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Instrukcja obsługi Norav NH-301 
Zarówno treść jak i przedstawione diagramy zostały przygotowane z największą starannością. Nie wyklucza to 
jednak istnienia pewnych błędów. Wydawca, autorzy i osoby tłumaczące nie przyjmują prawnej 
odpowiedzialności ani innego rodzaju zobowiązań za nieprawidłowe dane i tego konsekwencje. 
 
Copyrights © 2013, Norav Medical 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej dokumentacji nie może być powielana, kopiowana lub zapisywana w 
formie fotomechanicznej reprodukcji lub poprzez zapis za pomocą mediów elektronicznych bez wcześniejszej 
pisemnej zgody Norav Medical. Komercyjne wykorzystanie modeli i opracowań zawartych w tej instrukcji nie jest 
zakazane. 
 
Numer dokumentu: NV-54/NH-301 
 
Edycja: 2.3.1 
Dotyczy: Systemu do analizy holterowskiej Norav Medical NH-301  
Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 2013-08-22 
 
Windows XP, Vista® 32/64 bit, Windows 7® oraz Windows 8®są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft® Corporation, USA. Inne nazwy brandowe i nazwy produktowe są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowych ich właściwych właścicieli. 
 
 

 

0473 

System analizy holterowskiej Norav Medical NH-301 (Norav Medical Holter 
Analysis NH-301) spełnia szczegółowe wymagania Dyrektywy Rady Europy  nr 
93/42/EEC Aneks 2, EC11  EN 60601-1-2 oraz EN 60601-1-4 dotyczące urządzeń 
medycznych i tym samym posiada znak CE. 

 
Oprogramowanie to jest zgodne ze Standardami dla Analizy Potencjałów Komorowych Stosujących 
Elektrokardiografię Wysokiej Rozdzielczości/Sygnałów Uśrednionych opublikowanymi w roku 1991 przez Komitet 
Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także AHA/ACC (na rynek poza USA).   
Oprogramowanie jest zgodne również z wymaganiami “EC38:2007 Medyczny sprzęt elektryczny  – Część 2-47” 
(Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, w tym szczególne wymagania ambulatoryjnych systemów EKG) 
opublikowanych w roku 1998 i aktualizowanych w roku 2007 przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aparatury 
Medycznej, AAMI. 
 
Ponadto oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń medycznych FDA oraz Health 
Canada. Numer FDA 510(k): K111487  
 
 
Niniejsze tłumaczenie instrukcji obsługi jest własnością intelektualną AP Plan Sp.J. Wszelkie kopiowanie, 
powielanie we fragmentach lub w całości wymaga zgody AP Plan Sp.J. 
 
 
Wytwórca: 
Norav Medical Inc 
601 N, Congress Ave. Unit 105 
Delray Beach FL 33445 
USA 
Tel: +1 (561) 274-4242  
Fax:  +1 (561) 274-4252 

Email:  info@norav.com 

 Autoryzowany przedstawiciel 
w Europie i serwis: 
Norav Medical GmbH 
Otto von Guericke Ring 10 
D-65205 Wiesbaden 
Niemcy 
Tel: +49 (0) 6122-70524-20 
Fax:+49 (0) 6122-70524-14 
Email: info@norav.com 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania 
Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
TEL: 65 619 3855 
FAX: 65 619 3313 
Email: biuro@diamedica.pl 
www.diamedica.pl  

 
Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 2013-10-08 
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1. Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

 

 

Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi może być przyczyną nieprawidłowej 
analizy danych. Producent nie odpowiada za szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego 
użycia.  

 Instrukcja obsługi jest częścią programu Norav Holter Analysis NH-301 i z tego względu powinna być 
przechowywana blisko urządzenia. 

 Program Norav Holter Analysis NH-301 jest przeznaczony do stosowania pod nadzorem medycznym. 
Obsługa i interpretacja wyników powinna być wykonywana przez profesjonalny personel medyczny. 
Program nie jest przeznaczony do stosowania przy intensywnej opiece medycznej. Placówki stosujące 
Norav Holter Analysis powinny zadbać o to, aby badanie odbywało się na właściwie wybranych 
pacjentach i aby było przeprowadzane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone. 

 Program powinien być użytkowany tylko przez przeszkolony personel. Pacjenci nie mogą wejść w 
posiadanie tego oprogramowania czy komputera, na którym jest ono zainstalowane. 

 Program został zaprojektowany i jest rozwijany przy zastosowaniu najnowszych dostępnych metod 
projektowych. Jednakże pewnych błędów nie można uniknąć. Przed zaleceniem pacjentowi środków 
leczniczych na podstawie wyników uzyskanych z programu czy z jego modułów, wyniki te powinny być 
wcześniej sprawdzone przez eksperta i zatwierdzone poprzez zastosowanie innych procedur 
diagnostycznych.   

 Niektóre programy zainstalowane na komputerze mogą kolidować z Norav Holter Analysis. O ile nie 
zostało to bezwzględnie i bez żadnych wątpliwości wykluczone w dokumentacji tych programów, 
użytkownik powinien sprawdzić ewentualne konflikty poprzez skonsultowanie się producentem 
wspomnianych programów lub z odpowiednim ekspertem.   

 Bezpieczeństwo pacjenta, zachowanie funkcjonalności urządzenia oraz optymalna odporność na 
zakłócenia jest zapewniona tylko wtedy, gdy zastosowane akcesoria i elementy eksploatacyjne są 
rekomendowane przez Norav Medical. 

 Każdorazowo przed użyciem urządzenia, użytkownik powinien sprawdzić jego funkcjonalność oraz 
wymagane warunki pracy. 

 Pola magnetyczne i elektryczne mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Upewnij się, czy wszystkie 
inne urządzenia poza  Norav Medical, które znajdują się w pobliżu spełniają wymagania zgodności 
elektromagnetycznej (EMC). Sprzęt RTG, tomografy itp. mogą zakłócać pracę innych urządzeń, co jest 
konsekwencją uprawnionej wysokiej emisji interferencji elektromagnetycznej.  

 
Zastrzeżenie 
 
System ten został zaprojektowany jako system wspomagania decyzji dla osób, które przeszły odpowiednie 
przeszkolenie medyczne i nie powinien być jedyną podstawą podejmowania decyzji klinicznej dotyczącej 
diagnostyki pacjenta, opieki czy kontroli. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji medycznych uzyskanych z 
programu o charakterze i przeznaczeniu innym, niż wspomniano wcześniej nie jest zalecane i należy je traktować 
jako nadużycie wykorzystania programu.   
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WAŻNA INFORMACJA:  
 
Typowym zjawiskiem dla wszystkich systemów Holtera jest możliwość przedstawiania fałszywych zdarzeń EKG, 
które są wynikiem szumów i artefaktów. Z tego względu dane pacjenta MUSZĄ być przeglądane i edytowane 
przez wykwalifikowanych specjalistów lub lekarzy. Firma Norav Medical oraz jej personel nie bierze na siebie 
odpowiedzialności za dane pacjenta, które zostały przygotowane zarówno przez niewykwalifikowane jak i 
wykwalifikowane osoby.  
 
 
 
Ograniczona gwarancja Norav 
 
Produkty Norav podlegają gwarancji w zakresie defektów materiałowych i wytwarzania przez okres 1 roku od daty 
zakupu przez pierwotnego nabywcę bezpośrednio od Norav Medical lub autoryzowanego przedstawiciela Norav 
Medical. Z gwarancji wykluczone są artykuły eksploatacyjne obejmujące m.in. elektrody, przewody 
doprowadzeniowe, oprzewodowanie pacjenta oraz baterie. Gwarancja traci ważność, gdy wg Norav Medical 
jakikolwiek produkt był modyfikowany lub uszkodzony przez klienta.   
Ponadto, Norav Medical zrzeka się uznania gwarancji wynikających z gwarantowania zgodności z przeznaczeniem 
lub przydatności do określonego celu.  
Wymienione wyżej oświadczenia gwarancji zastępują wszelkie zobowiązania oraz należności ze strony Norav 
Medical związane ze szkodami szczególnymi i pośrednimi oraz ze skutkami zaniedbań wynikłych wprost ze 
sposobu użytkowania lub wydajności produktów Norav Medical.    
Wszelkie powództwa przeciwko naruszeniu gwarancji będą wszczęte w ciągu 1 roku, w którym nastąpiło 
naruszenie lub będą na zawsze wykluczone.  Wszelkie naprawy produktu nie związane ze świadczeniem gwarancji 
będą przeprowadzane na koszt klienta. 
Aby uzyskać wsparcie serwisowe i techniczne skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem Norav 
Medical lub bezpośrednio z Norav Medical. 
 



Instrukcja obsługi programu Norav NH-301  5 

Spis stron 
 

1. Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..........................................................................3 

2. Wprowadzenie ......................................................................................................................6 

O instrukcji obsługi........................................................................................................................... 6 

Wskazania do stosowania systemu Norav Medical NH-301............................................................ 6 

Ocena u pacjentów z rozrusznikiem serca .................................................................................. 6 

Przeciwwskazania i reakcje uboczne ............................................................................................... 6 

Częstotliwość próbkowania i specyfikacja....................................................................................... 7 

Wspierane rejestratory Holtera....................................................................................................... 7 

3. Instalacja programu...............................................................................................................8 

Minimalne wymagania systemu komputerowego .......................................................................... 8 

Przygotowanie do instalacji programu ............................................................................................ 8 

Jak zainstalować program? .............................................................................................................. 8 

Struktura plików programu przy standardowej instalacji................................................................ 9 

Konfiguracja programu po instalacji ................................................................................................ 9 

4. Przygotowanie do zapisu EKG metodą Holtera ..................................................................... 13 

Przygotowanie rejestratora ...........................................................................................................13 

Przygotowanie pacjenta.................................................................................................................14 

Przygotowanie skóry.................................................................................................................14 

Położenie elektrod..................................................................................................................... 14 

5. Pobieranie danych i analiza zapisu EKG metodą Holtera ....................................................... 17 

Informacje ogólne.......................................................................................................................... 17 

Pobieranie danych EKG..................................................................................................................18 

Analiza danych EKG........................................................................................................................20 

6. Przegląd i edycja zapisu EKG ................................................................................................ 21 

Cechy ogólne.................................................................................................................................. 22 

Funkcja edycji wzorca .................................................................................................................... 23 

Funkcje nakładania wszystkich pobudzeń ..................................................................................... 24 

Funkcja łączenia wzorców.............................................................................................................. 25 

Widok szczegółowy wstęgi EKG .....................................................................................................26 

Usuwanie lub zmiana pojedynczych pobudzeń ............................................................................. 27 

Pomiar EKG ....................................................................................................................................27 

Zoom – powiększanie i zmniejszanie .............................................................................................28 

Widok zdarzeń (zaburzenia rytmu)................................................................................................ 28 

Widok strony.................................................................................................................................. 32 

Wykresy – HRV, QT i QTc ............................................................................................................... 34 

Podsumowanie tabelaryczne......................................................................................................... 36 

Raporty...........................................................................................................................................37 

7. Zalecany przepływ pracy...................................................................................................... 39 

8. Notatki................................................................................................................................ 40 

 



6 

2. Wprowadzenie 

O instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi szczegółowo wyjaśnia, jak stosować program analizy holterowskiej Norav Holter NH-
301 oraz pomaga przebrnąć przez poszczególne funkcje programu. 
 
