитието на 
наблюдаваните параметри по дата. - От падащото меню „Дата“ изберете дата, за която искате да 
получите графично представяне на някакъв параметър. От падащото меню „Типове“ изберете 
параметър (възможно е да изберете повече от един параметър едновременно), който искате да 
наблюдавате. Натиснете бутона „Преглед“. Използвайте предоставените инструменти за формат, за 
да: увеличавате, намалявате графиката; запазете графиката във формат pdf; за да отпечатате 
графиката 

 

 
 

 

Открити патологии 
 

Тази опция ви дава възможност да анализирате откритите патологии, намерени и добавени към 
опцията „Сурови данни“. Оттук е възможно да се изготви заключение, което на по -късен етап може 
да бъде прегледано от назначения лекар. Опциите „Открити патологии“ и „Напиши доклад“ са 
взаимосвързани. Всички промени, направени в една от двете опции, се отразяват и в двете. 

 
Писане на доклад 

 
Тази опция ви предоставя възможността да генерирате заключение от проведеното наблюдение. 
„Писане на доклад“ и „Открити патологии“ са две взаимосвързани възможности. Всяка промяна, 
направена в една опция, се отразява и в двете. - От падащото меню „Избор на заключение“ изберете 
дали ще създавате или не ново заключение или ще добавяте или редактирате едно от вече 
съществуващите заключения на пациента. - От падащото меню „език“ изберете език, на който да 
запазите отчета. 
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- В полето „Диагноза“ въведете диагнозата на пациента. Полето „Диагноза“ се попълва автоматично 
в полето „Диагностика“ в раздела „Диагностика и терапия“ при добавяне на пациент за наблюдение. 
Поставете отметка в квадратчето „Диагностика“, ако искате полето да присъства в заключението. 

 

- В полето „Терапия“ попълнете предписаната терапия за пациента. Полето „Терапия“ се попълва 
автоматично от „Терапия“ в раздела „Диагностика и терапия“ при добавяне на пациент за 
наблюдение. Поставете отметка в квадратчето „Терапия“, ако искате полето за диагностика да 
присъства в заключението. 

 

- Изберете, с квадратче за отметка, кои параметри бихте искали да присъстват в заключението. За 
някои от избраните параметри изберете конкретна стойност от падащото меню. 

 

 

- От падащото меню „Добавяне на патология“ изберете една или повече патологии. Избраните 

патологии ще бъдат записани в полето „Заключения“. 
 

- Всички записани патологии от менюто „Сурови данни“ са графично представени в заключението. 
Ако искате да премахнете един или повече от тях, изберете „X“ в горния десен ъгъл. 

 

 
 

- Графично представяне на измерените параметри може да се добави към всяко заключение. 
Поставете отметка в квадратчето на съответния параметър, който искате да го добавите към 
заключението. 
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- За да създадете заключение, натиснете бутона „Създаване на заключение“. 
 

- Ако сте редактирали заключение, можете да промените предишните редакции в него, като 
натиснете бутона „Запазване на промените“. 

 

- Изготвеното заключение може да бъде изпратено на пациента, лекаря или може да бъде 
изтеглено в pdf формат с помощта на следните бутони. 

 
Изводи 

 
Тази опция позволява всички създадени заключения да бъдат изследвани за конкретен пациент. 
Представянето на заключението е в pdf формат. За да разгледате дадено заключение, кликнете 
върху него с мишката. Ако искате да редактирате заключение, трябва да го отворите от менюто 
„Открити патологии“ или „Напишете доклад“. 

 
Сигнали за опасност 

 
Тази опция ви позволява да отворите „Екран на Nightingale“ за наблюдения на пациентите. 

 

По този начин можете бързо да разгледате „Известията News“, „Кардиологичните известия“, както 
и графичните и цифрови изображения на жизнените показатели. Тази опция не е налична за 
пациенти, които не са под наблюдение. 

 
 

Промени 
 

Тази опция ви дава възможност да променяте данни, свързани с пациент, след като бъдат поставени 
под наблюдение. За да запазите промените, които сте направили в раздела „Диагностика и 
терапия“, натиснете бутона „Запазване“. 

 
Аларми и известия 

 
От менюто изберете „Аларми и известия“. Екран с всички известия за пациенти се зарежда само за 
пациенти, които в момента са под наблюдение или които са били наблюдавани в даден момент в 
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миналото. Всяко едно от изведените известия за даден пациент в това меню също се показва на 
екраните за наблюдение за конкретния пациент. 

 

 

 

 

 

Системата поддържа два вида известия: 
 

- „Уведомления за риск и влошаване на състоянието на пациента“ – Тези известия се генерират, 
когато един от следните параметри излезе извън предварително определените си граници. 
- „Кардиологични известия“ - Тези известия се генерират, когато една от стойностите на ЕКГ на 

даден пациент излезе извън предварително зададените диапазони. 
Ако се появи известие, се очаква наблюдателят да оцени сигнала и да предприеме необходимите 
действия. 
В полето „Препоръчително действие“ в падащото меню, както и в двата вида известия, се показват 
типовете действия, които наблюдателят може да предприеме. След като изберете действие от 
падащото меню и го потвърдите, известието ще бъде изтрито от „Аларми и известия“ като 
предприето действие и записано в екрана за наблюдение на конкретния пациент. Изведените 
известия в това меню също могат да бъдат обработени (предприети действия) от екраните за 
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наблюдение за конкретния пациент. Същото известие се изтрива автоматично от менюто „Аларми и 
известия“ 

 

-  - Тази икона ви дава бърз достъп до менюто „Необработени данни“ по време на поява на 

известие за този конкретен пациент. 

