
Акціонерне товариство «Сольвейг» 

 

Реєстратор АТ 

модель 00100.1 

для холтерівської системи  

«DiaCard» 

 

 
 

Керівництво з експлуатації  
 

ЦИАУ.941111.007 КЕ (UG-1.01_UK) 

 

  



Р е є с т р а т о р  А Т  м о д е л ь  « D C - 0 0 1 0 0 . 1 »  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

На підприємстві впроваджено систему управління якістю згідно з ISO 13485:2016. 

 
 

 Copyright SOLVAIG Joint Stock Company. 

Всі права охороняються законом. 

Відтворення, переклад або будь-яке інше використання цього продукту без 
попереднього письмового дозволу заборонені, за винятком випадків, перед-
бачених законом про авторські права. 
 

  



Р е є с т р а т о р  А Т  м о д е л ь  « D C - 0 0 1 0 0 . 1 »  

3 

Зміст 

Позначення і скорочення.................................................................................................................... 5 

Загальні відомості .............................................................................................. 6 

Призначення ....................................................................................................................................... 6 

Комплектність .................................................................................................................................. 7 

Порядок роботи ................................................................................................................................. 7 

Технічні характеристики .................................................................................................................. 8 

Модуль артеріального тиску (АТ) ..................................................................................................................... 8 

Модуль активності (АА) ..................................................................................................................................... 8 

Модуль диктофона ............................................................................................................................................ 9 

Загальні .............................................................................................................................................................. 9 

Принцип роботи і елементи управління ......................................................... 10 

Розташування елементів ............................................................................................................... 10 

Кнопка «Пуск/Позначка» .................................................................................................................. 11 

Режим «Підготовка» ........................................................................................................................................ 11 

Режим «Дослідження» ..................................................................................................................................... 11 

Сенсорна клавіатура ....................................................................................................................... 11 

Дисплей ............................................................................................................................................. 12 

Зміна положення зображення......................................................................................................................... 13 

Світлодіодні індикатори ................................................................................................................. 13 

Звуковий індикатор ......................................................................................................................... 14 

Елементи живлення ........................................................................................................................ 15 

Годинник-календар ........................................................................................................................... 18 

Флеш-пам’ять .................................................................................................................................. 19 

Параметри дослідження «За замовчуванням» ............................................................................................. 21 

Модуль BLE ....................................................................................................................................... 22 

Модуль АТ ......................................................................................................................................... 23 
Коди помилок при вимірюванні АТ ............................................................................................................ 24 

Модуль активності.......................................................................................................................... 26 

Модуль диктофона .......................................................................................................................... 27 

Інтерфейс реєстратора .................................................................................. 28 

Режим «Старт» ................................................................................................................................................ 28 

Режим «Підготовка» ........................................................................................................................................ 28 

Режим «Дослідження» ..................................................................................................................................... 29 

Режим «Зчитувач» ........................................................................................................................................... 29 

Режим «Підготовка» ......................................................................................... 30 

Меню режиму «Підготовка»............................................................................................................ 30 

Розділ «Функціональна проба» ........................................................................................................ 31 

АТ ...................................................................................................................................................................... 31 

Активність ......................................................................................................................................................... 32 

Розділ «Параметри» ....................................................................................................................... 32 



Р е є с т р а т о р  А Т  м о д е л ь  « D C - 0 0 1 0 0 . 1 »  

4 

Тривалість......................................................................................................................................................... 33 

АТ ...................................................................................................................................................................... 33 
Протокол вимірювань ................................................................................................................................ 34 
Спеціальний інтервал ................................................................................................................................ 35 
Манжета, см ............................................................................................................................................... 36 
Швидкість, мм рт.ст./с ............................................................................................................................. 37 
Межа, мм рт.ст. ........................................................................................................................................ 38 
Функціональна проба, запис ...................................................................................................................... 38 

За замовчуванням ............................................................................................................................................ 38 

Розділ «Сервіс» ................................................................................................................................ 40 

Календар ........................................................................................................................................................... 40 
Дата, час ..................................................................................................................................................... 40 
Пасивний період .......................................................................................................................................... 41 
Синхронізація з ПК ...................................................................................................................................... 41 

Диктофон .......................................................................................................................................................... 41 

Дисплей ............................................................................................................................................................. 42 

Звук ................................................................................................................................................................... 42 

Вимкнення реєстратора .................................................................................................................................. 43 

Мова .................................................................................................................................................................. 43 

Службовий ........................................................................................................................................................ 44 
Флеш-пам’ять ............................................................................................................................................. 44 

Очищення .................................................................................................................................. 44 
Повірка модуля АТ ...................................................................................................................................... 45 
Про прилад .................................................................................................................................................. 46 

Режим «Дослідження» ....................................................................................... 47 

Запуск на дослідження ..................................................................................................................... 47 

Вимірювання АТ ............................................................................................................................................... 48 

Запис голосового повідомлення ..................................................................................................................... 49 

Меню режиму «Дослідження» .......................................................................................................... 51 

Заміна елементів живлення ............................................................................................................................ 51 
Як це працює? ............................................................................................................................................. 51 

Завершення дослідження ................................................................................................................................ 52 
За часом ...................................................................................................................................................... 52 
Кнопкою ....................................................................................................................................................... 53 
Як це працює? ............................................................................................................................................. 53 
За напругою живлення ............................................................................................................................... 54 
Підключенням до ПК ................................................................................................................................... 54 

Режим «Зчитувач» ............................................................................................ 55 

Записи і коментарі ........................................................................................................................... 56 

  



Р е є с т р а т о р  А Т  м о д е л ь  « D C - 0 0 1 0 0 . 1 »  

5 

Позначення і скорочення  

У цьому керівництві з експлуатації використовуються такі позначення і скорочення: 

АА - аналіз активності (зміна прискорення вільного падіння - g, за 3-ма осями XYZ) 

АТ - артеріальний тиск 

ДТК - датчик тонів Короткова 

ЗП - зарядний пристрій 

МК - мікроконтролер 

хв - хвилина 

ПК - персональний комп’ютер 

ПЗ - програмне забезпечення 

р-р - реєстратор 

с - секунда 

ф. проба - функціональна проба 

ЦМК - центральний мікроконтролер 

год - година 

BLE - Bluetooth Low Energy – бездротовий інтерфейс зв’язку 

001.001÷056.007 - коди зображень на дисплеї реєстратора 
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Загальні відомості 

Призначення  

Портативний малогабаритний реєстратор з автономним живленням (далі за текстом – реєст-
ратор), призначений для проведення амбулаторного моніторування артеріального тиску триваліс-
тю до 168 годин (7 діб). 

Категорія пацієнтів – без обмежень за віком, згідно загальних вимог до холтерівського моні-
торування. 

! Дослідження на дітях до 3-х років, а також на пацієнтах з психічними розладами рекомендується 
проводити під наглядом спеціально тренованого персоналу. 

В реєстраторі реалізовані такі функції: 

 реєстрація АТ 2 методи: осцилометричний (основний) і аускультативний (за тонами 
Короткова – додатковий), запис результатів вимірювань, графіків тиску 
і тонів Короткова за кожним вимірюванням, реєстрація: за розкладом і 
за кнопкою; 

 реєстрація АА реєстрація положення тіла в просторі 3D (X-Y-Z), з обчисленням робо-
ти, яку здійснює пацієнт; 

 функції диктофона запис аудіоповідомлень (голосового «Щоденника пацієнта») у режимі 
«Дослідження», без обмеження кількості записів; 

 збереження даних у внутрішню флеш-пам’ять реєстратора; 

 підготовка з ПК повне редагування параметрів дослідження, зокрема відомостей про 
пацієнта і лікаря: 

 підготовка без ПК підготовка до дослідження, редагування параметрів на дисплеї реєст-
ратора за допомогою клавіатури, за винятком П.І.Б. пацієнта і лікаря 
(заповнюються при зчитуванні дослідження на ПК); 

 функц. проба на ПК АТ, АА; 

 функц. проба на р-рі АТ, АА; 

 керування клавіатура: сенсорна ємнісна – 4 кнопки, тактова – 1 кнопка; 

 інтерфейс зв’язку з ПК BLE, USB (MSD/FS); 

 індикація дисплей кольоровий OLED 1.7'', світлодіодні індикатори режимів (при 
вимкненому дисплеї); 

 індикація звукова зумер: індикація натискань на кнопки, робота модулів, вузлів, функцій, 
режимів, тривог і інших станів реєстратора; 

 датчик освітлення сенсор освітлення – автоматичне керування яскравістю світіння OLED 
дисплея залежно від рівня зовнішнього освітлення; 

 годинник-календар модуль реального часу, з автономним елементом живлення; 

 живлення 2 акумулятори типу АА 1.2 В 2700÷2850 мА/год, із зарядкою на зовніш-
ньому ЗП, або 2 батарейки типу АА 1.5 В (Alkaline); 

 оновлення ПЗ без розкриття і порушення цілісності реєстратора.  

Тривалість роботи може змінюватися залежно від ступеня заряду елементів живлення, час-
тоти вимірювання АТ, максимального вимірюваного тиску, накладення манжети на руку пацієнта і 
тривалості використання OLED дисплея. 
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Середня тривалість роботи реєстратора від одного комплекту повністю заряджених елемен-
тів живлення складає не менше ніж 48 годин. 

Для проведення досліджень тривалістю понад 48 годин з великою ймовірністю буде потрібна 
заміна елементів живлення. 

Реєстратор підтримує режим заміни елементів живлення, з відновленням режиму «Дослі-
дження». Кількість замін елементів живлення не регламентована – дослідження триватиме до 
закінчення заданого інтервалу часу або доти, доки не буде припинене користувачем будь-яким з 
передбачених способів (розглянуто далі). 

! 
Для використання реєстратора в складі ХМС «DiaCard», на додаток до базової ліцензії потрібна 
наявність відповідних субліцензій для обробки і візуалізації отриманих даних, а саме: «Аналіз АТ» 
і «Аналіз АА». 

Відсутні субліцензії можуть бути придбані дистанційно з оновленням ключа-ліцензії через ін-
тернет. 

Комплектність 

1. Реєстратор АТ модель «DC-00100.1» шт. 1 

2. Манжета тип: «AM», з камерою на 1 трубку (*«CM», *«AS» і *«AL») шт. 1 

3. Магістраль повітряна тип 1, з конекторами к-т 1 

4. Магістраль повітряна тип 2, з конекторами і датчиком тонів Короткова к-т * 

5. Тримач (фіксатор) датчика тонів Короткова к-т * 

6. Дата-кабель USB Type-C (для зчитування даних) шт. 1 

7. Чохол з ременями на поперек і через плече к-т 1 

8. Акумулятор типу АА 2700÷2800 мА год шт. 4 

9. Пристрій зарядний для NiMH акумуляторів шт. 1 

10. Заглушка гумова захисна, для роз’єму ДТК к-т 2 

11. Керівництво з експлуатації шт. 1 

12. Пакування транспортне (коробка картонна) шт. 1 

* - на вимогу 

Порядок роботи 

Перед початком роботи потрібно уважно ознайомитися з цим документом. 

Вийміть реєстратор і всі необхідні для роботи аксесуари з пакування. Якщо обладнання збе-
рігалося в сирому, неопалюваному приміщенні, перед вмиканням його необхідно витримати не 

менше ніж 2 години за температури 18÷20С і відносної вологості повітря не вище 80 %. 

Підготуйте елементи живлення типу АА, два або більше (кратно 2-м), в залежності від трива-
лості запланованого дослідження. 

Продезінфікуйте реєстратор, приналежності, а також чохол і ремені серветкою, змоченою в 
3% водному розчині перекису водню або будь-якому іншому дезінфікуючому розчині, призначено-
му для цієї мети. 

! Категорично забороняється проводити дезінфекцію, а також видаляти залишки клею від лейкоп-
ластирів розчинами, що містять будь-які луги, кислоти, спирти, розчинники. 
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Технічні характеристики  

Модуль артеріального тиску (АТ) 

Метод вимірювання: 
- основний; 

- додатковий 

 
Осцилометричний 

Аускультативний 

Збереження вихідних графіків за кожним вимірюванням: 
- тиску в манжеті (осцилометричний); 

- тони Короткова (аускультативний). 

 
Є 

Є 

Частота запису сигналу, Гц 150 

Розрядність АЦП  216 

Діапазон вимірювання тиску: 
- систолічного, мм рт.ст. 

- діастолічного, мм рт.ст. 

 

50280 

30240 

Точність вимірювання тиску: 

- 30150 мм рт.ст.; 

- 150280 мм рт.ст. 

 

2 

3 

Частота пульсу, ударів/хв 30240 

Точність вимірювання пульсу, ударів/хв 2 

Спосіб вимірювання АТ на накачуванні, 

на стравлюванні 

Автоматичне визначення діапазону накачування Є 

Кількість вимірювань Не обмежена 

Програмований інтервал між вимірюваннями, хв 5, 10, 15, 20, 30, 60 

Кількість інтервалів для програмування, на добу / за 7 діб 12 / 84 

Індивідуальне програмування інтервалів для кожної доби Є 

Спеціальний інтервал Є 

Повтор помилкового вимірювання (для планових вимірювань) Є 

Захисний інтервал (будь-які вимірювання заборонені), хв 3 

Вимірювання «за кнопкою» Є 

Типорозміри манжет, що використовуються: 
- дитяча середня, тип / розмір (см); 

- доросла мала, тип / розмір (см); 

- доросла середня, тип / розмір (см); 

- доросла велика, тип / розмір (см); 

 
CM / 16÷24 

AS / 24÷32 

AM / 28÷40 

AL / 32÷42 

Швидкість при вимірюванні, мм рт.ст. (програмується) 2, 3, 4, 5 або 6 

Обмеження тривалості вимірювання: 

- для дітей (автоматично на манжеті CM), с 

- для дорослих (автоматично на манжетах AS, AM і AL), с 

 
90 

120 

Обмеження максимально допустимого тиску в манжеті: 
- для дітей (автоматично на манжеті CM), мм рт.ст. 

- для дорослих (автоматично на манжетах AS, AM і AL), мм рт.ст. 

 
< 180 

< 280 

Час скидання тиску із системи до ≤15 мм рт.ст., с, не більше ніж 6.0 

Модуль активності (АА) 

Кількість осей / напрямків руху 3 (±X, ±Y, ±Z) 

Діапазон вимірювань, g ±2, ±4, ±8 

Частота / розрядність по кожній осі, Гц 100 / 216 

Похибка, не більше ніж, % 2 
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Модуль диктофона 

Чутливість мікрофона на 1 кГц, не менше ніж, дБ 35 

Автоматичне регулювання підсилення сигналу, дБ 1030 

Ручне регулювання підсилення: 

- тихо, дБ; 

- нормально, дБ; 

- гучно, дБ. 

 

40 

50 

60 

Якість запису: 

- низька, кГц (бітрейт); 

- середня, кГц (бітрейт); 

- висока, кГц (бітрейт). 

 

8 

16 

32 

Кількість фрагментів аудіозаписів Не обмежено 

Тип кодування аудіосигналу WAV 

Мінімальна тривалість фрагмента запису, с 10 

Максимальна тривалість фрагмента запису, с 30 

Завершення запису фрагмента: 

- після закінчення встановленого інтервалу часу, с 

- за кнопкою «Пуск/Позначка» 

 

10, 15, 20 і 30 

Є 

Загальні 

Тривалість дослідження, годин 1168 

Пам’ять даних: тип, об’єм, МБ Флеш (незнімна), 256 

Інтерфейс зв’язку з ПК: 

- дротовий  

- бездротовий 

 

USB (MSD/FS) 

BLE 

Годинник-календар із автономним живленням Є 

Дисплей: тип, розмір, роздільна здатність, колір СOLED, 1.7'', 160х128, RGB 236 K 

Індикатори режимів: 

- режими роботи, диктофон; 

- вимірювання АТ 

світлодіоди 

зелений 

синій 

Датчик освітлення Є 

Клавіатура: 

- тактова, кількість кнопок; 

- сенсорна, ємнісна, кількість кнопок. 

