
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pokyny k použití: 
a technická dokumentace 



 

 
Holterův monitor Cortrium C3+  Návod k použití a technická 
dokumentace Ver.: 1.0 Rev.: 02 EN, Datum vydání: 
14.10.2019 



    3 

 

 

 
 

 

1. Úvod 5 

1.1 Účel 
použití 5 

1.2 Určení uživatelé 6 

1.3 Dodatečný software 6 

2. Bezpečnostní informace 7 

2.1Poznámky ke správnému používání C3+ 7 

2.2 Varování 7 

3. Popis přístroje 9 

3.1Připojené komponenty 9 

3.2 Příslušenství 9 

3.3 Popis přístroje a kontrolky 9 

3.4 Rozhraní 11 

3.5 Stisknutí tlačítka 11 

3.6 Upozornění kontrolkou LED 12 

3.7 Symboly na obalu a na přístroji 13 

4. Informace pro uživatele 17 

4.1Instalace nástroje pro přenos dat C3+  Cortrium 17 

4.2 Jak zahájit záznam 17 

4.3 Po použití 20 

4.4 Nabíjení 21 

4.5 Čištění 21 

4.6 Časté dotazy 22 



    4 

 

 

5. Údržba, skladování a likvidace 23 

5.1Údržba 23 

5.2 Skladování 23 

5.3 Záruka 23 

5.4 Likvidace 23 

6. Technické a regulační údaje 24 

6.1Technické specifikace 24 

6.2 Regulační informace 26 

6.3 Prohlášení o shodě 27 



    5 

 

 

 
 

1. Úvod 
 

Toto je návod k použití Holterova monitoru (holteru) C3+  (dále označován jako 
„C3+“).  C3+ je ambulantní záznamník EKG, který dokáže zaznamenávat tři kanály 
EKG souvisle až po dobu 7 dní. C3+ se přichytí přímo na trup pacienta pomocí tří 
elektrod EKG třetí strany. Tento návod obsahuje všechny informace potřebné pro 
bezpečné používání holteru C3+. 

 

1.1 Účel použití 

C3+  je ambulantní záznamník EKG, určený k zaznamenávání tříkanálového EKG 
po dobu až 7 dní. C3+ je určen k použití v prostředí zdravotnického zařízení 
i v domácím prostředí. Během používání C3+ nepřetržitě zaznamenává a ukládá 
signály EKG a údaje o pohybu přímo do interní paměti. 
Kromě toho má C3+ vestavěný modul Bluetooth pro kontinuální přenos „live“ dat 
do mobilní aplikace pro účely vizuální kontroly kvality signálu EKG lékařským 
personálem. 

 

Data zaznamenaná přístrojem mohou být snadno analyzována dalším 
softwarem pro zpracování a vytváření reportů. Tento software může být buď 
od třetí strany, nebo vytvořen, udržován a/nebo vlastněn společností 
Cortrium. 
Hardware C3+ nemá kapacitu pro automatickou analýzu EKG, a tudíž nemá 
kapacitu ani pro automatické generování upozornění na potenciálně 
nebezpečné kardiologické stavy. 

 

Cortrium C3+ je určen pro dospělé a dětské pacienty (nad 10 kg), kteří vyžadují 
monitorování EKG. C3+ může používat pacient, který má implantovaný 
kardiostimulátor, ale C3+ nedekujte impulzy kardiostimulátoru (viz část Varování). 
Konečná interpretace a diagnostika je na odpovědnosti zkušeného lékaře. 
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1.2 Určení uživatelé 

C3+  není spotřební produkt. Je určen výhradně k používání 
kvalifikovaným zdravotnickým personálem a důkladně instruovanými 
pacienty. 

1.3 Dodatečný software 

C3+  je určen k použití se softwarovým nástrojem Cortrium Data Transfer 
Tool, který najdete na www.cortrium.com 

 

Nástroj Cortrium Data Transfer Tool je zapotřebí při přípravě přístroje C3+  

k použití na pacientovi a při extrahování záznamů po použití. Pokyny pro nástroj 
Cortrium Data Transfer Tool najdete na webu www.cortrium.com 

 

Kromě toho je C3+  kompatibilní se softwarem CUBE třetí strany s označením CE 
od společnosti Cardioline a softwarem Cardiomatics s označením CE. Dále je 
možné exportovat data jako EDF pomocí nástroje Cortrium Data Transfer Tool. 

http://www.cortrium.com/
http://www.cortrium.com/
http://www.cortrium.com/
http://www.cortrium.com/
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2. Bezpečnostní informace 

Následující informace jsou důležité pro správné a bezpečné používání C3+ . Než 
začnete C3+ používat, pozorně si přečtěte tuto část. 

