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Gwarancja Rigel Medical 

 

Rigel Medical jako część spółki Seaward Group udziela gwarancji na ten produkt na okres jednego 

roku od daty dostawy. 

 

Prawa autorskie 

Copyright © 2003 by Rigel Medical, będący częścią Seaward Electronic Ltd. Wszystkie prawa 

zastrzeżone. Żadna część z niniejszej publikacji nie może być rozpowszechniana w żaden sposób bez 

pisemnej zgody Seaward Electronic Ltd. i jest przeznaczona wyłącznie dla personelu użytkującego 

urządzenie Rigel. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
My: 

Seaward Electronic Ltd. 

15-18 Bracken Hill 

South West Industrial Estate 

Peterlee 

County Durham 

SR8 2SW 

United Kingdom 

 

jako producent aparatury oświadczamy z całą stanowczością, że produkt: 

Rigel BP-SIM, 

którego ta deklaracja dotyczy, jest zgodny z odpowiednimi klauzulami następujących norm: 

Bezpieczeństwo: BS EN 61010-1:2001 Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
 

EMC BS EN 61326:1998 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i 
użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
 

 

Urządzenie skonfigurowane zgodnie ze specyfikacją podczas testów powyższych standardów 

bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. 

Oświadczam, że urządzenie opisane powyżej spełnia wymagania dyrektywy 89/336/EEC i 73/23 EEC 

oraz posiada znak CE zgodnie z 93/68/EEC. 
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BEZPIECZEŃSTWO 
 

Prosimy przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z 
urządzenia. 

Symbole użyte w instrukcji lub na urządzeniu: 

 

Korzystanie z urządzenia w sposób niewłaściwy może spowodować jego uszkodzenie. Przeczytaj 
uważnie zasady korzystania z produktu. 

Urządzenie wyposażone jest standardowo w zasilacz sieciowy. Korzystanie z innego rodzaju zasilacza 
może grozić uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 

Produkt zaprojektowany został do korzystania z niego przez wykwalifikowany personel i powinien być 
obsługiwany zgodnie z jego instrukcją obsługi. Odejście od tej zasady może spowodować ryzyko 
uszkodzenia sprzętu.  
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Wstęp 
Rigel Bp-Sim jest nowoczesnym, poręcznym symulatorem nieinwazyjnego ciśnienia krwi do szybkiego 

i dokładnego testowania wszystkich rodzajów monitorów NIBP. Lekki i zasilany bateryjnie dzięki 

opatentowanej technologii umożliwia dokładną symulację szerokiego zakresu ciśnienia krwi by ocenić 

dokładność stosowanych w medycynie urządzeń do jego pomiaru.   

Symulator daje możliwość wielu własnych ustawień jak ciśnienia osoby dorosłej czy dziecka, 

wypełnienie tętna czy częstość. Rigel BP-SIM jako pierwszy łączy w sobie wszystkie niezbędne cechy 

konieczne do pomiaru monitorów z możliwością zapisywania wyników w pojemnej wbudowanej 

pamięci.  

Dodatkowo technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodową łączność z komputerem lub innymi 

urządzeniami peryferyjnymi w celu wymiany danych, ich wydruku czy aktualizacji krzywych O-curves. 

Dodatkową cechę jest wbudowana pompa umożliwiająca wykonanie testu szczelności systemów czy 

testu zaworów bezpieczeństwa. Urządzenie wyposażone jest również w wbudowany cyfrowy 

manometr pokazujący ciśnienie w wielu dostępnych jednostkach miary. 

Rigel BP-SIM jest jednym z wielu precyzyjnych produktów do badania urządzeń biomedycznych 

dostarczanych przez firmę Rigel Medical będącą częścią Seaward Group. 

Idea Rigel BP-SIM 

BP-SIM został tak zaprojektowany by znacząco zwiększyć efektywność pracy w branży medycznej 

zmniejszając jednocześnie samą wielkość urządzenia. 

Wyzwaniem było udane połączenie korzyści płynących z niewielkich rozmiarów i masy symulatora z 

wszechstronnością dostępną do dziś jedynie w urządzeniach stacjonarnych. Dzisiaj użytkownicy 

wymagają nie tylko najwyższych osiągów i wszechstronności ale i minimalnych rozmiarów dla 

oszczędności czasu pracy. Wszystkie te cechy przyczyniły się do powstania symulatora BP-SIM. 

Możliwości tego urządzenia znacznie przekraczają możliwości wielu innych, zachowując tym samym 

wielkość części tylko klasycznych symulatorów. 

Wierzymy, że symulator RIGEL BP-SIM stanie się wyznacznikiem dzisiejszych testów z dziedziny 

nieinwazyjnego ciśnienia krwi. 
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Cechy produktu 

� lekki i przenośny, idealny do pracy w terenie i wykonywania wielu testów w różnych 

miejscach 

� zasilany bateryjnie, szybko i sprawnie wykonuje testy bez potrzeby zasilania sieciowego 

� krzywe producentów monitorów, dla zapewnienia najwyższej dokładności 

zaimplementowano krzywe najważniejszych producentów jak i modeli monitorów 

� zintegrowana pompa, łatwy test szczelności układu i zaworów bezpieczeństwa 

� przygotowany do wykonywania protokołów pomiarowych, umożliwia dowolną konfigurację 

parametrów 

� pełna klawiatura, łatwość wprowadzania danych 

� intuicyjna obsługa, łatwa i wygodna obsługa dzięki dużemu graficznemu wyświetlaczowi  