-  Когато изберете идентификационния номер пред името на пациента, получавате бърз достъп 
до данните, въведени при приемането на пациента. 

-  Изборът на име на пациента ви дава бърз достъп до екрана за наблюдение (екран на славей) на 
този конкретен пациент. 

-  Когато изберете „GSM“ или „Телефон“ за конкретен пациент, можете да се свържете директно с 
тях (за това трябва да е свързан телефон към системата). 

 

Ново устройство 
 

От това меню можете да добавите устройство, което ще се използва за измерване на жизнените 
показатели и ЕКГ. Менюто е достъпно (видимо) само за потребители, които са регистрирани с 
административни права в системата! Изберете „Ново устройство“ от менюто. 

 

 



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Page 36 / 63 

 

 

 
 

Попълнете всички полета - всички полета са задължителни! Натиснете бутона „Запазване“. 
 

Устройството може да бъде свързано с пациент само когато полето „Състояние на устройството“ е 
маркирано като: „В склад“. 

 

Когато се приписва на състояния „Функциониране“ и „В склад“, устройството няма да се вижда в 
полето „Устройства“ (намира се в раздела „Диагностика и терапия“), когато се добави нов пациент 
или започне нова сесия за наблюдение върху пациент, който вече е добавен към системата. 

 
Не можете да добавите устройство, което има съществуващ Mac адрес в системата. 

 

Списък на устройствата 
 

В това меню можете да видите всички добавени медицински устройства в системата. Менюто е 
достъпно/видимо само за потребители, които са регистрирани с административни права в 
системата! От менюто изберете „Списък на устройствата“. Всички устройства, добавени понастоящем 
към системата, ще бъдат заредени 
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За да намерите устройство по -лесно, можете да използвате филтрите, които се отнасят за него. За да 
видите пълния списък с устройства, натиснете бутона „Покажи всички“. Ако искате да промените 
данните, свързани с конкретно устройство, намерете устройството, натиснете стрелките и след това 
изберете бутона „Промяна“. 

 

 
За да запазите промените, натиснете бутона „Запазване“. 

 
Акаунти 

 
В това меню се създават потребителски акаунти, които ще работят със системата. Менюто е 

достъпно/видимо само за потребители с административни права в системата! От менюто изберете 
„Профили“. 
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Използвайте раздела „Регистрационен формуляр“, за да добавите нов потребител към системата. 
- Попълнете всички полета според изискванията 
- Натиснете бутона „Запазване“, за да създадете нов потребител В дясната страна на екрана са 
показани всички потребители, които имат достъп до системата. 
- Чрез падащото меню „Медицински център“ можете да филтрирате регистрираните потребители 
според медицинския център, в който се намират. 

 
 

Бърз преход между екраните за наблюдение 
 

Във всеки един от екраните за наблюдение и менюто „Аларми и известия“ можете бързо да 

превключите към друг различен екран за наблюдение, като използвате иконата   в горния ляв 
ъгъл на екрана. 
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Табло за наблюдение Nightingale 
След като отворите менюто, всички пациенти, поставени под наблюдение, ще бъдат заредени. 

 

За всеки пациент се показва следната информация: 
- Име на пациента 
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- „News скала“ - Представлява обобщен показател за общото състояние на пациента въз основа на 
следните жизненоважни показатели: 
- „Риск от влошаване“- Представлява вероятността здравето на пациента да се влоши, което се 

изразява в %въз основа на всяка промяна, която може да настъпи в жизнените показатели. 
- Активност на пациента 
В зависимост от стойностите на критичното ниво за жизнените показатели, наблюдавани при 

пациент, профилът им се оцветява съответно: 
 

 

Наблюдение на конкретен пациент 
 

За да разгледате цифровото и графично представяне на следните жизненоважни показатели в 
реално време, щракнете върху името на пациента с мишката. 

 

 
 

За да следвате показателите на конкретен пациент на цял екран, щракнете върху една от графиките с 
мишката (за да се върнете към списъка, съдържащ всички пациенти, натиснете бутона „НАЗАД КЪМ 
СПИСЪКА НА ПАЦИЕНТИТЕ“). 
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В горната част на екрана има числово представяне на наблюдаваните жизнени показатели и ги 
показва в реално време. Цветовете на параметрите съответстват на критичното им ниво. 

 
Всеки един от параметрите се показва графично в реално време. Цветовете на графиките 
съответстват на критичното ниво на техните стойности за съответния параметър. Преместете курсора 
на мишката по графиката, ако искате да разгледате числово изражение на параметъра в съответния 
интервал от време, който искате да видите. 

