
ÚTMUTATÓ 
BETEGEK SZÁMÁRA

TRIDENT™ NANO ELEKTRÓDA TAPASZ

Az eszközzel kapcsolatos egészségügyi kérdésekkel kérjük, forduljon kezelőorvosához.

Amennyiben a készülékkel kapcsolatos technikai kérdése van, írjon emailt az sales@nextgenmed.hu címre, melyben 
tüntesse fel nevét és elérhetőségét (telefon, email, egyéb). Ügyfélszolgálati munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi 
Önnel a kapcsolatot.

6. lépés: Állapotjelző fények

1. lépés: A bőrterület
előkészítése

4. lépés: Az elektróda
felhelyezése

7. lépés: Eseményrögzítés

5. lépés: Az állapot
ellenőrzése

8. lépés: Az eszköz kivétele

3. lépés: Az eszköz
behelyezése

INSTRUCTIONS F O R US E

•Prep application area by shaving hair and thoroughly cleaning 
and drying skin. Do NOT use alcohol. Leave no residue.

Trident Patch HPR-0058

Monitoring Electrode
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INSTRUCTIONS F O R US E

•Prep application area by shaving hair and thoroughly cleaning 
and drying skin. Do NOT use alcohol. Leave no residue.

2. lépés: A csomag kinyitása
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Felvétel Elektróda érintkezési
hiba

5-ször zölden villan

A felvétel
elkészült

5-ször pirosan villan

5-ször sárgán villan

Töltés szükséges

Zölden és sárgán villan

9. lépés: Töltés

Amint az adatrögzítés véget ért, az 
eszköz eltávolítható a „PUSH” gomb 
melletti alsó perem finom 
nyomásával, majd az eszköz 
kicsúsztatásával a tokból.

Amennyiben bármilyen tünetet észlel 
az elektróda viselése során, a „PUSH” 
gombot 4 másodpercig nyomva tartva 
az esemény rögzítésre kerül. A LED 
jelzőfény zölden villog és az "Esemény 
rögzítve" hangjelzés hallható.

Helyezze az elektróda tapaszt 45 fokos 
szögben a mellkasra. Az elektróda 
"szárnyai" legyenek a szegycsont és a 
bal mellbimbó közötti ferde tengelyen, 
miközben az eszköz a bal váll irányába 
mutat.

Ellenőrizze a felvételi állapotot a 
„PUSH” gomb rövid lenyomásával. 
A fényjelzés 5-ször zölden villan.

Ha töltésre van szükség, a jelzőfény 
váltakozva zöld-sárgán villog. Teljes 
töltöttség esetén a LED villogásból 
állandó zöld jelzésre vált. 
Ekkor kiveheti az eszközt 
a töltőből.

Borotva segítségével távolítsa el az 
esetleges szőrzetet a választott 
bőrterületről. Ezután meleg 
szappanos vízzel dörzsölje át, majd 
törölje szárazra.

Nyissa ki a csomagot és vegye ki az 
elektróda tapaszt.

Trident Patch HPR-0058

Monitoring Electrode

A tapaszon lévő képen látható módon 
csúsztassa az eszközt az elektróda 
tapaszba. Tartsa, amig a zöld villogás 
abba nem marad, majd húzza le a 
védőfóliát az elektróda tapaszról.

mailto:info@nextgenmed.hu


TRIDENT™ NANO

A vizsgálat során fontos, 
hogy tisztában legyen a 
következőkkel:

Gyártó:
TZ Medical Inc.
17750 SW Upper 
Boones Ferry Rd. #150  
Portland, OR 97224
www.tzmedical.com
18905 R1.3

Hagyja teljesen megszáradni a választott bőrterületet és bizonyosodjon meg róla, hogy a 
terület teljesen tiszta, mielőtt az elektróda tapaszt felhelyezi.

Kerülje el, hogy használat közben az eszköz vízbe merüljön vagy hirtelen nagy mennyiségű víz 
érje azt. Az eszköz vízhatlan, nem vízálló. Az optimális működés érdekében az eszköz nyílásait 
ne érje direkt vízsugár. Javasolt tusolás közben a zuhanyfejnek háttal állnia.

Egyes esetekben nehéz lehet a LED villogását jól látni az eszköz viselése közben. Ilyenkor 
segítségünkre lehet, ha tükör előtt végezzük a „PUSH” gomb lenyomását.

Az eszköz behelyezése során a LED-hez közelebbi peremét tartsa finoman az elektróda tapaszhoz 
nyomva, amíg a zöld színű villogás abba nem marad. Ebben az esetben az eszköz megfelelően fog 
működni.

Amennyiben egy hosszabb vizsgálathoz új elektródára van szüksége, mindig töltse fel az eszközt.

Megjegyzés: A vizsgálat után javasolt az elektróda tapaszt zuhanyozás közben eltávolítani a bőrről. 
Szükség esetén használjon valamilyen ásványi olajat (pl. babaolaj) a ragasztóanyag könnyebb leoldásához.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 
NextGenMed Hungary Kft. 
1136 Budapest, Tátra u. 5/A al. 2. 
Tel: 06 30 551 6921
sales@nextgenmed.hu 
www.nextgenmed.hu

http://www.tzmedical.com/
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