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Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji 

Niniejsza instrukcja stanowi instrukcję obsługi systemu do całodobowego 

monitorowania ciśnienia krwi BI5000/BI5000B – holter ciśnieniowy ( dalej zwanego 

„BI5000/BI5000B” lub „Tele ABP”). Akcesoria i funkcje opisane w instrukcji mogą 

nie być skonfigurowane standardowo i część funkcji musi być wspomagana 

przypisanymi urządzeniami i oprogramowaniem. Należy sprawdzić listę akcesoriów i 

skontaktować się z dystrybutorem w przypadku wątpliwości. 

Przed rozpoczęciem pracy należy bardzo szczegółowozapoznać się z instrukcją w 

celu bezpiecznego  

i efektywnego korzystania z urządzenia , z uwzględnieniem wszystkich jego funkcji. 

Zaleca się przechowywanie instrukcji w pobliżu urządzenia w celu zapewnienia 

dostępudo niej  

w czasie obsługi. 

Niniejsza instrukcja może podlegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia. 

 

Ograniczona gwarancja 

Biomedical Instruments Co Ltd ( dalej zwana „BI”) zapewnia gwarancję przez okres 

dwóch lat na urządzenie BI5000/BI5000B oraz sześć (6) miesięcy na akcesoria do 

BI5000/BI5000B, chyba że określono inaczej. 

Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów , które zostaną uznane przez BI 

za zmodyfikowane lub uszkodzone z winy klienta , gdzie uszkodzenie było wynikiem 

zaniedbania lub wypadku, pożaru, powodzi, działania pioruna, nieprawidłowego 

użytkowania lub celowego działania, lub jeśli oryginalne etykiety identyfikacyjne 

zostały zagubione. Nasza firma nie ponosi w takich sytuacjach żadnej 

odpowiedzialności. 

Poza elementami gwarancji wyraźnie określonymi powyżej, BI nie udziela 

żadnych gwarancji , w tym dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub 

przydatności do określonego celu. Gwarancje wyraźnie określone zastępują 

zobowiązania i odpowiedzialność BI za uszkodzenia, w tym, ale nie tylko, 

powstałe  pośrednio lub  w związku z użytkowaniem lub działaniem 

produktów BI. 

Koszty wszelkich napraw produktów, które nie będą objęte gwarancją zostaną 

pokryte przez klienta. 

   

Biomedical Instruments Co., Ltd.
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Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 

Wszystkie serie produktów BI TeleABP są zgodne z wymogami dyrektywy 

dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC i posiadają oznakowanie  

  

 
Autoryzowany Przedstawiciel Europejski 

Shanghai lnternational Holding Corp. GmbH (Europe) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy 

 

Znaki handlowe  

 zarejestrowanym znakiem handlowym Biomedical Instruments Co Ltd. 

※Wszystkie nazwy firmowe oraz modele produktów lub nazwy występujące w tym 

dokumencie są znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym 

odnośnych firm. 

 

Prawo autorskie 

 

Biomedical Instruments Co Ltd. posiada wyłączne prawo autorskie TeleABP oraz 

niniejszej instrukcji obsługi. Kopiowanie , wyjątkowanie , przekazywanie w 

jakiejkolwiek formie części lub całości niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej 

zgody naszej firmy jest surowo zakazane ( dotyczy kopiowania elektronicznego , 

mechanicznego , fotokopiowania, nagrywania , etc). 

 
Producent 
Biomedical Instruments Co.,Ltd. 

Address: Room4C1, F2.6, Tianzhan Building, Tian’an Chegongmiao  

       Industrial Zone, Futian District, Shenzhen 518042, Chiny 

Tel: 0755-83733866  83904893    

Fax: 0755-83733566  83906817  

Marketing: sales@bi-biomed.com 

Pomoc techniczna: support@bi-biomed.com 

Strona www: www.bi-biomed.com   

EC REP 
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Rozdział 1. Wprowadzenie  

1.1 Krótkie wprowadzenie do systemu całodobowego monitorowania 

ciśnienia krwi 
System całodobowego monitorowania ciśnienia krwi to monitorowanie ciśnienia krwi 

w sposób ciągły w określonym czasie ( normalnieto 1-2 dni) z odpowiednia 

częstotliwością. Pomiar ciśnienia  krwi odbywa się w różnych okresach, w różnych 

warunkach co daje podstawy do postawienia precyzyjnej diagnozy. 

 

Ciśnienie krwi człowieka nie jest wartością stałą, ale zmienia się w pewnym zakresie 

w ciągu doby. Pomiar ciśnienia krwi w warunkach gabinetu lekarskiego jest o tyle 

niemiarodajny, że może wykluczyć pacjentów, których ciśnienie krwi wykazuje 

odstępstwa od normy w pewnych okresach w ciągu dnia . Ponieważ taki pomiar nie 

uwzględnia dobowych zmian ciśnienia, diagnoza może nie być właściwa lub 

postawiona zbyt późno. 

 

Przeprowadzanie 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi jest niezwykle ważne 

w przypadku pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem. Badania pokazują, że u 

połowy pacjentów z nadciśnieniem, którzy twierdzą, że ich ciśnienie jest właściwie 

kontrolowane, wartości ciśnienia krwi zmieniają się w ciągu doby. Ich ciśnienie 

wzrasta rano i/lub po południu, lub wzrasta w nocy. Zatem kontrolne badania 

ciśnienia nie są idealne. Z tego też powodu pacjenci z nadciśnieniem, którzy 

przyjmują leki i kontrolują ciśnienie cierpią na uszkodzenia nerek.  

24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi może pomóc pacjentom w uświadomieniu 

sobie  zasad i charakterystyki zmian ich ciśnienia krwi.  Dzięki temu, pacjenci 

mogą zażywać leki na nadciśnienie o krótkim, średnim lub długim terminie działania. 

Tak dobrane leczenie będzie odpowiednio regulować ciśnienie,a jednocześnie nie 

doprowadzi do uszkodzenia takich organów wewnętrznych jak serce, mózg, nerki. Z 

całą pewnością całodobowy monitoring ciśnienia krwi przewyższa kliniczny pomiar 

ciśnienia krwi. Stał się on ważną metodą oceny efektów leczenia nadciśnienia. 

W porównaniu z klinicznym lub domowym pomiarem ciśnienia krwi, całodobowe 

monitorowanie jest korzystniejsze ponieważ: 

(1) Eliminuje wpływ nieprzewidzianych zdarzeń podczas mierzenia oraz czynniki 

zakłócające, np. nastrój, aktywność fizyczna, palenie, picie i inne , 

Biomedical Instruments Co., Ltd.
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pokazującrzeczywiste ciśnienie; 

(2) Może zgromadzić więcej danych, które pokażą schemat zmian ciśnienia w ciągu 

całego dnia; 

(3) Może zwiększyć wykrywalność skuteczność leczenia nieznacznego nadciśnienia 

dzięki wczesnej diagnozie. We wczesnej fazie tej dolegliwości pacjenci mogą nie 

mieć żadnych objawów; 

(4) Może być wykorzystane do prowadzenia terapii farmakologicznej. W wielu 

przypadkach może być pomocne w ocenie efektów działania leków, w wyborze 

leków, dostosowaniu dawki i czasu przyjmowania. 