Ważne uwagi i ostrzeżenia zostały w instrukcji specjalnie oznaczone. Zwróć na nie szczególną uwagę.  
 

 

Przypisy te dostarczają istotnych informacji mających wpływ na uzyskanie 
optymalnej efektywności programu Norav Medical NH-301 i wskazują na istotne 
kroki lub procedury, które wymagają szczególnej uwagi. 

 

Uwagi wyjaśniają procedury, które są konieczne w celu ochrony sprzętu przed 
potencjalnym uszkodzeniem lub utratą danych. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie 
uwagi uwidocznione w instrukcji.  

 

Ostrzeżenia wskazują na możliwe niebezpieczeństwa dotyczące możliwych szkód i 
urazów odnoszących się do ludzi.  

 

Wskazania do stosowania systemu Norav Medical NH-301 

System analizy holterowskiej Norav Medical NH-301 jest przeznaczony dla pacjentów wymagających 
ambulatoryjnego monitorowania typu Holtera przez okres 1-168 godzin. Monitorowanie tego rodzaju jest 
najczęściej stosowane przy następujących wskazaniach: 

 Ocena symptomów wskazujących na arytmię lub niedokrwienie mięśnia sercowego. 

 Ocena EKG dokumentująca zabiegi lecznicze u pacjentów indywidualnych lub na grupie pacjentów. 

 Ocena zmian segmentu ST u pacjentów. 

 Ocena reakcji po wznowieniu aktywności zawodowej lub po rekonwalescencji, np. w wyniku zawału lub 
operacji serca. 

 Badania kliniczne lub epidemiologiczne. 
 
System Norav Medical NH-301 posiada program oceniający zmienność rytmu serca (Heart Rate Variability  - HRV), 
który został skalibrowany do pomiaru HRV z dokładnością  4 ms. Znaczenie kliniczne pomiarów HRV powinno być 
określone przez lekarza. 
 
Ocena u pacjentów z rozrusznikiem serca 

System do analizy holterowskiej Norav Medical NH-301 współpracuje z kompatybilnymi rejestratorami EKG, które 
pozwalają na gromadzenie oraz analizę danych związanych z pracą rozrusznika.  - patrz Wspierane rejestratory 
Holtera na  stronie 7 
 
 

Przeciwwskazania i reakcje uboczne 

Brak rozpoznanych przeciwwskazań i reakcji ubocznych podczas stosowania monitorowania Holtera. 
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Częstotliwość próbkowania i specyfikacja 

System analizy holterowskiej Norav Medical NH-301 odczytuje i analizuje zapisane dane z częstotliwością 
próbkowania od 128, 256 do 1024 próbek na sekundę (s/s) przy czasie zapisu od 1 godziny do 168 godzin.  
 
Dane pacjenta i źródłowe dane EKG są identyfikowane za pomocą numeru ID pacjenta, imieniem i nazwiskiem. 
Mogą być edytowane i poddane wielokrotnej analizie. System zapewnia kompletną detekcję arytmii w oparciu o 
analizę rytmu na wysokim poziomie dokładności. Dodatkowo pozwala na analizę segmentów ST oraz QT. 
Wykrywane są następujące standardowe zdarzenia: 
 

TYP ZABURZENIA RYTMU 

Pauza 

Bradykardia 

Tachykardia 

Przedwczesne pobudzenia komorowe 

Kuplety komorowe 

Triplet komorowy (lub Salwa) 

Częstoskurcz komorowy 

Bigeminia 

Trigeminia 

Pobudzenia ektopowe nadkomorowe SVE 

Pary ektopowych pobudzeń nadkomorowych 

Serie ektopowych pobudzeń nadkomorowych 

Uniesienie odcinka ST 

Obniżenie odcinka ST 

Maksymalny odstęp RR 

Minimalny odstęp RR 

Tętno maksymalne 

Tętno minimalne 

Migotanie przedsionków 

Rozrusznik 

 
 

Wspierane rejestratory Holtera 

System analizy holterowskiej Norav Medical NH-301 jest kompatybilny z następującymi rejestratorami Holtera: 
 

Rejestrator Norav DL-800 Holter  

Rejestrator Norav DL-900 Holter  

Rejestrator Norav DL-1200 Holter  
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3. Instalacja programu 

Rozdział ten zawiera podsumowanie koniecznych kroków potrzebnych do instalacji i konfiguracji programu Norav 
Medical NH-301. W dalszej części znajdziesz też kilka przydatnych porad, jak utrzymać w dobrym stanie dane 
programu, nośnik CD i sprzętowy klucz zabezpieczenia. 
 

 

Zanim zaczniesz instalację przeczytaj uważnie poniższe instrukcje, aby uniknąć 
ewentualnej utraty danych lub trwałych uszkodzeń w komputerze i w urządzeniach 
peryferyjnych.  

 

Minimalne wymagania systemu komputerowego 

Poniżej podano specyfikację minimalnych wymagań sprzętowych, które powinny być spełnione w celu 
prawidłowego działania Norav Medical NH-301. Zastosowanie sprzętu posiadającego gorsze parametry może mieć 
wpływ na działanie poszczególnych funkcji programu, co w rezultacie może spowolnić działanie programu a nawet 
może być przyczyną niestabilności. Program może być instalowany na laptopach, o ile spełniają minimalne 
wymagania.  
Minimalne wymagania sprzętowe: 

 Procesor:  Dual Core 2.8 GHz lub silniejszy 

 Pamięć RAM:  2 GB lub więcej 

 Wolna przestrzeń dyskowa: 20 GB 

 System operacyjny:  Windows®Vista, XP, Windows®7 lub Windows®8 

 Rozdzielczość ekranu:  1280 x 768 lub wyższa 

 Porty USB:  1 na sprzętowy klucz zabezpieczenia programu 
     1 do wgrywania danych z rejestratorów Norav Medical     
  DL-800 lub DL-900 lub DL-1200 

 Inne napędy:  DVD / DVD+RW do archiwizacji 

   Czytnik kart Compact Flash z rejestratora DL-800 

 Karta sieciowa:  Zgodna z TCP/IP 

 Typ i rozmiar monitor:  Monitor TFT 19” lub z większym ekranem (zalecane) 
 
Do drukowania raportów zalecamy atramentową drukarkę kolorową zgodną z systemem Windows® lub lepszą, 
np. kolorową laserową. 

 
Przygotowanie do instalacji programu 

Gdy instalujesz program Norav Medical NH-301 po raz pierwszy na danym komputerze, przejdź do następnego 
rozdziału “Jak zainstalować program?”. 
 

Jak zainstalować program? 

Instalacja programu Norav Medical NH-301 jest bardzo prosta i wykonuje się niemal automatycznie bez 
jakichkolwiek interakcji. 

 Po pierwsze pozamykaj wszystkie inne programy uruchomione na komputerze, aby uniknąć ewentualnych 
zakłóceń podczas procesu instalacji i konfiguracji. 

 Następnie włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD/DVD komputera. Proces instalacji powinien rozpocząć 
się automatycznie. Jeśli nie, to oznacza to, że wyłączona jest funkcja automatycznego uruchamiania z 
napędu CD/DVD. W takim wypadku otwórz program Eksplorator Windows (lub Mój Komputer), przejdź do 
napędu CD, znajdź program "… Setup.exe" i uruchom go poprzez podwójne kliknięcie myszką. 

 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, a po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer. 
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Struktura plików programu przy standardowej instalacji 

Domyślną ścieżką instalacji programu jest “C:\Program Files\Norav Medical”. 
 
Wszelkie ustawienia aplikacji typu wygląd, parametry, dane lekarza itp. są przechowywane w katalogu: 
“C:\ProgramData\NoravMedical\NH301”. 
 
“C\ProgramData\NoravMedical\NH301\Data” jest domyślną ścieżką do katalogu, gdzie znajdują się dane 
źródłowe zgrane z rejestratorów (*.res)  oraz dane z wynikami analiz (*.hl4).  

 
Konfiguracja programu po instalacji 

Gdy instalacja programu zostanie zakończona, możesz następnie dostosować program do swoich potrzeb: 
Uruchom program Norav Medical NH-301 poprzez dwukrotne kliknięcie ikony programu na pulpicie.   
Z poziomu programu wybierz z menu: Plik | Ustawienia.  
 
 

Wyświetli się okienko ustawień programowych. Po lewej stronie można wybrać 
określoną grupę ustawień, aby je sprawdzić lub zmienić. Obecna w niektórych 
miejscach adnotacja „Wymagany restart” oznacza, że określone ustawienia będą 
uwzględnione przez program dopiero po ponownym uruchomieniu programu. 
 
Pierwsza grupa ustawień, “Główne” dotyczy nagłówka 
drukowanych raportów. 
Wprowadź nazwę placówki/oddziału, adres, nazwę 
lekarza oraz nazwę technika. 
Ponieważ etykiety po lewej stronie powyższych pól nie są 
zamieszczane na wydruku, więc można w nie wpisać 
dowolny tekst, który chcemy uwidocznić w nagłówkach 
raportów. 
Jeżeli chcesz wprowadzić ochronę tworzenia raportów, 
kliknij w przycisk Ustaw hasło. Po ustawieniu hasła 
chroniona jest również zmiana nazwy lekarza. Aby zmienić 
nazwę lekarza kliknij przy nazwie lekarza na przycisk 
Edytuj i potwierdź hasłem. Oprócz zmiany nazwy lekarza 
możesz w tym miejscu również wgrać grafikę ze skanem podpisu lekarza. Podpis ten będzie umieszczany w 
dolnym prawym rogu głównej strony drukowanych raportów. 
 
Kolejna grupa ustawień, “Algorytm” pozwala na 
ustawienie niektórych podstawowych parametrów 
analizy. 

 Prawidłowy zakres tętna (Normal HR Range) określa 
tętno minimalne i maksymalne. Znaczące odchylenie od 
tego zakresu będzie kwalifikowane jako Tachykardia lub 
Bradykardia. 

 Czas pauzy (Pause duration) określa minimalną długość 
pauzy, która ma być wykryta. 

 Epizody ST jako (ST events by) – możesz ustawić 
pomiary ST jako Bezwzględne (ESC) lub Względne 
(AHA). 

 Odchylenie ST (ST deviation) określa minimalne 
odchylenie przy detekcji epizodów ST. 

 QT – włącza analizę segmentu QT (zaznacz kwadracik). 