 

В горния десен ъгъл на графиката е показана текущата стойност на наблюдавания параметър. 
Стрелките отразяват тенденцията на развитие на съответния им параметър. 

 

Известия и сигнали 
 

В горната част, до името на пациента, е параметър, отразяващ броя на известията за този конкретен 
пациент. Известията са свързани с критични стойности за следните параметри. За да видите 
известията за конкретен пациент, кликнете върху номера над името на пациента. 
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За всяко известие се показват неговият приоритет, причина за възникване и дата и час на 
възникване. Очаква се за всяко уведомление наблюдателят да анализира причината за възникването 
му и да предприеме необходимите действия. Налични са следните действия: 

 

 

 

- Наблюдателят приема за преглед, като натисне бутона „Приемам“. 
 

1. Очаква се, че ако наблюдателят реши да измери конкретен параметър на място, той ще запише 
неговата стойност. 

2. От падащото меню „ALARM FOLLOW-UP ACTION“ те трябва да изберат действие според 
състоянието на пациента и неговото мнение. 

3. За да натиснете бутона „APPROVE“, с който потвърждават действието си. 
4. Ако наблюдателят реши, че известието не представлява риск, той може да го отхвърли, като 

натисне бутона „ОТХВЪРЛЯНЕ“ (или изберете „Отхвърляне/Изтриване“ чрез менюто „АЛАРМЕНТНИ 
ДЕЙСТВИЯ“) 

- Наблюдателят може да реши да препрати прегледа, като натисне бутона „НАПРЕД“. 
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От списъка, който ще се появи, когато наблюдателят натисне бутона „НАПРЕД“, могат да изберат 
на кого да препратят известието и да натиснат бутона „ИЗПРАТИ“. За да прегледате всички получени 

известия за конкретен пациент, изберете или  (в зависимост от избрания 
изглед на екрана) 

 
 

Други възможности 
За всеки пациент наблюдателят може да попълни въпросник, свързан със състоянието на 

пациента. За да направите това, отворете менюто „Въпросник“. 
За всеки отделен пациент наблюдателят може да направи измервания на място с пациента и да 

запише техните стойности. 
За всеки пациент, наблюдателят може да калибрира системата, за да ги информира със звук или 

вибрация, когато един от параметрите излезе извън предварително определените си диапазони. 
Спирането или възпроизвеждането на тези известия не означава, че наблюдателят няма да ги 
получи, когато техните стойности се определят като критични и по този начин ще бъдат и трябва да 
бъдат предприети действия! 

 

 
Спиране на известия 
пускане на известия 
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4. Включване на комуникационното устройство(мобилен телефон) 
 

Включете комуникационното устройство на системата ЧЕКПОЙНТ КАРДИО с дълго натискане на 
бутона за захранване. Мобилното устройство ще се стартира автоматично и трябва да видите 
следния екран. Това съобщение потвърждава, че сензорите са добре прикрепени и изпращат 
данните на сървъра. 
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Ако видите съобщение „Вашето сърце е онлайн“, можете да наблюдавате виталните си показатели, 

като натиснете бутона „Табло за управление“ 
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Статистическата информация може да бъде проверена чрез натискане на бутона „Отчет“ 
 

 
5. Мониторинг на пациентите 

Медицинско устройство изпраща данните до комуникационното устройство чрез BLE връзка. 

Стойностите на жизнените параметри се появяват на екрана 5.8 ”. Налична е и статистическа 

информация за различните периоди от време. Суровите данни на всички сигнали се прехвърлят на 

файловия сървър, където могат да бъдат показани, съхранявани и достъпни за допълнителни 

анализи. 

След поставянето на сензора и устройството , отворете тестовата страница за наблюдение на 

Чекпойнт Кардио и проверете дали всички кабели са технически правилни. Когато сте сигурни, че 

всичко е правилно свързано и на екрана на комуникационното устройството е написано „Вашето 
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сърце е онлайн“, можете да наблюдавате всички параметри, като отидете в главното меню и 

натиснете „име на пациента“ 
 

Всички валидни канали се използват за откриване на СЪРЦЕВАТА ЧЕСТОТА във входния ЕКГ сигнал. 

QRS комплексите и съответните им Rmax, времевата марка на максимална амплитуда QRS, се 

локализират чрез провеждане на така наречения специален метод за скорост и специален сигнал за 

скорост SV за откриване на наклон на QRS и използване на специфичен набор от адаптивен праг на 

биене. 

Хилберт Трансформата има особена характеристика да произвежда нулево пресичане при 

положение на пикови стойности. Сега според нулева точка на пресичане кръстосано позициониране 

на R пикове са открити места за откриване на ПАУЗА. 

Устройството CPC3 / CPC12 открива ST анализи. 

Устройството не измерва AF и VF. 

6. Система за автоматично подаване на сигнали и отчитане на физиологични параметри на 

пациента. 

Системата, прилагана в настолното приложение за CPC за следване на физиологични параметри, се 

основава САМО на стандартизиран стандарт за поддръжка на решение за ранно предупреждение - 

NEWS 2. 