2.1 Poznámky ke správnému používání C3+  

• Přístroj C3+ a software Cortrium Data Transfer Tool nemají kapacitu pro 
analyzování obsahu záznamů EKG nebo stanovení diagnózy. 

• Kontrolky přístroje C3+ oznamují pouze stav baterie a provozní režim. 
Kontrolky žádným způsobem neodrážejí zdraví srdce a nikdy nesmí být 
interpretovány jako indikace zdravotního stavu pacienta. 

• C3+ je konstruován tak, aby jej obsluhovali zdravotničtí odborníci. Před 
aplikací přístroje by si pacienti vždy měli projít všechny potřebné pokyny. 

• Data zaznamenávaná holterem C3+  lze použít pouze pro diagnostiku 
srdečních onemocnění, jako je síňová fibrilace a arytmie, po důkladném 
prošetření školeným lékařským specialistou (např. kardiologem). 

• Elektrody EKG (nedodávané společností Cortrium) mohou způsobit reakci 
pokožky pacienta jako podráždění nebo zrudnutí. Více informací najdete 
v návodu k příslušným elektrodám. 

2.2 Varování 

• Nepoužívejte C3+ dříve, než si přečtete tento návod a návod k elektrodám EKG. 

• Nepoužívejte C3+ aniž byste ho předtím vyčistili podle pokynů mezi použitím na 
jednotlivých pacientech. 

• Nepoužívejte C3+  aniž byste přístroj připravili podle popisu v tomto 
dokumentu mezi použitím na jednotlivých pacientech. 
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• Nedovolte pacientům manipulovat s přístrojem C3+, pokud k tomu nejsou 

přímo instruováni zdravotnickým personálem. 

• Nedotýkejte se připojení elektrod při odstraňování krytu USB. 

• Nedávejte C3+ uživateli nebo pacientovi bez důkladně uzavřeného krytu USB. 

• Nedotýkejte současně pacienta a C3+ , když se C3+ nabíjí. 

• Nepoužívejte C3+  při vyšetření MR. 

• Nepoužívejte C3+  současně s defibrilátorem. 

• Holter C3+ nedokáže detekovat impulzy kardiostimulátoru. 

• Nevystavujte přístroj silným zdrojům statické elektřiny nebo elektromagnetickým 
polím. 

• Nepokládejte C3+ na jiné nebo poblíž jiných elektrických přístrojů. 

• Nepoužívejte C3+ s kabely jinými než dodanými společností Cortrium. 

• Neponořujte C3+ do kapaliny. 

• Nečistěte C3+ jinými přípravky než uvedenými v pokynech k čištění 
v tomto návodu. 

• Nepoškozujte C3+ házením, prudkým třesením nebo drcením. 

• Nepoužívejte C3+ pro pacienty se silně citlivou pokožkou nebo známými kožními 
alergiemi. 

• Nepřikládejte C3+ na porušenou pokožku. 

• Nepoužívejte C3+ pro pacienty s tělesnou hmotnosti nižší než 10 kilogramů. 

• C3+ není hračka. Použití u dětí musí probíhat za přísného dohledu dospělých. 

• Za žádných okolností nevkládejte C3+ do úst. 

• Neupravujte přístroj C3+. Jakékoli úpravy C3+ jsou přísně zakázány. 
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3. Popis přístroje 

Následující části popisují funkce přístroje C3+, příslušenství a uvádějí 
související informace. 