� wyświetlacz graficzny, umożliwia oglądanie w czasie rzeczywistym krzywych ciśnienia i 

parametrów symulacji 

� technologia Bluetooth, komunikacja z komputerem 

� uaktualnienia, możliwość pobierania uaktualnień dla symulatora ze strony internetowej 

producenta 
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Interfejs 

 

  

1. Wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem, 1/4VGA 

2. Duży czerwony klawisz STOP/OFF 

3. Duży zielony klawisz START/ON 

4. Cztery programowalne klawisze pod wyświetlaczem 

5. Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami kursorów 

6. Gniazdo zasilania 

7. Gniazdo ciśnieniowe 

8. Gniazdo wejścia/wyjścia (dla późniejszych zastosowań) 
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Rigel BP-SIM zawiera: 

� Zasilacz 

� Torba 

� Zestaw przyłączeniowy monitora 

� Instrukcja obsługi 

� Płyta CD 

� Adapter Bluetooth 

� Certyfikat kalibracji 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

� Oprogramowanie Med-eBase 

� Skaner kodów kreskowych Bluetooth 

� Drukarka Test’N’Tag 

� Drukarka Test’N’Tag Elite 

 

Kompatybilność Test’N’Tag 

RIGEL BP-SIM jest w pełni kompatybilny z systemem Seaward Test’N’Tag. System ten umożliwia 

drukowanie spersonalizowanych etykiet PASS/ FAIL. 
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Ikony używane przez RIGEL BP-SIM 

Wysokiej jakości graficzny wyświetlacz instalowany w RIGEL BP-SIM prezentuje nie tylko menu 

tekstowe, ale również ikony reprezentujące poszczególne funkcje: 
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Logowanie 
Po włączeniu urządzenia, użytkownik ma możliwość zalogowania się, by korzystać ze 

spersonalizowanych dla siebie ustawień oraz późniejszej, łatwej identyfikacji wyników pomiarów. Aby 

zwiększyć bezpieczeństwo, użytkownik może ustanowić hasło dostępu do swojego profilu. Domyślnie 

urządzenie nie ma ustanowionego hasła i nie ma potrzeby jego wprowadzania by rozpocząć pracę. 

Jak ustanowić użytkownika i hasło znajdziesz w dalszej części instrukcji. 

 

Aby zmienić użytkownika, użyj rozwijanego menu by wybrać użytkownika i jeśli ma on ustawione 

hasło, wprowadź je, by rozpocząć pracę. 

Zawsze pamiętaj swoje hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Jeśli stracisz swoje hasło 

skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dalszego postępowania. 
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Ustawienie Twojego testera 
RIGEL BP-SIM został tak zaprojektowany by umożliwić użytkownikowi dodawanie własnych sekwencji 

testów, dodawanie producentów urządzeń, numerów seryjnych oraz automatycznego wydruku 

wyników.  

Wszystkie dostępne ustawienia można odnaleźć w menu SETUP. Po prostu wciśnij klawisz   

z ekranu głównego i wybierz menu SETUP. 

Podkreślone znaki umożliwiają szybki dostęp do danych funkcji poprzez klawiaturę. 

 

Dostępne opcje: 

Test Sequences Tworzy lub edytuje sekwencje testów 
Asset Trace Variables Generuje domyślną listę znaczników 
System Config Konfiguruje domyślne opcje testu 
Bluetooth Favourites Ustawienia urządzeń Bluetooth 
User Admin Ustawienia administratora  
Memory Options Zarządzanie pamięcią 
Restore Factory Settings Przywraca ustawienia fabryczne 
 

Sekwencje testów 

RIGEL BP-SIM oferuje tworzenie własnych sekwencji testów, umożliwiając tym samym spełnienie 

wszystkich wymagań producentów monitorów lub edytowania istniejących sekwencji by sprostać 

indywidualnym potrzebom. 

Zaprogramowane ustawienia dotyczą norm dla sprzętu medycznego i nie mogą zostać zmienione 

przez użytkownika, jednak można wykonać ich kopię i ją edytować. Całkowita ilość 

zaprogramowanych sekwencji może wynosić 50 włączając w to sekwencje zaimplementowane.  

Procedury definiowane przez użytkownika 

Ta opcja umożliwia zachowywanie danych, zdefiniowanych przez użytkownika, jak inspekcja wizualna 

czy wprowadzanie wielkości z takich urządzeń jak SPO2, EKG, NIBP, Defib, Infusion, Ventilation, 

Pressure itp. Dane stanowią tylko wymiar tekstowy i żadne pomiary nie są wykonywane podczas tego 
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testu. Użytkownik może wprowadzić pytanie lub instrukcję i opisywać ją jako PASS/ FAIL lub 

wynikiem alfanumerycznym. Zaimplementowano takie znaki jak: %, J, mmHg, PSI, CmH2O itp. 

Podgląd, usuwanie lub kopiowanie istniejących procedur testu 

Zaprogramowane ustawienia nie mogą zostać zmienione przez użytkownika,  jednak można wykonać 

ich kopię i ją edytować. 

Aby wejść do menu sekwencji testów wciśnij , następnie Setup. Wybierz z listy Test Sequences i 

wciśnij .  

 
Pojawi się następujące okno, zawierające listę wszystkich dostępnych testów, zarówno 

zaimplementowanych jak i zdefiniowanych przez użytkownika. Kopie sekwencji pojawią się na liście 

ze znaczkiem *.  

 
Można obejrzeć ustawienia każdej z sekwencji wciskając przycisk View. Domyślnie 

zaimplementowane sekwencje nie mogą być zmieniane.  