NEWS2 е най-новата версия на Националния рейтинг за ранно предупреждение (NEWS), произведен 

за първи път през 2012 г. и актуализиран през декември 2017 г., който се застъпва за система за 

стандартизиране на оценката и реакцията при остро заболяване. 

NEWS2 получи официално одобрение от NHS England и NHS Improvement, за да се превърне в 

системата за ранно предупреждение за идентифициране на остро болни пациенти - включително 

тези със сепсис - в болници в Англия. 

6.1. Графиката на клиничните наблюдения на NEWS 

За да се улесни стандартизирания и унифициран подход за записване на данни за жизненоважни 

показатели, е разработена цветна клинична диаграма (диаграма NEWS) за използване в NHS за 

записване на рутинни клинични данни и проследяване на клиничното състояние на пациента. Това е 
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широко разгърнато. Целта на тази система за проследяване е да предупреди клиничния екип за 

всяко нежелано клинично влошаване и да следи клиничното възстановяване. 

NEWS трябва да определят спешността и мащаба на клиничния отговор. 

Достъп до NEWS екран за наблюдение 

➢ От екрана на таблото избирате Nightingale опцията за наблюдение 

➢ След избора влизате в NEWS 2 екрана за наблюдение 

6.2 NEWS 2 Оформление на екрана за наблюдение: 
 
 

 

6.3. Дефиниция на сигнали и прагове: 

Към всеки параметър се разпределя оценка, докато се измерва, като величината на резултата 
отразява колко изключително параметърът варира от нормата. След това резултатът се сумира и се 
повишава с 2 точки за хора, които се нуждаят от допълнителен кислород, за да поддържат 
препоръчителното си насищане с кислород. Вижте снимката по-долу: 

 
Сигналите и съответните стойности се показват според стандарта NEWS са, както следва: 

 

- NEWS 0 в зелено 

- NEWS 1 в жълто 

- NEWS 2 в оранжево 

- NEWS 3 и повече в червено 

- 
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6.4 ПРАГОВЕ И ЗАПУСКАВАЩИ СИГНАЛИЗАЦИИ (вижте диаграмата по-долу): 

 
Сигнали за клиничен отговор съгласно стандарта NEWS 2: В таблицата по-долу е показано последващото 

действие за реакция на клиничен сигнал, което се разгръща в системата CPC3/ CPC12 модел на медицинско 

устройство и се показва на медицинските оператори 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Честотата на наблюдение на медицинско изделие Модел CPC3/ CPC12 винаги е в режим на 

непрекъснат мониторинг на жизнените показатели. 

 
 

 
6.5. Тип сигнали 

Издаваме три вида сигнали: 

 Предупредителни сигнали 

Обикновено се издава в отговор на нов или недостатъчно разпознат проблем с безопасността на пациента с 

потенциал да причини смърт или тежка вреда. Ние се стремим да издаваме предупредителни сигнали 

възможно най-скоро, след като разберем за проблем и установим, че доставчиците на здравни услуги могат 

да предприемат конструктивни действия, за да намалят риска от увреждане. Предупредителните сигнали 

изискват доставчиците на здравни услуги да се споразумеят и да координират план за действие, вместо 

просто да разпространяват сигнала до персонала на първа линия. 
 

- Сигнали за ресурси 

Обикновено се издават в отговор на проблем с безопасността на пациентите, който вече е добре известен, 

или защото е бил издаден по-ранен сигнал за предупреждение, или защото се отнасят до широко 

разпространен проблем с безопасността на пациентите. Сигналите за ресурсите се използват, за да се 

гарантира, че доставчиците на здравни услуги са запознати с всички съществени нови ресурси, които ще 
помогнат за подобряване на безопасността на пациентите, и да поискат от доставчиците на здравни услуги да 
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планират прилагането по начин, който гарантира устойчиво подобрение. Посочените ресурси обикновено са 

разработени от национални органи, професионални организации или мрежи. 

 

 Сигнали по директива 

Обикновено се издава, защото е разработено и тествано конкретно, дефинирано действие за намаляване на 

вредата до степен, в която то може да бъде универсално прието, или когато подобряването на безопасността 

на пациентите разчита на стандартизация (всички доставчици на здравни услуги променят практиката или 

оборудването, за да бъдат съгласувани помежду си ) до определена дата. Докато повечето сигнали ще се 

отнасят до проблеми с безопасността на пациентите, ние също така издаваме сигнали, които са насочени към 

подобряване на местните системи и процеси за подобряване на безопасността на пациентите. 

 
Отказ от отговорност: Всички настройки за предупреждение, тип предупреждения и правила на 

системата за предупреждение са в съответствие със стандарта NEWS 2, тъй като това е единственият признат и 

одобрен от медицината стандарт за наблюдение на пациенти в болнични и амбулаторни условия. 

 
6.6 Настройки за предупреждение. 