 

1 

4 

Звуковий індикатор режимів Є 

Комбінований запуск на дослідження (з ПК / без ПК) Є 

Живлення, акумулятори або батарейки типорозмір, В / шт.  АА, 2.4÷3.0 / 2 

Габаритні розміри, мм 66 х 97 х 22 

Вага (без чохла і елементів живлення), г 118 
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Принцип роботи і елементи управління 

Розташування елементів  

Реєстратор являє собою малогабаритний електронний прилад з автономним живленням, 
виконаний у корпусі з АБС-пластику, із застосуванням сучасних технологій. 

Живлення реєстратора здійснюється від 2 змінних елементів (акумулятори або батарейки) 
типу АА з номінальною напругою 2.4÷3.0 В, зі збереженням часткової працездатності при зниженні 
напруги на елементах живлення до 2.2 В. 

Реєстратор виконаний за модульним принципом, що дозволяє істотно підвищити якість реа-
лізації вузькопрофільних завдань, скоротити енергоспоживання, прискорити процес модернізації 
будь-якого модуля і уніфікувати програмне забезпечення МК. 

 

У реєстраторі використовуються 32-розрядні мікроконтролери, що працюють під управлінням 
операційної системи FreeRTOS. 

Особливістю цього реєстратора є можливість заміни елементів живлення без завершення 
дослідження, а також максимальний електростатичний і механічний захист від впливу зовнішніх 
факторів. 

Реєстратор має такі елементи управління (рис. 1): 

а) на передній торцевій поверхні розташовані, зліва – направо: 

- кнопка «Пуск/Позначка»; 

- акустичні отвори мікрофону модуля диктофона; 

- повітряний роз’єм модуля АТ, для підключення повітряної магістралі до манжети; 

- роз’єм для підключення датчика тонів Короткова (ДТК). 

б) на лицьовій поверхні розташовані: 

- екран кольорового OLED (закритий захисним полімерним склом); 

- датчик рівня освітленості; 

- сенсорна клавіатура ємнісного типу - 4 кнопки. 

в) з тильного боку розташована кришка відсіку елементів живлення; 

г) на правій бічній поверхні розташовано отвір роз’єму інтерфейсу USB Type-C. 

OLED-дисплей 

Роз’єм 

USB Type-C 

Роз’єм ДТК 

Заглушка захисна 
роз'єму ДТК 

Клавіатура сенсорна 

Кнопка «Пуск/Позначка 

Роз'єм для підключення 
повітряної магістралі 
 

Мікрофон диктофона 
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Кнопка «Пуск/Позначка» 

Кнопка «Пуск/Позначка» механічна, використовується в усіх режимах. 

Режим «Підготовка» 

Натискання Опис 

1 коротке - вмикання дисплея, розблокування сенсорної клавіатури 

- вимкнення дисплея, блокування сенсорної клавіатури 

1 утримання - вмикання реєстратора (більше ніж 2 с) 

- перегляд параметрів дослідження (більше ніж 1 с, при ввімкненому дисплеї) 

- вимкнення реєстратора (більше ніж 6 с, при ввімкненому дисплеї) 

2 коротких - запуск на дослідження 

Режим «Дослідження» 

Натискання Опис 

1 коротке  - вмикання дисплея, розблокування сенсорної клавіатури 

- вимикання дисплея, блокування сенсорної клавіатури 

- скасування вимірювання АТ, якщо запущено вимірювання АТ 

- скасування сигналів і повідомлень тривог і помилок, у разі спрацьовування 

- завершення запису диктофона, якщо ввімкнено режим «Запис повідомлення» 

1 довге - старт запису диктофона (більше ніж 1 с) 

- завершення запису диктофона, якщо ввімкнено режим «Запис повідомлення» 

- скасування вимірювання АТ, якщо запущено вимірювання АТ 

2 коротких - вмикання позачергового вимірювання АТ 

Сенсорна клавіатура 

Для управління розширеними функціями реєстратора використовується сенсорна клавіатура 
ємнісного типу. 

Перевага цього типу клавіатури полягає у високому ступені надійності через відсутність ме-
ханічних елементів. 

Для натискання на кнопку сенсорної клавіатури потрібно доторкнутися кінчиком пальця до 
картинки із зображенням відповідної кнопки, і утримувати його протягом необхідного інтервалу 
часу. 

Кожне спрацювання кнопки супроводжується коротким звуковим сигналом. 

Сенсорна клавіатура складається з 4-х кнопок, які можуть виконувати такі функції: 

«▲» кнопка «Вгору», «Вперед», «Більше»; 

«▼» кнопка «Вниз», «Назад», «Менше»; 

«►» кнопка «Вправо», «Вхід», «Застосувати» та інше; 

«■» кнопка «Меню», «Скасувати», «Повернутись». 

* - функціональне використання сенсорної клавіатури розглянуто в наступних розділах. 

Натискання розрізняються за тривалістю (при постійному утриманні) і кількості (при інтервалі 
між натисканнями не більше ніж 1 с). 
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Для захисту від помилкових спрацьовувань (випадкового дотику до кнопки або групи кнопок) 
передбачено блокування сенсорної клавіатури. Під блокуванням слід розуміти відсутність реакції 
кнопок сенсорної клавіатури до будь-якого типу торкання. 

Переважно блокування сенсорної клавіатури працює одночасно з вимкненням дисплея. 

Існують винятки, коли сенсорна клавіатура блокується при ввімкненому дисплеї, а саме: 

- робота модуля АТ; 

- робота модуля диктофона; 

- оновлення внутрішнього програмного забезпечення (будь-якого модуля); 

- встановлено з’єднання реєстратора з ПК. 

Дисплей 

В реєстраторі застосовується кольоровий графічний OLED індикатор розміром 1.7'' 256К ко-
льорів з роздільною здатністю 160x128 точок, далі за текстом – дисплей. 

Кольорові OLED-дисплеї відрізняються від дисплеїв іншого типу тим, що в основу їх роботи 
покладено принцип використання світлодіодів на основі органічних сполук. Такі дисплеї не вима-
гають додаткової лампи для підсвічування, що позитивно позначається на їх габаритах і енерго-
споживанні. Водночас OLED-дисплеї мають підвищену яскравість світіння, гарну передачу кольо-
рів і максимальний кут огляду (до 178°). 

При всіх перевагах OLED-дисплея, струм його споживання досить великий, що не дозволяє 
використовувати дисплей в постійно увімкненому стані. 

Для отримання компромісу між рівнем яскравості і зовнішньою освітленістю (зниження спо-
живання) в реєстраторі застосовується датчик освітлення (рівня освітленості) і таймер автоматич-
ного вимкнення дисплея. 

При ввімкненому датчику освітлення яскравість підсвічування дисплея автоматично зміню-
ється залежно від зміни зовнішнього освітлення. 

Вмикання і вимикання датчика світла виконується в налаштуваннях реєстратора. Це налаш-
тування запам'ятовується і застосовується в подальшому, до його подальшої зміни. 

Правило 1: В реєстраторі вмикання і вимикання OLED-дисплея виконується з поодинокого коро-

ткого натискання на кнопку «Пуск/Позначка». 

Правило 2: Якщо протягом часу вимикання не натискається жодна з 4-х кнопок сенсорної клаві-
атури, то OLED-дисплей автоматично вимикається, водночас реєстратор продовжує 
працювати. 

Обидва правила поширюються на більшість режимів роботи реєстратора, але є винятки – 
режими (процеси). 

Список винятків автоматичного вимкнення дисплея: 

- стартова заставка (001.003); 

- функціональна проба АТ (011.001–011.005); 

- функціональна проба акселерометра (013.001–013.003); 

- зв’язок з ПК за допомогою USB в режимі «Зчитувач» (008.001); 

- робота з флеш-пам’яттю (024.001–024.004); 

- повірка модуля АТ (028.*, 029.*); 

- підготовка і запуск на дослідження (051.001–051.003). 

Мова інтерфейсу реєстратора: українська, російська або англійська – вибирається з меню 
«Сервіс / Мова». 
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Зміна положення зображення 

Для зручності сприйняття інформації, яка виводиться на дисплей реєстратора, як для корис-
тувача (пацієнта), так і для оператора (лікаря), який виконує підготовку реєстратора на досліджен-

ня, передбачено зміну положення зображення – обертання на 180. 

Зображення може бути повернуто в будь-якому режимі роботи при увімкненому дисплеї, за 
винятком випадків, коли сенсорна клавіатура заблокована (див. розділ «Сенсорна клавіатура»). 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

Стандартна орієнтація зображення (Рис. 2) виводиться при будь-якому вмиканні дисплея. 

Для перевертання зображення на 180 потрібно натиснути і утримувати будь-яку з кнопок 
«▲» або «▼». 

Після обертання (Рис. 3) зберігається повний функціонал роботи сенсорної клавіатури. При-
значення кнопок «▲» і «▼» змінюються відповідно до орієнтації зображення, яке виводиться на 
дисплей. 

Повернення до стандартної орієнтації зображення виконується однотипно або при вимкненні 
дисплея. 

Світлодіодні індикатори 

Для збільшення функціональності та інформативності, коли дисплей вимкнений, як індикато-
ри стану модулів застосовуються світлодіоди з малим струмом споживання. 

Світлодіоди вбудовані в центральну частину кнопки «Пуск/Позначка», яка виконана з прозо-
рого полімеру. 

Колір світіння світлодіодів – зелений і синій. 

Опис індикації з використанням світлодіодів у різних режимах наведено в Таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Колір Стан Опис 

Х Вимк. Реєстратор вимкнений 

В усіх режимах 

Зел. Постійно Активне підключення до USB-порту ПК 

Зел. 
Безперервно: 

1 імпульс трив. 1 с, період – 60 с 

Розряд елементів живлення нижче 30% (зі звуко-
вим сигналом аналогічної тривалості) 

Зел. 
Безперервно: 

1 імпульс трив. 1 с, період – 10 с 

Розряд елементів живлення нижче 30% (зі звуко-
вим сигналом аналогічної тривалості) 

Зел. 
Серія з 10 імпульсів, період 1 с: 

9 імп. трив. 0.2 с, 10-й – 1 с 

Розряд елементів живлення нижче 30% (зі звуко-
вим сигналом аналогічної тривалості) 

Режим «Підготовка» 

Зел. 
Безперервно: 

1 імпульс трив. 1 с, період – 10 с 
Очікування запуску на дослідження 

Зел. 
Серія з 10 імпульсів, період 1 с: 

9 імп. трив. 0.2 с, 10-й імп. – 1 с 
Вимкнення за часом очікування 

Зел. Безперервно: 2 імп. (1 зел., 1 син.) 
тривалістю 0.2 с (кожний), 

з інтервалом 100 мс, період –1 с 

Технологічний режим: 

- калібрування датчика тиску; 

- оновлення внутрішнього ПЗ МК Син. 

Режим «Дослідження» 

Син. 
Безперервно: 

1 імп. трив. 500 мс, період - 0.2 Гц 
Протягом всього дослідження 

Син. Безперервно: постійно Вимірювання АТ 

Син. Безперервно: імп. частотою 1 Гц Запис аудіоповідомлення 

Режим «Зчитувач» 

Зел. 
Безперервно: 

1 імп. трив. 0.2 с, період - 1 с 

Режим «Зчитувач».  

Встановлено з’єднання з ПК 

Зел. Безперервно: імп. частотою 2 Гц Режим «Зчитувач». Передача даних 

Режим «BLE» 

Син. 
Безперервно: 

1 імп. трив. 0.2 с, період - 1 с 

Режим «BLE». 

Встановлено з’єднання з ПК 

Син. Безперервно: імп. частотою 2 Гц Режим «BLE». Передача даних 

Звуковий індикатор 

Реєстратор має звуковий індикатор типу «Зумер», який використовується в таких випадках: 

- вмикання – вимикання реєстратора; 

- підтвердження натискання на кнопки клавіатури; 

- підтвердження початку та закінчення процесів; 

- виведення інформаційних вікон, розряд елементів живлення, виникнення помилок. 

Всі звукові сигнали поділяються за кількістю, тривалістю і тональністю. 

Гучність звукових сигналів не регулюється. 

У більшості випадків, при вимкненому дисплеї звукові сигнали дублюються світловими сиг-
налами світлодіодних індикаторів. 

Звукові сигнали можуть негативно впливати на психічний стан пацієнта особливо в періоди 
відпочинку – передбачено вимкнення (див. розділ «Сервіс / Звук»). 
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Елементи живлення  

Реєстратор працює від двох елементів живлення типорозміру АА. 

Діапазон робочих напруг становить 2.2÷3.0 В. 

Як елементи живлення можуть використовуватися: 

- акумулятори NiMH: 2700÷2800 мА/год 1.2 В * 2 елементи; 

- батарейки Alkaline: 1.5 В * 2 елементи. 

На нижній стороні реєстратора розташована кришка батарейного відсіку (рис. 4). 

Для встановлення елементів живлення потрібно злегка натиснути на кришку у центрі (місце 
натискання вказано горизонтальними смужками) і потягнути кришку назовні, від реєстратора. Піс-

ля того, як кришка зміститься на відстань 68 мм, так, щоб фіксатори вийшли із зачеплення, криш-
ку можна зняти. 

  
Рис. 4 

Під час встановлення елементів живлення потрібно дотримуватися відповідної полярності, 
зазначеної на корпусі елемента і батарейному відсіку корпусу реєстратора. 

Утримувачі контактів «+» конструктивно виконані так, що при неправильному встановленні 
елементів живлення (зворотній полярності) створюється розрив ланцюга живлення для захисту 
реєстратора від пошкодження. В цьому разі необхідно вийняти елементи живлення, перевірити 
полярність, рівень напруги, замінити незаряджені або встановити правильно. 

Для виймання елементів живлення з реєстратора передбачена стрічка, яка повинна знахо-
дитися під елементами живлення. Двома пальцями будь-якої руки візьміть стрічку і злегка потяг-
ніть вгору від реєстратора, перпендикулярно нижній кришці, до моменту, коли одна сторона край-
нього елемента живлення повністю вийде з зачеплення з будь-яким контактом. Вийміть крайній 
елемент живлення, далі повторіть процедуру для другого елемента живлення. 

Встановлювати рекомендується в зворотному порядку: спочатку елемент, ближній до цент-
ру, а потім крайній. 

При встановленні елементів живлення потрібно стежити, щоб стрічка знаходилася під еле-
ментами живлення, не зминалася і не перекручувалася. Недотримання цих рекомендацій може 
збільшити висоту встановлених елементів і ускладнити встановлення кришки батарейного відсіку, 
а в деяких випадках привести до її поломки. 

Реєстратор обладнаний спеціальним вузлом повного вимкнення живлення, тому після уста-
новки елементів живлення нічого не відбувається. 

Для вмикання реєстратора потрібно натиснути на кнопку «Пуск/Позначка» і утримувати в 
натиснутому стані не менше ніж 2 с. Якщо елементи живлення заряджені і встановлені правильно, 
то повинен пролунати поодинокий довгий звуковий сигнал. Якщо елементи живлення встановлені 
неправильно або розряджені – звукового сигналу не буде. 
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Реєстратор може бути вимкнений (повністю знеструмлений), у разі дотримання таких умов: 

- знаходиться в стані очікування (не на дослідженні); 

- не підключений до ПК через USB інтерфейс; 

- не виконується калібрування модуля АТ; 

- не виконується оновлення внутрішнього ПЗ. 

Реєстратор вимикається: 

- після натискання і утримання в натиснутому стані більше ніж 6 с кнопки «Пуск/Позначка»; 

- за таймером відключення очікування простою (задається в налаштуваннях); 

- через розряд елементів живлення. 

Номінальна робоча напруга 2-х NiMH акумуляторів - 2.5 В, лужних батарейок - 3.0 В. Це до-
зволяє автоматично визначати тип встановлених елементів для застосування відповідної шкали 
ступеня заряду. 

! Категорично заборонено використовувати різні елементи живлення: акумулятор + батарейка. 