(5) Pomaga w ocenie uszkodzenia organów wewnętrznych ( szczególnie tych, na 

które nadciśnienie ma wpływ). W przypadku pacjentów cierpiących na nadciśnienie z 

przerostem mięśnia sercowego, dynamicznymi zmianami naczyniowymi i 

zaburzeniami funkcji nerek, wartości ciśnienia pomiędzy dniem a nocą różnią się 

zazwyczaj tylko nieznacznie. 

(6) Pomaga przewidzieć ewentualność wystąpienia choroby układu krążenia i udaru 

mózgu, który  zazwyczaj pojawia się przed świtem w wyniku nagłego skoku 

ciśnienia. 

(7) Całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi ma duże znaczenie w kwestii rokowań. 

W porównaniu ze zdrowymi pacjentami, u pacjentów zpodwyższonym ciśnieniem na 

przestrzeni doby notowana jest wyższa śmiertelność z powodu chorób układu 

krążenia . 

 

W przypadku następujących rodzajów nadciśnienia, jedynie na podstawie 

całodobowego  monitorowania ciśnienia krwi można postawić właściwą diagnozę. 

 

1. Nadciśnienie w efekcie białego fartucha 

 

Jest to nadciśnienie, które pojawia się w sytuacji pomiaru w palcówce medycznej ,a w 

warunkach domowych jest normalne. Sytuacja powtarza się za każdym razem. Ten 

rodzaj dolegliwości jest dość częsty, bo występuje u 15% pacjentów klinicznych. 

 

 

2. Nadciśnienie zamaskowane  

 

Biomedical Instruments Co., Ltd.
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Rodzaj nadciśnienia, w którym wartość mierzonego ciśnienia w warunkach 

klinicznych jest niższa niż standardowa, ale wartość zmierzona podczas 

monitorowania całodobowego jest wysoka ( 135/85 mmHg). Podaje się że 

częstotliwość występowania zamaskowanego nadciśnienia wynosi ok 10% całej 

populacji i ok 40% pacjentów leczonych na nadciśnienie. Pacjenci cierpiący na 

nadciśnienie zamaskowane powinni korzystać z całodobowego monitorowania 

ciśnienia. 

 

3. Nadciśnienie z porannym  skokiem 

 

W tym rodzaju nadciśnienia przeciętne poranne ciśnienie wynosi więcej niż 135 

mm/Hg. Można tędolegliwość podzielić na dwa typy . Pierwszy typ charakteryzuje 

się nagłym wzrostem ciśnienia wcześnie rano, ten drugi rodzaj cechuje stały wzrost 

ciśnienia rano i w nocy. Obydwa rodzaje są czynnikiem ryzyka w przypadku choroby 

układu krążenia. System monitorowania może zidentyfikować zarówno jeden jak 

idrugi rodzaj. 

 

4. Znaczne całodobowe zmiany wysokości ciśnienia 

 

Ten rodzaj nadciśnienia jest związany z wahaniami ciśnienia w ciągu dnia i nocy. W 

dzień pacjenci są aktywni , a nocą śpią. Wpływ mają również czynniki zewnętrzne 

( np. cykl sen-aktywność dzienna) oraz wewnętrzne ( np. zegar biologiczny). 

Specyficzne dobowe wahania ciśnienia to średnia zmiana wartości ciśnienia w ciągu 

dnia i nocy.Mimo, że dobowe wahania ciśnienia są normą w przypadku ludzi 

zdrowych i pacjentów z nadciśnieniem pierwotnym , niektórzy pacjenci z 

nadciśnienie szczególnym i nieliczni z nadciśnieniem pierwotnym mogą doświadczać 

poważnych zaburzeń dobowego rytmu ciśnienia tętniczego. 

 

5. Nadciśnienie wtórne 

 

Całodobowy rozkład różnych wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z ciśnieniem 

wtórnym może zostać zaburzony. To z kolei może wzmóc znacząco uszkodzenia 

organów wewnętrznych. W tym przypadku powinno się zastosować odpowiednio 

zaplanowane leczenie .  

Biomedical Instruments Co., Ltd.



BI5000/BI5000B ABP Instrukcja używania  

8 
 

 

6. Spadki ciśnienia 

 

Całodobowe monitorowanie ciśnienia jest  przydatne  nie tylko w kwestii 

diagnozowania nadciśnienia, ale również spadków ciśnienia. Spadki ciśnienia mogą 

spowodować zawroty głowy i omdlenia u ludzi starszych, którzy odczuwają 

zaburzenia autonomicznego układu nerwowego w pozycji stojącej, po posiłku lub 

kąpieli. 

Spadek ciśnienia ( hipotensja) dzieli się na hipotensję pierwotną i wtórną. Hipotensja 

pierwotna jest powszechna u kobiet, może ona wpłynąć negatywnie na jakość 

codziennego funkcjonowania. Nawet kilka incydentów pierwotnego spadku ciśnienia 

powinno być powodem do zastosowania leczenia długoterminowego, ponieważ 

pierwotne spadki ciśnienia prowadzą do zaburzeń naczyniowych. 

Hipotensja wtórna jest zazwyczaj wywoływana przez zwyczajne choroby i 

towarzyszą jej niebezpieczne objawy takie , jak omdlenia i zawroty głowy. W 

związku z tym  pacjenci potrzebują środków zapobiegawczych i leczniczych. 

Niewątpliwie całodobowe monitorowanie ciśnienia jest pomocne w diagnozowaniu 

wtórnej hipotensji. 

 

1.2 Krótkie wprowadzenie do całodobowego monitorowania ciśnienia 

tętniczego 
 

Holter ciśnieniowy i informacja na temat pozycji ciała. 

Holter ciśnieniowy BI posiada wyjątkową cechę, która może zapewnićpomiar 

ciśnienia w różnych pozycjach ciała osoby badanej. Ma to szczególne znaczenie dla 

badań klinicznych. Niektóre objawy nadciśnienia takie,  jak zawroty głowy, mdłości, 

ustanie czynności mózgu są spowodowane dynamicznym środowiskiem pracy lub 

innych sfer życia. Zatem, monitorowanie ciśnienia tętniczego pacjenta nie może być 

przeprowadzane w warunkach ciszy i spokoju. Najważniejsze jest to, że pacjenci, 

którzy noszą urządzenie monitorujące funkcjonują normalnie w domu i w pracy. 

Dane odzwierciedlają rzeczywiste dzienne ciśnienie tętnicze. Jest to pomocne dla 

klinicznej oceny stanu zdrowia. 

Różne pozycje ciała mają duży wpływ na ciśnienie tętnicze. Monitorowanie 

24-godzinne pokazuje, że ciśnienie krwi waha się w rożnych porach dnia. Jeśli 
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monitorowanie może jednocześnie pokazać pozycję badanego , pomoże to lekarzom 

w zdiagnozowaniu przyczyn wahania ciśnienia krwi, a następnie w odnotowaniu 

naturalnej zmiany lub wahania spowodowanego zmianą pozycji i ruchem. 

