
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PORTATĪVAJAM 
EKG IMPULSU RAIDĪTĀJAM HEARTVIEW P – 12/8 

 
12 NOVADĪJUMU EKG IERAKSTS (3 SOĻU PROCEDŪRA) 

 
1. Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā “12” (aparāta aizmugurē) 
2. Saslēdziet krāsainos kabeļus ar elektrodiem – sarkano un dzelteno pie aprocēm, zaļo pie metāla 
elektroda. 
3. Novietojiet elektrodus, kā parādīts zīmējumā – aproci ar sarkano elektrodu uz labās rokas, ar 
dzelteno – uz kreisās rokas, metāla elektrodu ar zaļo kabeli uz ādas ķermeņa kreisajā pusē (visērtāk to 
ir darīt aizliekot aiz jostas). Iesakām pacientiem noņemt rokas pulksteņus. 
3.1. Pacientam jānovelk drēbes, lai ir ērti piekļūt ķermeņa augšdaļai - sievietēm jānoņem krūšturis. 
Pacients var atrasties guļus vai sēdus. Korpulentām sievietēm ērtāk noņemt EKG guļus stāvoklī. 
Mērījuma noņemšanas laikā pacients nedrīkst runāt. 
4. Uzlieciet ierīci horizontāli pozīcijā I uz pacienta krūtīm, skat. attēlu. Četriem aparāta elektrodiem ir 
jābūt stingri piespiestiem pie pacienta ķermeņa.  
5. Nospiediet apaļo pogu “Record” un turiet līdz skaņas signāla sākumam. Aparāts noskaņojas un sāk 
ierakstu. Neizkustiniet aparātu līdz ieraksta beigām, bet poga jāatlaiž. 
6. Pēc skaņas signāla beigām novietojiet aparātu 450 leņķī pozīcijā II, kā parādīts zīmējumā.  
Atkārtojiet ieraksta procedūru – nospiediet apaļo pogu un turiet līdz skaņas signāla sākumam un 
neizkustiniet aparātu līdz skaņas signāla beigām. 
7. Pēc ieraksta beigām novietojiet aparātu horizontāli pozīcijā III, skat. attēlu. Atkārtojiet ierakstu. 
Ievērojiet, ka aparāta elektrodiem visos trijos mērījumos jābūt stingri piespiestiem pie pacienta 
ķermeņa. Atbrīvojiet aparātu no vadiem. 
 

EKG IERAKSTA NORAIDĪŠANA OPERATORAM 
 
1. Zvaniet uz  Monitoringa centru – 67808660 
2. Pēc datu nosaukšanas operatoram (iestādes nosaukums, ārsta vārds, uzvārds, pacienta vārds, 
uzvārds, vecums) un pēc uzaicinājuma novietojiet telefona aparāta mikrofonu uz portatīvā EKG 
aparāta attēloto telefona vietu (taisnstūraina dzeltena poga). 
3. Nospiediet apaļo pogu. 
4. Pēc signāla noraidīšanas konsultējaties ar centra speciālistu par pacienta stāvokli. 
 

IERAKSTA DZĒŠANA 
 
1. Aparāts atmiņā uzglabā pēdējo ierakstu. Pēc operatora interpretācijas noklausīšanās, nospiediet 
pogu “Reset” aparāta aizmugurē un paturiet 1 sekundi. Sekos 5 skaņas signāli. Ieraksts ir dzēsts, 
aparāts ir gatavs tālākam darbam. 
 

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 
 
1. Ja aparāts neveic ierakstu – nospiediet pogu “Reset” aparāta aizmugurē un paturiet 2 - 4 
sekundes. Mēģiniet vēlreiz. 
2. Ja aparāts atkārtoti neveic ierakstu – pārbaudiet baterijas un savienojuma kabeļus. Mēģiniet 
vēlreiz. 
3. Lai izvairītos no fona trokšņiem – samitriniet ādu zem elektrodiem. Nestāviet tuvu TV tīklam. 
4. Izmantojot mobilos sakarus, pārliecinieties, vai ir pilna zona! 
 

PIEZĪMES 
 

1. Mirgo zaļā lampiņa – ieraksts ir saglabāts atmiņā. 
2. Mirgo dzeltenā lampiņa – nomainiet baterijas. 
3. Aktīvi lietojot aparātu, baterijas jāmaina 1x mēnesī. 
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