Після визначення типу встановлених елементів живлення виводиться стартова заставка 
(001.003), час відображення – до 10 с, після чого на екрані відображається вікно очікування 
(005.001) - годинник з аналоговим циферблатом. Для прискорення запуску реєстратора, стартова 
заставка може бути вимкнена (див. розділ «Сервіс»). 

 
001.003 

 
005.001 

При ввімкненому дисплеї в більшості вікон в нижній частині праворуч відображається індика-
тор заряду елементів живлення. 

Піктограма індикатора відповідає рівню напруги відповідно до типу вибраних елементів жив-
лення. 

Весь робочий діапазон напруг на елементах живлення поділений на 11 піддіапазонів, кожен 
з яких визначає допустиму функціональність реєстратора (див. таблицю 2). 

Таблиця 2 

Операції 

Ступінь зарядки, у % 0÷10 10÷20 20÷30 30÷40 40÷50 50÷60 60÷70 70÷80 80÷90 90÷100 >100 

Номер діапазону: N(d) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Піктограма            

Напруга акум., В 2.00÷2.05 2.05÷2.10 2.10÷2.15 2.15÷2.20 2.20÷2.25 2.25÷2.30 2.30÷2.35 2.35÷2.40 2.40÷2.45 2.45÷2.50 ≥2.50 

Напруга бат., В 2.00÷2.10 2.10÷2.20 2.20÷2.30 2.30÷2.40 2.40÷2.50 2.50÷2.60 2.60÷2.70 2.70÷2.80 2.80÷2.90 2.90÷3.00 ≥3.00 

Режим «Підготовка» 

Вмикання, сигналізація, вимк.   

Вмикання без OLED, вимк. - 10 с    

Вмик., робота, вимк. за таймером   

Повідомлення, вимк. за таймером    

Модуль BLE, вмикання   

 - вимикання, якщо увімкнений   

Функц. проба АТ, вмикання   

 - вимикання, якщо увімкнена   

Функц. проба АА, вмикання   

 - вимикання, якщо увімкнена   

Відновлення режиму дослідження   
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Операції 

Ступінь зарядки, у % 0÷10 10÷20 20÷30 30÷40 40÷50 50÷60 60÷70 70÷80 80÷90 90÷100 >100 

Номер діапазону: N(d) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Піктограма            
Режим «Дослідження» 

Запуск на дослідження   

Вимірювання АТ, вмикання   

 - вимикання, якщо увімкнено   

Дисплей вмик., вимк. за таймером   

- вимикання через 1 с    

- вимкнений    

Модуль BLE, вмикання   

 - вимикання, якщо увімкнений   

Зупинка дослідження (вимк. р-ра)   

Режим «Сервіс» 

Повірка модуля АТ, вмикання   

 - вимикання, якщо увімкнено   

Оновлення внутр. ПЗ, увімк./вимк.   

Режим USB: MSD, terminal  

___ робота функції дозволена або активна 

___ робота функції заборонена з виведенням повідомлення про те, що недостатньо напруги живлення 

___ робота функції поза робочого діапазону напруги 

Перевірка базових модулів 

Під час кожного вмикання реєстратора виконується перевірка працездатності всіх базових 
модулів і елементів, що можуть використовуватися при проведенні дослідження. 

У разі виявлення несправності на дисплей 
реєстратора виводиться відповідне інформацій-
не повідомлення (001.006, 001.008). 

У разі несправності модуля АТ проведення 
дослідження неможливе, дозволена робота с 
розділом «Сервіс». 

У разі несправності модуля активності, до-
слідження може бути виконано без участі цього 
модуля. 

Модуль диктофона під час старту реєстратора не перевіряється. 

Режим «Підготовка» 

Якщо після встановлення елементів живлення напруга на них менше ніж 0%, то реєстратор 
не вмикається і ніяк зовні не реагує. 

Якщо напруга на елементах живлення знаходиться в діапазоні 0÷10%, то лунає один довгий 
сигнал і реєстратор вимикається. 

Якщо напруга на елементах живлення 10÷20%, то активується стартова процедура, при 
цьому OLED-індикатор вимкнений, запускається 10-cекундний таймер вимкнення реєстратора – 
лунають 9 коротких звукових сигналів і 10-й довгий, після чого реєстратор вимикається. 

 
002.001 

 
002.002 

 
002.003 

 
001.006 

 
001.008 
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У разі, коли напруга на елементах живлення знаходиться в діапазоні 20÷30%, реєстратор 
вмикається, на OLED-індикатор виводиться відповідне повідомлення (002.001). 

Перед запуском більшості режимів виконується додаткова перевірка рівня заряду елементів 
живлення (див. таблицю піддіапазонів індикатора заряду). 

Якщо реєстратор знаходиться в увімкненому стані в режимі підготовки запуску на досліджен-
ня, то у разі зниження напруги на елементах живлення < 30%, виконується переривання режиму, 
збереження всіх параметрів і вихід до головного меню. Супроводжується двома звуковими сигна-
лами середньої тривалості різної тональності: високої та середньої, на дисплей виводиться пові-
домлення (002.002), час відображення – 3 с або до натискання на будь-яку кнопку. 

Якщо реєстратор знаходиться в увімкненому стані, а напруга на елементах живлення зни-
зиться до діапазону < 30%, то вхід в будь-який режим ЗАБОРОНЕНИЙ. Під час спроби увійти в 
будь-який режим лунає довгий звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться повідомлення (002.003), час 
відображення – 3 с або до натискання на будь-яку кнопку. 

Якщо реєстратор не знаходиться в стані з’єднання з ПК для налаштування на дослідження 
або тестування, не запущений на дослідження, і не натискається жодна кнопка, то з метою еконо-
мії заряду елемента живлення вмикається таймер автоматичного вимкнення реєстратора. Час 
вимкнення може бути заданий від 5 до 60 хвилин, за замовчуванням – 10 хвилин. 

За 10 секунд до повного вимкнення, реєстратор сигналізує короткими звуковими сигналами 
середньої тональності з інтервалом в 1 секунду. Останній 10-й звуковий сигнал – довгий. Якщо на 
цьому інтервалі часу буде натиснута кнопка «Пуск/Позначка», то сигналізація вимкнення припиня-
ється, а таймер вимкнення встановлюється в початковий стан. 

! 
Реєстратор обладнаний комутатором загального відключення живлення, що дозволяє залишати 
елементи живлення в реєстраторі без побоювання виходу їх з ладу через розряд, за винятком 
саморозряду, який притаманний усім типам акумуляторів. 

При підключенні реєстратора до ПК за допомогою кабелю USB, реєстратор вмикається ав-
томатично, отримує живлення від ПК, дисплей увімкнений постійно, яскравість – мінімальна. 

Під час відключення реєстратора від ПК відновлюється робота таймера вимикання дисплея і 
реєстратора. Перемикання виконується автоматично без будь-яких дій з боку користувача. 

На режимі «Дослідження» 

Під час проведення дослідження, від моменту запуску і до моменту завершення, інтелектуа-
льна система контролю живлення постійно стежить за його раціональним використанням. У такий 
спосіб оптимізується і продовжується робота реєстратора. 

Під час дослідження значення напруги на елементах живлення записуються в пам'ять разом 
з іншими даними дослідження і доступні для перегляду на ПК у вигляді графіка. 

Годинник-календар 

Для реалізації максимальної функціональності при автономному запуску на режим «Дослі-
дження» без підключення до ПК, в реєстраторі реалізована функція «годинник-календар» з авто-
номним джерелом живлення. Як автономне джерело живлення застосовується літієва батарейка 
(встановлюється в середину реєстратора), яка розрахована на роботу протягом 3-х років. 

! Заміна внутрішнього елемента живлення годинника (літієвої батарейки) виконується тільки в 

спеціалізованих сервісних центрах. 

Під час кожного вмикання реєстратора виконується перевірка коректності встановлення дати 
і часу автономного годинника-календаря. 

Коректним вважається будь-яке значення годин, за винятком 00:00:00 ÷ 00:00:09. 

Коректним вважається діапазон дати: від 01.01.2021 до 01.01.2050 року. 
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При розряді внутрішнього елемента живлення дата і час автономного годинника скидаються, 
в результаті чого при старті система отримує значення 00:00:0Х і 01.01.2021. 

У разі виявлення помилки в даті або в часі, виводиться повідомлення про необхідність замі-
ни елемента живлення годинника. 

На дисплей індикатора виводиться повідомлення, яке супроводжується поодиноким звуко-
вим сигналом, тривалістю 1 с (002.005 і 002.006), час відображення – по 3 с або до натискання на 
будь-яку кнопку сенсорної клавіатури. 

 
002.005 

 
002.006 

 
004.005 

Повідомлення не є критичним і не порушує роботу реєстратора, за винятком деяких незруч-
ностей – при кожній установці елементів живлення необхідно виконувати коригування дати і часу. 

У разі, якщо дату й час не встановлено, то в режимі «Підготовка» в нижньому toolbar позиції 
час і дата відображаються у вигляді прокреслень. Дозволений режим «Сервіс» (004.005). 

Дата і час можуть бути відкориговані: 

вручну: через інтерфейс реєстратора меню «Сервіс/Календар»; 

автоматично: при програмуванні реєстратора з ПК під час збереження «Картки пацієнта» нового 
дослідження. Режим автоматичної корекції годинника-календаря задається з меню 
«Сервіс / Календар / Синхронізація з ПК». 

Вузол автономного годинника-календаря реєстратора має спеціальну пам'ять, яка викорис-
товується для зберігання деяких параметрів налаштування реєстратора, а також для відомостей 
про поточне дослідження, які використовуються для відновлення роботи реєстратора при заміні 
елементів живлення, а також при збоях у роботі. 

! Якщо елемент живлення годинника розряджений, то процедура «Відновлення» дослідження 
не працює. 

Флеш-пам’ять 

Для збереження даних дослідження, що проводиться, в реєстраторі використовується вбу-
дована мікросхема флеш-пам'яті. 

Флеш-пам'ять являє собою електронний диск, розмічений під файлову систему (FAT). Опе-
раційна система реєстратора дозволяє виконувати запис у флеш-пам'ять будь-якої кількості фай-
лів досліджень, без видалення попередніх. Кількість записів обмежена програмно значенням 999 
файлів і обсягом вільного місця для запису даних нового дослідження. 

Під час проведення дослідження, дані, що надходять від усіх активних модулів, обробляють-
ся мікроконтролером і записуються в файл. Нумерація файлів у флеш-пам'яті виконується від 1 і 
вище. Кожному новому файлу присвоюється номер від більшого фактичного, виявленого у флеш-
пам'яті. 

Основні переваги застосування мікросхеми флеш-пам'яті: 

 відсутність механічного роз'єму виключає можливість порушення контакту під час запису; 

 повністю виключена можливість вилучення під час запису, як у випадку з картою пам'яті; 

 флеш-пам'ять завжди відформатована і готова до роботи; 

 вище швидкість читання - запису; 

 нижче споживання. 
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Стан флеш-пам'яті реєстратора (статус) відображається на дисплеї у вигляді піктограми, яка 
розташована в правому верхньому куті дисплея. 

Під час кожного вмикання реєстратора, а також при будь-якому зверненні до флеш-пам'яті 
виконується автоматичне визначення статусу, контроль вільного / зайнятого місця. 

Статуси флеш-пам’яті: 

код 
Пікт. 
тип 1 

Пікт, 
тип 2 

Статус Опис 

1   
Немає записів, є місце 

Не містить записів досліджень, дозволено проведення дослі-
дження 

2   

Дослідження не заве-
ршене, є місце 

Містить запис незавершеного дослідження 

3 
 

 
Є записи, є місце 

Містить запис (и) завершеного дослідження, є місце для прове-
дення нового дослідження з параметрами «За замовчуванням» 

4   
Є записи, немає місця 

Містить запис (и) завершеного дослідження, немає місця для 
проведення нового дослідження з параметрами «За замовчуван-
ням» 

5   
Несправна 

Флеш-пам'ять несправна: помилка ініціалізації, читання, запису. 
Проведення дослідження неможливо 

Якщо реєстратор не знаходиться на дослідженні, то при його вмиканні або завершенні попе-
реднього дослідження автоматично створюється «Картка пацієнта» нового дослідження з пара-
метрами «за замовчуванням», після чого реєстратор відразу готовий до запуску на «Досліджен-
ня». 

Для збереження даних стандартного 24-годинного дослідження АТ (при вимірюванні двома 
методами) потрібно близько 10 МБ вільного місця у флеш-пам'яті. Ще приблизно стільки ж може 
знадобитися для збереження аудіоповідомлень (до 50 записів тривалістю до 15 с). Таким чином, у 
флеш-пам'ять реєстратора можна записати більше ніж 10 послідовно виконаних 24-годинних дос-
ліджень. 

Якщо у флеш-пам'яті недостатньо вільного місця, то «Карта пацієнта» нового дослідження 
не створюється, на дисплей виводиться повідомлення (003.005) з пропозицією очистити пам'ять. 
За замовчуванням вибрано пункт «Ні». Зміна поточної позиції активного рядку виконується за до-
помогою кнопок «▲» або «▼» (без циклу). Вибір - введення підтвердження, виконується за допо-
могою кнопки «►». 

Якщо протягом 30 с не буде натиснена жодна кнопка, то поточне вікно закривається, а реєс-
тратор переходить до головного меню (004.002) - дозволений режим «Меню / Сервіс», в якому 
доступна функція очищення флеш-пам’яті. 

 
003.005 

 
004.002 

 
003.006 

 
004.005 

Якщо у вікні очищення флеш-пам'яті буде вибраний пункт «Так» (003.006), то запускається 
функція видалення всіх файлів, які містяться в флеш-пам'яті. Ця операція аналогічна функції, що 
передбачена в розділі меню «Сервіс / Службовий / Флеш-пам’ять / Очищення». 

! Очищення флеш-пам'яті призводить до повного видалення записів всіх досліджень, що зберіга-
ються у флеш-пам'яті 
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Після завершення очищення флеш-пам'яті автоматично створюється «Картка пацієнта» но-
вого дослідження (004.005), доступні всі режими 
роботи. 

Якщо флеш-пам'ять несправна: неможли-
во прочитати службову інформацію або службо-
ва інформація відрізняється від тієї, що знахо-
диться в розділі Partition Table, то виводиться 

відповідне інформаційне повідомлення 
(003.009), після чого реєстратор переходить до 
головного меню (004.004) - дозволений режим 
«Меню / Сервіс» 

! Несправність флеш-пам'яті реєстратора може бути усунена винятково в спеціалізованих сервісних 
центрах. 

Якщо під час вмикання реєстратора у флеш-пам'яті виявлено дослідження зі статусом «не-
завершене», а час закінчення дослідження ще не минув, то запускається процедура «Відновлен-
ня» дослідження - більш детально цей режим описаний у відповідному розділі. 

Параметри дослідження «За замовчуванням» 

Параметри «За замовчуванням» умовно поділяються на параметри налаштування реєстра-
тора і параметри дослідження. 

До параметрів налаштування реєстратора належать: регулювання яскравості дисплея, тай-
мери вимкнення, управління звуковими сигналами і т.д. Ці параметри призначені для зручності 
експлуатації і не визначають специфіку дослідження. 

Параметри налаштування дослідження визначають специфічність з урахуванням персональ-
них біометричних даних і передбачуваного діагнозу пацієнта, що проходить обстеження. 

Кожне дослідження є по-своєму унікальним і вимагає налаштування параметрів використо-
вуваних модулів та режимів роботи. 

Параметри «За замовчуванням» прописані в програмі мікроконтролера. Під час першого 
вмикання реєстратора параметри «За замовчуванням» вичитуються з внутрішньої програми і 
копіюються в спеціальну пам'ять, де вони стають доступними для редагування. 

