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DR181 - Holterin kiinnityksen ohjeet

Potilaan valmistelu
• Valitse luun päällinen alue välttäen lihasaluetta ja 

rintakudosta
• Puhdista elektrodien paikat huolellisesti alkoholilla ja poista 

ihokarvat partakoneella.
• Hankaa elektrodien paikkoja hankaustyynyllä tai 

sideharsolla. Anna paikkojen kuivua ennen elektrodien 
sijoittamista.

• Napsauta elektrodit tukevasti johtimiin.
• Kiinnitä elektrodit asianmukaisiin paikkoihin. Paina 

liimareunaa tiiviin kiinnityksen saamiseksi.
• Vähennä kiristymistä kiertämällä johtimet silmukalle ja 

teippaamalla ne kiinni.

Elektrodi

     
5 elektrodin sijoitus

      Elektrodit
      --        +
                       
       RED      BROWN

       RED      BLACK

     WHITE    BLACK

           

    GREEN (Maadoitus)

K 1
CMS

K 2 
aVF

K 3
lead II

10 elektrodin sijoitus, 12-joht.
RA   oikean solisluun keskellä
LA   vasemman solisluun keskellä
RL    oikea suoliluun harju
LL    vasen suoliluun harju
V1   4. kylkiluuväli, rintalastan oikealla puolella
V2   4. kylkiluuväli, rintalastan vasemmalla puolella
V3   V2:n ja V4:n välissä
V4   5. kylkiluuväli, keskisolisviiva
V5   5. kylkiluuväli, etumainen kainaloviiva
V6   5. kylkiluuväli, keskimmäinen kainaloviiva

Prekordiaaliset joht.

    V1               V2

V3     V4

V5     V6

Holter johtimet

RA             V5

LA       V1

LA        V1

K 1

K 3

K 2

Teippi
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YLEISASETUKSET:
Aika ja Päivä – Siirry Päivä- ja Aika-näytön välillä näytön oikeassa alaosassa.
Kieli – Valitse useista käytettävissä olevista kielistä
Näyttö – Valitse Normaali- ja Käänt.näytön välillä
Lukitse asetukset – Lukitsee kaikki tallentimen asetukset
Kontrasti - Säätää LCD-näytön kontrastia
Yleisasetukset:

Tarkkuus – Valitse joko Suuri tai Normaali tarkkuus
Merkitse päiväk – Valitse, haluatko tehdä päiväkirjamerkintöjä EKG:hen kuusijaksoisella neliöaallolla
Rek.tyyppi – Valitse joko 3-kanav. tai Oksimetria. 12-joht. on valinnainen.

12-joht. asetukset 
Väli – Kuinka usein väli tallennetaan. Numero tarkoittaa tallennusten välistä sekuntimäärää.
Pituus – Tallennetun 12-joht. tulosteen pituus
Näytt.taaj. – Valitse näytteenottotaajuus väliltä 720 ja 1440 näytettä sekunnissa

REKISTERÖINNIN ALOITTAMINEN:
1. Kiinnitä kaapeli tallentimeen ja kytke potilas sitten kääntöpuolella kuvatulla tavalla.  

2. Aseta alustettu SD-kortti ja kaksi AA-paristoa tallentimeen. Tyhjennä SD-kortin muisti kehotettaessa. 
Näytössä näkyy päivämäärä, kellonaika, pariston teho, DR181, ohjelmiston versio ja NorthEast 
Monitoring. Jatka päävalikkoon painamalla Seur..

3. Säädä haluttaessa asetuksia painamalla näppäimistön painiketta. Saat Asetukset-valikossa näkyviin 
lisävaihtoehtoja painamalla Lisää.

4. Kun asetukset ovat oikein, siirry takaisin päävalikkoon painamalla Edell (Edellinen) -painiketta.

5. Vahvista tai anna potilastunnus painamalla Uusi potilas -näyttöä. Potilastunnus-kohtaan on annettava 
vähintään yksi merkki. Kun olet antanut potilastunnuksen, paina Seur.

6. Näet nyt kolmen kanavan johtimien laadun. Johtimien laadun eli impedanssin tulisi olla 4 tai 5 
parhaiden tulosten saamiseksi. Säädä johtimia tarpeen mukaan. 

7. Aloita rekisteröinti painamalla Rekist. (Jos valittuna on 12-joht., paina Seur., jotta näet kaikki neljä 
johtimen laadun näyttöä.)

REKISTERÖINNIN JÄLKEEN:
Poista kortti rekisteröinnin jälkeen vapauttamalla se painamalla sitä varovasti sisäänpäin. Älä koskaan 

vedä korttia suoraan ulos korttipaikasta, sillä se voi vahingoittaa tallenninta. 

HUOMAA: Jos haluat rekisteröidä uuden potilaan ja edellisen potilaan rekisteröinnin päättymisestä on 
kulunut vähemmän kuin tunti, tallennin saattaa yrittää jatkaa rekisteröintiä. Voit keskeyttää 5 sekunnin 
laskennan painamalla viittä vasemmanpuoleista painiketta ylhäältä alkaen. Tyhjennä SD-kortti, minkä 
jälkeen voit rekisteröidä uuden potilaan.

ILMOITUKSET:

Heikko paristo tai vika – Vaihda kumpikin paristo en-
nen tallentimen käynnistämistä. 

Tyhjennä SD-kortti? KYLLÄ/EI – Jos SD-korttia on 
käytetty aiemmalla potilaalla, sinun täytyy tyhjentää 
se nyt. Jos korttia ei tarvitse tyhjentää, koska siinä on 
EKG-tietoja, joita et halua menettää, ota kortti pois ja 
aseta sen tilalle toinen alustettu SD-kortti.

SD-kortti on täynnä – Rekisteröinti on keskeytetty, 
koska muisti on täynnä. 

SD-kortin virheet – SD-kortit täytyy alustaa LX Holter 
-ohjelmistolla. SD-kortissa on lisäksi oltava flash.dat-
tiedosto, jotta sille voidaan rekisteröidä. Katso SD-kortin 
virheitä ja alustamista koskevia tarkempia tietoja Holter 
LX:n käyttöoppaasta.

DR181 - Holterin pikaopas

Copyright 2011-2016     Northeast Monitoring, Inc.     NEMM033 - Rev-C - Suomi - tammikuu 2016

MediMark Eruope, SARL
11 rue Emile Zola
BP 2332
F-38033 Grenoble CEDEX 2
France 0143