 Czułość wzorca (Template Sensitivity) – ustaw czułość dla poszczególnych typów pobudzeń w zakresie od 1 do 
10 lub wyłącz wzorce dla specyficznych typów. (Wyłączenie wzorców przyspiesza analizę danych).  
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 Tryb Min/Max RR – zaznacz, gdy chcesz uwzględnić pobudzenia patologiczne. W przeciwnym wypadku, 
pozostaw puste. (Domyślnie pobudzenia patologiczne nie są uwzględniane). 

 

 

Gdy opcja QT jest aktywna, to analiza QT jest wykonywana automatycznie w 
ramach całościowej analizy. Miej na uwadze fakt, że ten dodatkowy proces 
wymaga intensywnych obliczeń matematycznych, co wydłuża czas całkowitej 
analizy o kilka sekund.  

 
 
W grupie ustawień “Widok” można ustawić grafikę z 
logo firmy lub dowolny piktogram. Za pomocą 
przycisku „Przeglądaj” wybierz odpowiedni plik 
graficzny na swoim komputerze. Logo będzie 
umieszczone w górnym prawym rogu drukowanych 
raportów.   
 
Niżej można włączyć/wyłączyć filtry sygnału EKG.  
Włącz filtr EMG - redukuje szum wysokich 
częstotliwości takich jak artefakty mięśniowe.  
Włącz filtr linii bazowej – redukuje wolne falowanie 
wykresu, które może mieć miejsce, gdy pacjent 
wykonuje silne ruchy. 
Włącz filtr zakłóceń sieciowych – redukuje zakłócenia 
emitowane przez linie zasilające i urządzenia elektryczne.  Po włączeniu tego filtru należy ustawić również 
częstotliwość, jaka występuje w sieci energetycznej  (50Hz lub 60Hz). 
 
W polu Rozmiar widoku znajduje się rozmiar wyświetlanej strony. Można go zmienić klikając w odpowiednie 
strzałki po prawej stronie.  
Jeżeli chcesz ukryć zdarzenia, które nie wystąpiły, zaznacz opcję “Ukryj puste zdarzenia”. W przeciwnym wypadku 
pozostaw to zaznaczenie puste. 
 
 
Grupa ustawień “Zapisz” dotyczy miejsc i sposobu 
przechowywania danych programu.  
Baza danych. Przy zaznaczeniu trybu Lista pacjentów, 
wszystkie dane z wynikami analiz trzymane są w 
plikach znajdujących się w katalogu podanym w polu 
Lokalizacja pliku danych. Za pomocą przycisku 
„Przeglądaj” wybierz ścieżkę do katalogu 
przechowującego pliki danych lub pozostaw istniejącą 
lokalizację.  
Wybór trybu „NEMS” oznacza, że dane 
przechowywane są w zewnętrznym programie NEMS.  
 
 
Zapis automatyczny – gdy jest zaznaczony, wówczas jakiekolwiek modyfikacje wyników analizy (edycja pobudzeń 
czy edycja zdarzeń) automatycznie zostaną zapisane w bazie danych po zamknięciu okna z analizowanymi danymi 
klienta.  
Ustaw nazwę pliku wg – możesz ustalić, czy nazwa pliku z danymi klienta będzie tworzona wg pełnej nazwy 
pacjenta (imię i nazwisko), czy wg numeru ID pacjenta.  
Lokalizacja plików raportu – określa katalog, w którym przechowywane są pliki wykonanych raportów. Za 
pomocą przycisku „Przeglądaj” wybierz ścieżkę do odpowiedniego katalogu lub pozostaw istniejącą lokalizację. 
Aby ustawić jakość i rozmiar dokumentów tworzonych w formacie PDF wybierz odpowiednią opcję: 
Wysoka/Duże, Średnia, Niska/Krótkie. 



Instrukcja obsługi programu Norav NH-301  11 

 
 Grupa ustawień “GDT” pozwala skonfigurować 
komunikację programu z systemami typu ERP zgodnie 
z protokołem GDT. Dotyczy to dużych placówek 
medycznych. Komunikacja GDT działa tylko wtedy, 
gdy baza danych została ustawiona na tryb “Lista 
pacjentów”. W trybie “NEMS” nie ma zastosowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa ustawień „Zdarzenia” dotyczy zawartości 
drukowanych raportów. 
Oznacz do druku – możesz wybrać, czy wszystkie 
wstęgi EKG będą wybierane „ręcznie” do raportu, czy 
też program „automatycznie” dokona wyboru kilku 
przykładów z każdego typu zdarzeń. Gdy wybierzesz 
“Kilka z każdych”, wtedy musisz też ustalić, ile wstęg 
EKG będzie drukowanych z każdego typu zdarzeń. 
Format wydruku – wybierz pomiędzy małymi 
wstęgami EKG (12 na stronie) a zwykłym układem 
dużych wstęg EKG (3 na stronie).  
 
 
 

 

Gdy ponownie wrócisz do okna Ustawienia i wprowadzisz nowe ustawienia, to nie 
będzie to miało wpływu na istniejące już wyniki. 
Aby zastosować nowe ustawienia do istniejących wyników analiz, przejdź na danym 
pacjencie do zakładki „Analiza” i kliknij w przycisk „Analiza powtórna”.  

 

 
Przechowywanie, czyszczenie i pozbywanie się płyty CD oraz klucza zabezpieczającego 

programu 

Warunki pracy, przechowywania i transportu 

Temperatura pracy od +5°C do +35°C 

Temperatura przechowywania i transportu od -20°C do +50°C 

Ciśnienie atmosferyczne podczas pracy od 68kPa do 106kPa (680mB to 1060mB) 

Ciśnienie atmosferyczne podczas przechowywania od 68kPa do 106kPa (680mB to 1060mB) 
i transportu 

Wilgotność względna pracy od 0% do 75%, nieskondensowana 

Wilgotność względna podczas przechowywania od 10% do 90%, nieskondensowana 
i transportu 
 
Podczas przechowywania unikaj ekspozycji na ekstremalną temperaturę, wilgotność, na zapylenia i wibracje. Płytę 
CD oraz klucz zabezpieczający programu trzymaj z dala od promieni słonecznych i innych rodzajów 
promieniowania UVA/UVB. 
 
 



12 

 

Czyszczenie płyty CD i klucza zabezpieczającego programu 

Do czyszczenia płyty CD najlepiej stosować dedykowane do tego celu akcesoria, ewentualnie zwykłe bawełniane 
ściereczki. 
Do czyszczenia płyty CD i klucza zabezpieczającego programu nie stosuj rozpuszczalników i czynników 
czyszczących.  
 
 
 
 

Pozbywanie się płyty CD oraz klucza zabezpieczającego programu 

 

 Postępuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego i plastików. 

 Przed pozbyciem się płyty CD upewnij się, czy nie zawiera ona zapisanych danych stanowiących tajemnicę. 

 Najbardziej zalecanym sposobem pozbywania się płyt CD jest zastosowanie niszczarki a powstałe odpady 
plastikowe powinny być wyrzucane zgodnie z lokalnymi regulacjami.  
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4. Przygotowanie do zapisu EKG metodą Holtera 

Przygotowanie rejestratora 

Jest to krótki, ogólny opis, w jaki sposób przygotować do nagrywania rejestrator holterowski. Szczegółowe 
informacje na temat konfiguracji i obsługi rejestratora znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi rejestratora. 
 
Rejestrator Holtera powinnien być regularnie kontrolowany pod kątem uszkodzeń (szczególnie złączki, podłączane 
do rejestratora !) w celu uniknięcia problemów podczas podłączania do pacjenta. 
1. Przygotuj rejestrator z danymi pacjenta 

 (Dotyczy trybu bazy danych: "Lista pacjentów". Aby przygotować rejestrator w trybie "NEMS" - patrz 
Podręcznik użytkownika NEMS) 

1) Uruchom program NH-301  
2) Przygotowanie karty pamięci 

Rejestrator DL-900  
- Sprawdź, czy pamięć Flash Card jest włożona (patrz pod pokrywą baterii). 
- Odłącz kabel EKG od rejestratora, a następnie podłącz kabel USB. 
- Podłącz rejestrator do portu USB w komputerze z oprogramowaniem NH-301  

 
Rejestrator DL-800 lub DL-1200r 
- Włóż kartę pamięci Flash Card do czytnika kart. 
- Podłącz czytnik kart do portu USB w komputerze z programem NH-301 

 
3) Kliknij przycisk „Przygotuj rejestrator” na pasku narzędzi panelu 

 

 
 

4) Wprowadź dane pacjenta. Następnie kliknij “Postęp”, aby przesłać dane pacjenta do karty pamięci. 

 
 

5) Odłącz kabel USB od komputera z oprogramowaniem analizującym. 
6) Ustaw rejestrator na tryb zapisu EKG 

Rejestrator DL-900  
- Odłącz kabel USB od rejestratora, a następnie podłącz przewody EKG. 
Rejestrator DL-800 lub DL-1200 
- Wyjmij kartę pamięci z czytnika kart, a następnie włóż ją do rejestratora. 
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2. Włóż nową baterię w sposób opisany w instrukcji obsługi rejestratora. 
3. Włącz rejestrator i następnie sprawdź dane pacjenta. 
4. Skonfiguruj rejestrator w sposób opisany w instrukcji obsługi rejestratora. 

 
 

Przygotowanie pacjenta 

 

 

Jakość nagrywanego sygnału zależy od jakości stosowanych elektrod i przygotowania 

skóry pacjenta. Zawsze należy upewnić się, czy elektrody, które są stosowane nie mają 

przekroczonej daty ważności. Niewystarczające przygotowanie skóry, złe lub błędne 

pozycje elektrod mogą powodować artefakty, a zatem dużo dodatkowej pracy dla 

osoby, która będzie analizować i sprawdzać zapisane dane! 

 
Przygotowanie skóry 

Oto kilka podstawowych zasad, które powinny przyczynić się do zapewnienia dobrej aplikacji elektrod i 
prawidłowych wyników nagrania: 
 
1. Znajdź prawidłowe miejsca aplikacji elektrod według rysunków podanych na następnych stronach lub 

zasięgnij informacji w odpowiedniej instrukcji obsługi rejestratora. 

2. W razie potrzeby możesz zgolić owłosienie w miejscu apliacji elektrod. 

3. Przetrzyj każde miejsce pod zakładaną elektrodę w celu usunięcia martwego naskórka, jak również tłuszczu i 
brudu. Dla prawidłowego czyszczenia można użyć pasty ściernej do czyszczenia skóry, która składa się z mydła 
i pumeksu. 

4. Oczyść następnie te miejsca alkoholem do odkażania skóry. 
 
 

 

Nie używaj sprayu do elektrod, który jest używany do badań wysiłkowych, takich jak: 
Kodan do oczyszczania skóry. Płyny te nie nadają się do elektrod jednorazowych. 

 

Położenie elektrod 

1. Należy używać tylko wysokiej jakości, jednorazowych elektrod ze stałym żelem, które są przeznaczone do 
użycia w rejestracji holterowskiej. 