Във всички модели CPC медицински изделия има опция за промяна на настройките за предупреждение и за 

тяхното коригиране, за да могат медицинските специалисти да имат по -голяма свобода при определяне на 

праговете за жизненоважни параметри на пациента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
От екрана на отделния пациент активирайте бутона „ALERT PRESET“. След това ще бъдете пренасочени към 

екрана “Alert preset” “, откъдето можете да регулирате всеки от отделните параметри. 

 
Отказ от отговорност: Всички предварително зададени предупреждения биха променили системата за 

предупреждение и начина, по който тя следва жизнените параметри на пациента. В този случай оценката за 

предупреждение също ще бъде променена и вече няма да е съвместима с NEWS. 

Предварително зададените 

стойности на алармата могат 

да се променят за всеки 

пациент от индивидуален 

екран 
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Резултатът за влошаване може да се наблюдава на началния екран, като щракнете върху раздела „Преглед на 

пациентите“/“Patients Overview.”. Подробните стойности и историята на наблюдението са достъпни, като 

щракнете върху рамката на всеки отделен пациент. 
 

 

 

 
Стойности са достъпни, като щракнете върху името на пациента 



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Page 53 / 63 

 

 

 
 
 

 

Известия и 

Настоящо състояние на 

влошаване и тенденции 

аларми 

Стойности на витални 

параметри 

История на 

влошаването 
Всеки сигнал може да се наблюдава директно, като щракнете върху номера 
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Натиснете “Patient management” 

Изберете желаната сесия 

ЕКГ данните и автоматичните 

анализи могат да се наблюдават 

чрез щракване върху Report review 

The doctor’s conclusion can 

be written by clicking “Write 

conclusion” 

Натиснете “Disconnect button” и 

ще се покажат датата и часът за 

закрита сесия 

 
 

 
7. Деактивиране на устройството и отстраняване на устройството от пациента 

 

 

 

 

За да премахнете ЕКГ лепенката от пациента, моля, първо отстранете електродите от тялото на пациента и 

след това извадете електрода от пластира, като държите копчето на електрода с едната ръка и дърпате 

внимателно електрода с другата. Моля, не дърпайте ЕКГ лепенката. Това значително ще съкрати живота на му. 

Свалете устройството от пациента и го почистете със спирт – деактивирайте пациента от тестовата програма за 

наблюдение – изберете опцията за редактиране. На името на пациента се отваря прозорец с данните за 

 
 

ЕКГ лентата 
може да бъде 
съхранена в 
окончателния 
заключителен 
документ, като 
щракнете върху 
иконата на 
папката. 

Аритмия 
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пациента. Отворете страницата „Device“, изберете подменюто с номерата на устройствата и отгоре изберете 

опция „Choose“, след това „Record“. Пациентът е деактивиран. 

 
8. Зареждане на устройството 

Модел на медицинско устройство CPC3/ CPC12 се захранва от акумулаторна LiPo батерия в 

батерията. Капацитетът е 1200 Mah при 3,7 V със сертификат CE. Батерията трябва да се зарежда с 

кабел USB A към USB A мъжки, прикрепен към стандартния CE пазарен USB адаптер за 5V. 

Адаптерът в комплекта може да бъде свързан към електрическата линия с 110 – 250 V. Батерията 

може да се зарежда от всяко зарядно устройство с 5V напрежение и 0.5A ток. Връзката е чрез 

стандартен USB A кабел от двете страни. Зарядното устройство трябва да има CE маркировка. 

Светодиодите започват да мигат от един до 4 и всички стават стабилни, когато батерията е напълно 

заредена. Състоянието може да се провери с натискане на бутона 
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9 Поддръжка и почистване на устройството 
 

Най-добре е да почистите устройството и лепенката си преди всеки преглед. Използвайте мека 

памучна кърпа и 70% алкохол. Избършете внимателно, без натиск. Обърнете внимание на релефните 

части. Когато бършете страничния панел на устройството, бъдете особено внимателни, за да се 

запази от течност кабела и изхода. 

ЕКГ сензора и SpO2 сензорният кабел могат да бъдат почистени с водороден прекис 3% или 

изопропилов алкохол 70%. Никога не поставяйте оксиметъра в съд с високо налягане и никога не 

поставяйте сензора директно в течност 

10. Правилно изхвърляне на продукта 

Това се отнася до отпадъчното електрическо и електронно оборудване. Прилага се в ЕС и други 

европейски страни, които събират отпадъци отделно. Този символ върху продукта или в 

придружаващата литература показва, че продуктът не трябва да се изхвърля в ежедневните 

отпадъци. CPC12 трябва да се рециклира, за да се избегнат евентуални щети на околната среда или 

човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци и да се насърчи повторната употреба 

на материали и ресурси. Ваша отговорност е да изхвърляте устройството отделно от битовите 

отпадъци, когато то вече е неизползваемо. За тази цел върнете CPC12 на производителя, като го 

изпратите на посочения по-долу адрес. 

11. Отстраняване на проблеми 

Ако на комуникационното устройство се появи съобщение „Разкачено устройство“ и мига зелената 

светодиода на медицинското устройство, моля проверете дали устройството е сдвоено правилно. 