Dodatkowo, dane na temat ciśnienia tętniczego wraz informacją o pozycji mogą 

pomóc lekarzom w zdiagnozowaniu nadciśnienia ortostatycznego. Nadciśnienie 

związane z pozycją polega na tym,że ciśnienie jest wysokie w pozycji stojącej lub 

siedzącej, natomiast  normalne w pozycji leżącej. Nadciśnienie ortostatyczne 

występuje u 4.2% pacjentów z nadciśnieniem w kraju oraz u 10% jeśli chodzi o  

raporty zagraniczne. Nadciśnienie ortostatyczne charakteryzuje się tym, że nie 

występuje  

w normalnych warunkach i tylko okazjonalnie jest diagnozowane w badaniu 

lekarskim. Wzrost ciśnienia rozkurczowego oraz duże wahania będą widoczne w 

nadciśnieniu ortostatycznym i dodatkowo u pacjenta mogą wystąpić palpitacje, 

zmęczenie, napady senności, etc. W badaniu krwi, aktywność reninowa osocza przy 

nadciśnieniu ortostatycznym jest wyższa niż u zdrowych ludzi, 

a nawet u pacjentów z ogólnym nadciśnieniem. 

 

Zastosowanie 

Holter ciśnieniowy BI został zaprojektowany w celu wspomagania procesu 

diagnozowania. Lekarz może doradzić użytkowanie tego urządzenia według 

własnego uznania jeśli pacjent: 

-cierpi na nadciśnienie 

-cierpi na spadki ciśnienia 

-cierpi na nadciśnienie graniczne (BH) ; nieprawidłowości pracy nerek 

- jest pod kontrolą skuteczności leczenia nadciśnienia i w trakcie oceny działania 

leków. 

 

Rozdział 2 Wymogi bezpieczeństwa 

 2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
 

Holter ciśnieniowy BI5000/BI5000B jest głównie używany w celu pomiaru ciśnienia 

tętniczego ,  

wtym ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz pulsu u pacjentów w różnych 
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odstępach czasowych w ciągu 24 godzin ( nie stosować u dzieci poniżej 3 roku 

życia) . Dane pomiarów mogą być przekazywane za pomocą łącza do wiadomości 

personelu medycznego i w celach analizy medycznej w szpitalu. Należy stosować 

wyłącznie na zalecenie lekarza. 

Budowa urządzenia : holter ciśnieniowy TeleABP składa się z części głównej,  

mankietu do mierzenia ciśnienia, przewodu do transmisji danych oraz 

oprogramowania BI TeleABP. 

Urządzenie jest zasilane z wewnętrznego źródła zasilania : 2 baterie alkaliczne AA.  

Poziom ochrony przed wstrząsem elektrycznym : zastosowano typ CF. Tryb 

działania : ciągły. 

Ustalony okres pracy tego produktu to pięć lat. 

2.2. Przeciwskazania 
 

 Nie używać urządzenia w pobliżu aparatu do tomografii. 

 Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się łatwopalne 

anestetyki, może to wywołać wybuch. 

 Nie zakładać mankietu na kończynę, do której podaje się dożylnie leki, 

ponieważ mankiet może blokować infuzję i spowodować uraz u pacjenta. 

 Nie zanurzać urządzenia w żadnym płynie ani detergencie, co może 

spowodować zagrożenie porażeniem prądem. 

2.3. Ostrzeżenia 
 

 Mankiet nie może być noszony na ranie, ponieważ ciśnienie nadmuchanego 

mankietu może spowodować dalsze uszkodzenia skóry. 

 Kiedy pacjent ma założony holter, należy wyciągnąć przewód z komputera i  

innych urządzeń 

 Nie  stosowaću pacjentów poniżej 3 roku życia oraz u pacjentów, którzy nie 

są w stanie komunikować swoich myśli. 

 Urządzenie nie może być używane w połączeniu z defibrylatorem. 

 Używanie części , które nie są dołączone do zestawu może skutkować 

błędami w pomiarach. 

 Pas na ramię lub przewód do pompowania mankietu okręcone wokół szyi 

pacjenta mogą spowodować uduszenie. Lekarz powinien przypomnieć 
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pacjentowi o noszeniu mankietu w górnej części ręki oraz, że pasy i 

przewody nie mogą być okręcane wokół szyi. Przewód powietrzny mankietu 

musi znajdować się pod ubraniem (nawet w nocy). 

 Upewnić się, że ciśnienie w mankiecie jest odpowiednie dla pacjenta. Jeśli 

pojawi się jakaś anomalia podczas pomiaru, należy zaprzestać pomiaru 

natychmiast i zdjąć mankiet lub krótko przytrzymać przycisk start/stop w 

celu zaprzestania pompowania. Należy upomnieć pacjenta, aby w bezpieczny 

sposób zdjął mankiet  jeśli nie uda się spuścić całkowicie powietrza. 

 Jeśli urządzenie przypadkiem zawilgotnieje, należy je umieścić w dobrze 

wentylowanym miejscu w celu wyschnięcia. 

 Wartości pomiaru ciśnienia mogą być właściwie interpretowane wyłącznie 

przez wykwalifikowanego lekarza. 

 Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez  personel medyczny i 

odpowiednio wyszkolone osoby. 

 Nie należy wykonywać czynnościkonserwacyjnych w trakcie pracy 

urządzenia. 

 W zamierzeniach to pacjent ma używać urządzenie. Pacjent może  mierzyć, 

przesyłać dane i naładować baterię w normalnych warunkach oraz 

konserwować urządzenie oraz jego akcesoria zgodnie z instrukcją. 

 Nie poddawać sterylizacji. 

 Nie stosować w środowisku bogatym w tlen. 

 Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji urządzenia. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do używania w przypadku noworodków. 

 Nie stosować u kobiet ciężarnych lub u pacjentów w stanie 

przedrzucawkowym. 

 Należy uważać na  zaburzenia przepływu krwi oraz urazy wynikające z 

ciągłego nacisku mankietu lub  nacisku poskręcanego przewodu na skórę. 

 Podczas korzystania z urządzenia, należy zwrócić szczególną uwagę na 

następującą sytuację, która może negatywnie wpłynąć na krążenie krwi u 

pacjenta: poskręcany przewód powietrzny z powodu zbyt częstych i 

wielokrotnych pomiarów. 

 Nie stosować mankietu na rany, ponieważ może to spowodować dalsze 

urazy. 

 Mankiet może być stosowany po tej stronie, gdzie wcześniej wykonano 
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mastektomię. 

 Nie stosować mankietu po tej samej stronie, gdzie znajduje się inne  

urządzenie monitorujące , ponieważ może to spowodować tymczasowe 

zaburzenia funkcji tamtego urządzenia. 

 Sprawdzić czy korzystanie z urządzenia nie powoduje osłabienia przepływu 

krwi u pacjenta. 

 Podczas pomiaru należy unikać naciskania i zginania przewodu łączącego. 