2. Najpierw podłącz przewód do wejścia rejestratora wciskając wtyczkę do zatrzaśnięcia. Kiedy po raz pierwszy 
umieszczasz elektrody na klatce piersiowej pacjenta, żel elektrody może być ściśnięty co prowadzi do złej 
impedancji elektrody. 

3. Następnie umieść elektrody na pożądane, odpowiednio oczyszczone miejsca. 

4. Zawsze na każdym przewodzie elektrody należy wykonać okrągłą pętlę zabezpieczającą o 
długości 4 cm, od strony elektrody. Ma to na celu zabezpieczenie przed powstaniem 
artefaktów podczas ruchu ciała. 

 

 

Istnieją różne ilości przewodów wejściowych dostępnych dla rejestratorów Holtera 
Norav. Oprogramowanie Norav Medical NH-301 automatycznie wykrywa liczbę 
rejestrowanych kanałów. 
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Rekomendowane umiejscowienie elektrod dla 3 kanałów z 7 odprowadzeniami wejściowymi 

Kanał Kolor Umiejscowienie 

Ch 1  – Biały Prawy brzeg rękojeści mostka 

Ch 1  + Czerwony 
Lewa przednia linia pachowa na 6-tym 
łuku żebrowym. 

Ch 2  – Czarny Lewy brzeg rękojeści mostka. 

Ch 2  + Brązowy 
Około 2.5 cm na lewo od wyrostka 
mieczykowatego. 

Ch 3  – Niebieski 
Prawa linia środkowa obojczyka na 7-mym 

łuku żebrowym. 

Ch 3  + 
Pomarań- 
czowy 

Na lewo od linii środkowej obojczyka na 7-
mym łuku żebrowym. 

Gnd Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 

 
 
 
Rekomendowane umiejscowienie elektrod dla 3 kanałów z 5 odprowadzeniami wejściowymi 

Kanał Kolor Umiejscowienie 

Ch 1  – Czerwony W środku rękojeści mostka 

Ch 1  + Brązowy 
Około 5 cm w lewo od wyrostka 
mieczykowatego 

Ch 2  – Czerwony W środku rękojeści mostka 

Ch 2  + Czarny 
Lewa przednia linia pachowa na 8-mym 
łuku żebrowym 

Ch 3  – Biały 
Prawa linia środkowa obojczyka na 7-mym 
łuku żebrowym. 

Ch 3  + Czarny 
Lewa przednia linia pachowa na 8-mym 
łuku żebrowym 

Gnd Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 

 
 
Rekomendowane umiejscowienie elektrod dla 2 kanałów z 5 odprowadzeniami wejściowymi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanał Kolor Umiejscowienie 

Ch 1  – Biały Prawy brzeg rękojeści mostka 

Ch 1  + Czerwony 
Lewa przednia linia pachowa na 6-mym 
łuku żebrowym 

Ch 2  – Czarny Lewy brzeg rękojeści mostka 

Ch 2  + Brązowy 
Około 2,5 cm na lewo od wyrostka 
mieczykowatego mostka 

Gnd Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 
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Rekomendowane umiejscowienie elektrod dla 12 kanałów z 10 odprowadzeniami wejściowymi 

 

 

 

# 
Kolor 
AHA 

Przewód 
AHA 

Kolor IEC  
Przewód 
IEC 

Umiejscowienie 

1 Czerwony V1 Czerwony C1 
Czwarta przestrzeń międzyżebrowa, przy prawym 
brzegu mostka 

2 Żółty V2 Żółty C2 
Czwarta przestrzeń międzyżebrowa, przy lewym 
brzegu mostka 

3 Zielony V3 Zielony C3 W połowie odległości między V2 i V4 

4 Niebieski V4 Brązowy C4 
Na  linii środkowoobojczykowej w piątej 
przestrzeni międzyżebrowej 

5 
Pomarań- 
czowy 

V5 
Jasno 
niebieski 

C5 
Na przedniej linii pachowej na tym samym 
poziomie, co V4 

6 Fiolet V6 Fiolet C6 
Na  linii pachowej środkowej, na tym samym 
poziomie, co V4 i V5 

7 Czarny LA Żółty L Lewe ramię 

8 Czerwony LL Zielony F 
Dolna krawędź żebra, lub na poziomie pępka w 
linii  środkowoobojczykowej 

9 Zielony   RL Czarny N 
Dolna krawędź żebra, lub na poziomie pępka w 
linii  środkowoobojczykowej 

10 Biały RA Czerwony R Prawe ramię 
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5. Pobieranie danych i analiza zapisu EKG metodą Holtera 

 

 

Jeśli używasz programu Norav Medical NH-301 po raz pierwszy po instalacji, upewnij 
się, czy oprogramowanie jest poprawnie skonfigurowane, a wszystkie preferowane 
ustawienia zostały sprawdzone. Patrz rozdział Instalacja na stronie 8. 

 
 
 
 

Informacje ogólne 

Przed analizą danych, muszą one być przesłane z karty pamięci Flash lub bezpośrednio z rejestratora (w zależności 
od typu rejestratora). 
Gdy dane zostaną przesłane na dysk komputera, karta pamięci może być użyta do następnego zapisu. 
Oprogramowanie Norav Medical NH-301 czyta i analizuje dane, zapewnia kompleksowy przegląd i edycję 
zarejestrowanych danych oraz umożliwia stworzenie raportu z wynikami. 
Proces analizy jest podzielony na dwie główne części:  Analiza pubudzenia i analiza arytmii. Analiza pubudzenia 
lokalizuje pobudzenia serca i klasyfikuje je nadając im odpowiedni opis według prawdopodobnego pochodzenia 
(N, S, V, F, P). Następnie, analiza pobudzeń buduje wzorce (rodzinę morfologii) dla każdego typu opisu pobudzenia 
(chyba, że tworzenie wzorców zostało wyłączone dla tego typu). 
 

 

Jeśli proces analizy nie może określić co było źródłem pobudzenia, to klasyfikuje je jako 
wątpliwe (Q). 

 
 
 
Analiza arytmii automatycznie następuje po Analizie pobudzeń i wykonuje kilka obliczeń. Analiza wykrywa i \ lub 
wyświetla zdarzenia związane z następującymi rodzajami arytmii: 
 

 Rodzaj arytmii  Rodzaj arytmii 

 Pauzy  Ektopowe pobudzenia nadkomorowe (SVES) 

 Bradykardia  Pary ektopowych pobudzeń nadkomorowych 

 Tachykardia   Ektopowe salwy nadkomorowe (PSVT) 

 Ektopowe pobudzenia komorowe (VES 
lub VPB) 

 Pobudzenia elektrostymulatorem 

 Kuplet (komorowy)  Zdarzenia ST 

 Triplet (komorowy)  Tętno maksymalne i minimalne 

 Częstoskurcz komorowy  Maksymalny i minimalny odstęp RR 

 Bigeminie (komorowe)  Zdarzenia pacjenta 

 Trigeminie (komorowe)  Zdarzenia zdefiniowane przez użytkownika 

 Migotanie przedsionków  

 
Ilekroć użytkownik edytuje interpretację pobudzenia (zmienia typ pobudzenia, usuwa lub dodaje nowe 
pobudzenie) analiza arytmii jest powtarzana, a zdarzenia zostają odpowiednio skorygowane. Takie działanie jest 
zupełnie odmienne w porówaniu z analizą pobudzeń, która jest wykonywana tylko raz. 
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Pobieranie danych EKG 

Po powrocie pacjenta do gabinetu, jeśli rejestrator jeszcze nie wyłączył się automatycznie, wykonaj procedurę 
zakończenia nagrywania wg instrukcji obsługi rejestratora. Proces ten jest bardzo ważny, gdyż rejestrator będzie 
kontynuował nagrywanie i rejestrował tylko artefakty! 
W zależności od typu rejestratora dane należy pobrać w następujący sposób: 

 DL-800/DL-1200: Wyjmij kartę Flash z rejestratora i włóż ją do czytnika kart. 

 DL-900: Podłącz rejestrator przewodem USB dostarczonym wraz z urządzeniem. 
 
Poniższa instrukcja pobrania danych EKG dotyczy sytuacji, gdy baza danych ustawiona jest na tryb  "Lista pacjentów". Aby 
pobrać dane EKG w trybie zewnętrznej aplikacji "NEMS", patrz Podręcznik użytkownika NEMS. 

 
Uruchom aplikację Medical Norav NH-301. Ekran początkowy "Lista pacjentów" pozwala zarówno na otworzenie 
zapisu już istniejącego na dysku twardym komputera, jak i na pobranie nagrania z karty Flash czy przez przewód 
USB. Aby otworzyć nagranie danych, które już istnieje na dysku komputera, wybierz odpowiedni wiersz i naciśnij 
przycisk "Załaduj wybrany" lub kliknij dwukrotnie na wybranym wierszu. 

 
 
Kliknij przycisk „Pobierz” (na pasku narzędzi „Lista Pacjentów”), aby pobrać nagrane dane z karty Flash lub przez 
przewód USB. 
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Po zakończeniu transmisji danych, aplikacja pokazuje ekran początkowy, który pozwala edytować dane pacjenta: 
 

 
 
 

Wprowadź tu odpowiednie dane pacjenta. 
 
Jeśli chcesz, możesz użyć listy, aby wprowadzić wskazania lub leki. Wybierz odpowiednią pozycję z listy po 

prawej stronie od dużego pola tekstowego, a następnie kliknij strzałkę w lewo , aby skopiować tekst. 
 

Aby dodać lub usunąć wskazania lub leki, naciśnij odpowiedni 

przycisk . Po naciśnięciu przycisku Edytuj listę, otworzy 

się okno dialogowe Edytor Leków lub Edytor Wskazania, co umożliwi 

dodanie, usunięcie lub zmianę odpowiedniej listy (patrz rysunek 1). 

   

 

     Rysunek 1: Edytor leków 

 

 

 

 
Następnie kliknij przycisk „Następny”, aby przejść do ekranu przeglądu danych EKG w celu ich analizy.  
 
Kliknij na Lista pacjentów, aby powrócić do listy pacjentów, np. w celu wybrania innego pacjenta. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Analiza danych EKG 

 
 
 
 

Przyciski te służą do regulacji prędkości papieru i / lub amplitudy na wyświetlaczu EKG. Co więcej, możesz 
wybrać, który kanał ma być wyświetlany i ile linii lub pasków powinno zostać ukazane na stronie. 
 
Jeśli chcesz uzyskać szybki przegląd nagrania, użyj przycisków do przewijania pojedynczych stron do 
przodu / do tyłu, czy też aby przejść do strony ostatniej / pierwszej. 
 