3.1 Připojené komponenty 

Holter C3+ je dodáván v balení, které obsahuje následující položky: 

 
• Holter Cortrium C3+  

• Kabel mikro-USB pro nabíjení a extrakci dat 

• Pokyny k použití a technická dokumentace (tento dokument) 

• Krátký návod 

3.2  Příslušenství 

Pro správné fungování C3+ jsou nezbytné následující položky: 

 
• Elektrody EKG od třetí strany pro jednotlivé pacienty (nedodávány s přístrojem) 

• Software Cortrium Data Transfer Tool, který najdete na www.cortrium.com 

3.3  Popis přístroje a kontrolky 

Přístroj C3+ má tři konektory pro elektrody EKG, jedno tlačítko uprostřed a 
kontrolku LED. USB port je umístěn na zadní části přístroje. 

 

Tlačítko se používá k zahájení záznamu a pro zaznamenání protokolu o události 
pacienta do interní paměti C3+ a také slouží k připojení přístroje přes bluetooth a 
k vypnutí přístroje. 

http://www.cortrium.com/
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Zepředu Zezadu 
 

 

 

 

Holter C3+  zepředu. 
Znázorněno umístění 
tlačítka a kontrolky. 

Umístění krytu USB PORtu. 
PřístRoj má tři konektory pro elektrody. 

C3+  ukládá záznamy do své interní paměti. Záznamy lze přenášet a mazat 
z přístroje pomocí mikro-USB portu, pokud je propojen se softwarem Cortrium 
Data Transfer Tool. C3+ obsahuje nevyměnitelnou, nabíjecí lithiovou baterii. 

 

C3+ se nabíjí přes mikro-USB-port. 
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3.4  Rozhraní 

Přístroj C3+ se může propojit s počítačem pomocí přiloženého kabelu USB a 
mobilního zařízení iOS, které používá Bluetooth. 

3.5  Stisknutí tlačítka 
 

 Způsob stisknutí Význam 
 

 Jedno stisknutí Zapnutí / označení události 

 

 Dvojité stisknutí Aktivace Bluetooth 

 

 Dlouhé stisknutí 
(3 sekundy) 

Vypnutí 
(Poznámka: Přístroj nesmí mít připojení 
k tělu) 
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3.6 Upozornění kontrolkou LED 
 

Barva Způsob 
svícení 

Význam 

 

 
Zelená 

Pomalu bliká: 

Rychle bliká: 

Svítí souvisle: 

Probíhá záznam 

Zapnutí / Stisknuto tlačítko události  

Plně nabito 

 

 
Modrá 

 
Pomalu 

bliká: 

Rychle 

bliká: 

 
Aktivní Bluetooth  

 

Párování s Bluetooth 

 

 
Žlutá 

Pomalu bliká: 

Rychle bliká: 

Svítí souvisle: 

Plná paměť 

Baterie vybitá / Vypnutí 

Nabíjení 

 

 
Bílá 

 

Rychle bliká: 

 
Svítí souvisle: 

 

Zjištěn odpojení svod, C3+  nemá správný kontakt 
s tělem. 

Chyba. Kontaktujte společnost Cortrium nebo 
dodavatele 
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3.7  Symboly na obalu a na přístroji 

Následující symboly jsou umístěny na obalu a štítku přístroje C3+ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příklad štítku přístroje 
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Symbol Popis 

 

 

Výrobce 

 

 

Rok výroby 

 

 

Omezení teploty / rozsah teplot 
 

5°–40° Celsia (za provozu) 
-25°–70° Celsia (při skladování) 

 

 

Omezení tlaku 

700–1060 mbar 

 

 

Omezení vlhkosti 

10–95 % 

 

 

Sériové číslo (ID přístroje) 
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Referenční číslo 

 

 

Viz návod k použití 

 

 

Obecné označení 
varování Viz 
kapitola o varování 

 
 

 

Ochrana proti vniknutí cizích 
pevných předmětů (stupeň 5 - 
chráněno proti prachu) 
Ochrana proti vniknutí vody 
(stupeň 4 - chráněno proti stříkání vody 
všemi směry) 

 

 

Použitá součást typu BF 

 

 

Recyklace: Elektronické zařízení 
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Označení CE s identifikačním číslem notifikované 
osoby 

 

 

Logo a název společnosti 
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4. Pokyny pro uživatele 

Následující část popisuje, jak správně připravit a používat přístroj C3+. 

4.1 Instalace nástroje C3+  Cortrium Data Transfer Tool 

Než začnete C3+používat, stáhněte si a instalujte nástroj Cortrium Data Transfer 
Tool z webu www.cortrium.com. Když se C3+ připojí k počítači, přístroj se objeví 
jako hromadné úložné zařízení, které se dá otevřít nástrojem Cortrium Data 
Transfer Tool. 