 Urządzenie nie może być jednocześnie używane wraz ze sprzętem 

chirurgicznym wykorzystującym fale radiowe. 

2.4. Uwagi  

2.4.1. Bateria 

 Używać dwóch baterii alkalicznych 1,5V AA. 

 Upewnić się, że bateria jest właściwie umieszczona, we właściwym kierunku 

polaryzacji, w przeciwnym wypadku urządzenie nie zadziała. 

 Niestosowaćjednoczenie starych i nowych baterii w urządzeniu. 

 Wyjąć baterię, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas ( dłużej 

niż przez miesiąc) 

 

2.4.2. Instruowanie pacjenta 

 Należy wyjaśnić pacjentom jak zatrzymać pracę urządzenia w przypadku 

wystąpienia niewłaściwych pomiarów i jak zdjąć mankiet jeśli pacjent 

poczuje ból lub dyskomfort. 

 Należy wyjaśnić pacjentom , aby nie poruszali się podczas mierzenia 

ciśnienia, szczególnie, żeby nie poruszali rękoma i nie rozmawiali. 

 Jeśli ręka, na której znajduje się mankiet będzie zgięta podczas 

nadmuchiwania, należy utrzymać to zgięcie, nie prostować ręki, w 

przeciwnym razie spowoduje to zwiększone ciśnienie wewnątrz mankietu i 

zakłóci pomiar. 

 Należy wyjaśnić pacjentom jak sobie radzić z niewłaściwymi pomiarami i 

innymi problemami związanymi z korzystaniem z urządzenia. 
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2.4.3. Pomiar ciśnienia tętniczego 

 U pacjentów z zaburzeniami krzepliwości lub przyjmujących leki 

przeciwzakrzepowe może dojść do wynaczynienia  w miejscu założonego 

mankietu podczas procesu pomiaru ciśnienia krwi nawet jeśli mankiet jest 

założony prawidłowo. W zasadzie, niezależnie od rodzaju holtera, u takich 

pacjentów może wystąpić powyższa reakcja. 

 Jeśli mankiet nie napompuje się w ciągu 150 sekund, należy poinstruować 

pacjentów , żeby usunęli mankiet ręcznie ; nadmierne pompowanie może 

utrudnić krążenie, co z kolei spowoduje dyskomfort. 

 

2.4.4. Oszczędzanie energii i ochrona środowiska 

 Po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączyć. 

 Zużyte baterie, mankiet, przewody do pompowania i główne części 

urządzenia  należy właściwie utylizować, zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska. 

 

2.4.5. Konserwacja 

 Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczanych przez BI, w 

przeciwnym razie uzyskane pomiary mogą zawierać błędy. 

 Konserwacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wyszkolony 

personel lub personel upoważniony przez BI. 

 Informacja o błędzie : podczas błędnego funkcjonowania na ekranie pojawią 

się odpowiednie kody, patrz punkt 5.1. rozdziału : Rozwiązywanie 

problemów. 
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Rozdział 3 Prezentacja produktu  
3.1. Budowa urządzenia: 
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy się upewnić, że wszystkie akcesoria 

są kompletne 

i nie posiadają uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień należy 

skontaktować się z dystrybutorem lub biurem obsługi klienta BI w celu uzyskania 

pomocy. 

Urządzenie główne , akcesoria: mankiet , futerał i przewód do transmisji danych. 

Inne akcesoria: 

Oprogramowanie PC na CD 

Instrukcja obsługi 

Certyfikat jakości /karata gwarancyjna 

Instrukcja do oprogramowania PC 

 

BI5000/BI5000B Holter ciśnieniowy – zawartość opakowania: 

Nazwa  Ilość 

Holter ciśnieniowy BI5000/BI5000B  1 

Dysk z oprogramowaniem TeleABP 1 

Kabel USB 1 

Mankiet dla osoby dorosłej (26-36 cm) 1 

Futerał 1 

Pas na ramię 1 

Instrukcja obsługi holtera 1 

Instrukcja obsługi oprogramowania TeleABP 1 

* Opakowanie produktu powinno zawierać wyżej wymienione komponenty, w 

przypadku braku któregoś z nich , należy skontaktować się z BI lub dostawcą. 

 

3.2. Nazwa i funkcje każdego komponentu 
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3.2.1. Urządzenie główne 

     
1. ekran LCD; 2. przycisk start/stop; 3. górna pokrywa; 4. wejście USB; 5. dolna 

pokrywa. 

3.2.2. Wyświetlacz LCD oraz znaczenie ikon 

 

 
czasy pomiarów po załadowaniu baterii 

 

ciśnienie rozkurczowe 

 

 

okres dzienny/aktywny 

 

 
okres nocny/ okres snu 

 pomiar automatyczny 

 ciśnienie skurczowe 

 
wartości ciśnienia rozkurczowego i 

skurczowego wskazane po zmierzeniu 

1 

2 

3 

4 

5 
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jednostka ciśnienia rozkurczowego i 

skurczowego 

 
wskaźnik tętna po zmierzeniu 

 
jednostka pomiaru tętna ( ilość uderzeń na 

minutę) 

 
aktualnego czasu , w którym nie dokonuje się 

pomiaru, po włączeniu urządzenia. 

 poziom baterii 

3.2.3 Symbole: 

Symbol Opis Symbol Opis 

 

Rodzaj CF 
 

Numer seryjny 

 

 Producent 

 

Uwaga, sprawdź w 

dołączonej dokumentacji 

 

Chronić przed 

deszczem  

Tą stroną do góry 

 

Delikatne części 

 

Zgodne zestandardami 

utylizacji odpadów 

elektrycznych i 

elektronicznych 

 

Separacja pionowa 

według numerów 
 

Limit temperatury 

 

Patrz instrukcja 

obsługi 

IP22 

Oznacza to, że urządzenie ma 

zapewnioną ochronę przed 

obcymi ciałami stałymi 

wielkości 12.5 mm i ochronę 

przed padającymi kroplami 

wody przy wychyleniu 

obudowy o dowolny kąt do 

15° od pionu w każdą stronę. 
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Rozdział 4 .Instalacja produktu i użytkowanie  

4.1. Instalacja baterii 
Należy zainstalować dwie baterie AA w miejscu na nie przeznaczonym z tyłu 

urządzenia, symbole :   + i - wskazują na położenie każdej baterii, po załadowaniu, 

wyświetlacz pokaże następujące informacje: 

1. Kreski narastająco, przez dwie sekundy. 

2. Poziom baterii i aktualny czas, przez 15 sekund. 

3. Migające dane pomiaru ciśnienia w pamięci,  przez 3 sekundy. 

4. Dźwięk „beep”. 

4.2. Instalowanie systemu 

Wymagania sprzętowe 

 

Komputer z odtwarzaczem CD, minimalna rozdzielczość ekranu : 1024*768, wejście 

USB. 

 

Wymagania oprogramowania 

Microsoft Windows 2003, Windows XP lub nowsza wersja Windows. 