Bardzo często zdarza się, że na koniec nagrania rejestrator nie został wyłączony, ale elektrody i przewody 
elektrody zostały usunięte.Wynikiem tego będzie bardzo głośny sygnał. Jeśli nie chcesz analizować pełnej 
rejestracji, przejdź do początku tej sekcji, którą chce analizować i kliknij prawym przyciskiem myszy. 
Wybierz z menu kontekstowego opcję "Oznacz jako początek analizy". Następnie, jeśli chcesz, przejdź do 
końca sekcji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ponownie. Wybierz z menu kontekstowego 
opcję "Oznacz jako koniec analizy". 

Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie strzałki  lub strzałki , aby wybrać odpowiednio początek lub 
koniec żądanego punktu analizy. Po naciśnięciu jednego z tych przycisków, ikona odpowiednio się zmieni. 
Przeciągnij kursor do wybranego miejsca i naciśnij lewy przycisk myszy. 

Aby anulować znak Start (Początek) lub Koniec, naciśnij   lub  odpowiednio. 
 
Wybierz z rozwijanej listy kanały, które chciałbyś uwzględnić w analizie. 
 
Kliknij przycisk Analiza powtórna, aby rozpocząć proces analizy lub wykonac ją jeszcze raz. 
 

Program będzie teraz analizować dane EKG i posortuje pobudzenia w zależności od ich kształtu i czasu wg różnych 
rodzin morfologii / wzorców. 
Proces analizy może trochę potrwać. 
 
Po zakończeniu analizy na ekranie pojawi się widok „Wzorzec”. 
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6. Przegląd i edycja zapisu EKG 

Ten układ ekranu pozwala szybko sprawdzić wyniki analizy pobudzeń. W razie potrzeby można edytować 
pojedynczy opis pobudzenia, a także opis kompletnego wzorca. Na wstępie wyjaśnione zostały różne narzędzia do 
edycji w górnym panelu ekranu oraz w dolnym panelu. 

 
 

Tutaj można zobaczyć różne morfologie pobudzeń, które zostały znalezione podczas analizy pobudzeń. 
Każde okienko wzorca obejmuje pobudzenia o tej samej morfologii. Użyj 
przycisku lewej lub prawej strzałki, aby przejść do kolejnych pobudzeń aktualnie 
wybranego wzorca. Jeśli przytrzymasz wciśnięty kursor myszy na strzałce, 
automatycznie nastąpi szybkie skanowanie wszystkich pobudzeń we wzorcu. 
 
Za pomocą tych przycisków z symbolami, można szybko zmienić kwalifikację dla wybranego wzorca. 
Równie dobrze można użyć do tego celu rozwijanej listy na górze każdego wzorca. Dostępne typy 
pobudzeń: 

 N = Pobudzenie prawidłowe. 

 R = R na T. 

 F = Fusion beat – pobudzenia będące wypadkową pobudzenia zatokowego i    

                     ektopowego. 

 V = Pobudzenia komorowe. 

 S = Przedwczesne pobudzenie nadkomorowe (SVE). 

 Q = Pobudzenie wątpliwe - oprogramowanie nie było pewne, czy było to  

                     pobudzenie lub czy prawidłowo został wybrany opis pobudzenia. 

 P = Pobudzenie stymulatorem, jeśli włączona była opcja detekcji stymulatora  serca 

                     podczas rejestracji. 

 
Filtr poszczególnych grup wzorców, aby ukryć lub uwidocznić część z nich. Za pomocą przycisku 
„Wszystko” można jednym kliknięciem szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie wzorce. Na wstępie 
możesz wybrać wzorzec pobudzeń "wątpliwych" (Q), aby dokonać jego edycji. Następnie przejdź do 
wzorców "komorowych" (V) i tak dalej.  
Można również wybrać całą grupę dowolnych wzorców, gdy na klawiaturze przytrzymasz jednocześnie 
klawisz Ctrl i klikniesz lewym przyciskiem myszy na poszczególnych wzorcach, które chcesz 
przeanalizować. Jeżeli chcesz jeszcze szybciej zaznaczyć całą serię wzorców, wybierz pierwszy wzorzec w 
serii, a następnie przy wciśniętym na klawiaturze klawiszu Shift zaznacz myszką ostatni żądany wzorzec w 
serii i wszystkie wzorce pomiędzy nimi zostaną wybrane. 
 
Dwa suwaki do wyboru odpowiedniej prędkość przesuwu papieru i amplitudy dla wyświetlanego pola 
wzorca. 
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Zapis EKG może być automatycznie skanowany na ekranie. Wybierz z listy 
preferowaną szybkość skanowania i rozpocznij skanowanie.  
 
Aby wydrukować EKG, naciśnij przycisk drukarki. Jeżeli na wydruku chcesz zamieścić jakieś 
uwagi, wybierz „Drukuj z uwagami” i wpisz swoje uwagi tuż przed rozpoczęciem wydruku.  

 

 
 

 

Cechy ogólne 

Oprogramowanie Norav Medical NH-301 rozróżnia wzorce zawierające pobudzenia o tej samej morfologii i 
wzorce edytowane, które zawierają odmienne pobudzenia, a także wzorce utworzone ręcznie przez edycję 
pojedynczych pobudzeń w ramach wzorców. 
W prawym dolnym rogu każdego wzorca znajduje się numer wzorca (#...), który odzwierciedla kolejny numer 
wzorca wygenerowanego w czasie analizy i później, w trakcie edycji. 

 Jeśli numer jest wyświetlany w kolorze czarnym, jest to wzorzec, który został wygenerowany 
automatycznie i zawiera czyste pobudzenia o tej samej morfologii. 

 Jeśli numer jest w kolorze zielonym, to wzorzec jest mieszaniną pobudzeń o różnej morfologii. 
 Jeśli w prawym dolnym rogu jest tylko gwiazdka, to oznacza, że ten wzorzec został wygenerowany ręcznie 

poprzez edycję jednego pobudzenia. 
 

 
Możesz szybko przewijać wszystkie pobudzenia w przód i w tył w danym wzorcu używając kółka myszki. 
 
Po zmianie typu pobudzenia (pojedyncze pobudzenie), możesz powtórzyć tę funkcję z innym pobudzeniem, po 
prostu klikając prawym przyciskiem myszy. Klikając prawym klawiszem myszki drugi raz, anulujesz poprzednią 
operację i pobudzenie powróci do pierwotnego stanu. 
 
Korzystając z kombinacji klawisza Ctrl lub Shift oraz myszy, można wybrać więcej wzorców. Wybierz wzorzec, 
który chcesz zmienić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze, a następnie kliknij lewym 
przyciskiem myszy na każdym kolejnym wzorcu, który chcesz wybrać. Teraz można np. szybko zmienić typ 
wybranych wzorców.  
Jeśli chcesz wybrać wiele wzorców w serii, kliknij pierwszy wzorzec. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift na 
klawiaturze i kliknij na ostatni wzorzec w serii. Wszystkie wzorce między pierwszym i ostatnim, zostaną 
zaznaczone, co umożliwi wykonanie na nich jednakowego działanie. 

 

Przejście dużej liczby pobudzeń w celu upewnienia się, czy wszystkie zostały  prawidłowo 
sklasyfikowane do odpowiednich typów jest bardzo czasochłonne. 
Oprogramowanie Norav Medical NH-301 Holter zapewnia nie tylko bardzo dokładny algorytm 
analizy, ale także znakomite funkcje edycyjne, które  szczegółowo zostały opisane poniżej. 
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Funkcja edycji wzorca 

Ta funkcja umożliwia przeglądanie każdego pobudzenia wewnątrz wzorca. To pozwoli Ci zobaczyć wszystkie 
pobudzenia, które zostały zaliczone do danego wzorca podczas całego badania EKG. W odpowiednim prostokącie 
wzorca kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję Edytuj wzorzec. Pojawi się okno 
jak poniżej: 
 

 
 

 
W tym obszarze można zobaczyć każde pobudzenie we wzorcu, co ułatwia znalezienie pobudzeń, które 
mogłyby być artefaktem lub zostały oznaczone nieprawidłowo ze względu na szum lub artefakty. 
 
 
Użyj suwaków, aby dostosować prędkość papieru i/lub amplitudę pojedynczych pobudzeń na wykresie. 
 
 
Z listy rozwijanej można wybrać kanały, które powinny być wyświetlane. 
 
 
Za pomocą przycisku Widok NxM można w prosty sposób wyznaczyć liczbę kolumn (N) i wierszy (M) dla 
pobudzeń jednocześnie wyświetlanych w oknie. 
 
 
Zaznaczenie Pojedyncze pobudzenie usuwa z wykresu sąsiednie pobudzenia przylegające do 
rozpatrywanego pobudzenia. W środku każdego okienka pobudzenia będzie pokazane tylko pobudzenie 
będące w centrum zainteresowania. 
Dla oceny pobudzeń przedwczesnych, możesz przywrócić widok sąsiednich pobudzeń. 
 

                 
Sąsiednie widoczne Tylko rozpatrywane pobudzenie  
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Dzięki opcji Sortuj wg RR możesz zobaczyć pobudzenia posortowane wg czasu trwania odstępów R-R. 
Najkrótszy odstęp jest wyświetlany jako pierwsze pobudzenie, a najdłuższy jako ostatnie.  
 
Jeśli chcesz wykonać jakieś działanie na wszystkich obudzeniach we wzorcu, możesz je wcześniej 
zaznaczyć (lub odznaczyć) jednym kliknięciem w przycisk "Zaznacz wszystko". 
 
Z pomocą tych przycisków można zmienić opis wybranego pobudzenia lub wielu pobudzeń. Aby wybrać 
więcej niż jedno pobudzenie, możesz użyć opisanej wcześniej metody z zastosowaniem klawisza 
klawiatury Ctrl lub Shift razem z myszką. 
Dostępne są następujące oznaczenia typów pobudzeń: 
 N = Pobudzenie prawidłowe 

 R = R na T 

 F = Fusion beat – pobudzenia będące wypadkową pobudzenia zatokowego i  ektopowego             

 V = Pobudzenia komorowe 

 S = Przedwczesne pobudzenie nadkomorowe (SVE) 

 Q = Pobudzenie wątpliwe - oprogramowanie nie było pewne, czy było to pobudzenie 

                      czy wybrane było prawidłowe oznaczenie pobudzenia 

 P = Pobudzenie stymulatorem, jeśli włączona była opcja detekcji stymulatora    

                      podczas rejestracji 

 
Aby usunąć jedno lub więcej wybranych pobudzeń, po prostu kliknij na przycisk kosza . 
 
Po zakończeniu edycji, kliknij na przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany. Jeśli chcesz, aby zakończyć bez 
zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj. 