Aby skopiować, usunąć lub wydrukować istniejącą lub zaimplementowaną sekwencję , podświetl 

wybraną sekwencję używając klawiszy strzałek i wciśnij klawisz . Ponownie użyj klawiszy 

strzałek by wybrać żądaną opcję i zatwierdź klawiszem F4. Aby zrezygnować i powrócić do 

poprzedniego menu wciśnij Escape.  
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Skopiowane sekwencje pojawiają się oznaczone gwiazdkami i mogą być edytowane.  

Wydruk sekwencji następuje poprzez dodaną drukarkę Bluetooth. 

Usunięcie sekwencji powoduje jej trwałe usunięcie z pamięci RIGEL BP-SIM. Nie można usunąć 

zaimplementowanych domyślnych sekwencji. 

Edycja istniejących sekwencji 

Możemy edytować tylko stworzone sekwencje lub edytować kopię sekwencji domyślnych. Gdy 

zaznaczymy sekwencję, która może być modyfikowana pojawi się ikona .  

 

Wciśnięcie przycisku  powoduje pojawienie się okna edycji ustawień sekwencji.  
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Aby zmienić nazwę sekwencji wciśnij  i wprowadź nową.  

 

By wprowadzić wielkie litery lub regionalne symbole językowe wciśnij  i wybierz żądany znak. 

Aby usunąć znak wciśnij . 

Aby wrócić do poprzedniego menu bez dokonywania zmian wciśnij . 

Aby zatwierdzić zmiany wciśnij . 

 

Zatwierdź wszystkie zmiany wciskając  lub anuluj wciskając  . 

Aby dodać nowy test do sekwencji podświetl test i wciśnij Insert. 

Aby usunąć pojedynczy test z sekwencji podświetl go i wciśnij  . 

Aby powrócić do poprzedniego menu wciśnij  . 

Aby edytować pojedynczy test podświetl go i wciśnij .  
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Edycja pojedynczego testu 

Wciśnij  jak to opisano powyżej. Okno testu szczelności pozwala Ci edytować takie parametry 

jak czas trwania testu i określić ciśnienie. 

 

Podświetl wartość, którą chcesz zmienić i używając klawiszy strzałek lewo, prawo lub klawiatury 

zmień jej zawartość wprowadzając żądaną wielkość. Aby usunąć zawartość pola wciśnij  . 
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Gdy wszystkie wartości są już ustawione zgodnie z wymaganiami wciśnij  aby zachować zmiany 

lub  aby wrócić do poprzedniego menu bez zachowywania zmian. Powtórz tę akcję dla każdego 

testu, który chcesz edytować. Gdy zachowasz już dane dla wszystkich żądanych testów wciśnij  

by wyjść z trybu edycji. 

Wstawianie indywidualnego testu 

Dla wprowadzenia indywidualnego testu podświetl pozycję, na której chcesz wstawić dany test i 

wciśnij klawisz Insert. Test zostanie wstawiony powyżej zaznaczonego miejsca nigdy poniżej.  

Aby modyfikować sekwencję testu postępuj jak poprzednio.  

 

Po wciśnięciu Insert pojawi się rozwijane menu zawierające wszystkie dostępne testy. Podświetl przy 

pomocy klawiszy strzałek wybrany test, potwierdź wciskając OK i wreszcie potwierdź wstawienie 

testu do sekwencji. Wciśnięcie  spowoduje powrót do poprzedniego menu bez zachowania 

zmian. 

Indywidualny test został pomyślnie wstawiony i można go edytować jak opisano wcześniej.  

 
Więcej testów może zostać dodanych bądź usuniętych w sposób opisany.  
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Wstawianie testów użytkownika 

Testy użytkownika mają na celu zgromadzenie dodatkowych informacji dotyczących testowanych 

urządzeń i są zachowywane przed, lub po właściwym teście NIBP. Informacje te mogą zawierać 

dodatkowe dane o testowanych urządzeniach jak wersja oprogramowania, opis jego uszkodzeń itp.  

Cecha ta może być również użyta jako wskazówki dla testującego jak postępować przy inspekcji 

urządzeń.  

Aby utworzyć spersonalizowaną procedurę inspekcji użyj funkcji Insert Custom Test według instrukcji 

poniżej. Wszystko to ma na celu stworzenie jak najbardziej przyjaznej w obsłudze sekwencji 

zawierającej instrukcje do pełnego testu danego urządzenia. Maksymalna długość opisu testu lub 

instrukcji to 255 znaków.  

Aby dodać test, zaznacz miejsce, gdzie ma on być wstawiony i wciśnij klawisz Insert. Test zostanie 

wstawiony przed zaznaczony miejscem.  

 
Po wciśnięciu klawisza Insert pojawi się rozwijane menu z dostępnymi wszystkimi rodzajami testu. 

Wybierz teraz z listy test spersonalizowany Custom Test.  

 

Zatwierdź przyciskiem  . Z rozwijanego menu wybierz naturę testu (np. instrukcje przed 

wykonaniem testu szczelności),dodaj do niego jednostki z menu lub po prostu je wprowadź w 

przeznaczonym oknie lub pozostaw puste.  
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Zatwierdź wszystko przyciskiem  . 

 
Kolejne testy mogą być dodawane lub usuwane w opisany sposób. 

Zachowaj wszystkie zmiany wciskając , i następnie  . Jeśli wciśniemy klawisz Escape 

urządzenie powróci do poprzedniego menu bez zachowania zmian.  
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Tworzenie nowej sekwencji testu 

Aby utworzyć nową sekwencję testów wciśnij Setup, a następnie wybierz menu Test Sequences i 

wciśnij .  

 
Pojawi się następujące okno z dostępnymi sekwencjami również spersonalizowanymi. Kopie 

sekwencji domyślnie zaimplementowanych pojawiają się ze znacznikiem *. 