 

Instalowanie oprogramowania 

System BI TeleABP składa się z : 

 Instrukcja użytkownika oprogramowania BI TeleABP 

 CD z oprogramowaniem BI TeleABP 

Włączyćkomputer, umieścić CD w odtwarzaczu CD, aplikacja uruchomi się po 

włączeniu CD. 

Jeśli CD nie odtworzy się automatycznie , należy podjąć następujące kroki : 

a) otworzyć „mój komputer” lub „komputer” 

b) kliknąć raz odtwarzanie CD i znaleźć instalację oprogramowania BI 

TeleABPzgodną z wymaganiami sprzętu 

c)  kliknąć dwa razy ikonę programu instalacyjnego i postępować zgodnie z 

instrukcjami „dalej”, wybrać język ( chiński lub angielski), potwierdzenie 

instalowania oprogramowania pojawi się ponownie , kliknąć „dalej” aby 

zainstalować , zostanie podana informacja o zakończeniu instalacji , kliknąć przycisk 

„zamknij”. 
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 Po  zakończeniu instalacji , pojawi się ikona          na ekranie, która 

wskazuje , że instalacja oprogramowania PC Holter powiodła  się. 

 
UWAGA : kabel USB powinien być odłączony od komputera w trakcie instalacji 

oprogramowania BI TeleABP. 

 
4.3. Przeprowadzanie badania  

4.3.1. Komunikacja z TeleABP 

Po zainstalowaniu oprogramowania PC, komputer powinien być w stanie 

komunikować się z urządzeniem w celu zaprogramowania i przeprowadzania 

badania. 

   
4.3.2. Podłączenie holtera do komputera 

a) Podłączyć terminal 

mikro USB przewodu 

do przesyłania danych 

do wejścia USB po 

właściwej stronie 

urządzenia.  

b) Połączyć terminal 

USB przewodu do 

przesyłania danych z 

komputerem.. 

 

4.3.3. Programowanie ciągłego pomiaru 

Po udanym zainicjowaniu połączenia należy włączyć oprogramowanie TeleABP w 

celu zaprogramowania. 

1. Wybierz przycisk „programuj”. 

2. Wprowadź odnośne informacje w interfejsie programowym. 

3. Kliknij „ok” w celu programowania. 

4. Pasek na wyświetlaczu wskaże postęp transmisji danych do holtera i zniknie po 

udanym zaprogramowaniu. 

Parametry pomiarów mogą być dostosowane w następujący sposób: 

 Wejdź do interfejsu programowego i ustaw parametry 

 Ustawienia parametrów podano w tabeli poniżej: 
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Czas dzień. noc, ustawienia specjalne 

Maksymalne ciśnienie włącz/wyłącz 

Klawiatura włącz/wyłącz 

Wyświetlacz włącz/wyłącz 

Alarm w ciągu dnia włącz/wyłącz 

Alarm nocny włącz/wyłącz 

Maksymalne ciśnienie skurczowe 100-200 mmHg 

Minimalne ciśnienie skurczowe 60-90 mmHg 

Maksymalne ciśnienie rozkurczowe Włącz/wyłącz 

Minimalne ciśnienie rozkurczowe 90-180 mmHg 

Minimalne ciśnienie rozkurczowe 30-70mmHg 

Jednostka mmHg/kpa 

Odstępy  czasowe Standardowy/ustawiony 

 
4.3.4. Wybór mankietu i połączenie 

Nałóż zestaw BI5000/BI5000B ABP oraz mankiet pacjentowi: 

Po zaprogramowaniu poprzez BI TeleABP, załóż zestaw i mankiet pacjentowi, na 

którąkolwiek rękę. 

a) Wybierz mankiet w odpowiednim rozmiarze 

Wybierz mankiet w odpowiednim rozmiarze i owiń wokół ramienia pacjenta tak aby 

się nie  ześlizgnął. Oznaczenia „Range” „Index” zapisane pogrubioną czcionką 

wskazują właściwy rozmiar mankietu . Strzałka „Index” powinna być wewnątrz 

znaku „range”; jeśli nie, należy zmienić rozmiar mankietu. 

Uwaga: 1. Niewłaściwy rozmiar mankietu spowoduje błędny odczyt i 

niedokładny pomiar.  

2. Nie należy zawijać mankietu na skórę zmienioną chorobowo. Miejsce należy 

najpierw zabezpieczyć opatrunkiem lub bandażem   

b) Mankiet musi być założony poprawnie  
Mankiet powinien znajdować się ok 2-3 cm powyżej dołu łokciowego. Należy się 

upewnić, że oznaczenie tętnicy  powinno znajdować się przy tętnicy ramiennej, 

odwrócone w kierunku dołu łokciowego, przewód powietrza mankietu powinien być 

u góry, i zawijać się na ramieniu pacjenta. Patrz zdjęcie poniżej: 
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c) Połączenie przewodu powietrza 

Urządzenie należy umieścić w futerale i zapiąć go. Podłączyć urządzenie do 

metalowego łącznika mankietu u góry futerału i zakręcić łącznik zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara przy użyciu niewielkiej siły, a następnie powiesić przewód na 

ramionach z tyłu szyi. Patrz zdjęcie poniżej: 

 
d) Noszenie futerału 

Futerał należy nosić po przekątnej. 

e) Włączanie urządzenia 

Nacisnąć przycisk ”start/stop” , aby włączyć pomiar. Przy opcji ”zacznij pomiar po 

upływie 5 minut”,  nie należy naciskać przycisku, urządzenie zacznie działać 

automatycznie po 5 minutach. W przypadku problemów należy odszukać rozwiązanie 

w rozdziale „rozwiazywanie problemów” niniejszej  instrukcji. 
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4.3.5 Gotowość do pracy i instruowanie pacjenta 

Odpowiednie przygotowanie pacjenta jest bardzo istotne jeśli chodzi o badanie 

ciśnienia. 

 Pacjent powinien unikaćstresu, ekscytacji i napięcia mięśni 

 Rozpoczynając nadmuchiwanie  mankietu pacjent powinien trzymać rękę z 

daleka od ciała, uspokoić się, nie rozmawiać. 

 Podczas programowania pomiarów , pacjent może w każdym momencie 

naciskać przycisk „start/stop”,  żeby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

 Nie należy zdejmować mankietu w trakcie mierzenia, jeśli mankiet ześlizgnie 

się poniżej łokcia lubspadnie , pacjent może go poprawić lub założyć 

ponownie. 

 Podczas snu należy pamiętać , żeby przewód powietrza nie został zawinięty i 

ściśnięty. W celu uniknięcia zakłóceń związanych z pompowaniem i 

spuszczaniem powietrza, pacjent może zdjąć urządzenie( mankiet pozostaje 

założony normalnie) i umieścić go 1 metr od głowy. 

 Wymiana baterii podczas mierzenia ciśnienia nie spowoduje utraty danych i 

nie wpłynie na wprowadzone ustawienia, również wyłączenie urządzenia nie 

będzie miało wpływu na przechowywanie danych. 

 Jeśli urządzenie spadnie na podłogę ,a baterie wypadną, należy ponownie 

załadować baterie i zrestartować urządzenie przytrzymując przycisk 

„start/stop” przez 5 sekund. 

