Sådan bruger du Cardiocall ST80
Du skal i gang med at bruge Cardiocall ST80.

Følg de råd, du har fået på hospitalet, da du fik udleveret optageren.
Lav notater i skemaet sidst i denne vejledning, sådan
som du har fået anvist.

SÅDAN GØR DU
Cardiocall-optageren er monteret med ledninger og
kan herigennem følge din hjerterytme, men den optager kun, når du aktiverer den.

Et tryk på den grønne knap starter optagelsen
.

Hvis du kun hører 1 bip, når du trykker på knappen, er hukommelsen fuld. I så fald skal du returnere optageren til hospitalet som aftalt.
Hvis du ved en fejltagelse har påbegyndt en optagelse, kan du afbryde den ved at trykke på dengrønne knap igen, indtil du hører 2 bip.
2. Send optageren til hospitalet efter aftale.

Når du mærker symptomer fra hjertet, skal du gøre
følgende:
1. Tryk på den grønne knap (REC), indtil du hører 3
bip. Dermed starter optagelsen. Slip knappen ogforhold dig i ro under optagelsen.
Når du hører et langt bip, er optagelsen slut.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Hvis optageren siger en ringelyd
Hvis optageren siger en ringelyd, skal du henvende
dig på hospitalet for at få den tømt for optagelser og
få den indstillet på ny.
Du må ikke udskifte batterierne eller tage dem ud, da
det vil slette optagelserne.
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Hvis optageren hyler uafbrudt
Hvis optageren hyler uafbrudt under optagelsen med
en lyd, der varierer i styrke, er du kommet til at aktivere den gule knap ved en fejl. Tryk i så fald på den
gule knap igen. Så vil lyden ophøre.
Optageren tåler ikke vand
Vær opmærksom på, at optageren ikke kan tåle vand.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.
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