Параметри дослідження «За замовчуванням» наведені в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Назва Параметр 

Загальні 

- тривалість дослідження, год 24 

Модуль АТ 

- протокол вимірювань, від 0 до 24 з кроком 2 год 60,60,60,30,30,30,30,30,30,30,30,60 

- спеціальний інтервал Вимкнений 

- манжета, тип/ см AM / 28÷40 

- швидкість вимірювання, мм рт.ст. 4 

- спосіб вимірювання COMP (на накачуванні) 

- метод вимірювання OSC (осцилометричний), завжди 

- / - AUSC (аускультативний), автоматично у разі вмик. ДТК 

- максимальний припустимий тиск, мм рт.ст. 280 

Акселерометр 

- чутливість, g 2 

 
003.009 

 
004.004 
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Назва Параметр 

Диктофон 

- якість запису середня 

- посилення нормально 

- автовимкнення, с 15 

Під час роботи користувачу завжди надається можливість редагувати більшість параметрів і 
зберегти їх «За замовчуванням». Редагування може виконуватися як в реєстраторі, через інтер-
фейс «клавіатура - дисплей», так і на ПК (потрібне підключення реєстратора до ПК з викорис-
танням спеціального встановленого програмного забезпечення). 

Модуль BLE 

Реєстратор обладнаний модулем бездротового зв’язку стандарту BLE 5.0. 

Модуль BLE активується одразу після вмикання реєстратора і залишається увімкненим про-
тягом майже всього часу роботи реєстратора. 

Модуль BLE використовується: 

- підготовка реєстратора до проведення дослідження з ПК; 

- запуск на дослідження, зупинка (для заміни елементів живлення), завершення роботи; 

- на дослідженні: перевірка станів, читання «Картки пацієнта» (без редагування параметрів досліджен-

ня), напруга на елементах живлення, стан флеш-пам'яті; 

- повірка і калібрування модуля АТ; 

- оновлення внутрішнього програмного забезпечення модулів реєстратора; 

- вимикання реєстратора (не на дослідженні). 

Розрізняють три стани BLE модуля: 

-  модуль вимкнений або несправний (005.002, 007.007); 

-  модуль активний, з'єднання не встановлено (007.003); 

-  модуль активний, з'єднання встановлено (007.002). 

! Стан BLE модуля відображається тільки на дисплеї. 

 

 
005.002 

 
007.002 

 
007.003 

 
007.007 

Підтвердженням встановлення з'єднання є один довгий звуковий сигнал, розриву з'єднання - 
два коротких звукових сигнали. 

З метою економії заряду елементів живлення, через 5 секунд після встановлення з'єднання з 
ПК, дисплей реєстратора вимикається, водночас BLE модуль залишається активним протягом 
усього часу з’єднання з ПК. 

При вимкненому дисплеї, для індикації підключення реєстратора до ПК використовуються 
світлодіодні індикатори, таймер вимкнення реєстратора неактивний. 

Якщо реєстратор не запущений на дослідження, то після розриву з'єднання з ПК, таймер ви-
мкнення реєстратора активується знову. 
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! Для запуску реєстратора на дослідження не потрібне вимикання BLE модуля, тільки відсутність 
передачі даних. 

Якщо BLE модуль несправний, при спробі ввімкнути його лунають 3 сигнали середньої три-
валості низької тональності, на дисплей реєстратора виводиться відповідне повідомлення 
(007.007). Час відображення – 3 с або до моменту натискання на будь-яку кнопку реєстратора. 

Несправність BLE модуля реєстратора не впливає на якість проведення дослідження. Вся 
процедура підготовки реєстратора на дослідження може бути виконана без ПК, через меню реєст-
ратора, за винятком відомостей про пацієнта та лікувального закладу, які будуть запитані при зчи-
туванні результатів проведеного дослідження. 

Модуль АТ 

Модуль АТ - автономний вузол, призначений для неінвазивного вимірювання артеріального 
тиску двома методами: 

осцилометричним за пульсаціями повітря в компресійній манжеті (основний); 

аускультативним за тонами Короткова (додатковий), з використанням спеціального датчика тонів 
(ДТК), який розміщено під компресійною манжетою – активується автоматично 
при підключенні кабелю ДТК до реєстратора. 

Основною особливістю модуля АТ реєстраторів серії “DiaCard” є запис графіків пульсацій 
повітря в манжеті і тонів Короткова за кожним вимірюванням, з можливістю подальшого перегляду 
і редагування на ПК. 

Модуль АТ дозволяє проводити вимірювання на пацієнтах широкої вікової групи і різної ана-
томічної будови: на дітях, підлітках і на дорослих. 

Модуль АТ розрахований на роботу з 4-ма базовими типорозмірами манжет: CM, AS, AM і AL 
(більш докладно про типи манжет і налаштування параметрів вимірювань артеріального тиску 
див. в розділі «Параметри / АТ / Тип манжет»), при цьому не виключається можливість викорис-
тання інших типорозмірів. 

Для виконання вимірювань необхідно вибрати потрібний типорозмір компресійної манжети, 
який прив'язаний до обхвату руки вище ліктя. Всі інші специфічні параметри будуть запропоновані 
автоматично. Деякі з параметрів доступні для подальшого редагування. 

! 
У разі використання манжет типорозміру менше CM (дитяча середня 16-24 см) рекомендується 
вибирати типорозмір СМ, що дозволяє автоматично задати режим вимірювання «На стравлюван-
ні», максимально припустимий тиск – 180 (140) і час вимірювання не більше ніж 90 с - «діти». 

Модуль АТ обладнаний системою зворотного регулювання тиску та електронно-механічним 
клапаном лінійного стравлювання, що дозволяє керувати швидкістю зміни тиску в системі, як на 
накачуванні, так і на стравлюванні. 

Залежно від вікової групи пацієнта і профілю його тиску (гіпотонічний, нормальний або гіпер-
тонічний) надається можливість задавати швидкість зміни тиску в манжеті під час вимірювання: 2, 
3, 4, 5 або 6 мм рт.ст. / с – задається 1 раз на весь період поточного дослідження. 

Кожному вимірюванню АТ присвоюється код, який формалізує отриманий результат або 
причину помилки вимірювання. Розшифровку кодів помилок вимірювання артеріального тиску див. 
в таблиці «Коди помилок при вимірюванні АТ». 

Причини, які можуть призвести до неможливості виконати вимір, умовно поділені на дві гру-
пи: 

- помилка користувача: 

 неправильне накладення манжети і/або ДТК, використання манжети неправильного типорозміру, нена-
лежне виконання вимог під час виконання вимірювань АТ; 
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- помилка системи: 

 несправність електронних і механічних компонентів системи, зокрема порушення цілісності пневмосис-
теми, як зовнішньої її частини, так і внутрішньої. 

Вимірювання АТ може бути виконано: 

-  за розкладом (згідно з протоколом, заданим користувачем); 

-  з ініціативи користувача (за допомогою кнопки «Пуск/Позначка»). 

Між будь-яким вимірюванням АТ встановлюється «захисний інтервал», який дорівнює 3 хви-
линам (з моменту завершення попереднього вимірювання), протягом якого будь-які вимірювання 
АТ заборонені. 

Якщо планове вимірювання накладається на «захисний інтервал», то таке вимірювання зсу-
вається на час, протягом якого діє «захисний інтервал». 

Всі планові вимірювання АТ, виконані з помилкою, підлягають повтору через 3 хвилини. 

На дослідженні результати вимірювань і графіки (за кожним вимірюванням), зокрема і вико-
нані з помилками, зберігаються у флеш-пам'ять, і можуть бути переглянуті і відредаговані після 
зчитування результатів дослідження на ПК. 

! Повторні вимірювання, виконані з помилкою, є остаточними і не повторюються. Всі результати 
повторного вимірювання зберігаються «як є». 

Для забезпечення вимог з безпеки, модуль АТ має два незалежних мікроконтролера: основ-
ний і захисту. 

Основний мікроконтролер забезпечує: 

- керування роботою компресора для створення надлишкового тиску повітря в системі; 

- керування роботою клапана стравлювання; 

- вимірювання тиску в системі; 

- реєстрацію сигналу з датчика тонів Короткова (ДТК); 

- виконання математичних обчислень; 

- калібрування датчика тиску, повірку модуля АТ. 

Мікроконтролер захисту забезпечує: 

- незалежне вимірювання тиску в системі; 

- контроль максимального тиску в системі з урахуванням «дорослі/діти»; 

- контроль максимального часу надлишкового тиску в системі з урахуванням «дорослі/діти»; 

- аварійне вимкнення модуля живлення компресора і клапана у разі порушення параметрів безпеки. 

У разі, коли будь-який з контрольованих параметрів перевищить задані межі, захисний мікро-
контролер вимкне компресор і відкриє клапан швидкого стравлювання. 

У перервах між вимірюваннями модуль АТ постійно вимкнений. 

Коди помилок при вимірюванні АТ 

Код Назва помилки Опис помилки Повт. Причина Дія 

0 Без помилки 
Вимірювання виконано 
успішно 

- - - 

1 
Несправність датчика 
тиску 

Пошкодження датчика тиску - 
Порушення умов експлуата-
ції 

Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

2 
Розгерметизація пові-
тряної системи 

Протягом 30 секунд з моме-
нту вмикання компресора 
тиск в системі не досяг 
30 мм рт.ст. 

+ 

Манжета не під’єднана до 
реєстратора 

Перевірити під’єднання манжети 
до реєстратора 

Пошкодження зовнішньої 
повітряної системи реєстра-
тора 

Перевірити цілісність всіх ком-
понентів зовнішньої повітряної 
системи 
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Код Назва помилки Опис помилки Повт. Причина Дія 

Пошкодження внутрішньої 
пневматичної системи реєс-
тратора 

Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

3 
Низька швидкість 
накачування 

Тиск в системі більше ніж 30 
мм рт.ст., водночас швид-
кість накачування 
< 1 мм рт.ст./ с 

+ 

Часткове пошкодження 
зовнішньої повітряної систе-
ми 

Перевірити герметичність з'єд-
нань зовнішньої повітряної сис-
теми 

Часткове пошкодження 
внутрішньої повітряної сис-
теми 

Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

Манжета нещільно встанов-
лена на руку 

Перевірити правильність накла-
дення манжети 

4 
Низька швидкість 
стравлювання 

Тиск в системі > 30 мм рт. 
ст., водночас швидкість 
стравлювання < 2 мм рт.ст./ 
с 

+ 

Перетиснена зовнішня пові-
тряна магістраль 

Усунути перетискання зовніш-
ньої повітряної магістралі 

5 Не виміряно пульс 

При досягненні тиску 
>150 мм.рт.ст., якщо не 
виявлено хоча б 2 пульсації 
з інтервалом 0,3÷ 2 с. 

В процесі накачування була 
виявлена висока рухова 
активність. 

+ 

Манжета встановлена не-
правильно 

Перевірити правильність встано-
влення манжети 

Висока активність пацієнта 
під час вимірювання 

Припинити будь-яку рухову 
активність під час вимірювання 
АТ 

6 
Не виміряно систоліч-
ний тиск 

Перешкоди під час вимірю-
вання в області систолічного 
тиску. 

+ 

Манжета встановлена не-
правильно 

Перевірити правильність встано-
влення манжети 

Висока активність пацієнта 
під час вимірювання 

Припинити будь-яку рухову 
активність під час вимірювання 
АТ 

7 
Не виміряно діастолі-
чний тиск 

Перешкоди під час вимірю-
вання в області діастолічно-
го тиску. 

+ 

Манжета встановлена не-
правильно 

Перевірити правильність встано-
влення манжети 

Висока активність пацієнта 
під час вимірювання 

Припинити будь-яку рухову 
активність під час вимірювання 
АТ 

8 
Некоректні результати 
вимірювання 

Діапазон вим. тиску: 

Сист., мм рт.ст. - 50280; 

Діаст., мм рт.ст. 30240 

Сист.-Діаст., мм рт.ст.> 15 

ЧСС, уд./хв 30200 

+ 

Манжета встановлена не-
правильно 

Перевірити правильність встано-
влення манжети 

Висока рухова активність 
пацієнта під час вимірюван-
ня 

Припинити будь-яку рухову 
активність під час вимірювання 
АТ 

9 
Систолічний АТ за 
межами максималь-
ного заданого 

При будь-якому вимірюван-
ні контролюється максима-
льно заданий тиск, вище 
якого тиск не накачується 

+ 

Неправильно задано макси-
мально припустиме значен-
ня тиску в системі 

В налаштуваннях АТ збільшити 
верхню межу максимально 
припустимого значення тиску в 
системі і повторити вимірювання 

10 
Перевищення припус-
тимого тиску 

Тиск в системі досяг припус-
тимого максимуму: 
300 мм рт.ст. - для дорос-
лих, або 200 мм рт.ст. - для 
дітей 

- 

Несправність модуля АТ.  Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

11 
Перевищення припус-
тимого часу вимірю-
вання 

Перевищення часу надлиш-
кового тиску в системі: 120 с 
– для дорослих або 90 с – 
для дітей 

- 

Манжета встановлена нещі-
льно 

Перевірити правильність встано-
влення манжети 

Неправильно вибраний 
типорозмір манжети (вели-
кий) 

Вибрати типорозмір манжети 
відповідно до рекомендацій (за 
обхватом руки) 
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Код Назва помилки Опис помилки Повт. Причина Дія 

Часткове пошкодження 
зовнішньої повітряної магіс-
тралі 

Перевірити герметичність з'єд-
нань зовнішньої повітряної сис-
теми 

Часткове пошкодження 
внутрішньої повітряної сис-
теми 

Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

12 
Перевищення часу 
швидкого стравлю-
вання 

Після повного відкриття 
клапана, тиск в системі має 
впасти від 300 (або поточно-
го) до 15 мм рт.ст. не більше 
ніж за 10 с 

- 

Пошкодження внутрішньої 
повітряної системи 

Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

13 Перервано кнопкою 
Під час вимірювання була 
натиснута кнопка скасуван-
ня вимірювання 

+ 
Неможливість пацієнтом 
виконати вимоги з нерухо-
мості 

Для планового вимірювання - 
скасування вимірювання з по-
втором через 3 хвилини 

14 

Вимірювання перер-
вано через зниження 
напруги на елементах 
живлення нижче 
припустимого 

Напруга на елементах жив-
лення під час вимірювання 
знизилася нижче припусти-
мого рівня 

- 

Розряджені або неякісні 
елементи живлення 

Замінити елементи живлення 

15 
Помилка калібрування 
датчика тиску 

Помилка в калібрувальній 
таблиці 

- 
Пошкодження датчика тиску Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

16 
Внутрішня помилка 
роботи модуля АТ 

Розбіжність контрольної 
суми, розбіжність методу і 
кількості каналів 

- 

Разовий характер - незадек-
ларована умова, яка не 
впливає на роботу модуля 
АТ 

Повторити вимірювання АТ. 

Багаторазове повторення: 2 і 
більше разів, свідчить про 
несправність модуля АТ 

Експлуатацію заборонено. 

Звернутися до служби сервісу 

17 
Модуль АТ не готовий 
до нового вимірюван-
ня 

Помилка відображається в 
разі надходження команд 
під час виконання контро-
лером модуля АТ функцій, 
які не можуть бути перерва-
ні 

- 

Разовий характер - незадек-
ларована умова, яка не 
впливає на роботу модуля 
АТ 

Перезапустити реєстратор з 
вийманням елементів живлення. 

У разі повторенні помилки пот-
рібно звернутися в службу серві-
су. 

Багаторазове повторення: 2 і 
більше разів, свідчить про 
несправність модуля АТ 

Експлуатація заборонена. 

Звернутися до служби сервісу 

18 
Апаратна помилка в 
модулі АТ 

Порушення структури внут-
рішньої флеш-пам'яті моду-
ля АТ. 

Виникає дуже рідко, після 
неправильного вимкнення 
реєстратора під час роботи 
модуля АТ 

- 

Можливо, несправна або 
неправильно відформатова-
на пам'ять модуля АТ 

Перезапустити реєстратор з 
вийманням елементів живлення. 

У разі повторенні помилки пот-
рібно звернутися в службу серві-
су. 

Модуль активності 

Модуль активності - це спеціальний датчик (акселерометр), що фіксує положення реєстрато-
ра в просторі щодо центру Землі у 3-х ортогональних площинах X-Y-Z, через функцію прискорення 
вільного падіння, g. 