4.2  Jak zahájit záznam 

Před zahájením nového záznamu zkontrolujte, jestli je C3+ dostatečně nabitý 
dle popisu v části 4.5 a byl nastaven pro zamýšlený záznam pomocí nástroje 
Cortrium Data Transfer Tool. 

http://www.cortrium.com/
http://www.cortrium.com/
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1. Příprava pokožky 

- Oholte veškeré ochlupení 
v oblasti, kam mají být 
umístěny elektrody. 

- Očistěte a zdrsněte pokožku 
vatovým tampónem a vhodným 
alkoholem (denat. líh 80%). 

2. Zapojte elektrody do každého 
konektoru 

 

 
 

3. Odlepte plastovou vrstvu 
z elektrod 
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4 Přiložte přístroj na pacienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Lepidlo musí dobře přilnout k pokožce. 
- Mezi lepidlem a pokožkou nesmí zůstat žádný vzduch. 
- Pod elektrodou nesmí být žádné ochlupení. 
- Čárkovaně je naznačeno alternativní umístění holteru C3+ 
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4.3  Po použití 

1. Když záznam skončí, sejměte přístroj z pacientova 
těla (pacient to již možná udělal sám). 

2. Odpojte elektrody EKG a zlikvidujte je. 
3. Připojte C3+ k počítači kabelem USB. 
4. Přeneste záznam pomocí nástroje Cortrium Data Transfer Tool. 
5. Vyčistěte a uložte přístroj C3+ podle pokynů v části 4.5 a 5.2. 

5 Zahájení záznamu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stiskněte tlačítko 
- Zelená kontrolka bude blikat. 
- C3+ nyní zaznamenává. 
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4.4  Nabíjení 

Přístroj C3+  se automaticky nabíjí, když je připojen ke standardní nabíječce USB 
nebo k počítači kabelem USB. Když je C3+ připojen k počítači, může se nabíjet 
pomaleji. NB DC napájecí napětí 4,75 V–5,5 V. 
Použitá nabíječka vždy musí být certifikována a musí splňovat požadavky normy IEC 
60601-1. 

 

Při nabíjení postupujte podle následujících kroků (možná souběžně 
s extrahováním dat pomocí nástroje Cortrium Data Transfer Tool): 

 

1. Odpojte veškeré připojené elektrody EKG od C3+. 
2. Připojte C3+ k nabíječce nebo k počítači kabelem USB. 

Nikdy to nedělejte, když je uživatel nebo pacient v kontaktu s konektory elektrod. 
3. Přístroj nechte připojen přes USB k nabíječce nebo 

k počítači, dokud kontrolka nezačne svítit souvisle zeleně. 

4.5  Čištění 

Aby byli pacienti chráněni před rizikem přenosu křížové kontaminace, musí se 
přístroj C3+ vždy vyčistit a vydezinfikovat před dalším použitím na jiného pacienta 
(sterilizace není zapotřebí). 

 

Čištění 
1. Použijte neabrazivní tekuté mýdlo a čistý jemný hadřík. 
2. Pečlivě C3+ otřete. 

 

Dezinfekce 
3. Použijte 70% izopropylalkohol a čistý jemný hadřík. 
4. Pečlivě C3+ otřete. 

 

NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla jako aceton. 
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4.6  Časté dotazy 

1.1. Jak zjistím, že je baterie přístroje plně nabitá? 
Kontrolka LED bude souvisle zeleně svítit, když je C3+ připojen ke zdroji napájení a je 
plně nabitý. 

 

1.2. Čas a datum mého měření byly nesprávné. Jak můžu napravit tento problém? 
C3+ má vnitřní hodiny, které se při přípravě na nového pacienta srovnají 
s hodinami počítače. Pokud čas není správný, stačí nastavit přístroj pro 
nového pacienta a on si sám nastaví automaticky hodiny na stejný čas, jako 
má počítač. 