 

Z poziomu tego menu użytkownik może stworzyć nową sekwencję testów wciskając  . 
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Gdy aktywne jest okno tekstowe i zostanie wprowadzony tekst automatycznie wyświetlone zostaną 

ikony  oraz  . W tym przykładzie utworzona zostanie sekwencja o nazwie Customer  

test 1. 

 

Aby wprowadzić duże litery lub symbole lokalne użyj klawisza  .  

Aby usunąć znak wciśnij  . 

Aby powrócić do poprzedniego menu bez zachowywania zmian wciśnij  .  

Aby potwierdzić wprowadzone dane wciśnij .  

Następnym krokiem jest zapisanie sekwencji poprzez wciśnięcie przycisku OK. Wciśnięcie  

spowoduje powrót do menu testu sekwencji bez zapisania nowej.  

Nowo stworzona sekwencja pojawi się teraz w oknie menu testu sekwencji i może być edytowana by 

zawierała żądane testy. Wciśnij  by otworzyć sekwencję do edycji.  

 
Po wybraniu edycji sekwencji można dodawać indywidualne testy i umieszczać je w dowolnej 

kolejności. Testy będą dodawane przed zaznaczonym miejscem nigdy po.  
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Ustawianie znaczników 

Znaczniki mają na celu pomoc w późniejszej identyfikacji danych pomiarowych, jak i ułatwienie 

przeglądania danych po kategoriach znaczników. Znaczniki mogą zawierać do 25 znaków i zostać 

dodane do każdego wykonywanego przez RIGEL BP-SIM testu  w trybie automatycznym.  

 

Poniższe znaczniki mogą zostać dodane do wyników pomiaru. 

 
Domyślnie ustawione są dwa znaczniki Site i Location. Oba są aktywne i obok nich w polu widnieje 

napis[Yes]. 

Aby aktywować lub dezaktywować dowolny znacznik, użyj klawiszy strzałek by wybrać Tak (Yes) lub 

Nie (No) obok żądanego znacznika. Raz dodana wartość znacznika zostaje zachowana i stanowi część 

listy wyboru w późniejszych testach. 

Znaczniki oznaczone jako No (nieaktywne), nie pojawią się podczas testu automatycznego.  

Możliwe jest zdefiniowanie do 40 wartości każdego znacznika. Każdy dodatkowy nadpisze pierwszy 

powstały. 
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Konfiguracja systemu 

Dzięki konfiguracji możemy ustawić jak ma zachowywać się RIGEL BP-SIM podczas lub po teście ,oraz 

ustawić czas i datę urządzenia.  

Aby skonfigurować urządzenie wciśnij  a następnie wybierz Setup i z listy System Config jak 

pokazano na rysunku poniżej. 

 

Menu konfiguracji systemu pokazano poniżej. 

 

Menu konfiguracji zawiera następujące opcje: 

Numer ID (Asset ID) 

Umożliwia konfigurację nadawania numeru ID dla badanego urządzenia. Przełączaj klawiszami 

strzałek pomiędzy: 

� Increment – powoduje automatyczne zwiększenie numeru seryjnego o jeden 

� Blank – pozostawia pole numeru puste 

� Repeat Last – kopiuje poprzedni numer ID 
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Po teście (After Test) 

Określa zachowanie po zakończeniu testu. Przy pomocy klawiszy strzałek wybieraj pomiędzy: 

� New Test – automatycznie przechodzi do okna nowego testu 

� Download – automatycznie przesyła dane do komputera 

� Print Label – automatycznie drukuje wyniki testu na drukarce 

� Options Menu – otwiera dodatkowe menu wyboru funkcji 

Komentarz (Comment) 

Umożliwia dodanie komentarza do wykonanego testu. Przy pomocy klawiszy strzałek wybieraj 

pomiędzy: 

� Always – okno komentarza pojawia się po każdym wykonanym teście 

� On Pass - okno komentarza pojawia się tylko po zaliczonym teście 

� On Failure - okno komentarza pojawia się tylko po niezaliczonym teście 

� Never – okno komentarza nie pojawia się nigdy 

Język (Language) 

Umożliwia zmianę języka domyślnego urządzenia RIGEL BP-SIM. Dostępne języki to: 

� Angielski 

� Niemiecki 

� Francuski 

� Hiszpański 

� Włoski 

� Turecki 

Data i godzina 

Umożliwia ustawienie aktualnej daty i godziny oraz ich formatu wyświetlania. Wciśnij przycisk 

Date/Time , pojawi się następujący ekran. 

 

� Day  – wprowadź dzień 

� Month – wprowadź miesiąc 

� Year  – wprowadź rok 

� Time – wprowadź czas. Użyj klawisza F1 „:” by oddzielić godziny od minut 
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Potwierdź ustawienia klawiszem .  

Po zakończeniu konfiguracji systemu wciśnij . Wszystkie zmiany zostaną automatycznie 

zachowane.  

Ulubione Bluetooth (Bluetooth Favourites) 

By umożliwić połączenie RIGEL BP-SIM z akcesoriami poprzez Bluetooth muszą one zostać dodane do 

listy ulubionych. Lista urządzeń ulubionych składa się z trzech grup urządzeń i w każdej z nich można 

dodać do trzech urządzeń tego samego rodzaju. Można wybierać spośród: 

� Barcode -  skaner kodów kreskowych 

� Printer - drukarka 

� Computer - komputer 

Aby wybrać ulubione Bluetooth wciśnij a następnie Setup  i z listy Bluetooth Favourites jak 

pokazano na rysunku poniżej. Zatwierdź wybór wciskając .  