Натиснете 10 пъти върху бутона „заключване / отключване“ и ще се появи списъкът с най-близките 

устройства със blue tooth. Пред реда с името на устройството трябва да видите звезда. 

12 Съхранение на продукта и експлоатационни условия 

Условия за околната среда: 

Работна температура: 5 ℃ ～ 40 ℃ 

Температура на съхранение: -20 ℃ ～ 55 ℃ 

Влажност: ≤80%, без конденз при работа 
≤93%, без конденз при съхранение. 

Спецификации на устройството 
 

 МЕДИЦИНСКО УСТРОЙСТВО  

Размери: 57mm х 57mm х 13mm 

Тегло: 0.015 kg 
Време на работа: 48 h 

Мощност: От батерията 1200 mah. 

Консумация на енергия: 0.1 W 

Бутон за събитие: Да 
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Памет за съхранение 7 дни 

БАТЕРИЯ 

Размери: 56mm х 59mm х 16mm 

Тегло: 0.040 kg 

Зарядно устройство: Автоматично превключване 110 -240 VAC (външен 
адаптер) 

Мощност: Вътрешна батерия 3.7 V 

Бутон за проверка на 
захранването: 

Да 

 ЕКГ  

Канали (два пластира) 3(NHEB), 12(WILSON) 

ЕКГ кабел Сензор за многократна употреба 

Честота на извадка 250 Hz 

Откриване на канали Да 
Честота на дишане Да 

 SPO2  

Диапазон: 70 до 100 % 

Точност: 3% Тестван с CO-OXIMETRY и проверен чрез клинични 
изследвания 

Точност при движение: 4% проверен чрез клинични изследвания 

Сензор: Ушна сонда 
Aларма: Не 

 Температура  

Диапазон: 34 – 43 Deg C 

Точност: 0.05 Deg C 

Сензор: Arm 

Кръвно налягане 
Неинвазивно кръвно налягане 10 % точност 

 Пулс  

Диапазон 30 – 260 удари в минута 
 

 

Предупреждения и предпазни мерки 
 

 

 

Чекпойнт Кардио е устройство за наблюдение на жизнените параметри на човешкото тяло. 
Основната му цел е да помогне на медицинските специалисти да наблюдават своите пациенти. 
Чекпойнт Кардио не може да замени медицински прегледи и консултации! 

 

 

Устройството не е класифицирано като водоустойчиво. Не използвайте устройството във влажна 
среда като: дъжд, бани, душове и други места, където водата може да достигне до устройството. 
Устройството работи нормално при изпотяващи се пациенти. 

 

 

Устройството не е защитено от дефибрилатор, не използвайте с не имплантиран дефибрилатор. 
Безопасност - Извадете електродите, проводниците на пациента и рекордера от пациента преди 
дефибрилация. 

 

 

 

Устройството не е предназначено за бебета с тегло под 10 кг 
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Не позволявайте Чекпойнт Карио устройството да се намокри - течностите могат да причинят 
сериозни повреди. 

  

Не съхранявайте Чекпойнт Кардио на мръсни и прашни места, за да предотвратите повреди. 

  

Предпазвайте устройството ви от падане, хвърляне и чупене. 

 
Устройството може да се повреди, ако е изложено на магнитни полета. Не позволявайте да стои 
дълго в такива полета. 

 Не излагайте устройството си на висока или ниска температура. Това може да съкрати живота на 
батерията или да разтопи някои пластмасови елементи. Когато средата, в която се намира 
устройството, се промени от ниска към висока температура, то може да се намокри и това може 
да повреди електронните платки. 

  

Не използвайте корозивни материали или почистващи препарати за почистване на устройството. 

 Не боядисвайте устройството. Боите могат да залепят подвижните части и да доведат до грешки 
в работата на устройството. 

 Не отваряйте устройството самостоятелно и не позволявайте на неквалифицирани хора да 
правят това. Устройството съдържа малки части, които могат да бъдат счупени, както и самото 
устройство. 

 Винаги носете Чекпойнт Кардио в неговата чанта, за да осигурите правилната му работа. Чантата 
е проектирана да гарантира най-добрата защита на вашето устройство. 

 В системата няма компоненти, обслужващи потребителя. Оторизираният сервизен персонал 
трябва да извърши всички вътрешни проблеми за отстраняване на неизправности и поправка 
или подмяна, използвайки само части и аксесоари, одобрени от CheckPoint R&D. 

Периодично проверявайте всички съединителни кабели за повреди. Не използвайте 
оборудването, ако целостта на тези елементи е съмнителна. 
Само хората, които са квалифицирани и компетентни и имат правилните познания относно 
закона за телемедицината, трябва да използват това устройство. 

  

Устройството не е предназначено да се използва с HF хирургично оборудване 

 Предаването чрез Bluetooth® може да бъде повлияно в различни среди, като стени, метални 
врати, мрежи от стоманена тел и MRI или CT среда и т.н. 

 Никога не поставяйте батерии на Чекпойнт Карио в отоплителни устройства като микровълнови 
фурни и други фурни или нагреватели. Батериите могат да се взривят при нагряване. Не 
разбивайте батерията на парчета. Внимавайте да не излагате батерията на външно налягане, 
защото това може да причини късо съединение и прегряване. 