При установці і закріпленні реєстратора на тілі пацієнта, з деякими застереженнями й уточ-
неннями, можна визначити положення тіла пацієнта в просторі, а знаючи масу тіла, розрахувати 
яку роботу він здійснює і скільки при цьому витрачається енергії. 
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В режимі «Підготовка» вимкнений, і вмикається на час проведення «Функціональної про-
би», а також на режимі «Дослідження». 

Модуль диктофона  

Модуль диктофона призначений для запису коротких голосових повідомлень під час прове-
дення дослідження. 

Для розшифрування дослідження пацієнту рекомендується вести «Щоденник» - документ, в 
якому відзначається час сну, неспання, фізичної активності, самовідчуття, час приймання їжі, об-
сяг рідин і дози фармакологічних препаратів. 

Зважаючи на той факт, що амбулаторне моніторування АТ є тривалими і виконується протя-
гом 24 годин і більше, то ведення паперового документа викликає у багатьох реальні труднощі, 
дискомфорт, а іноді і панічні стани, що можуть додатково вносити психологічну складову в мето-
дику дослідження, істотно впливати на його результати. Якщо додати до цього ще необхідність 
мати при собі аркуш паперу, ручку або олівець, годинник, необхідність дивитися, що і куди писати 
(в яке поле, графу), отримуємо ряд умов, коли пацієнт в більшості випадків фізично не має мож-
ливості повноцінно вести такий щоденник. 

Застосування цифрового диктофона, вбудованого в реєстратор, усуває всі вищеназвані чин-
ники. Пацієнту надається можливість будь-якої миті просто натиснути на кнопку і сказати те, що 
він хоче або вважає важливим. 

Диктофон завжди вимкнений, і може бути увімкнений на запис тільки на режимі «Дослі-
дження», і винятково з ініціативи пацієнта. 

Для запису голосового повідомлення необхідно натиснути і утримувати протягом 1 секунди 
кнопку «Пуск/Позначка». Після довгого звукового сигналу можна починати говорити. 

! 
Під час роботи модуля АТ запис голосового повідомлення недоступний, тому що шум від роботи 
компресора і електромагнітного клапана створюють неприпустимі звукові і електромагнітні пере-
шкоди. 

Для завершення запису потрібно натиснути на кнопку «Пуск/Позначка». Два коротких звуко-
вих сигнали свідчать про завершення запису. 

Для спрощення управління диктофоном передбачено автоматичне завершення запису після 
закінчення заданого інтервалу часу (від 10 до 30 секунд), який задається в налаштуваннях реєст-
ратора або з ПК в режимі підготовки реєстратора до дослідження. 

Кожний аудіозапис має порядковий номер, тривалість, дату і час, що дозволяє використову-
вати його в якості «Позначки подій». 

Модуль диктофона обладнаний системою шумопоглинання і автоматичного регулювання рі-
вня сигналу, що дозволяє чути записане повідомлення, як в абсолютно тихому приміщенні, так і в 
помірно зашумленому. 

Для використання диктофона в специфічних умовах, в налаштуваннях реєстратора є функції 
додаткового ручного управління: налаштування якості запису і посилення. 

Аудіозаписи голосових повідомлень, вважаються такими ж результатами дослідження, як АТ 
або активності, і зберігаються у флеш-пам'ять в єдиному файлі дослідження. Під час зчитування, 
аудіозаписи комплектно з іншими даними копіюються в базу даних системи обробки, після чого 
можуть бути прослухані, оброблені, скопійовані на зовнішній носій або видалені. 
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Інтерфейс реєстратора 

Режим «Старт» 

- перевірка і автоматичний вибір типу елементів живлення; 

- заставка (можна вимкнути в налаштуваннях); 

- перевірка коректності дати і часу; 

- перевірка флеш-пам'яті; 

- читання статусів і налаштувань; 

- вибір режиму роботи «Підготовка» або «Відновлення». 

! 
Вибір режиму «Підготовка» або «Відновлення» залежить від статусів, що зберігаються в пам'-
яті налаштувань годинника-календаря і результатів аналізу останнього дослідження, що зберіга-
ється у флеш-пам'яті. 

Режим «Підготовка» 

Аналоговий годинник BLE-модуль Активний постійно 

Функціональна 
проба 

АТ Вимірювання АТ Накачування, стравлювання, результат АТ: Сис-
толічний / Діастолічний / Пульс 

Активність Графіки f(X,Y,Z) Прискорення, вибір (k)=: ±2, ±4 або ±8 g 

Налаштування Тривалість, 
год 

0÷168 (24) 

АТ Протокол вимі-
рювань 

Доба: год 

Інтервали / всього 

Тривалість інтервалу 

Час між вимір., хв 

7 діб: 168 годин 

12 / 84  

2 години 

5, 10, 15, 20, 30, 60 

Спец. інтервал Спец. інтервал Увімк. / Вимк. 

Початок, гг:хв 09:00 

Закінчення, гг:хв 10:00 

Інтервал, хв 5, 10, 15, 20, 30 

Дні Всі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Манжета, см CM/ 16÷24; AS/ 24÷32; AM/ 28÷40; AL/ 32÷42 

Швидкість, 
мм рт.ст. 

2, 3, 4, 5, або 6 

Межа, мм рт.ст. >180 (діти) 

>280 (дорослі) 

манжета CM 

манжети: AS, AM, AL 

Функц. проба, 
запис 

Увімк./Вимк. 

Сервіс Календар Дата, час День 1÷31 (1) 

Місяць 1÷12 (1) 

Рік 2021÷2050 (2021) 

Години 0÷23 (0) 

Хвилини 0÷59 (0) 

Синхронізація з 
ПК 

Увімк./Вимк. 

Диктофон Час запису, с 10, 15, 20, 30 

Якість низька / середня / висока 

Посилення тихо / нормально / гучно 

Дисплей Яскравість 1÷10, 5 

Датчик світла Увімк./Вимк. 
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Вимкнення, с 10÷60, 20 

Заставка Увімк./Вимк. 

Звук Звук кнопки Увімк./Вимк. 

Звук події Увімк./Вимк. 

Р-р,  вимк., хв 3÷60, 10 

Мова Українська / Русский / English 

Службовий Флеш-пам’ять Очищення (видалення всього вмісту) 

Повірка АТ Режим «Манометр» з відключенням по макс. тиску: 

200/300 мм рт.ст. (діти/дорослі) 

Про прилад Серія, модель, номер, версія ПЗ МК, дата 

Режим «Дослідження» 

 запуск на дослідження: перевірка дати, рівня напруги на елементах живлення, наявності у 
флеш-пам’яті вільного місця; 

 підготовка розкладу і режимів роботи для модуля АТ; 

 виведення поточних параметрів; 

 вимірювання АТ: стартове, планове, повторне (планове), позапланове (ініц. кнопкою); 

 встановлення позначки подій і запис голосового повідомлення. 

 звукова і світлова індикація режимів роботи. 

 заміна елементів живлення. 

 відновлення роботи реєстратора після заміни елементів живлення або збоїв. 

 завершення роботи: планове, передчасне, аварійне. 

Вікно «Дослідження» Дата, час, повідомлення про час наступного вимірювання АТ, дата і 
час завершення дослідження, напруга на елементах живлення, статус 
флеш-пам'яті, стан BLE 

Меню Заміна елементів живлення Зупинка дослідження, перехід до режиму очікування, автоматичне відновлення 
режиму «Дослідження» після заміни елементів живлення 

Завершення дослідження Передчасне завершення дослідження зі статусом «За кнопкою» 

Режим «Зчитувач» 

 Зовнішній накопичувач, USB (FS-MSD) 
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Режим «Підготовка» 

Після вмикання і завершення виконання стартових тестів і перевірок, реєстратор переходить 
в режим очікування підготовки до проведення дослідження, підключення до ПК або запуску на до-
слідження. 

При натисканні і утриманні кнопки 
«Пуск/Позначка» більше ніж 1 с на дисплеї 
відображається вікно «Параметри досліджен-
ня» (006.001, 006.002). Час виведення повідом-
лення – 10 с або до натискання на будь-яку 
кнопку сенсорної клавіатури. 

Параметри дослідження можна розділити 
на такі типи: 

- загальні:  тривалість 

- базові: АТ, акселерометр 

- додаткові:  налаштування реєстратора. 

! Параметри запуску на дослідження можуть бути переглянуті тільки, якщо створена «Картка па-
цієнта» нового дослідження 

Для зміни параметрів дослідження, а також перевірки якості одержуваних даних, передбаче-
но два варіанти: 

- на реєстраторі, з використанням інтерфейсу: дисплей – клавіатура; 

- на ПК, через бездротовий BLE-інтерфейс. 

Реєстратор може бути підготовлений і запущений на дослідження максимально швидко. Мі-
німальний час підготовки реєстратора до запуску на дослідження становить не більше ніж 1 хви-
лина (без урахування часу на встановлення датчика тонів Короткова, фіксацію манжети, інструк-
таж та інші регламентні операції). 

! Параметри налаштувань диктофона в вікні «Параметри дослідження» не відображаються, 
оскільки не є медичними, і не впливають на якість і результат дослідження. 

Параметри, що задаються «За замовчуванням», здебільшого не вимагають додаткової ко-
рекції. 

Більшість параметрів «За замовчуванням» зберігається в спеціальній пам'яті і може бути 
відредагована користувачем зі збереженням в реєстраторі. 

Меню режиму «Підготовка»  

Меню режиму «Підготовка» складається з трьох основних розділів: 

Функціональна проба проведення функціональних проб АТ і акселерометра. 

Параметри зміна параметрів «За замовчуванням» роботи модулів 

Сервіс налаштування реєстратора, відомості про прилад 

Під час входу в будь-який розділ зі списком перший верхній рядок  
списку завжди є поточним – виділяється смугою синього кольору 
(004.005). 

Переміщення за списком вгору/вниз виконується за допомогою кно-
пок «▲» або «▼» (за циклом). 

Вхід в поточний розділ виконується кнопкою «►». 

 
006.001 

 
006.002 

 
004.005 
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Повернення на попередній рівень виконується одним натисканням на кнопку «■». 

Вихід в основне меню виконується натисканням і утриманням кнопки «■». 

Розділ «Функціональна проба» 

Цей розділ призначений для проведення функціональних проб АТ і акселерометра, для підт-
вердження їх працездатності, а також перевірки коректності встановлення ДТК. 

Переміщення за списком, вхід і вихід в перераховані вище режими описані в попередньому 
розділі і є однаковими для всіх подальших списків, підрозділів і вікон. 

АТ 

Режим «АТ» (009.001) призначений для виконання контрольного 
вимірювання артеріального тиску, з урахуванням налаштувань і параме-
трів, заданих в розділі «Параметри АТ».  

Протягом усього вимірювання АТ (від 40 до 120 с), пацієнт повинен 
зберігати нерухомість. Рука, на яку накладено манжету, повинна бути 
напівзігнута в лікті і злегка притиснута до тулуба (рекомендується прит-
римувати іншою рукою за кисть, не докладаючи фізичних зусиль) або 
вільно опущена, кисть розтиснена. 

Вимірювання запускається автоматично у разі вибору цього режиму. 

 
011.003 

Вимірювання АТ може бути перервано в будь-який момент з будь-якого натискання на кнопку 
«Пуск/Позначка». 

Накачування починається з затримкою (5÷8 секунд), протягом якої модуль АТ виконує внут-
рішнє тестування, калібрування датчика тиску і скидання залишкового тиску з системи. 

 
011.001 

 
011.002 

 
011.004 

 
011.005 

На дисплей виводиться різна інформація, що має пряме відношення до процесу поточного 
вимірювання АТ (011.001,011.002, 011.004). 

Після повної декомпресії, після того, як тиск в манжеті опуститься нижче 15 мм рт.ст., луна-
ють 2 коротких звукових сигнали. 

У разі коректного завершення вимірювання артеріального тиску на дисплей виводиться ре-
зультат вимірювання (011.005). 

 
009.001 

Індикатор «Вимірювання АТ» Індикатор запису результатів 
вимірювання в пам'ять р-ра 

Індикатор ДТК «Вимкнений» 

Індикатор режиму «Накачу-
вання/Стравлювання» 

Секундомір надлишкового 
тиску (≥ 15 мм рт. ст.) 

Індикатор пульсацій АТ 

Поточне значення тиску по-
вітря в системі реєстратора Одиниці виміру тиску 
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У разі некоректного завершення вимірю-
вання АТ на дисплей виводиться код помилки 
вимірювання (011.006). Коди помилок описані в 
розділі «Модуль АТ». 

Час відображення повідомлення – 3 секу-
нди або до натискання на будь-яку кнопку кла-
віатури. 

Результати вимірювань АТ в режимі фун-
кціональної проби можуть бути записані у флеш-пам'ять. Для цього необхідно в налаштуваннях 
реєстратора «Параметри / АТ / Функц. проба, запис» увімкнути функцію запису (017.009). 

Повернення на попередній рівень виконується автоматично після закінчення вимірювання і 
відображення результатів або за допомогою кнопки «■». 

Активність 

Режим «Активність» призначений для візуального контролю роботи акселерометра і вибору 
діапазону чутливості (009.002). 

Діапазон чутливості датчика: ±2, ±4 або ±8 g. 

Навігація за списком коефіцієнтів чутливості (013.001) виконується 
за допомогою кнопок «▲» або «▼» (без переходу за циклом). 

Вибраний діапазон зберігається як параметр «За замовчуван-
ням», початкове значення – ±2 g. 

Робота акселерометра представлена у вигляді двох вертикальних 
шкал за кожною з трьох осей X-Y-Z, функції: положення і активність. 

П статичне положення за відповідною віссю; 

А динамічний показник активності за відповідною віссю. 

 
013.001 

Повернення на попередній рівень виконується автоматично у разі відсутності натискань на 
будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 3-х хвилин (обмеження часу перегляду) або стан-
дартно – кнопкою «■». 

Розділ «Параметри» 

Розділ «Параметри» призначений для налаштування параметрів дослідження, режимів, 
вмикання і вимкнення модулів і функцій, з урахуванням особливостей пацієнта і поставлених за-
вдань (004.007). 

Здебільшого параметри, збережені «За замовчуванням» під час 
підготовки реєстратора до дослідження, задовольняють поточним запи-
там і не потребують редагування. 

Всі параметри поділяються на два типи (умовно): 

Списковий 

-  числові або текстові варіанти параметрів, представлені у вигляді 

 
011.006 

 
017.009 

 
009.002 

 
004.006 

Вибір діапазону чутливості: 
±2, ±4 або ±8 g 

 

Положення відносно осі «Y» 
 
Робота відносно осі «Y» 
 

Робота відносно осі «Z» 
 

Положення відносно осі «Z» 
 

Положення відносно осі «Х» 
» 
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списку, до 5 значень (згідно з переліком); 

-  редагується з поточного рядка кнопкою «►» почерговим перебором з переходом за циклом. 

Діапазонний 

- числові значення, з фіксованим інкрементом, що мають 6 і більше значень; 

- вхід в режим редагування виконується з поточного рядка кнопкою «►» (змінюється колір ря-
дка); 

- зміни параметра виконуються кнопками «▲» або «▼» без переходу або з переходом за цик-
лом (вказується у описі кожного параметра); 

- для великих списків, більше ніж 10 параметрів, передбачено швидке перемотування параме-
трів (утримання кнопки «▲» або «▼» в натиснутому стані більше ніж 3 секунди); 

- вихід з режиму «Редагування» зі збереженням поточного значення відредагованого параме-
тра виконується кнопкою «►» або «■» (повертається колір рядка). 

Тривалість 

Параметр «Тривалість» призначений для встановлення тривало-
сті дослідження, протягом якого буде виконуватися моніторування: ре-
єстрація даних зі збереженням у флеш-пам’ять (014.001 і 014.002). 

Тип:   діапазон. 

Параметр:  1÷168 годин, «За замовчуванням» – 24 години. 

Крок:  1 година стандартний 

5 годин  прискорений 

Властивості без переходу за циклом 

Після закінчення заданого інтервалу часу, реєстратор автоматично 
завершить моніторування та припинить запис. 

Параметр «Тривалість» обмежує тільки максимальний час роботи 
реєстратора. За потреби, дослідження може бути завершене користува-
чем в будь-який момент часу. 