 
Poniższy przykład pokazuje jak dodać komputer do listy ulubionych. 

 

Użyj klawiszy strzałek by podświetlić rodzaj urządzenia ( w tym przypadku komputer) i wciśnij . 

Upewnij się, że urządzenie które chcesz dodać jest włączone. Wciśnij  , RIGEL BP-SIM 



R IGEL BP-S IM  Instrukcja 

 

 

 
27 

 

rozpocznie poszukiwanie wszystkich włączonych urządzeń Bluetooth w zasięgu około 10m. Czas 

niezbędny do tego zależy od ilości włączonych urządzeń Bluetooth.  

 
Zaczekaj aż proces szukania się zakończy. Przy pomocy klawiszy strzałek podświetl pole oznaczone 

jako ‘New’  i przeglądaj listę znalezionych urządzeń.  

Uwaga: Jeśli w okolicy znajduję się więcej niż 10 aktywnych urządzeń Bluetooth RIGEL BP-SIM pokaże 

10 znalezionych jako ostatnie. 

W naszym przykładzie znalezione zostały urządzenia o nazwach: „SELLT023” , „SELPC045” i „Elite 36-

5011” 

 
Jeśli na liście nie ma urządzenia, którego szukasz, upewnij się że jest ono włączone i ma aktywny 

Bluetooth i powtórz jeszcze raz procedurę. Niektóre urządzenia nie mogą zostać rozpoznane i mogą 

powodować problemy przy konfiguracji ulubionych. Wyłącz nieużywane urządzenia Bluetooth 

podczas konfiguracji ulubionych.  

Użyj klawiszy strzałek by podświetlić wybrane urządzenie ( w naszym przypadku SELLT023) i wciśnij 

. Urządzenie „SELLT023” pojawiło się teraz w polu na dole ekranu, jak na rysunku poniżej.  



R IGEL BP-S IM  Instrukcja 

 

 

 
28 

 

 

Wciśnij  aby dodać to urządzenie do twojej listy ulubionych komputerów. Według tej samej 

zasady można dodać kolejne ulubione urządzenia. 

„SELLT023” został dodany do listy komputerów z Bluetooth ID.  

Wciśnij  by zachować wszystkie zmiany i wrócić do poprzedniego ekranu. 

Numer PIN może zostać wprowadzony jeśli jest to wymagane.  

Urządzenia RIGEL oraz SEAWARD nie wymagają podania numeru PIN. Dla innych urządzeń sprawdź 

ich instrukcję obsługi. 

Urządzenia nie wymagane można łatwo usunąć z listy ulubionych poprzez ich zaznaczenie i wciśnięcie 

 i potwierdzenie usunięcia klawiszem .  

Każde urządzenie Bluetooth ma swój unikalny numer ID. Numer ten pojawia się kiedy urządzenie 

zostaje dodane do listy ulubionych.  

W taki sam sposób dodajemy drukarkę czy skaner. 

Administrator (User Admin) 

Funkcja ta umożliwia spersonalizowanie ustawień testera dla swoich potrzeb i zawiera następujące 

opcje: 

� Preferences - ustawienia  

� Change User - zmień użytkownika 

� Change Password - zmień hasło 

� User Profile - profil użytkownika 

Aby wejść w tryb administratora wciśnij klawisz  z głównego ekranu następnie Setup i User 

Admin. Pojawi się następujące menu. 
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Nawiguj po menu używając klawiszy strzałek góra, dół i potwierdzaj wybranie opcji klawiszem  

lub strzałką w prawo.  

Ustawienia 

Zawarto tutaj wszystkie ustawienia konfiguracyjne testera podczas jego normalnej pracy. Wszystkie 

ustawienia są przypisywane do zalogowanego użytkownika.  

 
� Set Contrast  – ustawia kontrast klawiszami strzałek 

� Auto Off - czas automatycznego wyłączenia testera. Ustaw czas po jakim nieużywany tester 

ma się wyłączyć dla oszczędności baterii. Zakres  od 0 do 10 minut. Ustawienie 0 dezaktywuje 

funkcję 

� Data Entry - wprowadzanie danych – ustawia sposób wprowadzania danych poprzez 

klawiaturę lub skaner kodów kreskowych 

� Backlight Mode - tryb podświetlenia  – wybór trybu pracy podświetlenia. Dostępne są: 

Zawsze włączone (Always On) Zawsze wyłączone (Always Off) i tryb Oszczędność baterii 

(Power Save), który wyłącza podświetlenie po 30 sekundach nieaktywności. 

� User Rights - prawa użytkownika – tylko dla informacji 

Ikona  umożliwia ustawienie dźwięków ostrzegawczych lub informacyjnych dla urządzenia 

zgodnie z menu jak na rysunku. Możemy ustawić dźwięk dla wciśniętego przycisku, testu, skanowania 

kodu, ostrzeżeń i wprowadzania danych. Aktywujemy dźwięk ustawiając Yes lub dezaktywujemy 

ustawiając No. 
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Dla zatwierdzenia zmian użyj klawiszy: 

 aby zatwierdzić i wrócić do głównego ekranu 

aby zatwierdzić i przejść do poprzedniego menu 

 aby wyjść bez zachowania zmian 

Zmiana użytkownika 

Umożliwia zmianę użytkownika urządzenia, można dodawać nowych użytkowników. Niezbędne do 

tego są uprawnienia  administratora. Nowe urządzenie domyślnie ma ustawionego użytkownika na 

prawach administratora. 

Zmiana hasła 

Funkcja umożliwia ustanowienie hasła dla użytkownika lub jego zmianę. Aby ustanowić nowe hasło 

podświetl pole New Password i wprowadź hasło oraz potwierdź je ponownie. Wciśnij klawisz 

by zakończyć i  by zapisać zmiany. 