 

1.3. Opravdu potřebuji software pro stahování naměřených dat z přístroje C3+? 
Ano, minimálně potřebujete nástroj Cortrium Data Transfer Tool, který si 
stáhnete ze stránek www.cortrium.com 

 

1.4. Můj C3+ se nezapíná, co může být příčinou? 
Je-li baterie vybitá, nemůže se C3+ zapnout. 
Nabijte přístroj pomocí kabelu USB a vyčkejte, až se kontrolka LED rozsvítí zeleně. 

http://www.cortrium.com/
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5. Údržba, skladování a likvidace 
 

5.1 Údržba 

Přístroj C3+ neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, nesmí se otvírat 
a nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Pokud máte nějaký problém 
s přístrojem C3+  , kontaktujte společnost Cortrium nebo svého místního 
dodavatele. 

 

Kontakt na servis Cortrium: 
Cortrium ApS - Erik Husfeldts Vej 7 - DK-2630 
Taastrup - Denmark email: support@cortrium.com - 
Web: www.cortrium.com 

5.2  Uložení 

Přístroj C3+ neukládejte na místa, kde by mohl být vystaven těmto podmínkám: 
 

• Teploty nižší než -25° nebo vyšší než 70° Celsia 
• Vlhkost vzduchu mimo rozsah 10–95 % 
• Silné znečištění nebo jiné cizí látky 
• Tekoucí voda 
• Silné elektromagnetické vlivy 

5.3  Záruka 

Přístroj C3+ má 2letou záruku od data zakoupení. 

5.4  Likvidace 

Když C3+ dosáhne konce své životnosti, musí být dekontaminován. Přístroj C3+  je 
třeba zlikvidovat v souladu se směrnicí EU WEEE pro elektronický odpad.1 

mailto:support@cortrium.com
http://www.cortrium.com/
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1 SMĚRNICE 2012/19/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze 4. července 2012 o odpadním elektrickém a elektronickém 

vybavení (WEEE). 
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6. Technické a regulační údaje 
 

6.1 Technické specifikace 
 

Technické 

Druh záznamníku EKG Holter, ambulantní EKG 

Poč. kanálů 3 

Délka nošení Max. 7 dní 

Formát záznamu Kontinuální 

Požadavky na napájení Lithium Polymer, 3,7 V, 520 mAh 

Rozměry 85 x 80 x 15 mm 

Hmotnost 32 gramů 

Vzorkovací frekvence 256 Hz 

Vstupní impedance 10 Mohm 

Rozlišení 24 bit 

Výkonnostní standard Ověření konstrukce IEC 60601-2-47 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní norma IEC 60601-1 Všeobecné požadavky 
na bezpečnost a základní výkon IEC 
60601-2-47 
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Biologické 

Léčivé látky N/A 

Tkáň N/A 

Tělesné tekutiny v kontaktu 
s přístrojem 

N/A 

Druh kontaktu s neporušenou 
pokožkou 

Neinvazivní 

Délka kontaktu s pokožkou Max. 7 dní souvislého kontaktu 

Kontakt se sliznicemi N/A 

Sterilní nebo nesterilní Nesterilní 

Biologická kompatibilita ISO 10993-5 
ISO 10993-10 

 

Klinické 

Lékařské účely Ambulantní EKG 

Jednorázové použití / opakované 
použití 

Opakovaně použitelný / dobíjecí 
monitor 

Záznamový standard Holter 

Formát záznamu Kontinuální 

Určené umístění Středohrudní linie 

Doba záznamu Max. 7 dní na jedno nabití 



     26 

 

 

 

6.2  Regulační informace 

C3+  je zdravotnický prostředek třídy IIa podle směrnice 93/42/EEC. C3+  splňuje 
následující produktové normy: 

 

DS/EN 60601-1-1 Bezpečnostní požadavky na zdravotnické elektrické 
přístroje 

DS/EN 60601-1-2 Elektromagnetické rušení 

DS/EN 60601-1-6 Použitelnost zdravotnických elektrických přístrojů 

DS/EN 60601-1-11 Vybavení pro zdravotní domácí péči 

DS/EN 60601-2-47 Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní 
vlastnosti ambulantních elektrokardiografických systémů 

DS/EN 62366-1 Aplikace stanovení použitelnosti na zdravotnické 
prostředky 

DS/EN ISO 10993-1 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků 

DS/EN ISO 15223-1 Symboly použité na štítcích zdravotnického 
prostředku, na označení a informace, které musí 
být poskytnuty 

DS/EN 1041 Informace poskytnuté výrobcem zdravotnických 
prostředků 
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DS/EN 62304 Software lékařských prostředků - Procesy v životním 
cyklu softwaru. 

