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                                            Alarme. Cauze. Remedii. 

ECG 

Mesajul de alarmă Cauza posibilă Remedii posibile 

Toate alarmele sunt dezactiva  Pacientul este deconectat de la 

cardiomonitor 
 Conectaţi monitorul la pacient 

ОТКАЗ  ОТВЕДЕНИЙ 

 Nivel mic al semnalului la 

electrod 

 Fixaţi bine electrozii pe pieptul 

copilului  

ОТКАЗ  ЛП 

ОТКАЗ  ЛН 

ОТКАЗ  ПП 

ОТКАЗ  V 

ОТКАЗ  V2 – V6  Sunt conectate numai 5 din 10 

derivaţii 

 Dezactivaţi mesajul de eroare 

apăsînd pe ECG şi din meniul 

acestuia setăm “СТЕРЕТЬ 

ОШИБКУ V2 – V6 ” 

ОТСОЕДИНЕН 
 Cardiomonitorul este deconectat 

de la pacient 
 Conectati monitorul la pacient 

 

 

Măsurarea neinvaziva a presiunei sanguine 
 

  Atenţie !!! 

În timpul procesului de  masurare a presiunei nu apăsaţi, îndoiaţi tuburile manjetei acesta poate duce 

la eronarea rezultatelor. 

Precizia presiunei sanguine măsurate prin metoda neinvazivă depinde de alegerea corectă a marimei 

manjetei şi de corectitudinea plasări acesteia pe mîna copilului. 
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Defectiune Cauza posibilă Remedii posibile 

Inflarea menjetei mai mult de 

5min.  Eroare interna 

 Defectiune tehnica a pompei 

 Este prea mult aer in manjeta 

 Convigeţivă că în manjetă nu este 

aer şi încercaţi să măsuraţi presiunea 

în regim manual. 

Eroare la înflarea manjetei   Scoateţi manjeta şi adresaţiva la 

srviciul tehnic Tensiunea înaltă a manjetei 

Măsurarea nu a avut loc  Manjeta nu este plasata corect 

 Verificaţi dacă manjeta este corect 

aplasată şi încercaţi să faceţi 

masurarea în regim manual 

Pompa de aer nu funcţionează 

sau sunt scurgeri de aer din 

manjetă 

 Nu este comunicarea dintre 

manjeta si monitor  

 Verificaţi conexiunea dintre manjeta 

şi cardiomonitorm. Verificaţi dacă 

nu sunt scurgeri la manjetă. Repetaţi 

măsurarea în regim manual. 

Presiunea nu se înregistrează 

în decurs de 3 min. 
 Pacientul nu sta in pozitia 

corespunzatoare 

 Verificaţi ca pacientul sa nu se mişte 

sau dacă nu are aritmie. Repetaţi 

măsurarea în regim manual 

 

SpO2 

Mesajul de alarmă Cauza posibilă Remedii posibile 

SPO2 ПОИСК  ПУЛИСА  Semnalul pulsului este slab 

 Verificati pacientul si 

senzorul 

ДАЧИК ОТСОЕДИН. OT 

ПАЦИЕНТА 

 Datele nu sunt afişate pe monitor din 

cauza că traductorul nu e conecta, nu e 

amplasat corect pe pacient sau e 

defectat 

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 

СИГНАЛА 
 Datele sunt afişate pe ecran însă 

calitatea semnalului este dubioasa 

ОБНАРУЖ.НИЗКОЕ 

КАЧЕСТВО СИГНАЛА 

 Datele nu se vizualizeaza pe ecran din 

cauza frecventei mici a 

pulsului,miscarea pacientului sau alte 

perturbatii 

ДАТЧ.ИЛИ МОДУЛЬ 

НЕИСПРАВЕН 
 Senzor defectat 

 Schimbati senzorul sau 

cablul de interconectare 

 

Monitorizarea respiraţiei 
 

Mesajul de alarmă Cauza posibilă Remedii posibile 

АПНОЭ  Nu se monitorizeaza respiratia 

 Verificati starea pacientului si 

amplasarea electrozilor 

АРТЕФАКТ  Nu se monitorizeaza respiratia 

ОТКАЗ ОТВ. I (II)  Cardiomonitorul nu 

inregistreaza datele pacientului 

pe derivatia aleasa 

ОТКАЗ ОТВЕДЕНИЙ  Cardiomonitorul nu 

inregistreaza datele pacientului 

nici pe o derivatie 
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  Monitorizarea temperaturii 

 
Mesajul de alarmă Cauza posibilă Remedii posibile 

ПРОВ.КАЛ  Cardiomonitorul nu 

inregistreaya semnalul 

senzorului 

 Verificati senzorul de temperatura СБОИ КАЛ 

СЕНСОР 

 

 

 

    Curatare si dezinfectare: 

 
 Pericol de electrocutare!!! 

      Inainte de a curaţi sau a dezinfecta dispozitivul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare. 

 

 Pericol de defectare a dispozitivului!!! 

 Evitaţi pătrunderea apei sau a detergenţilor în interiorul dispozitivului 

 Nu sterilizaţi dispozitivul. 

 Folosiţi numai agenţi de curăţare speciali (Hipoclorit de sodium: NaClO  in            

      concentratia nu mai putin de 1:500 si nu mai mult de 1:10) 

 Se interzice folosirea agentilor de curatare pe suprafetele metalice!  Aceasta poate duce la corozia lor. 

 Dupa curatire dispozitivului stergeti surprusul de lichid cu o cirpa uscata ce nu lasa urme şi aţe. NU 

conectati dispozitivul timp de 30 min. 

 NU uscati dispozitivul  sub razele directe a soarelui, in cuptor, cu incalzitor.  

 

 

NU folositi agent de curatare care contin:  granule,  acentona, cetona, betadin,  spirt, saruri de natriu, 

acestea pot duce la: decolorarea dispozitivului, corizia partilor metalice, fragilitate sporita a cablurilor si 

a conectorilor, defectarea dispozitivului.  

 

 

  

 

 

 