 Należy poinstruować pacjenta żeby zapisywał wydarzenia, które wpływają 

na pozycję ciała, podczas mierzenia. 

 Urządzenie jest energooszczędne. Jeśli baterie będą używane zgodne z 

rekomendacją, wystarczy je wymieniać w momencie , kiedy na wyświetlaczu 

pojawi się oznaczenie niskiego poziom baterii [obwódka baterii].Baterie 

mogą być używane przynajmniej przez 24 godziny lub 70 razy. 

 Należy się upewnić że pacjent wie jak obsługiwać urządzenie. Urządzenie 

powinno być suche. Należy unikać jego upuszczenia  i uderzenia o twardą 

powierzchnie. 

 Jeśli główna część lub mankiet spowodują nadmierny ból lub dyskomfort, 

pacjent powinien zdjąć mankiet i wyłączyć urządzenie. 
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Rozpoczynanie pracy z urządzeniem 

 Sprawdzić że urządzenie działa prawidłowo przed założeniem mankietu i 

części głównej. 

 Upewnić się, że wyświetlacz pokazuje właściwą godzinę. 

 Nacisnąć przycisk „start/stop” lub odczekać 5 minut ( jeśli w programie 

wybrano opcję „rozpoczęcie pierwszego pomiaru po 5 minutach” ), w celu 

zweryfikowania czy pierwszy pomiar odbywa się normalnie. Potem pacjent 

może opuścić gabinet. 

Kończenie pracy z urządzeniem 

Pacjent powinien zostać poinstruowany , że po zakończeniu badania, należy 

przytrzymać przycisk „start/stop” przez 5 minut w celu wyłączenia urządzenia. 

Urządzenie wyda dźwięk „beep” dwukrotnie i ekran wyłączy się po czterokrotnym 

dźwięku „beep”. Po zwrocie urządzenia należy zdjąć pacjentowi mankiet, część 

główną i pas. 

 
4.3.6 Przesyłanie danych 
1. Podłączyć urządzenie BI5000/BI5000B do komputera poprzez wejście USB; 

2. Otworzyć oprogramowanie BI TeleABP; 

3. Kliknąć „Szukaj” by przesłać dane, kliknąć „Dane ciśnienia krwi” by je wyświetlić, 

po czym rozpocząć analizę danych w programie. 

 
Ważne: Dane przepadną po następnym użyciu programu, jeśli nie zostaną 

załadowane do  pamięci komputera. 

Należy przeanalizować dane i wydrukować raporty wygenerowane przez 

oprogramowanie. 

Dane z holtera można przechowywać na dysku twardym komputera, gdzie utworzy 

się osobny plik zawierający nazwisko, dane identyfikacyjne pacjenta itp. Istnieje 

również możliwość stworzenia pliku w formacie PDF, niezbędne strony można też 

wydrukować. 

 

 

 

Ważne: 
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1. By poznać szczegóły działania oprogramowania holteraBI na PC , proszę 

przeczytać <Przewodnik użytkownika oprogramowaniu PC>; 

2. Przy każdym programowaniu holtera pojawi się zawiadomienie o nadpisaniu 

historii danych, więc należy upewnić się, że zostały one pozyskane i zapisane; 

3. Holter może pomieścić maksymalnie 300 wpisów. Gdy pamięć się zapełni, 

holter nie będzie mógł odpowiednio mierzyć ciśnienia póki dane nie zostaną 

przeniesione na komputer z użyciem programu; 

4. Jeśli monitor nie zostanie przeprogramowany, poprzedni program będzie 

nadal działać. Dlatego po ukończeniu pomiaru należy wyłączyć holter i wyjąć 

baterie, by uniknąć zużywania prądu przez automatyczny cykl 

napompowywania/wypuszczania powietrza.  
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Rozdział  5 Rozwiązywanie problemów i konserwacja 

5.1. Rozwiązywanie problemów 

Kod 

błędu 

Opis Rozwiązanie 

ER01 Mankiet jest zbyt luźny Zacisnąć ponownie  mankiet lub 

zachować odpowiedne położenie ręki 

podczas nadmuchiwania. 

ER02 Powietrze uchodzi, możliwa 

nieszczelność zastawki lub przewodu. 

Zacisnąć metalowy łącznik i 

sprawdzić mankiet. Jeśli powietrze 

nadal ucieka, należy skontaktować się 

z agentem lub dealerem. 

ER03 Błąd ciśnienia powietrza, brak 

możliwości otwarcia zastawki 

Sprawdzić czy zastawka może działać 

normalnie. 

ER04 Słaby sygnał, być może tętno jest 

słabe lub mankietzbyt luźny. 

Sprawdzić czy mankiet nie jest zbyt 

luźny. Zacisnąć, jeśli to konieczne. 

ER05 Powyżej limitu, być może ciśnienie 

pacjenta przekracza limit 

zaprojektowany w przypadku tego 

urządzenia. 

Wcisnąć przycisk „start/stop” i 

zmierzyć ponownie. Jeśli odczyt jest 

nadal nieprawidłowy zastosować 

urządzenie  

o większej skali. 

 

ER06 Intensywne ćwiczenia, zbyt dużo 

ruchu lub zakłócenia. 

Zachować spokój i nie ruszać ręką  

z mankietem podczas mierzenia 

ciśnienia  

ER07 Zbyt duże ciśnienie, ciśnienie w 

mankiecie powyżej 290mgmHg w 

trybie dla osoby dorosłej, w trybie 

dziecięcym 247mmHg, a w trybie dla 

noworodka 145mmHg. 

Wcisnąć przycisk „start/stop” i 

zmierzyć ponownie. 

ER08 Wysycenie sygnału. Amplituda 

sygnału jest zbyt duża z powodu 

aktywności lub innej przyczyny. 

Zachować spokój. Wcisnąć przycisk 

„start/stop” i zmierzyć ponownie. 
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ER09 Zbyt długi czas : czas mierzenia 

powyżej 120 sekund w trybie 

dorosłym i dziecięcym, 90 sekund w 

trybie dla noworodka. 

Zachować spokój. Wcisnąć przycisk 

„start/stop” i zmierzyć ponownie. 

ER10 Przerwa w działaniu Zachować spokój. Wcisnąć przycisk 

„start/stop” i zmierzyć ponownie. 

ER11 Błąd systemowy Włączyć ponownie. Jeśli błąd pojawia 

się często, potrzebna będzie 

profesjonalna konserwacja 

urządzenia. 

ER16 Ciśnienie w mankiecie powyżej 

maksymalnych wartości w 

ustawieniach 

Przeprogramować oprogramowanie 

na komputerze i wyregulować 

maksymalne ciśnienie w 

ustawieniach. 

ER32 Brak komunikacji miedzy 

urządzeniem  

a komputerem 

Wcisnąć przycisk „start/stop” i 

zmierzyć ponownie. 