«Як завершити дослідження?» – див. в розділі «Дослідження / 
Завершення». 

АТ 

Розділ «АТ» призначений для виконання налаштувань, необхідних для правильної роботи 
модуля АТ (014.005): 

- вибору і редагування протоколу вимірювання АТ; 

- вмикання/вимикання, редагування спеціального інтервалу; 

- вибору типорозміру манжети; 

- вибору швидкості вимірювання; 

- встановлення максимально допустимого тиску в манжеті; 

- управління режимом запису даних результатів вимірювання АТ у режимі 
«Функціональна проба АТ». 

У реєстраторі реалізовано два методи вимірювання АТ:  

- осцилометричний – основний; 

- аускультативний – додатковий. 

Обидва методи ґрунтуються на принципі реєстрації фізичних процесів, що виникають в кро-
воносній артерії, на яку впливає зовнішній тиск.  

Вплив на артерію (перетискання) виконується за допомогою оклюзійної манжети, оберненої 
навколо верхньої частини лівої чи правої руки (вище ліктьового згину на 2-3 см). Тиск в манжеті 

 
014.001 

 

 
014.002 

 

 
014.005 
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може змінюватися 0÷300 мм рт.ст. (0÷37.7 кПа) щодо атмосферного. Діапазон вимірювань артері-

ального тиску від 30÷280 мм рт.ст. 

Осцилометричний метод вимірювання АТ ґрунтується на реєстрації пульсацій, викликаних 
впливом на манжету артерії, через яку проходить кров під час скорочення серця. 

Метод вимірювання АТ за тонами Короткова ґрунтується на реєстрації шумів, які виникають 
при проходженні крові через артерію, на яку впливає зовнішній тиск, що створюється манжетою. 
Під манжету встановлюється спеціальний датчик тонів Короткова (ДТК). Для зручності кріплення 
ДТК розміщується в спеціальний тримач, який дозволяє зафіксувати датчик на руці в місці макси-
мальної акустичної активності артерії, а також захистити його від зовнішніх шумів і механічних 
впливів. 

Аускультативний метод активується автоматично під час під'єднання роз'єму кабелю ДТК до 
реєстратора. 

! Вимірювання АТ не може бути виконано тільки методом тонів Короткова. 

Вимірювання АТ може бути виконано за такими критеріями: 

- за розкладом, згідно з заданим «Протоколом вимірювань»; 

- кнопкою «Пуск/Позначка», з ініціативи пацієнта. 

Протокол вимірювань 

Цей пункт меню призначений для завдання інтервалів (частоти) між вимірюваннями АТ, за-
лежно від часу доби (017.001). 

Артеріальний тиск за своєю природою інерційний і не змінюється 
миттєво, тому вимірювання АТ прийнято виконувати через певні інтерва-
ли часу. 

Середній час вимірювання АТ коливається від 40 до 90 секунд. 

Інтервал між вимірами АТ залежить від активності пацієнта з ураху-
ванням часу доби. Чим вище активність пацієнта, тим частіше потрібно 
вимірювати тиск. 

Вхід в режим редагування виконується кнопкою «►». 

Мінімальний припустимий інтервал між вимірюваннями становить 3 хвилини. 

З огляду на максимально дозволену тривалість вимірювання АТ – 120 с (для дорослих), мі-
німальний інтервал часу між вимірюваннями, враховуючи власне вимірювання, становить 5 хви-
лин. 

Максимальний (рекомендований) інтервал часу між вимірюваннями не повинен перевищува-
ти 60 хвилин. 

 Тип: таблиця на 7 діб з графічним редактором на кожну добу. 

1-а доба 0÷24 години; 2-а доба 24÷48 годин; 

3-я доба 48÷72 години; 4-а доба 72÷96 годин; 

5-а доба 96÷120 годин; 6-а доба 120÷144 години; 

7-а доба 144÷168 годин. 

Інтервали програмування: 

- 12 інтервалів за 1 добу, по 2 години кожний інтервал;  

- 84 інтервали за 7 діб. 

Переміщення за списком «Доба» виконується за допомогою кнопок «▲» або «▼», без пере-
ходу за циклом (018.001). 

 
017.001 

 

018.001 
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Інтервали між вимірюваннями: 5, 10, 15, 20, 30 або 60 хвилин. 

Протоколи вимірювань «За замовчуванням» однакові для всіх 7-ми діб (за потреби можуть 
бути відредаговані), зберігаються в «Картці пацієнта» поточного дослідження. 

Інтервали для програмування, година 0÷2 2÷4 4÷6 6÷8 8÷10 10÷12 12÷14 14÷16 16÷18 18÷20 20÷22 22÷0 

Інтервали між вимірюваннями, хв 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 60 

Редактор інтервалів представлений в таблично-графічному вигляді.

За горизонталлю 24 години з кроком 2 години; шкала пропорційна. 

За вертикаллю інтервали часу між вимірюваннями: 5, 10, 15, 20, 30 і 
60 хв; шкала не пропорційна, складається зі списку 
параметрів, відсортованих за зростанням. 

Вхід в режим редагування протоколу «Інтервали» поточних (виб-
раних) діб виконується кнопкою «►» (018.002). 

Поточна позиція, що редагується, представлена у вигляді миготли-
вого прямокутника більш яскравого кольору. 

Зміна інтервалу часу між вимірюваннями виконується за допомогою 
кнопок «▲» або «▼», без переходу за циклом. 

Зміна 2-х годинного інтервалу виконується кнопкою «►», з переходом за циклом. 

Вихід з режиму редагування інтервалів виконується автоматично у разі відсутності натиснень 
на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд або стандартно – кнопкою «■». 

Повернення на попередній рівень виконується автоматично у разі відсутності натискань на 
будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд або стандартно – кнопкою «■». 

! 
Зміни, внесені користувачем, зберігаються в «Картці пацієнта» поточного дослідження. Збере-
ження нового протоколу АТ як параметра «За замовчуванням» в реєстраторі НЕ ПЕРЕДБАЧЕ-
НО. На ПК передбачена можливість збереження користувацьких протоколів, зокрема і як «За 
замовчуванням». 

Спеціальний інтервал 

Пункт «Спеціальний інтервал» призначений для завдання інтервалу часу між вимірами АТ, 
відмінного від інтервалу, що заданий в «Протоколі вимірювань» (017.002). 

Потреба у застосуванні спеціального інтервалу викликана специфікою зміни АТ під час про-
ведення фізіотерапевтичних маніпуляцій, а також при доборі лікарських форм. 

Під час створення «Картки пацієнта» нового дослідження «Спеціальний інтервал» вимк-
нений, всі налаштування, пов'язані з цим параметром, не доступні для редагування (019.001). 

Активація спеціального інтервалу виконується кнопкою «►» (019.002), після чого параметри 
налаштування стають доступними до редагування. 

Переміщення за списком виконується за допомогою кнопок «▲/▼». Зміна параметра і вхід в 
режим редагування виконується з поточної позиції кнопкою «►». 
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Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натиснень на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд. 

За замовчуванням тривалість «Спец. інтервалу» становить 1 годину, а саме: початок – 9:00, 
закінчення – 10:00. Мінімальна доступна для редагування тривалість інтервалу часу становить 30 
хвилин, максимальна – 6 годин (автоматично контролюється під час введення часу початку і/або 
закінчення). Крок зміни – 30 хвилин. 

Параметр «Інтервал» (019.006) призначений для завдання інтервалу часу між вимірювання-
ми: 5, 10, 15, 20, або 30 хвилин, за замовчуванням – 10 хвилин. 

Параметр «Дні» дозволяє конкретизувати дію «Спец. інтервалу»: на все дослідження або на 
якийсь один конкретний день в порядковій послідовності (1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7 – при тривалості до 
168 год), за замовчуванням – «Всі» дні. 

Манжета, см 

Параметр призначений для вибору типорозміру (за обхватом руки) пацієнта. 

Тип:   список 

Перелік: CM/ 1624, AS/ 2432, AM/ 2840, AL/ 3242; за замовчуванням – AM/ 2840. 

Типорозмір манжети безпосередньо залежить від віку і ваги пацієнта. 

При виборі певного типорозміру манжети (017.003-017.006) автоматично встановлюється 
метод вимірювання (на накачуванні або на стравлюванні), швидкість вимірювання та максимально 
припустимий тиск в манжеті. 

CM / 1624 дитяча середня (child medium) 

 
017.003 

- спосіб вимірювання на стравлюванні; 

- швидкість вимірювання 4 мм рт.ст. – редагується в обидві сторони; 

- встановлене обмеження максимального тиску – 180 мм рт.ст. – редагу-
ється тільки вниз до 140. 

AS / 2432 доросла мала (adult small) 

 
017.004 

- спосіб вимірювання на накачуванні; 

- швидкість вимірювання 4 м рт.ст. – редагується в обидві сторони; 

- встановлене обмеження максимального тиску – 280 мм рт.ст. – редагу-
ється тільки вниз до 140. 

 

 

 

 

 

 
019.004 

 
019.005 

 
019.006 

 
019.007 
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AM / 2840 доросла середня (adult medium) 

 
017.005 

- спосіб вимірювання на накачуванні;  

- швидкість вимірювання 4 мм рт.ст – редагується в обидві сторони; 

- встановлене обмеження максимального тиску – 280 мм рт.ст. - редагу-
ється тільки вниз до 140. 

AL/ 3242 доросла велика (adult large) 

 
017.006 

- спосіб вимірювання на накачуванні; 

- швидкість вимірювання 4 мм рт.ст. – редагується в обидві сторони; 

- встановлене обмеження максимального тиску – 280 мм рт.ст.  – редагу-
ється вгору до 280 і вниз до 140. 

Вхід в режим редагування виконується з поточної позиції кнопкою «►». 

Зміна типорозміру манжети виконується за допомогою кнопок «▲» або «▼», без переходу за 
циклом. 

Вихід з режиму редагування параметра або вибір параметра виконується кнопкою «►». 

 

Швидкість, мм рт.ст./с 

Параметр призначений для встановлення швидкості зміни тиску під 
час реєстрації пульсацій АТ. Має пряму залежність від профілю АТ паці-
єнта (017.007): 

Тип:   список 

Перелік:  2, 3, 4, 5, 6 мм рт.ст./с, за замовчуванням – 4. 

Рекомендована швидкість накачування: 

Профіль АТ Макс. систолічний Швидкість вимірювання 

гіпотонія 
≤ 90 мм рт.ст. 2 мм рт.ст./с 

≤ 120 мм рт.ст. 3 мм рт.ст./с 

нормотонія ≤ 150 мм рт.ст. 4 мм рт.ст./с 

гіпертонія 
≤ 200 мм рт.ст. 5 мм рт.ст./с 

> 200 мм рт.ст. 6 мм рт.ст./с 

Вхід в режим редагування виконується з поточної позиції кнопкою «►». 

Зміна параметра швидкості зміни тиску в момент вимірювання виконується за допомогою 
кнопок «▲» або «▼», без переходу за циклом. 

Вихід з режиму редагування параметра або вибір параметра виконується кнопкою «►». 

! Швидкість вимірювання не залежить від типорозміру манжети і методу вимірювання. 

 
017.007 
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Межа, мм рт.ст. 

Параметр призначений для встановлення максимального припустимого тиску в манжеті, у 
разі досягнення якого вимірювання АТ автоматично припиняється, з відкриттям повітряного кла-
пана для прискореної декомпресії (скиданням тиску) з повітряної системи реєстратора (017.008). 

Тип:  список 

Перелік:  140÷280 мм рт.ст., з кроком 10 мм рт.ст., за замовчуванням – 
в залежності від типорозміру вибраної манжети (див. в п. 
«Манжета, см»). 

Вхід в режим редагування виконується з поточної позиції кнопкою 
«►». 

Зміна параметра граничного тиску при накачуванні виконується за 
допомогою кнопок «▲» або «▼», без переходу за циклом. 

Вихід з режиму редагування параметра або вибір параметра виконується кнопкою «►». 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 с. 

! У разі вибору дитячої манжети максимальний тиск обмежений 180 мм рт.ст. 

Функціональна проба, запис 

Параметр призначений для управління функцією збереження всіх вихідних даних вимірю-
вання АТ в режимі «Функціональна проба АТ», що виконується на реєстраторі (017.009) без пе-
редачі на ПК. 

Як правило, ця функція використовується в науково-дослідних ці-
лях при проведенні скринінгових вимірювань АТ на групах, без запуску 
реєстратора на дослідження. 

Тип:   список 

Перелік: Увімк./Вимк., за замовчуванням – Вимк. 

Вибір параметра виконується кнопкою «►». 

Якщо цей параметр знаходиться в стані «Увімк.», то під час виконання вимірювання АТ, дані 
(тиску і тонів Короткова) і отримані результати вимірювання зберігаються у флеш-пам'яті, в ката-
лог \\FP_BP (кожне вимірювання в окремий пронумерований файл з розширенням *.dbm). Надалі 
ці записи можуть бути переглянуті і оброблені за допомогою спеціального програмного забезпе-
чення BPViewTest (в стандартний комплект постачання не входить). 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натиснень на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 с. 

За замовчуванням 

Функція «За замовчуванням» призначена для збереження поточних (змінених) параметрів 
дослідження в спеціальній пам'яті реєстратора, як «За замовчуванням» (014.006), що в подаль-
шому дозволяє істотно скоротити час на підготовку до проведення типових досліджень. 

Збереження налаштувань виконується з поточного рядка за допомогою кнопки «►», через 
інформаційне вікно «Параметри дослідження» (006.001) – відображається 2 с, і проміжне вікно 
підтвердження збереження (014.007), що знижує ймовірність помилкового використання цієї функ-
ції. 

 
017.008 

 
017.009 

file://///FP_BP
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014.006 

 
006.001 

 
014.007 

При вході в вікно збереження параметрів «За замовчуванням» (014.007) рядок підтвер-
дження завжди встановлюється на позицію «Так». Зміна позиції виконується за допомогою кнопок 
«▲/▼». Застосування параметра – кнопкою «►». 

Повернення на попередній рівень, без збереження налаштувань і параметрів, виконується 
кнопкою «■», або автоматично у разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіату-
ри протягом 30 c. 
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Розділ «Сервіс» 

Цей розділ призначений для налаштувань параметрів реєстратора, сервісних функцій, а та-
кож модулів, що не мають прямого відношення до медичних параметрів дослідження (004.008). 

Всі параметри, задані в цьому розділі, збе-
рігаються в спеціальній пам'яті. 

Переміщення за списком (021.001) викону-
ється за допомогою кнопок «▲» або «▼», без 
переходу за циклом. 

Вхід у будь-який розділ або в режим реда-
гування виконується з поточної позиції кнопкою 
«►». 

Вибір параметра виконується за допомогою кнопок «▲ / ▼». Застосування – кнопкою «►». 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд. 

Календар 

Розділ призначений для встановлення (коригування): 

- дати і часу годинника-календаря (022.001); 

- початку і закінчення пасивного періоду (022.002); 

- автоматичної синхронізації годинника-календаря (022.003). 

 
022.001 

 
022.002 

 
022.003 

Дата, час 

Розділ призначений для ручного коригування поточної дати і часу внутрішнього годинника-
календаря реєстратора. Ця потреба виникає у разі розряду внутрішнього елемента живлення, змі-
ни часових поясів, переходу на літній – зимовий час. 

Тип:  діапазон. 

Параметр:  День 1÷31 (1,3,5,7,8,10,12), 1÷30 (4,6, 9,11), 28/29 (2) 

Місяць 1÷12 

Рік 2021÷2050 

Параметр:  Години 0÷23 

Хвилини 0÷59 

Крок:  1  стандартний 

 5  прискорений 

Повернення на попередній рівень викону-
ється кнопкою «■», або автоматично у разі від-
сутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд. 

 
004.008 

 
021.001 

 

 
023.001 

 
023.002 
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Пасивний період 

Пасивний період – це інтервал часу, під час якого пацієнт відпочиває (спить). В цей період 
можуть автоматично вимикатися звукові сигнали, 
повідомлення, текстові повідомлення. 