Aby zmienić istniejące hasło wprowadź je najpierw w polu Current Password, a następnie postępuj 

jak powyżej. Rysunek przedstawia przykładowe menu zmiany hasła użytkownika. 
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Profil użytkownika 

Umożliwia nadanie użytkownikom różnych praw. Może to zrobić tylko osoba zalogowana jako 

administrator z kontem zabezpieczonym hasłem. Jeśli nie ma ustawionego takiego profilu, każdy 

użytkownik ma pełen dostęp do wszystkich funkcji. Ustawiaj przy pomocy klawiszy strzałek 

odpowiednie uprawnienia dla użytkowników jak na rysunku poniżej. 

 

Wciśnij  by zachować ustawienia użytkowników. 

Opcje Pamięci (Memory Options) 

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu pamięci urządzenia. Wciśnij  a następnie wybierz 

Setup, Memory Options i zatwierdź klawiszem  . 

 
Ekran przekazuje informacje o liczbie wpisów do pamięci, dostępnej pojemności pamięci, liczbie 

skasowanych wpisów oraz liczbie wpisów w pamięci Upload. Skasowanie wpisu nie usuwa od razu 

jego wartości z pamięci, aby na stałe usunąć zawartość pamięci należy wcisnąć klawisz Kasuj, pojawi 

się wtedy komunikat ‘Jesteś pewien?’ (Are You Sure?)  Wciśnij  by trwale usunąć zawartość 

pamięci. 



R IGEL BP-S IM  Instrukcja 

 

 

 
32 

 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych (Restore Factory Settings) 

Możliwe jest w każdej chwili przywrócenie ustawień fabrycznych. Wciśnij  a następnie wybierz 

Setup i Restore Factory Settings.  

 
Wszystkie dane konfiguracyjne zawarte w całym menu Setup zostaną przywrócone do wartości 

fabrycznych. Nie ma możliwość ich ponownego odtworzenia. Dlatego zalecane jest stworzenie kopii 

ustawień na komputerze PC i w razie potrzeby ich przywrócenie. 
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Tryb automatyczny 
Tryb automatyczny umożliwia wykonanie sekwencji testów i zapisanie ich wyników.  

Wciśnij  a następnie wybierz przy użyciu strzałek Auto Mode. 

 

 

Numer ID (Asset ID) 

Każdy wykonywany w trybie automatycznym test posiada znacznik ID, znacznik czasu i godziny testu. 

Można więc przechowywać wpisy opatrzone tym samym numerem ID ale różnić się będą one 

znacznikiem czasu.  

Sekwencja Testu (Test Sequence) 

Rigel BP-SIM spełnia wszystkie wymagania dotyczące wykonywania symulacji: 

 - domyślnie dla pacjenta dorosłego 

 - domyślnie dla dziecka 

Dodatkowo użytkownik ma możliwość stworzenia własnych sekwencji testów dla spełnienia 

indywidualnych potrzeb lub specyficznych wymagań. 
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Tryb testu (Run Mode) 

 - półautomatyczny umożliwia wprowadzenie wyników pomiarów bezpośrednio po zakończeniu 

każdej symulacji w sekwencji 

 - automatyczny najpierw wykonuje wszystkie testy w sekwencji a następnie umożliwia 

wprowadzenie wyników pomiarów 

Okres do kolejnego testu (Test Period) 

Urządzenie umożliwia ustalenie czasu do wykonania następnego testu i wydrukowanie go na 

etykiecie. Ułatwi to przyszły proces ponownego testowania. 

Znaczniki testu (Asset Trace Variables) 

Aby ułatwić łatwą identyfikacje wyników stosuj znaczniki testu jak opisano wcześniej. 

Przeprowadzanie testu automatycznego 

Dla trybu auto możliwe jest przeprowadzenie wszystkich dostępnych testów (symulacja NIBP, test 

szczelności, test zaworów bezpieczeństwa) w jednej sekwencji automatycznej. 

Menu błędu 

Gdy test zostanie zakończony niepomyślnie, użytkownik ma kilka możliwości dalszego postępowania 

zgrupowanych w menu błędu.  

 

Restart Test – powtórzyć pojedynczy test 

Restart Test Sequence – powtórzyć całą sekwencję testów 

Resume Test Sequence – pominąć niezaliczony test 

End Test Sequence – zakończyć sekwencję zapisując wyniki 

Abort Test Sequence – przerwać sekwencję bez zapisania wyników 

Poniższa procedura pokazuje sposób przeprowadzania automatycznej sekwencji testów. W 

przykładzie wykonano sekwencje domyślną lecz kroki są takie same dla każdej stworzonej sekwencji. 
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Wciśnij  i wybierz tryb automatyczny, pojawi się poniższe okno. 

 

Wybierz poprawne kryteria dla testowanego sprzętu: 

1. Wprowadź numer ID (klawiatura lub skaner kodów) 

2. Wybierz żądaną sekwencje testu 

3. Wybierz tryb testu (automatyczny lub półautomatyczny) 

4. Wprowadź okres do następnego testu 

 

5. Powracając do poprzedniego menu klawiszem  możesz stworzyć nową sekwencję 

testów lub edytować istniejącą jeśli to konieczne. 

Jeśli wprowadzisz już wszystkie parametry testu wciśnij klawisz  aby ustawić znaczniki (jeśli 

zostały aktywowane). Na rysunku poniżej pokazano wszystkie aktywne znaczniki. 
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6. Wprowadź wszystkie żądane znaczniki testowanego urządzenia i zatwierdź przyciskiem 

. Gdy wszystkie dane zostały już ustawione wciśnij przycisk  aby rozpocząć 

sekwencje testu. 