ER33 Bezpieczne ciśnienie powyżej 

15mmHg, brak możliwości pomiaru 

Wypompować i zmierzyć ponownie 

kiedy ciśnienie w mankiecie spadnie 

do 15 mmHg 

ER34 Pomiar się kończy i rozpoczyna 

ponownie kiedy ciśnienie jest cały 

czas powyżej 15mmHg 

Wypompować i zmierzyć ponownie 

kiedy ciśnienie w mankiecie spadnie 

do 15 mmHg 

ER35 Brak reakcji na zainicjowanie pomiar Wcisnąć przycisk „start/stop” i 

zmierzyć ponownie. 

ER36 Wynik pomiaru nie jest dostępny Wcisnąć przycisk „start/stop” i 

zmierzyć ponownie. 

ER37 Zbyt długi czas ( powyżej 180s) Zmierzyć ponownie 

ER48 Pamięć zapełniona, brak możliwości 

pomiaru 

Zmierzyć ponownie 

* Jeśli błędy można zmienić, proszę zadzwonić do agenta lub działu 

posprzedażowego BI, aby uzyskać pomoc.  

 

Biomedical Instruments Co., Ltd.



BI5000/BI5000B ABP Instrukcja używania  

26 
 

5.2. Konserwacja 

 

5.2.1. Kontrola jakości działania i bezpieczeństwo użytkowania 

Należy wizualnie ocenić uszkodzenia na połączeniu przewodu, sam przewód do 

pompowania oraz obudowę urządzenia. W przypadku odnalezienia uszkodzenia nie 

wolno używać urządzenia. Należy skontaktować się z działem serwisu. 

 

5.3. Konserwacja urządzenia 

Po zakończeniu pracy należy wykonać niezbędne czynności w celu utrzymania 

wysokiej jakości działania urządzenia przez długi czas. 

- Nie dezynfekować. Nie zanurzać urządzenia w żadnym płynie, nie czyścić 

detergentami, środkami czystości czy rozpuszczalnikami. Można używać miękkiej 

wilgotnej tkaniny żeby usunąć zabrudzenia. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w 

płynie nie należy kontaktować się z naszym  działem obsługi. 

- Nie czyścić obudowy ani mankietu silnymi zasadowymi lub kwasowymi środkami 

odkażającymi. 

- Można używać łagodnego detergentu do czyszczenia mankietu, pasa i balonu 

wypełniającego mankiet. Ewentualnie, można też je prać w pralce. Przed włożeniem 

do pralki usunąć balon z wnętrza mankietu. Prać w letniej wodzie i łagodnym 

detergencie, następnie wywiesić do suszenia.  

W przypadku problemów skontaktować się z miejscowym przedstawicielem BI. 

- Zaleca się , aby kontrolować sprawność  urządzenia co 2 lata oraz po 

przeprowadzeniu konserwacji  

i naprawy, sprawdzając pod kątem wymagań dotyczących limitów , wskaźników 

ciśnienia powietrza w mankiecie oraz uchodzącego powietrza ( test przy minimum 

50mmHg oraz 200mmHg). 
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Rozdział 6 Specyfikacja produktu 

Nazwa Holter ciśnieniowy 

Model BI5000/BI5000B 

Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna 

ciśnienie skurczowe 60-255 mmHg 

Ciśnienie rozkurczowe 20-195mmHg 

Zakres pomiaru pulsu 40-200 uderzeń na minutę 

Jednostki pomiaru Ciśnienie tętnicze: 1mmHg lub 01.Kpa; tętno: 1 uderzeń na 

minutę 

Powtarzalność Różnica w powtarzanych odczytach pozostaje w granicach 

4mmHg  
Dokładność Dokładność statystyczna : +/- 3mmHg; puls : +/-3 uderzeń 

na minutę 

Badanie ciśnienia Czujnik ciśnienia American Freescale 

Zasilanie Dwie baterie alkaliczne 5AA 

Pamięć danych Do 300 pomiarów  

Kalibracja  Przynajmniej raz na dwa lata 

System zabezpieczenia Zakres ciśnienia powietrza w mankiecie : 0~290mmHg 

Interwał czasowy Niezależny cykl programowania 

( 5,10,15,20,30,45,60,90,120 minut) 

Wymiary około 118x67x29 mm 

Waga netto około 210g wraz z bateriami 

Środowisko działania Temperatura: 5-40 stopni C; wilgotność : 10-95%; ciśnienie 

powietrza : 70KPa-106Kpa 
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Warunki przechowywania W temperaturze od -20 do 55 stopni C, wilgotność nie więcej 

niż 95%, ciśnienieatmosferyczne 70-106 KPa, bez gazów 

korozyjnych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

Przesyłanie danych Łącze USB 

Zabezpieczenie przed wodą IP22 

Wersja oprogramowania Oprogramowanie wewnętrzne urządzenia: 1.0 

Oprogramowanie komputera : 1.0 
*Nie będzie ponownego zawiadomienia o zmianach specyfikacji. 
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Rozdział 7 Informacja dotycząca EMC  

Niniejszy produkt wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących EMC i 

musi być instalowany oraz użytkowany zgodnie z zawartą specyfikacją EMC. 

Urządzenia przenośne i mobilne emitujące fale radiowe mogą miećwpływ na 

działanietego produktu. 

W pobliżu urządzenia nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani 

innych urządzeń,  które emitują pole elektromagnetyczne. Może to spowodować 

wadliwe działanie . 

Ważne 

 Holter BI5000/BI5000Bspełnia wymagania kompatybilności 

elektromagnetycznej w IEC60601-1-2 

 Użytkownik musi zainstalować i korzystać ze sprzętu zgodnie z 

zamieszczoną informacją EMC . 

 Urządzenia przenośne emitujące fale radiowe mogą wpływać na działanie 

holtera BI5000/BI5000B, dlatego powinno się go używać z dala od tych 

urządzeń. 

 Wskazówki i deklaracja producenta znajdują się w załączniku. 

    

   Ostrzeżenie:  

 BI5000/BI5000B nie powinien stykać się lub być umieszczony na innym 

urządzeniu . Jeśli takie usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić 

obserwację, aby potwierdzić , że konfiguracja, w której urządzenie zostało 

umieszczone pozwala na jego prawidłowe działanie. 

 Działanie BI5000/BI5000B poniżej tej amplitudy lub wartości może 

powodować niedokładne pomiary 
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Tabela 1 

Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne 

Holter BI5000/BI5000B przeznaczony jest do stosowania w środowisku 

elektromagnetycznym opisanym poniżej . Nabywca lub użytkownik SECP-II 

powinien upewnić się ,że  jest on używany  

w takim środowisku. 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Emisja fal o 

częstotliwości 

radiowej 

CISPR 11 

Grupa 1 Holter BI5000/5000B wykorzystuje energię o 

częstotliwości radiowej (RF) wyłącznie do 

swoich funkcjiwewnętrznych. Dlatego jego 

emisje RF są na niskim poziomie i nie powinny 

powodować zakłóceń pracy sprzętu 

elektronicznego znajdującego się w pobliżu. 