Пасивний період задається часом початку і 
закінчення в межах 24 годин від заданого часу 
(030.001, 030.002). 

Тип:    діапазон 

Параметр:  Години 0÷23 

Крок:  1  стандартний 

 5  прискорений 

Пасивний період вважається вимкненим, якщо час його початку і закінчення збігаються. 

Повернення на попередній рівень виконується кнопкою «■», або автоматично у разі відсут-
ності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 с. 

Синхронізація з ПК 

Параметр призначений для автоматичного коригування дати і часу в годиннику-календарі 
реєстратора під час запису «Картки пацієнта» з ПК. 

Тип:   список 

Перечень:  Увімк./ Вимк., за замовчуванням – Увімк. 

Вибір параметра виконується кнопкою «►». 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 с. 

Диктофон 

Розділ призначений для встановлення технічних параметрів модуля диктофона (021.002, 
025.001-025.003). 

 
021.002 

 
025.001 

 
025.002 

 
025.003 

Доступні такі параметри налаштування диктофона: 

Запис, с 10, 15, 20 або 30; за замовчуванням – 15 секунд; 
- автоматичне обмеження тривалості запису голосового повідомлення. 

Якість  висока, середня або низька, за замовчуванням – середня; 
- вибір якості запису сигналу. 

Посилення тихо, нормально або гучно; за замовчуванням – нормально; 
- вибір діапазону посилення мікрофона. 

Переміщення за списком виконується за допомогою кнопок «▲/▼», без переходу за циклом. 
Вибір параметра – кнопкою «►».  

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 с. 

 
030.001 

 
030.002 
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Дисплей 

Розділ призначений для налаштування параметрів роботи дисплея 
під індивідуальні вимоги та умови (021.003, 026.001-026.004). 

Дисплей реєстратора в увімкненому стані споживає більше ніж 50% 
всієї енергії, що витрачається реєстратором, тому, для збільшення часу 
роботи реєстратора від одного комплекту елементів живлення рекомен-
дується максимально зменшити яскравість світіння і час роботи дисплея. 

Використовуючи функцію автоматичного регулювання підсвічуван-
ня залежно від інтенсивності зовнішнього освітлення можна продовжити роботу реєстратора в 
середньому від 2 до 10 годин. 

 
026.001 

 
026.002 

 
026.003 

 
026.004 

Яскравість: 1 ÷ 10, 10 градацій, з кроком 1, за замовчуванням – 5.  
- регулювання яскравості світіння підсвічування. 

Датчик світла: Увімк./Вимк., за замовчуванням – Вимк. 
- автоматичне регулювання яскравості світіння дисплея залежно від зовнішньо-
го освітлення (аналіз фотодатчика). 

Вимикання: 5, 10, 15, 20, 30 або 60 с; за замовчуванням – 20 с. 

- регулювання часу світіння підсвічування, не поширюється на режим «Функці-
ональна проба: АТ, Активність». При підключенні реєстратора до ПК через 
USB, підсвічування дисплея не вимикається.  

Переміщення за списком виконується за допомогою кнопок «▲/▼», без переходу за циклом. 
Вибір параметра – кнопкою «►». 

Після вимкнення підсвічування реєстратор зберігає позицію в тому розділі Меню, в якому 
знаходився в момент вимкнення підсвічування. 

Заставка: Увімк./Вимк., за замовчуванням – Вимк. 

- відображення анімаційної заставки під час запуску реєстратора (при вимкне-
ній заставці – прискорюється режим старту і автоматичного відновлення режи-
му «Дослідження»). 

Зміна параметра виконується кнопкою «►», без входу в режим редагування. 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд. 

Звук 

Розділ «Звук» призначений для налаштувань параметрів роботи 
звукового індикатора реєстратора (021.004), який використовується для 
індикації роботи з інтерфейсом, а також подій, пов'язаних з поточними 
процесами або режимами, в яких знаходиться реєстратор в певний мо-
мент часу, а саме: 

- робота з кнопкою «Пуск/Позначка» і сенсорною клавіатурою; 

- роботи з картою пам'яті, BLE-модулем, запуск на дослідження, початок і 

завершення вимірювань АТ, запис аудіоповідомлень, підключення до ПК, 

 
021.003 

 
021.004 
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оновлення внутрішнього ПЗ реєстратора та ін. 

- індикація стану елементів живлення: встановлення, заборона виконання процесів, залежно від ступеню 

заряду, сповіщення про зниження напруги на елементах живлення нижче припустимого. 

Натискання на кнопки: Увімк./Вимк., за замовчуванням – Увімк. 

- звукова індикація натискання на кнопку «Пуск/Позначка» або будь-яку кнопку 
сенсорної клавіатури. 

Події: Увімк./Вимк., за замовчуванням – Увімк. 

- звукова індикація подій. 

Пасивний період: Увімк./Вимк., за замовчуванням – Вимк. 

- вимикання звукової індикації допоміжних процесів і не основних подій в інтер-
валі часу «Пасивний період». 

 
031.001 

 
031.002 

 
031.003 

Переміщення за списком виконується за допомогою кнопок «▲/▼», без переходу за циклом. 

Зміна параметра виконується кнопкою «►», без входу в режим редагування. 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично у 
разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд. 

Вимкнення реєстратора 

Функція призначена для встановлення часу переведення реєстратора в режим «сну» з міні-
мальним споживанням (021.005). 

Тип:   список 
Перелік:   1 ÷ 10 хвилин, з кроком 1, за замовчуванням – 5 хвилин.  

Вимкнення виконується після закінчення часу простою, за відсутно-
сті натискань на будь-яку кнопку клавіатури, в режимі «Підготовка», а 
також після завершення дослідження. 

Вхід в режим редагування виконується кнопкою «►».  

Вибір параметра виконується за допомогою кнопок «▲/▼». 

Застосування параметра – кнопкою «►». 

Мова 

Розділ призначений для вибору мови інтерфейсу (021.006÷021.008). 

Тип:  список 

Перелік:  Українська / Російська / Англійська, за замовчуванням – Англійська. 

Вхід в режим редагування виконується кнопкою «►». Вибір параметра виконується за допо-
могою кнопок «▲/▼». Застосування параметра – кнопкою «►». 

 
021.005 
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021.006 

 
021.007 

 
021.008 

 
021.009 

Службовий 

Розділ містить підрозділи, призначені для роботи з флеш-пам’яттю, метрологічною повіркою і 
випробуванням на безпеку модуля АТ реєстратора, а також отримання службової інформації про 
реєстратор (021.010, 027.001-027.003). 

 
021.010 

 
027.001 

 
027.002 

 
027.003 

Переміщення за списком виконується за допомогою кнопок «▲/▼», без переходу за циклом. 
Вибір параметра (режиму) – кнопкою «►». 

Повернення на попередній рівень виконується стандартно – кнопкою «■», або автоматично 
за відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 30 секунд. 

Флеш-пам’ять 

Розділ призначений для видалення всіх записів, а також отримання відомостей про наявність 
вільного/зайнятого місця. 

Очищення 

Операція очищення вмісту флеш-пам’яті. 

 
024.001 

 
024.002 

 
024.003 

 
024.004 

Вибір операції виконується з поточної позиції «Очищення» кнопкою «►» (024.001), із запи-
том підтвердження. 

Під час входу в проміжне вікно (024.002) рядок підтвердження завжди встановлюється на по-
зицію «Ні». Переміщення за списком за допомогою кнопок «▲/▼», без переходу за циклом. Засто-
сування параметра – кнопкою «►». 

У разі коректного завершення операції очищення виводиться повідомлення (024.004). Час 
відображення повідомлення – 3 с або до натискання на будь-яку кнопку клавіатури, після чого у 
флеш-пам'яті автоматично створюється «Картка пацієнта» нового дослідження. На дисплей ви-
водиться основне меню (004.005), доступні всі операції 
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Повірка модуля АТ 

Цей режим призначений для визначення припустимої абсолютної похибки при вимірюваннях 
тиску в повітряній системі реєстратора в діапазоні від 20 до 280 мм рт.ст. 

! Вхід в режим «Повірка модуля АТ» можливий тільки за умови, що елементи живлення мають 
ступінь зарядки більше ніж 70 %. 

У режимі «Повірка модуля АТ» функції вимкнення дисплея і реєстратора «за часом прос-
тою» НЕ АКТИВНІ. Для збереження елементів живлення робота в режимі «Повірка модуля АТ» 
обмежена: 3 хвилини – очікування, 10 хвилин – вимірювання. 

Вхід у режим «Повірка модуля АТ» потрібно виконувати з відключеною зовнішньою повіт-
ряною магістраллю випробувального стенду (робочого місця) від повітряного роз'єму реєстратора, 
через те, що під час вмикання модуля АТ завжди виконується внутрішнє тестування основних 
компонентів модуля АТ і калібрування датчика тиску – установка нуля, щодо атмосферного тиску. 
Підключення повітряної магістралі випробувального стенду до повітряного роз'єму реєстратора 
виконується після закінчення процедури запуску. 

У разі отримання позитивного результату процедури тестування на дисплей виводиться вік-
но зі значенням «- - -мм рт.ст.» тиску в пневмосистемі реєстратора, кнопка «Увімкнути», а в ниж-
ньому рядку –  таймер відліку часу в режимі очікування (029.001). 

У разі отримання негативного результату процедури тестування на дисплей виводиться від-
повідне повідомлення про помилку (029.002, див. «Помилки модуля АТ»), час виведення – 3 секу-
нди, супроводжується довгим звуковим сигналом, вхід в режим «Повірка модуля АТ» НЕ ВИКО-
НУЄТЬСЯ. 

Для створення надлишкового тиску в системі використовується зовнішній задавач тиску. 

Вхід в режим «Увімкнути» виконується кнопкою «►», лунає один короткий звуковий сигнал, 
модуль АТ програмується на такі параметри: 

- клапан стравлювання закривається; 

- компресор вимкнений; 

- захист за максимальним тиском – ВВІМКНЕНИЙ, залежно від типу манжети максимальний 
тиск відповідає: CM – 200 мм рт. ст.; AS, AM, AL – 300 мм рт. ст.; 

- захисний інтервал за часом вимірювання (за умови, що тиск в системі більше ніж 
15 мм рт. ст. протягом 90/120 с) – ВИМКНЕНИЙ. 

 
029.001 

 
029.002 

 
029.003 

 
029.004 

На дисплеї відображаються: значення вимірюваного тиску в повітряній системі реєстратора в 
реальному часі (029.003), запускається зворотний відлік таймера вимкнення і кнопка «Вимкнути» 
(частота оновлення значень 4 Гц). 

Для зупинки вимірювання тиску потрібно вибрати на дисплеї функ-
цію «Вимкнути» - кнопкою «►» (029.004), лунають 2 коротких сигнали. 
Всі процеси, що виконуються реєстратором, припиняються, клапан стра-
влювання повітря з реєстратора відкривається. 

У разі, коли тиск в системі досягне максимального значення 300 
або 200 мм рт.ст. (залежно від вибраного типорозміру манжети), автома-
тично спрацьовує захист. Лунають 2 коротких звукових сигнали, модуль  

029.005 
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АТ вимикається, клапан стравлювання реєстратора відкривається, на дисплей протягом 3-х се-
кунд виводиться повідомлення (029.005), після чого реєстратор повертається на попередній рі-
вень. 

У всіх інших випадках повернення на попередній рівень виконується автоматично (за відсут-
ності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 3 хвилин) або стандартно – кно-
пкою «■». 

Про прилад 

Пункт «Про прилад» (034.001) містить інформацію про реєстратор: 

- назва приладу; 

- серія; 

- модель; 

- номер; 

- версія прошивки МК; 

- дата прошивки МК. 

   
034.001 
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Режим «Дослідження» 

Запуск на дослідження  

Запуск на дослідження виконується з режиму «Підготовка». 

Для запуску на дослідження повинні бути виконані такі умови: 

1. Реєстратор знаходиться в активному стані. 

2. Напруга на елементах живлення більше ніж 60 % (див. таблицю 2). 

3. У флеш-пам'яті є достатньо місця для проведення стандартного 24 годинного дослідження 
(параметри «За замовчуванням»). 

4. Справний модуль АТ. 

5. Дисплей ввімкнений (з вимкненим дисплеєм запуск неможливий). 

6. Реєстратор не перебуває на зв'язку з ПК, не виконується калібрування або оновлення ПЗ. 

Запуск на режим «Дослідження» виконується за подвійним натисканням на кнопку 
«Пуск/Позначка» з інтервалом не більше ніж 1 с між натисканнями. 

Запускається процедура перевірки умов, які дозволяють проведення дослідження. 

 
050.001 

 
050.004 

 
050.005 

 
050.008 

Запуск на дослідження неможливий, якщо не виконується хоч одна з вищезазначених умов. 
В цьому разі лунає довгий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення 
(050.001, 050.004, 050.005). 

Вихід із вікна повідомлення виконується кнопкою «■», або через 5 секунд, після чого реєст-
ратор повертається в режим очікування і підготовки до дослідження. 

Для продовження роботи потрібно усунути причину і повторити запуск. 

У разі виявлення несправності модуля активності, на дисплей реєстратора виводиться пові-
домлення (050.008) із запитом про вимикання, і пропозицією продовжити процедуру запуску на 
дослідження. За замовчуванням вибрано поточний стан, позиція «Так», продовжити запуск. 

Переміщення за списком виконується за допомогою кнопок 
«▲/▼», без переходу за циклом. Вибір параметра (режиму) – кнопкою 
«►». 

Якщо протягом 5 с не буде обрана позиція «Ні», то несправний 
модуль буде вимкнений автоматично, а запуск на дослідження буде 
продовжено. 

Модуль цифрового диктофона в стартову перевірку не входить і 
перевіряється перед початком кожного запису. У разі неможливості за-
пису голосового повідомлення (виводиться відповідне повідомлення), 
завжди записується позначка події, при цьому пацієнт має можливість 
вести паперовий щоденник. 

У разі виконання всіх вищезазначених умов ініціюється процедура 
підготовки до запуску на дослідження. Виводиться вікно «Параметри 
дослідження» (051.001), і запускається процедура підготовки (051.002). 
Під час запуску на дослідження сенсорна клавіатура блокується. 

 
051.001 

 
051.002 
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Після завершення етапу підготовки виконується старт – початок дослідження.  

Вид стандартного вікна дослідження (052.012). 

 
052.012 

Вимірювання АТ 

Відразу після запуску реєстратора на дослідження виконується позапланове «контрольне» 
вимірювання артеріального тиску. 

 
053.001 

 
053.002 

 
053.004 

 
053.008 

Якщо дисплей увімкнений, то на ньому відображається поточний процес вимірювання 
(053.001, 053.002, 053.004 і 053.008). 

Будь-яке вимірювання АТ починається з 5-секундного відліку таймера, що супроводжується 
короткими поодинокими сигналами звукового індикатора. Протягом 5 секунд пацієнт повинен ви-
конати вимоги: припинити рухову активність, звільнити руку, на якій одягнена манжета, від тяжкос-
ті, за змоги зігнути руку в лікті під кутом 45÷60° і притримувати її іншою рукою знизу за кисть. 

Протягом всього інтервалу вимірювання пацієнт повинен залишатися нерухомим і чекати за-
вершення вимірювання. 

Після закінчення вимірювання клапан стравлювання відкривається, і надлишковий тиск пові-
тря випускається з пневматичної системи реєстратора. 

! У режимі «Дослідження» результати вимірювання АТ на дисплеї не відображаються! 

 Всі подальші вимірювання АТ виконуються «За розкладом», по-
вторно (у разі помилки планового вимірювання) або позапланово (за іні-
ціативою користувача).  

Позапланове вимірювання АТ виконується за подвійним натискан-
ням на кнопку «Пуск/Позначка» з інтервалом не більше ніж 1 с між нати-
сканнями. 

Будь-яке вимірювання АТ може бути перервано в будь-який мо-
мент часу за подвійним натисканням на кнопку «Пуск/Позначка» з інтер-
валом не більше ніж 1 с між натисканнями – лунають 2 середніх сигнали 
високої і низької тональностей, а в такт сигналам загоряються всі світлодіоди (053.009). 