Sekwencja rozpoczyna się poniższym ekranem: 

 

Jako pierwszy test w sekwencji domyślnej wykonywany jest test szczelności. 
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W następnej kolejności wykonywany jest test zaworu bezpieczeństwa. 

 

Dalej Rigel BP-SIM jest gotowy do wykonania symulacji NIBP zgodnie w wymaganiami. 

 

Wciśnięcie klawisza STOP spowoduje pojawienie się menu błędu. 

Po zakończeniu testu użytkownik ma możliwość dodania komentarza do przeprowadzonego testu. 
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Wciśnij  by zachować komentarz. W zależności od ustawień konfiguracyjnych, dostępne są 

następujące opcje po zakończeniu testu: 

•  New Test – przechodzi do ekranu rozpoczynającego nowy test 

•  Download – automatycznie przesyła dane do komputera 

•  Print Label – automatycznie drukuje wyniki testu na termicznej drukarce 

•  Options Menu – wyświetla menu dostępnych opcji 

Test’N’Tag 

RIGEL BP-SIM jest kompatybilny z systemem Seaward Test’N’Tag. Aby z niego korzystać po prostu 

dodaj drukarkę Test’N’Tag do ulubionych Bluetooth. 

Menu opcji 

Jeśli zostało wybrane w konfiguracji Setup okno opcji, RIGEL BP-SIM wyświetli szczegóły testu jak na 

rysunku poniżej. 

 

Wciśnij: 

� F1 aby przejść do ekranu głównego 

� F2 aby rozpocząć nowy test 

� F3 dla wybrania opcji 

Na opcje składają się następujące funkcje: 
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View Results – wyświetla wyniki testu 

User Comment – umożliwia dodanie komentarza 

Print Label – drukuje etykietę PASS/FAIL na drukarce termicznej (50mm) 

Print Result – drukuje wyniki testu na drukarce termicznej (50mm) 

 

Podgląd wyników (View Test Results) 

 

Wciśnij by powrócić do ekranu podsumowania testu lub  by otworzyć menu 

umożliwiające wydruk etykiet lub wyników. 
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Tryb manualny 
Tryb manualny umożliwia przeprowadzenie pojedynczych indywidualizowanych testów. Bardzo 

ułatwia to np. proces naprawy sprzętu lub diagnostykę urządzeń. Wśród dostępnych są: 

•  Test NIBP 

•  Test szczelności 

•  Test zaworu bezpieczeństwa 

•  Funkcja manometru 

Wciśnij NIBP (F3) z ekranu głównego; 

 
Pojawią się następujące opcje: 

 
•  NIBP Test Settings - ustawienia testu NIBP 

•  NIBP Leak Test - test szczelności 

•  NIBP Pop-off Test - test zaworu bezpieczeństwa 

•  NIBP Manometr Mode - tryb manometru 

•  Set ZERO - ustawienie ZERO 
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Symulacja NIBP 

Wybierz ustawienia testu NIBP by dokonać wyboru opcji symulacji NIBP. 

 
Użyj klawiszy nawigacji by zmienić ustawienia. 

Manufacturer – producent - wybierz domyślnego producenta monitora lub jednego z 

zaimplementowanych. 

 
Producent testera będzie sukcesywnie rozszerzał listę dostępnych producentów a uaktualnienia 

można będzie odnaleźć na stronie producenta http://www.rigelmedical.com/downloads.asp. 
 
Adult/Infant - Dorosły/niemowlę – przełączaj się pomiędzy symulacją osoby dorosłej a dziecka. 

Wielkości jak rytm serca zostaną dostosowane automatycznie. 

Systolic/Diastolic – wybierz żądane ciśnienie z rozwijanej listy dostępnych wartości 
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Heart Rate - rytm serca – wprowadź żądaną wartość rytmu serca 

Pulse volume – Wybierz żądaną siłę pulsu. 

 
Uwaga: żadne z tych ustawień nie jest bezpośrednio połączona z żadnymi czynnikami 

psychofizycznymi. 

Gdy wszystkie dane ustawiono poprawnie zatwierdź przyciskiem  . 

 
Wciśnij zielony przycisk START by rozpocząć symulację. 

Gdy symulacja się rozpocznie pojawi się ikona pulsu na ekranie. 
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Test szczelności 

Dzięki temu testowi użytkownik może sprawdzić szczelność całego systemu. Wśród ustawień są 

dostępne: 

� Wartość ciśnienia początkowego (Start P) 

� Czas testu (Timer) 

Uwaga: Przed wykonaniem tego testu może okazać się konieczne przełączenie monitora do trybu 

serwisowego by jego wewnętrzny zawór był zamknięty. Jeśli wewnętrzny zawór będzie otwarty nie 

ma możliwości wykonania tego testu. 

 
Rigel BP-SIM napełni system do ciśnienia o wartości zbliżonej do tej ustawionej. Gdy ciśnienie w 

systemie ustabilizuje się licznik rozpocznie odliczanie ustawionego czasu. Pokazano to na rysunku 

poniżej. 

 
Na zakończenie testu Rigel pokazuje informację o: 

•  Ciśnieniu początkowym (np. 157.1mmHg) 

•  Ciśnieniu końcowym (np.149.9 mmHg) 

•  Spadku ciśnienia w ustawionym czasie np. 60s (np.7.2 mmHg) 

Wciśnij START by rozpocząć test ponownie. 