Emisja fal o 

częstotliwości 

radiowej 

CISPR 11 

Klasa B Holter BI5000/BI5000B może być używane we 

wszystkich warunkach, w tym w budynkach 

mieszkalnych oraz budynkach podłączonych do 

publicznej sieci zasilania o niskim napięciu, 

która zasila budynki używane do celów 

mieszkalnych. 

Emisje 

harmoniczne 

IEC 6100-3-2 

Nie dotyczy 

Wahania napięcia 

/ emisje 

migotania 

IEC 61000-3-3 

Nie dotyczy 
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Tabla 2 

Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne 

Holter BI5000/BI5000B przeznaczony jest do stosowania w środowisku 

elektromagnetycznym opisanym poniżej . Nabywca lub użytkownik SECP-II powinien 

upewnić się ,że  jest on używany  

w takim środowisku 

Test 

odporności 

Poziom 

testowy IEC 

60601 

Poziom 

zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne 

– wskazówki 

Wyładowania 

elektrostatyczne 

(ESD) IEC 

61000-4-2 

± 6kV styk 

± 8 kV 

powietrze 

± 6kV styk 

± 8 kV 

powietrze 

Podłogi powinny być drewniane , 

betonowe lub wykonane z płytek 

ceramicznych. Jeśli podłogi 

pokryte są materiałem 

syntetycznym, wilgotność 

względna powinna wynosić 

przynajmniej 30%. 

Szybkozmienne 

zakłócenia 

przejściowe IEC 

61000-4-4 

± 2kV dla linii 

wejście/wyjści

e 

 

Nie dotyczy Jakość zasilania powinna być taka, 

jak dla typowych instalacji 

handlowych czy szpitalnych. 

Skok napięcia 

IEC 61000-4-5 

± 1kV tryb 

linia-linia 

± 2 kV tryb 

linia-ziemia 

Nie dotyczy Jakość zasilania powinna być taka, 

jak dla typowych instalacji 

handlowych czy szpitalnych. 
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Spadki napięcia, 

krótkie przerwy 

i zmiany 

napięcia na 

wejściach linii 

zasilania IEC 

61000-4-11 

<5% UT 

(>95% spadek 

w UT)  

dla 0.5 cyklu  

40% UT ( 60% 

spadek w UT)  

dla 5 cykli  

70% (30% 

spadek w UT)  

dla 25 cykli  

<5% UT 

( >95% spadek 

w UT)  

dla 5 s 

Nie dotyczy Jakość zasilania powinna być taka, 

jak dla typowych instalacji 

handlowych czy szpitalnych. 

Jeśli użytkownik holtera 

BI5000/BI5000B wymaga ciągłego 

korzystania z urządzenia nawet 

podczas przerw w zasilaniu zaleca 

się podłączenie urządzenia do 

zasilania awaryjnego. 

Pole 

magnetyczne 

zasilania o 

częstotliwości 

(50/60Hz) IEC 

61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Poziom pól magnetycznych źródeł 

zasilania powinien mieścić się w 

granicach obowiązujących dla 

typowych instalacji handlowych 

lub szpitalnych. 

Uwaga UT oznacza poziom zasilania przed zastosowaniem procedury testowej. 
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Tabela 3 

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna 

Holter BI5000/BI5000B przeznaczony jest do stosowania w środowisku 

elektromagnetycznym opisanym poniżej . Nabywca lub użytkownik SECP-II powinien 

upewnić się ,że  jest on używany w takim środowisku 

Test  

odporności 

Pozio

m 

testow

y IEC 

60601 

Poziom 

zgodnoś

ci 

Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Przewodzo

ny sygnał o 

częstotliwo

ści 

radiowej 

IEC 

61000-4-6 

 

Emitowany 

sygnał o 

częstotliwo

ści 

radiowej 

IEC61000-

4-3 

3Vrms 

150kH

z do 

80MH

z 

 

 

3Vrms 

80kHz 

do 

2.5GH

z 

 

3V/m 

 

 

 

 

 

3V/m 

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej 

powinny być używane w takiej odległości od 

jakichkolwiek elementów holtera 

BI5000/BI5000Błączniez jego przewodami, która 

nie jest  mniejsza niż odległość zalecana, 

obliczona z równania częstotliwości nadajnika. 

Zalecana odległość: 

d=1.2  

d=1.2  80MHz do 800MHz 

d=2.3  800MHz do 2.5 GHz 

 

Gdzie P jest maksymalną mocą znamionową 

nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi 

producenta nadajnika , a d jest zalecaną odległością 

w metrach (m) . Natężenia pól pochodzących od 

stałych nadajników RF jak określono w pomiarach  

pólelektromagnetycznych w terenie a) powinny być 

niższe niż poziom zgodności dla każdego zakre4su 

częstotliwości b). 
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Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń 

oznaczonych następującym symbolem [symbol] 

 

Uwaga 1. Przy 80MHz i 800MHz maja zastosowanie wyższe zakresy częstotliwości. 

Uwaga 2. Niniejsze wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. 

Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od 

różnych konstrukcji, przedmiotów, ludzi. 

a) Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, 

takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową 

( komórkowych, bezprzewodowych) radiotelefonów, przenośnych amatorskich 

nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych nie można wyliczyć 

teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska 

elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć poziom 

zgodności dotyczący częstotliwości radiowej, należy prowadzić obserwację, aby 

potwierdzić, że holter BI5000/BI5000B działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego działania mogą być konieczne kroki zaradcze jak np. odwrócenie 

holtera BI5000/BI5000B w inna stronę lub przestawienie w inne miejsce. 

b) Dla zakresu częstotliwości od 150kHz do 80MHz natężenie pola powinno być niższe 
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niż 10V/m. 

 

Tabla 4 

Zalecane odległości rozdzielenia pomiędzy przenośnymi i komórkowymi 

urządzeniami komunikacyjnymi a holterem BI5000/BI5000B 

Holter BI5000/BI5000B jest przeznaczone do użytku w środowisku 

elektromagnetycznym w którym emitowane zakłócenia o częstotliwości radiowej są 

kontrolowane. Nabywca lub użytkownik może zapobiec zakłóceniom 

elektromagnetycznym zachowując minimalna odległość miedzy przenośnym i 

komórkowym sprzętem komunikacyjnym działającym w częstotliwości radiowej 

( nadajnikami) oraz BI5000/BI5000B, jak zalecono poniżej, zgodnie z maksymalną mocą 

wyjściową sprzętu komunikacyjnego. 

Maksymalna 

znamionowa 

moc wyjściowa 

nadajnika (W) 

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika 

150kHz do 

80MHz 

d=1.2  

 

80kHz do 

800MHz 

d=1.2  

 

800kHz do 2.5GHz 

d=2.3  

 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 
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W przypadku nadajników o maksymalnej mocy znamionowej wyjściowej nie 

wymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można określić za 

pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P to 

maksymalna wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) według jego 

producenta. 

Uwaga 1. Dla 80MHz i 800MHz należy stosować taką odległość jak dla zakresu 

wyższych częstotliwości. 
Uwaga 2. Niniejsze wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich 
sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i 
odbicia od różnych konstrukcji, przedmiotów, ludzi. 
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