DS/EN ISO 14971 Aplikace řízení rizika pro zdravotnické prostředky 

EN 301 489-17 
V3.1.1 

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro 
radiové vybavení a služby; Část 17 

EN 300 328 V2.1.1 Širokopásmové přenosové systémy; Vybavení pro 
přenos dat s provozem v pásmu 2,4 GHz ISM a 
používající techniky modulace pásma 

 

6.3  Prohlášení o shodě 

C3+ je ve shodě se základními požadavky a ustanoveními směrnice pro 
zdravotnické prostředky EU Medical Device Directive (MDD)2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 SMĚRNICE RADY 93/42/EEC ze 14. července 1993 týkající se zdravotnických prostředků. 
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Příloha A Cortrium Data Transfer Tool - Návod k použití 
 

 
 

Návod k použití 

nástroje Cortrium 

Cortrium Data Transfer 

Tool 



 

 

1. Nástroj pro přenos dat Cortrium Cortrium Data 
Transfer Tool 

Cortrium Cortrium Data Transfer Tool je softwarová aplikace, která se používá při přípravě 

holteru Cortrium C3+ před použitím pro nového pacienta. Software se také používá 

k extrahování záznamů z přístroje C3+ a převádění záznamů do formátu, který lze 

importovat softwarem třetí strany pro účely analýzy. Software je kompatibilní se systémy 

Microsoft Windows 7 a 10. 

 

1.1 Instalace 

Chcete-li získat a instalovat nástroj Cortrium Cortrium Data Transfer Tool, dodržujte 

následující pokyny. 

1. U počítačů používajících Windows 7 nebo 10 použijte internetový prohlížeč, 

navštivte stránky společnosti Cortrium (www.cortrium.com) a stáhněte si nástroj 

Cortrium Data Transfer Tool. 

2. Když je stahování dokončeno, lokalizujte stažený soubor v počítači. Bude to 

zazipovaná (komprimovaná) složka. Odzipujte (dekomprimujte) složku pravým 

tlačítkem myši a volbou „Extract all…“ 

 
3. V rozbalené složce dvakrát poklepejte na setup soubor a spustí se průvodce 

nastavením Cortrium Data Transfer Tool Setup Wizard. V posledním kroku průvodce 

nastavením zkontrolujte, zda máte vybranou volbu „Launch Cortrium Cortrium Data 

Transfer Tool“ a potom klepněte na možnost dokončení „Finish“. 

 

http://www.cortrium.com/


 

 

 

 

4. Když je instalace dokončena, nástroj Cortrium Data Transfer Tool se spustí.  

Automaticky se spustí se spuštěním systému Windows. 

a. Pokud není C3+ připojen přes USB k počítači, bude nástroj Cortrium Data 

Transfer Tool minimalizován v systému Windows (oblasti upozornění). 

b. Když se C3+ připojí přes USB k počítači, nástroj Cortrium Data Transfer Tool 

otevře okno se seznamem připojených přístrojů C3+. 

 

1.2 Příprava holteru C3+ na nového pacienta 

Pokud se holter C3+ používal k provádění záznamů u pacienta, pak si nejprve přečtěte část 

„Přenos záznamů z C3+“ a až potom postupujte podle kroků v této části. 

 
1. C3+ musí být plně nabitý. 

2. Zapněte počítač, na kterém je instalován nástroj Cortrium Data Transfer Tool. 

3. Připojte C3+ l počítači pomocí přiloženého kabelu USB. 

4. Nástroj Cortrium Data Transfer Tool se otevře a zobrazí se seznam připojených přístrojů 
C3+. 



 

 

 

Příklad zobrazení nástroje Cortrium Data Transfer Tool po připojení C3+ přes USB. 

 
5. Klepnutím na identifikátor C3+ v seznamu přístrojů jej vyberte. 

6. Klepněte na rozbalovací nabídku nazvanou „Prepare for new patient“ (Příprava na 

nového pacienta) a vyberte požadovanou délku záznamu. 