 
 
 

Funkcje nakładania wszystkich pobudzeń 

Funkcja „Nałóż na siebie" może zostać aktywowana na górze każdego prostokąta wzorca. Wszystkie pobudzenia 
we wzorcu są następnie nakładane, jak pokazano w poniższych przykładach 
Zaleca się, aby prędkość papieru wzorca ustawić na 100mm/sec. To powiększy widok wzorca, dzięki czemu 
kształty pobudzeń mogą być łatwiej kontrolowane. 
Aby szybko zastosować tą funkcję we wszystkich wzorcach, wybierz z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) 
opcję "Zaznacz wszystko". Następnie otwórz ponownie menu kontekstowe i wybierz opcję "Nałóż na siebie". 
Wszystkie wzorce zostaną przełączane do trybu „Nałóż na siebie“. 
 
W zależności od ilości pobudzeń we 
wzorcu, nakładanie wszystkich 
pobudzeń może zająć kilka sekund.  
Po nałożeniu, można dokonać oceny, 
czy wszystkie pobudzenia pasują do 
siebie po nałożeniu.  
Dla ułatwienia, możesz wyłączyć tryb 
nakładania dla danego wzorca, przejść 
do wybranego pobudzenia i włączyć 
tryb nakładania, aby uchwycić wizualną 
różnicę. 
   

Ten przykład wzorca 

pokazuje wiele pobudzeń 

o różnych kształtach.  

Ma to miejsce wtedy, gdy 

opisy pobudzeń zostały 

zmienione ręcznie lub gdy 

wzorce zostały ze sobą 

połączone (patrz dalej). 
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Funkcja łączenia wzorców 

Jeśli nagranie EKG posiada wiele wzorców, to może być przydatnym połączenie ze sobą tych wzorców, jeżeli 
posiadają niemal identyczną morfologię. Aby połączyć dwa wzorce, po prostu kliknij myszką na jeden wzorzec i 
przeciągnij go na drugi. W czasie gdy przycisk myszy jest naciśnięty i pole wzorca jest przenoszone, wzorzec jest 
przejrzysty, dzięki czemu można dokładnie sprawdzić, czy kształty pobudzeń pasują do siebie. 
 

 
  
Zwalniając przycisk myszy i "upuszczając" wzorzec, pojawi się okno komunikatu, jak pokazano na rysunku. 
 
Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz połączyć dwa wzorce lub Nie, jeśli nie chcesz ich łączyć. 
  
  

 

Funkcja łączenia wzorców nie ma wpływu na wynik analizy pobudzeń, ani na wynik 
analizy arytmii. Funkcja ta zmniejsza po prostu liczbę wzorców, jeśli nie chcesz, aby 
zbyt wiele wzorców było widocznych. 
Oprogramowanie Norav Medical NH-301 może obsługiwać dowolnie dużą ilość 
wzorców i nie ma potrzeby, aby zmniejszyć ich liczbę, ale jeśli wolisz przedstawić 
raport z mniejszą ilością wzorców, to możesz zastosować funkcję łączenia wzorców. 
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Widok szczegółowy wstęgi EKG 

Dolny panel układu ekranu wyświetla szczegóły wstęgi EKG aktualnie wybranych pobudzeńu i ich otoczenia. 
Taśma zawiera zazwyczaj około 12 do 16 sekund zapisu EKG w zależności od monitora komputera i ustawienia 
prędkości papieru. 
 

 

Podstawowa siatka jest skalowana w milimetrach, bez względu na to, jaki 
komputer jest używany lub jaki rozmiar jest monitora! 
Oprogramowanie Norav Medical NH-301 automatycznie dostosowuje wszystkie 
okna w zależności od grafiki komputera oraz podłączonego monitora. Oznacza to, 
że możesz używać jakiejkolwiek linijki, nawet miarki EKG oprogramowania NORAV 
Medical, aby określać wielkość, amplitudę, cykle, częstotliwości, odstępy R-R - 
cokolwiek zechcesz zmierzyć. 

 

 
W pasku narzędzi w górnej części tego widoku szczegółowego wstęgi EKG znajduje się kilka ikon odpowiedzialnych 
za dodatkowe funkcje, które są opisane poniżej: 
  

 

 

Wprowadź żadany czas rejestracji, a natychmiast zobaczysz ten punkt w 
zapisie EKG. 
Dodatkowo można skorzystać z tego przycisku do skanowania zapisu EKG w 
krokach o różnej długości. Kliknij myszką w odpowiednie pole GG:MM:SS. 
Klikając na strzałki góra/dół wykres zacznie się przesuwać o godziny, minuty 
lub sekundy w zależności od wyboru jednostki czasu dla kroku.   
Wszystkie powyższe funkcje działają również przez użycie kółka myszy 
zamiast przycisków góra/dół. 
 

 
 

 

Za pomocą przycisku dwóch strzałek można rozpocząć automatyczne 
skanowanie do przodu lub do tyłu. Środkowy kwadracik w środku służy do 
zatrzymania skanowania.  
 
Wybierz z listy preferowaną szybkość skanowania. 

 Włącza/wyłącza suwmiarki do wykonywania pomiarów. 

 Włącza/wyłącza listwę odstępów R-R u góry wstęgi. 

 Wybór widocznych kanałów. 

 Zmiana szybkości przesuwu papieru i amplitudy sygnału. 

 

Naciśnij, aby wydrukować. Pojawi się okienko pozwalające na wydruk 
natychmiastowy lub na wprowadzenie jeszcze uwag do wydruku. 

 
Aby dokładniej zobaczyć sąsiadujące pobudzenia w stosunku do aktualnie podświetlonego pobudzenia, najedź 
kursorem myszy na wstęgę EKG, naciśnij lewy przycisk myszy i przesuwaj wstęgę w lewo lub w prawo.  
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Usuwanie lub zmiana pojedynczych pobudzeń 

Jeśli chcesz wstawić lub usunąć pobudzenie albo zmienić jego opis, najedź myszką na odpowiednie pubudzenie i 
kliknij prawy przycisk mysz, aby otworzyć menu kontekstowe, jak pokazano poniżej. Jeśli wybierzesz "Wstaw 
pobudzenie" lub "Zmień opis wybranego pobudzenia", to dalej menu rozwinie się na listę rodzajów pobudzenia. 

 
 
Wybór "Pokaż we wzorcach" na danym pobudzeniu wyświetli w górnym widoku wzorzec, który zawiera dane 
pobudzenie. 
 

Pomiar EKG 

Aby zmierzyć odstęp R-R lub amplitudę na pozycji kursora, użyj funkcji suwmiarki. Po kliknięciu tej ikony na pasku 
narzędzi, na wykresie pojawią się dwie linie miarki w formie suwaków, jak pokazano poniżej. 

 
 
Obie miarki mogą być przesuwane oddzielnie za pomocą lewego przycisku myszy. Najechanie myszką na miarkę 
zmieni wskaźnik myszy na podwójną strzałkę.  
Jeśli przesuniesz wskaźnik myszy nad obszar pomiędzy miarkami, wskaźnik myszy zmieni się na symbol „dłoni”. 
Teraz przeciągnij myszą i obie miarki będą przesuwane równolegle zachowując dystans. 
 
Dla każdego kanału na wstędze, małe okienko po prawej stronie pokazuje zmierzoną różnicę amplitudy pomiędzy 
obydwiema miarkami. 
 
Tuż pod miarkami wyświetlana jest zmierzona odległość wyrażona w milisekundach oraz odpowiednie tętno. 
 
Aby usunąć pobudzenia lub zmienić klasyfikację pobudzeń pomiędzy miarkami, przeciągnij miarki do żądanego 
przedziału, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. Pokaże się menu z 2 opcjami: 

 „Usuń pobudzenia pomiędzy miarkami” – po wybraniu tej opcji opisy pobudzeń zostaną usunięte i 
pobudzenia te nie będą brane pod uwagę w analizie. 

 „Zmień opis pobudzenia pomiędzy miarkami” – wybranie tej opcji otworzy menu zmiany opisu, jak 
pokazano na obrazku poniżej. Opisy wszystkich pobudzeń pomiędzy miarkami zostaną zmienione na 
wybrany typ. 
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Zoom – powiększanie i zmniejszanie 

Jeśli chcesz zobaczyć więcej szczegółów sygnału, możesz powiększyć na ekranie obraz EKG. Po prostu kliknij raz na 
panel obrazu EKG, naciśnij klawisz Ctrl na klawiaturze i zacznij kręcić kółkiem myszy. Możesz zarówno powiększać 
jak i pomniejszać obraz. Aby szybko wrócić do pierwotnego rozmiaru, wystarczy kliknąć na małą ikonę „Zoom” w 
prawym dolnym rogu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok zdarzeń (zaburzenia rytmu) 

Układ ekranu w zakładce "Zdarzenia" pozwala na ocenę zaburzeń rytmu serca, które zostały wykryte 
automatycznie, na podstawie wyników analizy rytmu. Możesz szybko przejść przez przykładowe wstęgi, zobaczyć 
ogólny trend i skorzystać z szeregu funkcji edycyjnych, które zostały opisane na kolejnych stronach. 
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Lista zaburzeń rytmu, które zostały znalezione w zapisie. Wybierając typ zdarzenia, na dole wyświeltlą się 
obrazy zdarzeń EKG pogrupowane na stronach, które można przewijać za pomocą strzałek lewo/prawo. 
Możesz również ustawić sposób wyświetlania przykładowych zdarzeń. Niżej, na samym dole listy można 
ponadto wybrać, czy w środkowym panelu będą wyświetlone wszystkie wstęgi zdarzeń, czy tylko te 
zaznaczone do wydruku. 

 
 
Na górnej krawędzi obrazu trendu można zauważyć przyciski przełącznika: 

Umożliwiają one ustawienie wskazania trendu albo z wartością tętna (.HR.) albo z interwałami R-R (.RR.). 
Jeśli chcesz od razu zobaczyć wstęgę z najszybszym tętnem serca, wystarczy z listy zdarzeń po lewej 
stronie wybrać “Tętno maksymalne”.  

Pokaże się pasek narzędzi   (zielona pineska). 

Aby zobaczyć wstęgę z najwolniejszym tętnem serca, wybierz “Tętno minimalne” z listy zdarzeń.  

Pokaże się pasek  (czerwona pineska). 

Jeśli chcesz od razu zobaczyć wstęgę z najdłuższymi odstępami R-R, wybierz “Maksymalne RR”.  

Pokaże się pasek  (zielona pineska). 

Wybierz “Minimalne RR”, aby widzieć wstęgę z najkrótszymi odstępami R-R.  

Pokaże się pasek  (czerwona pineska). 

Lewy i prawy przycisk strzałek umożliwia przewijanie wstęgi EKG do następnego wolniejszego lub 
szybszego tętna lub odpowiednio, do następnego dłuższego lub krótszego odstępu R-R. 
Jeśli nie zgadzasz się z podanym przykładem wstęgi dla „maksimum” (zielona linia pionowa) lub 
„minimum” (czerwona linia pionowa), możesz ręcznie wybrać inną wstęgę za pomocą myszy, przesuwając 
kursor i naciskając na przycisk "pineski" na pasku narzędzi. 