  

Батерията може да се нагрява по време на зареждане. 

 Близостта до магнити, металотърсачи, електрически проводници с високо напрежение и 
електрически уреди като самобръсначки, четки за зъби и сешоари може да окаже временно 
влияние върху качеството на сигналите. 
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Прекомерното изпотяване, може да доведе до отпускане или отлепване на кабелите от тялото. 

 Неточните измервания на SpO2 могат да бъдат причинени от автоклавиране, 
стерилизиране на етилен оксид или потапяне на сензорите в течност може да доведе до 
неточни показания. 

 
Вътрескуларните багрила като индоцианиново зелено или метиленово синьо могат да причинят 
неточни показания на SpO2. 

 Измерванията на SpO2 могат да бъдат неблагоприятно повлияни в присъствието на горна околна 
светлина. 

  

Прекомерното движение на пациента може да причини неточни показания на SpO2. 

 Сензора за многократна употреба е предназначен за 100 изследвания. След този брой е 
възможно деградация или неизправност 

 Устройството не може да бъде свързано от хора с увреждания. Хора даващи грижи трябва да 
направят тази инсталация. 

 
 

Известие за отговорността 

Неспазването на условията, посочени в този документ, освобождава CheckPoint R&D от всякаква 

отговорност за безопасността, надеждността и работата на оборудването. Всеки оператор трябва да 

прочете това ръководство изцяло, преди да използва системата. Само оторизиран персонал може да 

извършва монтаж, модификация или ремонт на системата. Електрическото окабеляване трябва да 

отговаря на местните стандарти. Оборудването трябва да се използва в съответствие с 

предназначението му. 

Условия на гаранция 

CheckPoint R&D има опция, да поправи или замени част от продуктите си, които се окажат дефектни 

поради неправилна изработка или материали. Ремонтираните или заменени части / продукти ще се 

предоставят от CheckPoint R&D на база на обмен. Тази гаранция не покрива никакви повреди на този 

продукт, които са резултат от злополука, злоупотреба, погрешна употреба, природни или лични 

бедствия или неразрешено разглобяване, ремонт или модификация.ЧЕКПОЙНТ КАРДИО 

устройствата, продадени от CheckPoint R&D, са гарантирани за 24 месеца. Всички аксесоари, 

консумативи и материали за еднократна употреба са гарантирани за тридесет (30) дни. Тази 

гаранция обхваща само ремонт или подмяна на дефектни CheckPoint R&D продукти, както е 

посочено по-горе. CheckPoint R&D не носи отговорност и не покрива под гаранция всички разходи, 

свързани с грижата, обслужването и / или инсталирането на техните продукти. CheckPoint R&D няма 

да преустанови поддръжката на своите продукти, нито да остарее своите продукти, стига на пазара 

да се предлагат компоненти и продукти и да има разумно търсене от страна на клиентите за 

продуктите. 

Device Insulation Diagram 
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Декларация за EMC на производителя 
 

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии 

Това устройство е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или 
Потребителят на това устройство трябва да се увери, че се използва в такава среда 

 

Тест за емисии 
 

Compliance 
 

Електромагнитна среда - насоки 

 

RF емисии 
CISPR 11 

 
Група 1 

Това устройство използва радиочестотна енергия само за своята вътрешна 
функция. Следователно нейните радиочестотни емисии са много ниски и 
няма вероятност да причинят смущения в близост 
електронно оборудване. 

RF емисии 
CISPR 11 

Клас B 
 
 

 
Това устройство е подходящо за използване в домашни условия. 

Хармонични емисии 
IEC 61000-3-2 

Клас A 

Колебания на напрежението / 
трептене на емисиитеIEC 
61000-3-3 

 

Съответства 

 
 
 
 

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитен имунитет 

Това устройство Усилвател на Изображения е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. 
Клиентът или потребителят на това устройство Усилвател на Изображения трябва да гарантира, че се използва в такава среда. 

Тест за имунитет 
IEC 60601 
ниво на тест 

Ниво на съответствие 
Електромагнитна среда - 
ръководство 

Електростатично 
изпускане (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+ 6 kV contact (ECG Data) 
+ 8 kV air (ECG Data) 

+ 6 kV contact (ECG Data) 
+ 8 kV air (ECG Data) 

Подовете трябва да са дървени, бетонни или керамични плочки. 
Ако подовете са покрити със синтетичен материал, 
относителната влажност трябва да бъде най-малко 30%. 

Електростатично 
изпускане (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+ 8 kV contact SpO2, Temp 
+ 15 kV air SpO2 , Temp 

+ 8 kV contact SpO2, Temp 
+ 15 kV air SpO2, Temp 

Подовете трябва да са дървени, бетонни или керамични плочки. 
Ако подовете са покрити със синтетичен материал, 
относителната влажност трябва да бъде най-малко 30%. 