 

 

 

 

7. Nástroj Cortrium Data Transfer Tool zobrazí zprávu, která oznamuje, že všechny 

záznamy v holteru C3+ budou smazány a zeptá se, zda chcete pokračovat. 

8. Když zvolíte pokračovat v přípravě na nového pacienta, nástroj Cortrium Data 

Transfer Tool otevře dialogové okno, kde můžete specifikovat údaje o pacientovi. 

Vyplňte všechny příslušné údaje a pokračujte klepnutím na „OK“. 



 

 

 

Dialogové okno „Specify patient information“ (Specifikujte údaje o pacientovi). 

 
9. Nástroj Cortrium Data Transfer Tool nyní oznámí, že je bezpečné odpojit přístroj 

Cortrium C3+. 

10. Přístroj C3+ je teď připraven na provádění záznamů u nového pacienta. 

 
1.3 Přenos záznamů z C3+ 

Při přenášení a konverzi záznamů z přístroje C3+ do formátu, který může být importován 

softwarem třetí strany, postupujte podle kroků v této části. Důležité: tento proces je možný 

pouze tehdy, pokud je software třetí strany již instalován, případně máte svůj online účet pro 

vybraný software. 

 
1. C3+ musí být plně nabitý. 

2. Zapněte počítač, na kterém je instalován nástroj Cortrium Data Transfer Tool. 

3. Připojte C3+ l počítači pomocí přiloženého kabelu USB. 

4. Nástroj Cortrium Data Transfer Tool se otevře a zobrazí se seznam připojených přístrojů 
C3+. 

5. Klepnutím na identifikátor C3+ v seznamu přístrojů jej vyberte. 

6. Klepněte na příslušný záznam v seznamu a vyberte jej pro přenos a konverzi. 



 

 

 
 

7. Klepnutím na tlačítko „Analyse in Cardioline“ (Analyzovat v Cardioline) nebo 

„Analyze in Cardiomatics“ (Analyzovat v Cardiomatics) zahájíte přenos a 

konverzi. Nebo klepnutím na možnost „Export EDF“ převedete záznam na 

soubor EDF. 

8. Nástroj Cortrium Data Transfer Tool vás požádá o ověření nebo specifikaci 

údajů o záznamu. 

9. Záznam bude buď přenesen po internetu k analýze, nebo lokálně uložen, podle vaší 

volby v kroku 7. 

10. Při přenosu a konverzi dalších záznamů opakujte kroky 6–9. 

11. Když dokončíte přenos a konverzi záznamů, můžete pokračovat v přípravě přístroje 

C3+ pro nového pacienta (viz část nazvaná „Příprava holteru C3+ na nového 

pacienta“). Nebo můžete bezpečně vyjmout C3+ poklepáním na tlačítko Eject 

v nástroji Cortrium Data Transfer Tool, pokud si přejete dokončit přípravu jindy. 

 



 

 

 
 
 

Příloha B Aplikace iOS - Návod k použití 

 

 

 
 

 

Aplikace Cortrium C3+ iOS 

- návod k použití 



 

 

 

1. Použití aplikace iOS s přístrojem C3+ 
Aby bylo možné používat holter C3+ s aplikací iOS, musíte nejprve zapnout svůj C3+ jedním 

stisknutím tlačítka a potom dvojitým stisknutím zapnout Bluetooth. 

 
Potom postupujte podle následujících pokynů k zobrazení údajů na vašem iPadu. 

(*upozornění! Tato aplikace neumožňuje analýzu a neslouží jako přímé diagnostické 

hodnocení. Slouží pouze k vizualizaci kvality signálu. 

K interpretaci a analýze používejte data uložená v přístroji C3+) Aplikaci 

Cortrium C3+ iOS naleznete v app-store. 

 

 
Poznámka Screenshoty 

Stiskněte ikonu aplikace 

Cortrium C3+ a otevřete 

aplikaci. 

 

 

Zobrazí se hlavní 

obrazovka. 

Stiskněte možnost Connect 

(Připojit) v pravém horním 

rohu 

 

 



 

 

Vyberte si ze seznamu 

přístrojů C3+. 

Nebo zrušte párování. 

 

 

EKG se objeví na 

obrazovce. 

 
Chcete-li se odpojit, 

stiskněte možnost 

Disconnect (Odpojit). 

 

 

 