 

Wskazując myszką punkt na wykresie trendu, pod spodem ukaże się pole tekstowe 
pokazujące dokładną wartość tętna lub odstępu R-R. 
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W dolnej połowie widoku trendu można zobaczyć wszystkie wystąpienia wybranego rodzaju arytmii 
podczas całego nagrania. 

 
 

U góry środkowego panelu zauważysz pasek narzędzi z kilkoma przyciskami, które pozwalają ustawić 
sposób wyświetlania wstęgi oraz panelu dolnego. Funkcje przycisków są opisane poniżej. 

 

Twoje ostatnie ustawienia są automatycznie zapisywane dla danego 
rodzaju zdarzenia. Następnym razem, kiedy otworzysz zakładkę 
„Zdarzenia”, będzie prezentowany taki układ, jaki ustawiłeś po raz ostatni. 

  

 
Przemieszczanie się pomiędzy zdarzeniami danego typu. Dwoma 
zewnętrznymi przyciskami można od razu przejść do pierwszego lub 
ostatniego zdarzenia. 

 
Użyj tej listy rozwijanej, aby wybrać kolejność sortowania elementów 
środkowego panelu: Chronologicznie, Tętno, Czas trwania 

 
To ustawienie pozwala wybrać układ wyświetlania zarówno środkowego, 
jak i dolnego panelu. Możesz pokazać zdarzenia w środkowym panelu i 
pełne odkrycie lub widok szczegółowy wstęgi w dolnym okienku (jak 
pokazano) lub w innej kombinacji. 

 

Dzięki tej funkcji można dostosować ilość wstęg w panelu pokazujących 
arytmię. Możesz wybrać liczbę kolumn i wierszy za pomocą prostego 
narzędzia selekcji, jak pokazano poniżej 

 

 
Wybierz tutaj kanały, które mają być wyświetlane na wstędze zdarzenia w 
środkowym panelu. 

 

 
Te trzy przyciski pozwalają dostosować wyświetlanie wstęgi, pokazując 
początek arytmii, punkt najsilniejszy (punkt największej uwagi) lub koniec 
arytmii. 

 
Za pomocą suwaków można ustawić szybkość przesuwu papieru i 
amplitudę na wstędze zdarzeń w środkowym panelu. 

 
Tymi dwoma przyciskami można zaznaczyć lub odznaczyć daną wstęgę 
zdarzenia do włączenia lub wykluczenia z raportu końcowego (można też 
na klawiaturze użyć klawisza spacji). 

 
Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wybrane zdarzenie. 
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Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie wstęgi, aby otworzyć menu 
kontekstowe, jak pokazano poniżej: 
Klikając na Zaznacz wszystko można wybrać wszystkie wstęgi w oknie, aby 
zastosować określone funkcje do wszystkich zdarzeń, jak np. dodanie 
znacznika raportu. 
 Trzy kolejne opcje pozwalają wybrać lub odznaczyć wstęgę, do 
uwzględnienia w raporcie.  
Jeśli wybrano wszystkie wstęgi, można je szybko usunąć z raportu. Zaznacz po prostu „Odwróć znacznik 
raportu”, aby odznaczyć wszystkie wybrane wcześniej wstęgi i odwrotnie. 
Opcja Edycja etykiety pozwala na dodanie dodatkowego komentarza do wybranej wstęgi. Wystarczy 
wpisać wiadomość w polu tekstowym, które się pojawi i zatwierdzić przyciskiem OK. 

Opcja Usuń pozwala usunąć wszystkie wybrane wstęgi. 
 

 

Ostrożnie stosuj tę opcję, gdy wybrano więcej niż jedną wstęgę. Jeśli przypadkowo 
usunięto wstęgę, to trzeba ponownie uruchomić analizę, co doprowadzi do utraty 
wszystkich zmian dokonanych do tej pory podczas edycji pobudzeń! 

 
Możesz użyć klawisza CTRL lub SHIFT na klawiaturze, następnie kliknijąc odpowiednie wstęgi, aby wybrać 
je pojedynczo lub od razu cały przedział. Ponadto wraz z CTRL i SHIFT możesz użyć klawiszy strzałek na 
klawiaturze. 
Jeśli jedna lub więcej wstęg zostało wybrane, możesz za pomocą klawisza spacji dodawać lub usuwać 
znacznik raportu, co pozwala na szybki wybór danych do wydruku na raporcie. 
 
Zielona linia na górze każdej przykładowej wstęgi reprezentuje czas trwania zdarzenia i pokazuje 
dodatkowo znalezione wartości odstępów R-R. 
 
Dolna połowa ekranu może być albo "wstęgą" albo "stroną" (pełen obraz). Oba wyświetlacze zostały już 
wyjaśnione powyżej. 
 
W układzie widoku "Strony", możesz użyć prawego przycisku myszy, aby wybrać pewien obszar obrazu 
EKG. Wystarczy skierować kursor myszy na początek obszaru, a następnie naciśnij i przytrzymaj prawy 
przycisk myszy i przeciągnij myszą na koniec obszaru. Zobaczysz, że obszar zostanie zaznaczony niebieskim 
tłem. Gdy póścisz prawy przycisk myszy, pojawi się menu, które pozwoli np. na utworzenie 
zdefiniowanego zdarzenia własnego lub wydrukowanie zaznaczonego obszaru. W przypadku wydruku 
można wybrać ilość minut, które będą drukowane na jednej stronie. 
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Widok strony 

Zakładka "Strona" wyświetla wszystkie dane EKG w „pełnym obrazie” i pozwala na przewijanie Strony do przodu i 
do tyłu, od początku do końca zapisu, w celu dokonania jego kompletnego przeglądu. Po lewej stronie obrazu EKG 
znajdują się pewne funkcje kontrolne, które pozwalają na ustawienie własnych preferencji wyświetlania, co 
zostało wyjaśnione poniżej. 

 
 

Duży obszar wyświetlania EKG umożliwia przeglądanie dużych sekcji  wybranego kanału EKG. 
Zielone kółko reprezentuje bieżącą pozycję kursora w szczegółach widoku na wstędze EKG.  
 

 

 Użyj myszki, aby przeciągnąć suwak i ustawić prędkość przesuwu papieru. Możesz 
także kliknąć z boku suwaka, aby przejść do następnej dostępnej prędkości. 
Ustawienia prędkości to: 1,56, 3,12, 6,25, 12,5 lub 25mm/sec. 

 
W analogiczny sposób, jak powyżej, można ustawić amplitudę wyświetlanego 
sygnału. Dostępne ustawienia to: 5, 10, 20, 40 lub 80mm/mV. 

 Za pomocą tego przycisku wybierzesz kanał, który chcesz wyświetlić. 

 

Tu możesz wybrać liczbę wyświetlanych wstęg EKG na stronie. Można albo wpisać 
liczbę od 1 do 100, albo po prostu użyć dwóch przycisków-strzałek po prawej 
stronie, aby zwiększyć lub zmniejszyć tą liczbę. 

 
Zaznacz, gdy chcesz zobaczyć zdarzenia, które zostały wykryte przez automatyczną 
analizę. 

  

 

Użycie tego bloku sterowania pozwala na przewijanie W górę lub W dół, aby 
wyświetlić następną lub poprzednią stronę zapisu EKG. Jeśli chcesz szybko zobaczyć 
koniec lub początek nagrania EKG, użyj dwóch kontrolek Pierwszej lub Ostatniej 
strony. 
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 Na dole ekranu można zauważyć szczegółowy widok wstęgi EKG, jak wyjaśniono na stronie 26.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 
 
Podobnie jak w zakładce „Zdarzenia”, można użyć tu myszy, aby zaznaczyć fragment zapisu EKG, który następnie 
może być drukowany lub może być określony jako zdarzenie własne zdefiniowane przez użytkownika. 
 
Wybierz kursorem myszy punkt początkowy obszaru, który chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
prawy klawisz myszy i przeciągnij myszą do końca sekcji, którą chcesz zaznaczyć. Teraz zwolnij prawy klawisz 
myszy i wybierz z menu kontekstowego żądaną opcję. 

 
 
 
Aby wydrukować zaznaczoną sekcję, wybierz format do druku: 15 min, 30 min lub 60 min na stronę. 
Aby utworzyć własne zdarzenie, wybierz Utwórz zdarzenie użytkownika. Pojawi się następujące okno: 
 

 
 
 
 Wybierz z listy jeden z typów zdarzeń: 
 
 Jeśli chcesz, możesz dodać dodatkową etykietę do wstęgi EKG, która pojawi się na ekranie i zostanie 

wydrukowana. 
 
 Użyj tej opcji, aby zaznaczyć to zdarzenie i uwzględnić w swoim raporcie końcowym. 
 

Na koniec kliknij przycisk "OK", aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe. Jeśli nie chcesz dołączyć 
wstęgi EKG, kliknij przycisk "Anuluj". 
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Wykresy – HRV, QT i QTc 

Zakładka Wykresy pozwala na sprawdzenie wyników analizy HRV (zmienność rytmu serca) oraz analizy QT. 
Wykresy te wyświetlają wszystkie wyniki analizy zarówno w dziedzinie czasu, jak i widmo w dziedzinie 
częstotliwości. 

 

Przyciski z lewej strony pozwalają na przełączanie się pomiędzy wynikami różnych rodzajów analizy. Dla 
analizy QT przewidziano dwa rodzaje wyników:  
QT – dane rzeczywiste i QTc – skorygowane wartości QT (uniezależnione od rytmu serca). 
 

 

W celu uzyskania wyników analizy QT, przed wykonaniem analizy musi być aktywna opcja 
analizy QT w menu Ustawienia. Uaktywnienie opcji retrospektywnie spowoduje kompletą 
ponowną analizę, co oznacza, że możesz stracić wszystko, co zostało zrobione do tej pory. 

 
W tabeli przedstawiono wartości typowych analiz HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości, takie jak SDNN, 
SDANN, rmsSD i tak dalej. 

 
Histogram odstępów R-R wyświetla liczby interwałów w równych odstępach czasu trwania interwału. 
Kształt wykresu daje informacje na temat zmienności na pierwszy rzut oka. Im węższy jest środkowy 
szczyt, tym mniejsza jest zmienność rytmu serca, co sugeruje konieczność doglębszej analizy. 
 
Histogram odstępu QT umożliwia szybkie przejżenie najkrótszego i najdłuższego odstępu QT. 

 
Wykres Lorenza lub rozrzut punktowy opiera się na odstępach R-R dla kolejno zanotowanych pobudzeń N 
(brak przebiegów S lub V poprzedzających i następujących dla aktualnego pobudzenia). Oś X reprezentuje 
odstęp R-R (n), a oś Y oznacza kolejny odstęp R-R (n+1). Wykres ten pozwala na szybkie oszacowanie 
zmienności. Im mniejsza przekątna, tym mniejsze jest HRV. Pojedyncze punkty poza skondensowaną 
chmurą reprezentują skrajnie krótkie lub skrajnie długie odstępy, takie jak SVT lub pauzy. 

