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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.

4. lépés: Az eszköz
csatlakoztatása

9. lépés: Töltés

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.

3. lépés: Az elektródák
felhelyezése

Az elektróda tappancsokat helyezze fel 
az előkészített, száraz bőrterületre. 
Fontos, hogy az elektródák megfelelően 
tapadjanak a bőrre a képen látható 
pozíciókban.

1. lépés: A bőrterület
előkészítése

5. lépés: Az állapot
ellenőrzése

6. lépés: Állapotjelző
fények

5-ször zölden villan

5-ször pirosan villan

5-ször sárgán villan

Zölden és sárgán villan

7. lépés:
Eseményrögzítés

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.

8. lépés: Az eszköz
kivétele

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

2. lépés: Az elektródák
előkészítése

Helyezze fel a színnel jelzett 
elektróda tappancsokat, majd tegye 
a nyakába a nyakpánt elektródát.

Elektróda érintkezési 
hibaFelvétel

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

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

Csúsztassa az eszközt a nyakpánt 
tokjába. Finoman tartsa, amíg a 
zöld villogás abba nem marad.

Töltés  szükségesA felvétel  elkészült
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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

19919 R0.4

Ne engedje, hogy a nyakpánt elektródát víz, vagy jelentős mértékű pára érje. Csatlakoztassa le a 
kábeleket a mellkasra ragaszott elektródákról és zuhanyozás közben vegye le a nyakpánt
elektródát. Ha az elektróda környéki bőrterületek teljesen szárazok, helyezze vissza a kábeleket, 
majd folytassa a vizsgálatot.

Hagyja teljesen megszáradni az elektródákat környező bőrterületet és az eszköz ismételt
felhelyezése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a bőrterület teljesen tiszta.

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

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

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

Megjegyzés: A vizsgálat után javasolt az elektródákat 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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