Планове вимірювання, виконане з помилкою (053.010), буде виконано повторно через 3 хви-
лини. При ввімкненому дисплеї відображається повідомлення (052.013) із зазначенням часу вико-
нання повторного вимірювання. 

 
053.009 

Поточний час Індикатор статусу флеш-пам’яті 

Індикатор дослідження 

Час наступного вимірювання АТ 

Індикатор заряду ел-тів живлення 
 

Час закінчення дослідження 
исследования 

Поточна дата 
 

Дата закінчення дослідження 
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! Позапланове вимірювання «За кнопкою», виконане з помилкою, НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ! 

Результати всіх вимірювань, зокрема виконаних з помилкою, разом з графіками записуються 
у флеш-пам’ять і доступні для перегляду і редагування на ПК. 

 
053.010 

 
052.013 

 
053.011 

 
052.012 

При спробі виконати вимірювання АТ «За кнопкою» під час дії захисного інтервалу, звуковий 
індикатор сигналізує про помилку. Якщо дисплей увімкнений, то на ньому відображається відпо-
відне повідомлення (052.012). 

Якщо інтервал часу між закінченням позачергового або повторного вимірювання і початком 
чергового планового вимірювання становить менше ніж 3 хвилини, то час виконання планового 
виміру АТ зсувається, щоб зберігся інтервал 3 хвилини. 

Якщо час закінчення позачергового або повторного вимірювання перекриває чергове плано-
ве вимірювання, то планове вимірювання АТ скасовується. 

Якщо дисплей вимкнений, то індикація роботи модуля АТ виконується за допомогою світло-
діода синього кольору і звукового індикатора. Під час накачування і стравлювання світлодіодний 
індикатор спалахує короткими імпульсами тривалістю 0.2 с періодом 2 Гц. Завершення вимірю-
вання – два короткі звукові сигнали і два короткі імпульси світлодіода. У разі завершення вимірю-
вання АТ з помилкою, лунають 2 середніх сигнали високої і низької тональностей, а в такт сигна-
лам спалахують всі світлодіоди. 

! 
Метод вимірювання, тип манжети, швидкість вимірювання та інші параметри для модуля АТ про-
грамуються до запуску на дослідження і в подальшому протягом дослідження не можуть бути 
змінені! 

Під час роботи модуля АТ сенсорна клавіатура ЗАБЛОКОВАНА, і розблокування неможливе. 

Запис голосового повідомлення 

Для запису голосового повідомлення потрібно натиснути на кнопку «Пуск/Позначка» і утри-
мувати її в натисненому стані більше ніж 1 с. 

Підтвердженням вмикання диктофона є дов-
гий звуковий сигнал, після закінчення якого відра-
зу починається запис. 

Якщо дисплей увімкнений, то виводиться 
повідомлення (054.001). У лівому верхньому куті 
відображається піктограма у вигляді «голови, що 
говорить», праворуч від неї – час, що минув від 
початку запису. 

Якщо дисплей вимкнений, то індикація роботи модуля диктофона здійснюється на відповід-
ному світлодіодному індикаторі зеленого кольору. Під час запису світлодіод спалахує короткими 
імпульсами тривалістю 0.1 с і частотою 1 Гц. 

Запис може бути завершений за збіганням заданого в налаштуваннях інтервалу часу або пе-
редчасно після натискання на кнопку «Пуск/Позначка». 

054.001 054.002 
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Завершенням процедури запису є два коротких звукових сигнали і відповідне повідомлення 
(054.002). Час відображення – 3 с або до натискання на будь-яку кнопку.  

Кількість записів не обмежена, але є деяке обмеження на загальну тривалість – не більше 
ніж 12 годин за весь період дослідження. 

! Одночасна робота модуля диктофона і модуля АТ неможлива, через шумовий вплив компресора 
на мікрофон. 

При увімкненому дисплеї, під час роботи диктофона, сенсорна клавіатура ЗАБЛОКОВАНА. 
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Меню режиму «Дослідження» 

Меню режиму «Дослідження» призначене для управління допоміжними функціями реєстра-
тора під час проведення дослідження. До таких функцій належать: 

- заміна елементів живлення; 

- завершення дослідження. 

Вхід в меню режиму «Дослідження» при ввімкненому дисплеї відбувається після натискання 
на кнопку «►». 

Переміщення списком вгору/вниз виконується за допомогою кнопок «▲» або «▼» (за цик-
лом), вибір – кнопкою «►». 

Повернення в основне вікно режиму «Дослідження» виконується стандартно – кнопкою «■», 
або автоматично у разі відсутності натискань на будь-яку кнопку сенсорної клавіатури протягом 
30 с. 

Заміна елементів живлення 

У випадках, коли використовуються розряджені акумулятори або сольові батарейки малої 
ємності, з великою ймовірністю ємності елементів живлення може не вистачити для проведення 
стандартного дослідження тривалістю 24 год. Така ж ситуація може виникнути і у разі запуску ре-
єстратора на дослідження тривалістю 48 год і більше, що прогнозовано потребує заміни елементів 
живлення. 

Доцільність заміни виникає при напрузі на елементах живлення 30 % і нижче. 

Для безпечної заміни елементів живлення необхідно, щоб в момент їх виймання з реєстра-
тора запис даних у флеш-пам'ять не виконувався, а в ідеалі – дослідження було призупинено. Як-
що під час дослідження спробувати просто вийняти елементи живлення, то існує велика ймовір-
ність порушення цілісності структури даних, що призведе до неможливості відновлення режиму 
«Дослідження» після заміни елементів живлення. 

В меню режиму «Дослідження» передбачена функція «Заміна елементів живлення», за 
допомогою якої поточне дослідження може бути зупинене з подальшим автоматичним відновлен-
ням і продовженням. 

 
055.001 

 
055.002 

 
055.004 

 
055.005 

Як це працює? 

1. Одним коротким натисканням на кнопку «Пуск/Позначка» увімкнути дисплей. 

2. На сенсорній клавіатурі натиснути кнопку «►». 

3. Якщо рівень напруги на елементах живлення вище ніж 30 %, то пункт меню «Заміна ел-
тів живлення» буде неактивним (055.001), якщо нижче 30 %, то пункт меню стає актив-
ним (055.002). 

4. Якщо пункт «Заміна ел-тів живлення» не вибрано, як поточний, то вибрати його і натис-
нути на кнопку «►». 

5. На дисплей виводиться повідомлення із запитом про зупинку дослідження. За замовчу-
ванням активна позиція «Ні» (055.004). 
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6. За допомогою кнопки «▲», зробити активною позицію «Так» і натиснути на кнопку «►» – 
застосувати. На підтвердження зупинки дослідження лунають два короткі звукові сигнали, 
на дисплей виводиться відповідне повідомлення (055.005), час відображення повідом-
лення – 3 секунди або до натискання на будь-яку кнопку, після чого реєстратор автома-
тичного вимикається. 

7. Якщо протягом 30 секунд після появи вікна із запитом про зупинення дослідження не бу-
де натиснута жодна кнопка, то вікно автоматично закриється з виходом в основне вікно 
дослідження. 

8. Після зупинки дослідження необхідно виконати заміну елементів живлення, ввімкнути ре-
єстратор (натиснути і утримувати кнопку «Пуск/Позначка» про-
тягом не менше ніж 2 с). 

Якщо з моменту зупинки дослідження і до моменту встановлення 
нових елементів живлення пройшло менше ніж 10 хвилин, то після стар-
ту буде автоматично запущена процедура відновлення (051.003). 

Якщо з моменту зупинки дослідження і до моменту встановлення 
нових елементів живлення пройшло більше ніж 10 хвилин, то після стар-
ту з’явиться вікно із запитом про продовження або припинення дослі-
дження (057.001). 

Якщо протягом 30 с користувач не натискає жодну кнопку, то дос-
лідження буде продовжено автоматично. 

Протягом часу, коли реєстратор зупиняє роботу через розряд або 
виймання елементів живлення, запис даних у флеш-пам'ять не викону-
ється. Після зчитування відновлених досліджень, протягом всього часу, 
коли реєстратор був зупинений, відсутні дані замінюються нульовими 
значеннями, що повністю виключає зсув даних за часом. 

Функція «Відновлення» активна доти, доки не закінчиться заданий інтервал часу досліджен-
ня, або дослідження не буде завершено користувачем. 

Завершення дослідження 

Дослідження може бути завершено за такими ознаками і/або за таких умов: 

За часом 

В налаштуваннях реєстратора на дослідження задається параметр 
«Тривалість» роботи реєстратора. 

В момент запуску на дослідження, запускається таймер зворотного 
відліку від заданого значення. Після досягнення значення таймера 
«00:00», дослідження автоматично завершується. 

На дослідженні дата і час закінчення відображаються на дисплеї в 
нижньому рядку, зазначеному значком . 

Якщо на момент вимкнення реєстратора «За часом», дисплей ре-
єстратора був увімкнений, то: 

- лунають 2 коротких звукових сигнали; 

- на дисплей виводиться повідомлення (058.001) – час відображення 
5 с, або до натискання на будь-яку кнопку; 

- дослідження завершується, а в «Картку пацієнта» записується 
статус закінчення; 

- інформація про дослідження, що зберігається в спеціальній пам'яті 
реєстратора і слугує для контролю і відновлення поточного дослідження, видаляється; 

 
051.003 

 
057.001 

 
058.001 

 
004.009 
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- реєстратор переходить до режиму очікування вимкнення, на дисплей виводиться повідом-
лення (004.009). 

Якщо на момент вимкнення реєстратора «За часом», дисплей реєстратора був вимкнений, 
то: 

- лунають 2 коротких звукових сигнали; 

- світлодіодна індикація припиняється; 

- дослідження завершується, а в «Картку пацієнта» записується статус закінчення; 

- інформація про дослідження, що зберігається в спеціальній пам'яті реєстратора і слугує для 
контролю і відновлення поточного дослідження, видаляється; 

- реєстратор переходить до режиму очікування вимкнення. 

Кнопкою 

Дуже часто виникає ситуація, коли необхідно завершити дослідження не чекаючи закінчення 
заданого інтервалу часу. 

Для таких випадків передбачена можливість завершити дослідження за допомогою інтер-
фейсу реєстратора (дисплей + клавіатура).  

 
055.003 

 
055.006 

 
058.005 

Як це працює? 

1. Одним коротким натисканням на кнопку «Пуск/Позначка» увімкнути дисплей. 

2. На сенсорній клавіатурі натиснути кнопку «►». 

3. Увійти в пункт меню «Завершення дослідження» (055.003). 

4. На дисплей виводиться повідомлення із запитом про завершення дослідження. За замо-
вчуванням активна позиція «Ні» (055.006). 

5. За допомогою кнопки «▲», зробити активною позицію «Так» і натиснути на кнопку «►» - 
застосувати. На підтвердження завершення дослідження лунають два коротких звукових 
сигнали, на дисплей виводиться відповідне повідомлення (058.005), час відображення 
повідомлення - до вимкнення реєстратора або до натискання на будь-яку кнопку. 

6. Якщо протягом 30 секунд після появи вікна із запитом про завершення дослідження 
(055.005) не буде натиснуто жодної кнопки, то дослідження триває, реєстратор автомати-
чно закриває вікно завершення і виходить в основне вікно дослідження. На час появи вік-
на завершення дослідження і до введення команди на завершення, реєстрація і запис 
всіх даних дослідження НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ. 

7. Після завершення дослідження, для проведення наступного дослідження необхідно ввім-
кнути реєстратор (якщо він вимкнувся) або натиснути на будь-яку кнопку. Якщо у флеш-
пам'яті досить вільного місця (не менше ніж 25 МБ), то буде створена «Картка пацієнта» 
нового дослідження з параметрами «За замовчуванням». Якщо обсяг вільного місця 
менше зазначеного, то відобразиться повідомлення про неможливість проведення нового 
дослідження. 
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За напругою живлення 

1. У разі зниження напруги на елементах живлення нижче ніж 30 %. 

1.1. Вводиться заборона на виконання вимірювань АТ, запис роботи акселерометра три-
ває. 

1.2. Кожні 60 с лунає довгий звуковий сигнал тривалістю 1 с, протягом якого світлодіоди 
синього і зеленого кольору блимають почергово з частотою 5 Гц. 

1.3. При вмиканні дисплея на ньому з'являється повідомлення (052.014 - рухомий рядок): 
час виведення - постійно, до вимкнення дисплея, реєстратора або виклику меню 
«Дослідження». 

052.014-1 052.014-2 052.014-3 052.014-4 

2. У разі зниження напруги на елементах живлення нижче ніж 20 %: 

2.1. Вводиться заборона на вмикання OLED-дисплея і BLE-модуля, якщо ввімкнені – ви-
микаються. 

2.2. Кожні 10 с лунає довгий звуковий сигнал тривалістю 1 с, протягом якого світлодіоди 
синього і зеленого кольору блимають почергово з частотою 5 Гц. 

2.3. Після натискання на кнопку «Пуск/Позначка» виконується звукова індикація, яка 
описана в п. 2.2. 

3. У разі зниження напруги на елементах живлення нижче ніж 10 %: 

3.1. Запускається процедура зупинки дослідження. 

3.2. З інтервалом в 1 с лунають 9 коротких і 10-й - довгий звукові сигнали. 

3.3. Керуючий МК записує в «Картку пацієнта» поточного дослідження причину зупинки 
«За напругою живлення». Дослідження зупиняється зі статусом «Незавершене». 
Після чого реєстратор вимикається. 

3.4. Якщо до моменту закінчення часу завершення дослідження, елементи живлення бу-
дуть замінені, і реєстратор ввімкнений, то дослідження може бути відновлено і про-
довжено (за бажанням користувача). 

3.5. Якщо елементи живлення будуть замінені після закінчення часу завершення дослі-
дження, то після вмикання реєстратора дослідження буде вважатися завершеним 
«За розрядом елементів живлення». 

Підключенням до ПК 

У разі підключення реєстратора, який перебуває на режимі «Дослідження», до USB порту 
працюючого ПК, дослідження автоматично завершується, а в статус завершення записується 
ознака - «За підключенням до ПК». 

На дисплей виводиться повідомлення (058.006) – час відображення 
- 3 с. 

Активується режим «Зчитувач», всі інші функції і елементи керу-
вання вимкнені до відключення від ПК. 

  
 

058.006 
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Режим «Зчитувач» 

Режим «Зчитувач» призначений для підключення реєстратора до ПК як зовнішній диск, 
яким є флеш-пам'ять реєстратора, для зчитування запису(ів) проведеного дослідження. 

Підключення реєстратора до ПК виконується за допомогою спеціального кабелю USB-
AM / USB-TYPE-CM (входить в базовий комплект поставки) - може бути виконано в будь-який мо-
мент часу, незалежно від режиму, в якому перебуває реєстратор. 

Відразу після підключення реєстратора до ПК внутрішнє джерело 
живлення відключається, а реєстратор отримує живлення від ПК через 
USB-з'єднання. 

Під час першого підключення реєстратора до ПК необхідно дочека-
тися, доки ОС встановить спеціальний драйвер (не вимагає додаткового 
ПЗ), після чого на ПК буде доступний новий пристрій – «зовнішній знім-
ний диск». При повторних підключеннях реєстратора до ПК встановлен-
ня драйвера не буде потрібно. 

У реєстраторі автоматично активується режим USB (MSD). 

Всі режими і операції, які виконував реєстратор в момент підключення, автоматично завер-
шуються або зупиняються. Дозволені будь-які операції флеш-пам'яті: запис, читання, копіювання, 
видалення файлів, а також форматування. На дисплей реєстратора виводиться відповідне пові-
домлення (008.001). У верхній частині дисплея відображається піктограма підключення: сірим ко-
льором – немає обміну, зеленим – присутня активність по порту. 

Вихід реєстратора з режиму «Зчитувач» виконується автоматично, після відключення кабе-
лю USB від реєстратора або від ПК, реєстратор переходить до головного меню режиму підготовки 
і очікування запуску на дослідження. 

  

 
008.001 
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Записи і коментарі  
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