Честота на 
Мощност(50/60 Hz) 
магнитно поле 
IEC 61000-4-8 

 
3 A/m, 50Hz ECG 

 
3 A/m, 50Hz ECG 

Ако възникне изкривяване на изображението, може да се 
наложи позиционирането на това устройство за усилване на 
изображението по-далеч от източници 
на честотни магнитни полета или да се инсталира магнитно 

Female 
connector 

4.2 V 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

20 KOm 

Human 
Body 

A 

B 
Protective 
Resistors 

C 
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Честота на 
Мощност(50/60 Hz) 
магнитно поле 
IEC 61000-4-8 

 
30 A/m, 50Hz SpO2 Temp 

 
30 A/m, 50Hz SpO2 Temp 

екраниране. Магнитното поле на честотата на мощността трябва 
да се измерва в предвиденото място за монтаж, за да се 
гарантира, че тя е достатъчно ниска. 

 

 
 
 
 

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитен имунитет 

Това устройство е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или 
потребителят на това устройство трябва да се увери, че то се използва в такава електромагнитна среда. 

Тест за имунитет 
IEC 60601 ниво на 
тест 

Ниво на 
съответствие 

Електромагнитна среда – насоки 

 
 
 
 
 

Проведен RF 
IEC 61000-4-6 

 
 
 

 
150kHz-80MHz, 3V 
rms, 80% AM (1kHz) 
(6Vrms for ISM 
bands) 

 
 
 
 

 
1 Vactive 

 

 
Преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудванене трябва да се 
използва в по- голяма близост, до която и да е част от това устройство, 
включително кабели, от препоръчаното разстояние, изчислено от уравнението 
приложимо за честотата на предавателя 
Препоръчително разстояние 

 

𝒅 = 𝟏. 𝟏𝟔√𝑷 
  1 Vactive  

   𝒅 = 𝟏. 𝟐√𝑷    0,15 MHz to 80 MHz 

    
 

𝒅 = 𝟐. 𝟑√𝑷 80 MHz to 2.7 GHz 

   
Където P е максималната изходна мощност напредавателя във ватове (W) според 
производителя на предавателя и d е препоръчителното разстояние в метри (m) .b 

 
 

Излъчен RF 
IEC 61000-4-3 

 

80MHz - 2700MHz, 
3V/m, 80% AM 
(1kHz) 

 
 
 

 
10 V/m 

Сила на полето от фиксирани радиопредаватели, както е определено от 
електромагнитно проучване на обекта, трябва да бъде по-малко от съответното 
ниво във всеки честотен обхват.d 

 
Могат да възникнат смущения в близост до оборудване маркирано със следния 
символ: 

    

 
   . 

NOTE 1 At 80 MHz и 800 MHz, се прилага по-високият честотен обхват. 
NOTE 2 Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбциятаи отражението от 
структури, предмети и хора. 

ISM (индустриални, научни и медицински) принадлежи между 150 kHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 
13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. 

 

b Нивата на съответствие в честотните обхвати на ISM между 150 kHz и 80 MHz и в честотния обхват 
80 MHz до 2,5 GHz са предназначени да намалят вероятността мобилното / преносимо комуникационно оборудване 
може да причини смущения, ако неволно се внесе в зоните на пациента. Поради тази причина допълнителен фактор на 
10/3 е включен във формулите, използвани за изчисляване на препоръчителното разстояние за разделяне за 

предаватели в тези честотни диапазони. 
c Сила на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радио (клетъчни / безжични) телефони и мобилните радиостанции, аматьорски 
радиа, AM и FM радио излъчването и телевизионното излъчване не могат да бъдат предвидени теоретично с точност. За оценка на 
електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани радиопредаватели, електромагнитно мястоизследването трябва да се вземе предвид. Ако 
измерената сила на полето в мястото, в което се използва това устройство надвишава приложимото ниво за съответствие на RF по-горе, Това 
устройство трябва да се наблюдава, за да се провери нормалното ползване. Ако се наблюдават необичайни показатели, може да са необходими 
допълнителни мерки, като преориентиране или преместване на това устройство. 

 
d В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 1 V / m. 
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Символи и значения в етикета, изготвен в съответствие със стандарт EN 15223-1 
 

 

 

 

Фирмено лого 

Multiple Physiological 

Parameter Ambulatory 

Telemonitoring System 

Model CPC3/CPC12 

 

Име на продукта 

      2195 

Номер на 

нотифициращия 

орган 

 

 

 
Сериен номер 

 

 

Вижте ръководството 

за употреба / 

книжката 

 

 

 
Дата на производство 

 

 

Производител 

 

 

Пази сухо 

 

 

Баркод номер 

 

 

Тип BF приложени части 

 

 

Защитна земя 

 

 

Клас II оборудване 

 

 

 

Внимание IP22 
 

IP Декларация 

 

 

 
Без латекс 

 

 

 
Без PVC 

 
 
 

 

 

Безжична 

комуникационна 

технология Bluetooth 

Не йонизиращо 

излъчване - 

Устройство, 

включващо Bluetooth 

базиран RF 

предавател. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Захранване 
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Ограничение за 

влажност 

 
 

 

 

 
Температурен предел 

 