 
Widmo mocy jako wynik analizy w dziedzinie częstotliwości. 
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Wykresy QT. Zarówno minimalny i maksymalny odstęp QT widać w histogramie i na wykresie Lorenza. 
 
 

 
 
Wykresy QTc pokazują częstościowo skorygowane wartości QT w histogramie, wykresie Lorenza i widmie mocy. 
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Podsumowanie tabelaryczne 

Podsumowanie tabelaryczne ukazuje tabelę godzinową ze wszystkimi rodzajami zaburzeń rytmu, które zostały 
wykryte przez program podczas analizy. Tabela ta jest przydatna do przewidywania, czy pewne zaburzenia rytmu 
pojawiają się tylko w pewnych warunkach. 

 
 
Jeżeli zapis wynosił więcej niż jeden dzień, a tabela przekracza stronę, możliwe jest przewijanie stron do 
przodu i do tyłu. 

 
Za pomocą tych przycisków można zmienić sposób wyświetlania tabeli. Pierwszy przycisk od lewej 
uaktywnia widok w trybie jednej strony (przewijanie stron za pomocą przycisków strzałek - patrz wyżej). 
Środkowy przycisk dzieli tabelę na dwie części i wyświetla strony obok siebie. Ostatni prawy przycisk 
pozwala na przewijanie w pionie całej tabeli na ekranie za pomocą suwaka po prawej stronie okna. 
 
Obok dostępny jest też pasek powiększania/zmniejszania widoku tabeli za pomocą suwaka lub przycisków 
(-) oraz (+). 
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Raporty 

Zakładka Raport służy do generowania i przeglądania raportów. Na stronach 8-9 opisano, w jaki sposób 
wprowadzić do raportu stałe dane adresowe i logo szpitala, czy gabinetu kardiologicznego. 
Jeżeli raport został już wygenerowany, program wyświetli ten raport natychmiast. Jeśli raport nie został jeszcze 
wygenerowany, kliknij na przycisk Podgląd raportu. Generowanie raportu PDF może potrwać kilka sekund. Pole 
tekstowe Konkluzja poniżej okna raportu pozwala na wprowadzenie komentarza lub interpretacji wyników. 
 

 
 
 

W lewym panelu znajduje się lista sekcji, kóre będą włączone do drukowanego raportu końcowego. Aby 
włączyć sekcję, tylko zaznacz odpowiednie pole wyboru. Każda wykluczona sekcja zawsze może być 
włączona ponownie i na odwrót. 

 
Pasek narzędzi powyżej okna raportu pozwala wydrukować, zapisać raport i ustawić widok raportu na 
ekranie: 
 

 
Użyj tego przycisku, aby wykonanć wydruk raportu bieżącego 

 
Te dwa przyciski pozwalają na powiększanie lub zmniejszanie wyglądu 
raportu, aby np. lepiej zoabaczyć szczegóły. 

 
Pokazuje raport w naturalnym rozmiarze wydruku (100%). 

 
Dostosowuje rozmiar raportu do bieżącej w szerokości okna. 

 Podgląd raportu w pełnej wysokości okna. 

 
Dwie pełne strony raportu w jednym oknie obok siebie. 

 
Pole tekstowe Konkluzja pozwala na wprowadzanie uwag i wniosków. Tekst wpisany pojawi się na 
pierwszech stronie wydruku stanowiącej podsumowanie raportu. Każda zmiana treści wymaga 
ponownego wygenerowania raportu (Podgląd raportu). 
Edytor tekstu posiada tu kilka przydatnych funkcji: 
 

 
"Wytnij" tekst, który wcześniej był zaznaczony za pomocą myszy, aby 
wkleić tekst w innym miejscu. 
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"Kopiuj" zaznaczony fragment tekstu do schowka systemu Windows, aby 
wkleić go ponownie w innych miejscach tekstu. 

 
"Wklej" tekst ze schowka w miejscu kursora tekstowego. 

 
Przycisk "Cofnij" umożliwia cofnięcie ostatnich modyfikacji tekstu. 

 
Przycisk "Powtórz" umożliwia ponowne zrobić ostatni krok. 

 
 
 
 

 
 
Powyższy raport pokazuje przykładowe wstęgi z siatką milimetrową, która jest dokładnie wyskalowana w 
taki sposób, że można użyć standardowej linijki kardiologicznej do wykonania pomiarów! 
 
Zawarte są tu wszystkie wstęgi EKG, które zostały wybrane do drukowania w zakładce ”Zdarzenia” 
(Uwaga: gdy w ustawieniach programu wybrano oznaczenie do wydruku „Kilka z każdych”, wtedy 
program automatycznie wybierze do wydruku określoną liczbę zdarzeń. Funkcja ta będzie wykonywana 
przy każdym wejściu do danych pacjenta z listy pacjentów).  
Raport można przewijać w górę lub w dół, aby zoabczyć wszystkie wstęgi. 

 
Ostatecznie raport może zostać zatwierdzony przyciskiem Zatwierdź raport. Gdy w konfiguracji programu 
ustawiono ochronę hasłem, wtedy zatwierdzenie raportu będzie wymagało podania hasła. W treści raportu 
pojawi się skan podpisu lekarza. 
Jeżeli na komputerze jest zainstalowany klient poczty elektronicznej (np. Outlook), wtedy za pomocą przycisku 
„Wyślij jako załącznik” będzie można utworzyć nową wiadomość poczty, do której automatycznie zostanie 
załączony plik PDF raportu.  
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7. Zalecany przepływ pracy 

 
W poprzednim rozdziale opisano, do czego służy analiza i jak można ją dostosować do swoich potrzeb. Następnie 
przedstawiony został przegląd różnych możliwości edycji wyników analizy, aby w końcu uzyskać wydruk raportu 
opatrzony własnymi komentarzami.  
Znajdujący się poniżej opis przepływu pracy można traktować jako zalecaną praktykę postępowania obejmującą 
rutynowe analizy oraz czynności edycyjne, co powinno pomóc w szybkim i łatwym dojściu do wyników i raportu 
końcowego.  

 Otwórz zestaw danych pacjenta: 
- gdy tryb bazy danych ustawiony jest na “Lista pacjenta” - uruchom program analizy holterowskiej 

Norav “Norav Holter Analysis”. Następnie w panelu ‘Lista pacjentów’ wybierz z listy określonego 
pacjenta. 

- gdy tryb bazy danych ustawiony jest na “NEMS” - uruchom program „NEMS”, otwórz zapis Holtera do 
przeglądu (Review). 
 (dokładny opis postępowania znajduje się w  instrukcji obsługi programu NEMS). 

 Gdy pokaże się panel pacjenta, kliknij przycisk ‘Następny’ lub od razu przejdź do zakładki  ‘Analiza’. 

 Na zakładce ‘Analiza’ wybierz po prawej stronie kanały, które chcesz analizować. 

 Skontroluj od razu uważnie początek i koniec zapisu pod kątem szumów i jeśli to konieczne, sam określ 
początek i/lub koniec zapisu całego nagrania. 

 Zastosuj suwak ‘Czas trwania’ znajdujący się w prawym górnym rogu, aby ustawić prędkość przesuwu 
papieru. Podobny suwak skalowania znajduje się w zakładce ‘Wzorzec’, dzięki któremu możemy 
dokładniej uwidocznić morfologię pobudzeń dla okienek wzorców.  

 Teraz kliknij prawym klawiszem myszy na pierwszym wzorcu i z menu kontekstowego wybierz opcję 
‘Zaznacz wszystko’. Jeszcze raz kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję ‘Nałóż na siebie’.  

 Zobaczysz teraz w odpowiednich okienkach wszystkie rodzaje pobudzeń, które zostały nałożone na siebie, 
dzięki czemu możesz szybko zorientować się, które wzorce mogą być ujęte w całości, a które będą 
wymagały jeszcze indywidualnej edycji. 

 Sprawdź opisy (oznaczenia) poszczególnych wzorców, które mogą być ujęte w całości i zmień te opisy jeśli 
to będzie konieczne.  Zawsze rozpocznij od “Q”, poprzez “V”, następnie “F” i zakończ na “S”. 

 Gdy numer wzorca (#...) na dole po prawej stronie wyświetlony jest w kolorze zielonym, to oznacza to, że 
wzorzec zawiera odmienne morfologie i wymaga z tego powodu dodatkowej edycji. Przechodząc na 
poszczególne strony wzorca (strzałki lewo i prawo na listwie przewijania) możesz edytować każde 
pojedyncze pobudzenie. Aby zrobić to w bardziej wygodny sposób, możesz z menu kontekstowego (prawy 
przycisk myszy) na wybranym wzorcu wybrać opcję ‘Edytuj wzorzec’. Jeżeli chcesz usunąć określone 
pobudzenia, które okazują się artefaktami, to przy zaznaczaniu pobudzeń warto wykorzystać tu 
konwencję zaznaczania Windows® za pomocą myszki i klawiatury: klawisz Ctrl + myszka lub Shift + 
myszka. Ewentualnie można użyć samej klawiatury: Ctrl/Shift oraz strzałki lewo/prawo lub spację.  
Kończąc edycję danego wzorca pamiętaj, aby zapisać zmiany za pomocą przycisku ‘Zastosuj’. 

 Gdy edytujesz wzorce typu “S” zawsze stosuj opcję ‘Sortuj wg RR’ i ustaw następnie odpowiednią liczbę 
pobudzeń w widoku (NxM). Pozwala to w bardzo prosty sposób zidentyfikować pobudzenia 
przedwczesne. 

 Przejdź do zakładki ‘Zdarzenia’. Szybko przejrzyj przykładowe wstęgi EKG pod kątem różnych rodzajów 
arytmii. Jeśli chcesz zaznaczyć jakąś wstęgę EKG do wydruku, to musisz ustawić znacznik raportu. W tym 
celu wciśnij spację, gdy dana wstęga jest podświetlona lub pod prawym klawiszem myszy wybierz: Dodaj 
znacznik raportu. 

 Przejdź do zakładki ‘Raport’. Sprawdź, czy wszystkie sekcje raportu, które chcesz włączyć do raportu są 
zaznaczone. Kliknij w przycisk ‘Podgląd raportu’ i poczekaj kilka sekund na wygenerowanie się raportu. 

 Jeśli chcesz dołączyć do raportu własne uwagi, to wpisz je w polu Konkluzja na dole pod widokiem 
raportu. 

 Aby zakończyć cały raport i utworzyć plik PDF, kliknij na przycisk ‘Zatwierdź raport’. Gdy w ustawieniach 
programu włączona jest opcja podpisu (Ustawienia | Główne | Zatwierdź raport hasłem), to program 
poprosi o podanie hasła. Podpis pojawi się na stronie z podsumowaniem ogólnym na początku raportu.  

 Wydrukuj raport i/lub kliknij na przycisk ‘Wyślij jako załącznik’, aby wysłać kopie raportu PDF poprzez e-
mail. 
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