Wciśnij  by powrócić do menu początkowego. 
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Test zaworów bezpieczeństwa 

Test ten umożliwia sprawdzenie poprawności działania zaworów bezpieczeństwa zainstalowanych 

wewnątrz monitorów NIBP. 

Uwaga: Przed wykonaniem tego testu może okazać się konieczne przełączenie monitora do trybu 

serwisowego by jego wewnętrzny zawór był zamknięty. Jeśli wewnętrzny zawór będzie otwarty nie 

ma możliwości wykonania tego testu. 

 

Wybierz test z menu. 

 
Wciśnij zielony przycisk START by rozpocząć test. Rigel BP-SIM rozpocznie napełnianie systemu aż do 

momentu zadziałania zaworu bezpieczeństwa monitora. 

 
Na zakończenie testu Rigel wyświetli informację o wartości ciśnienia przy którym nastąpiło załączenie 

zaworu bezpieczeństwa (np. 331mmHg). 

Wciśnij START by rozpocząć test ponownie. 

Wciśnij   by powrócić do menu początkowego. 
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Tryb manometru 

Rigel BP-SIM wyposażony został w funkcję cyfrowego manometru, pozwalając na pomiar ciśnienia w 

wielu dostępnych jednostkach. 

Wybierz tryb manometru z menu. 

 
Upewnij się, że manometr wskazuje zero wciskając klawisz ‘Set ZERO’. Wybierz jednostki ciśnienia z 

rozwijanego menu. 

 
Manometr automatycznie konwertuje wartość na wybrane jednostki ciśnienia. 

Wciśnij  by powrócić do menu początkowego. 

Set ZERO 

Funkcja ta pozwala upewnić się, że manometr jest zgodny z ciśnieniem otoczenia. 
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Podgląd danych (View Data) 

Aby przeglądać zachowane dane wciśnij klawisz  a następnie wybierz View Data.  

 
Pojawi się następujący ekran ze wszystkimi zapisanymi rekordami posortowanymi według numeru ID, 

pozycji i wyniku Pass lub Fail. 

 

Przechodź klawiszami strzałek pomiędzy rekordami, podświetl żądany i wciśnij  by zobaczyć 

dane. Wyświetlony zostanie ekran zawierający szczegóły testu jak pokazano poniżej. 

 

Wciśnij klawisz by powrócić do głównego menu przeglądania rekordów. 
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Wciśnij klawisz by zobaczyć znaczniki dopisane do urządzenia.  

 

Z menu głównego przeglądania danych wciśnij klawisz  by uzyskać dostęp do poniższych opcji: 

 
•  View Results – wyświetla wyniki testu 

•  View Sequence – pokazuje sekwencje testu 

•  User Comment – umożliwia dodanie komentarza 

•  Print Result – drukuje wynik na drukarce termicznej 50mm 

•  Print Label – drukuje etykietę PASS/FAIL na drukarce termicznej 50mm 

Podgląd wyników (View Results) 

Z menu szczegółów testu wciśnij klawisz  
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Zaznacz opcję View Results i zatwierdź klawiszem F4 by przeglądać wyniki. 

 
 

Wciśnij klawisz by powrócić do głównego menu przeglądania rekordów. 

Wciśnij klawisz  by otworzyć okno opcji wydruku wyników. 

 

Przeszukiwanie bazy wyników 

Z menu głównego podglądu danych wciśnij klawisz . 
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Nawiguj po tym menu używając klawiszy strzałek. Domyślnie wstawione są symbole * oznaczające 

wszystkie rekordy. Wprowadź szukane znaki lub wybierz je ze z rozwijanego menu, by odnaleźć 

żądany rekord. Szukany ciąg znaków musi być identyczny z tym zapisanym podczas testu. Aby 

rozpocząć szukanie wciśnij klawisz  lub  by wyjść z tej funkcji. 

Podgląd opcji danych 

Z menu głównego View Data wciśnij klawisz  by uzyskać odstęp do następującego podmenu. 

 

•  Print All Labels – przesyła wszystkie wyświetlone rekordy do drukarki etykiet Test’N’Tag 

•  Download to PC  - przesyła wszystkie wyświetlone rekordy do komputera  

•  Delete Single Asset – kasuje zaznaczony rekord 

•  Delete All Assets – kasuje wszystkie wyświetlone rekordy (nieodwracalna operacja) 

Transfer danych (Data Transfer) 
Transfer danych służy do przesłania wyników pomiarów, danych konfiguracyjnych do i z komputera, 

załadować swoje logo w formacie .bmp dla użycia w systemie Test’N’Tag. Do menu transferu danych 

mamy dostęp po wciśnięciu klawisza  z głównego ekranu i wybraniu Data Transfer.  
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Przesyłanie do komputera 

Używamy do przesłania danych do komputera. Zaznacz Download to PC i zatwierdź klawiszem  

RIGEL BP-SIM spróbuje teraz ustanowić połączenie z komputerem dodanym do ulubionych 

Bluetooth. 

 

 
RIGEL BP-SIM umożliwia przesyłanie danych w kliku formatach w zależności od indywidualnych 

potrzeb: 

•  CSV Full – wartości rozdzielone przecinkiem (download tylko) 

•  CSV Summary - wartości rozdzielone przecinkiem (download tylko) 

•  Rigel SSS – zarówno download jak i upload 
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Przełączaj się między formatem przesyłanych danych klawiszami strzałek. RIGEL BP-SIM jest teraz 

gotowy do przesyłania danych. Wyświetlona zostaje liczba rekordów, która zostanie przesłana. 

Upewnij się, że na komputerze uruchomiona jest aplikacja mogąca przechwycić dane. Podczas 

przesyłania wyświetlany jest pasek postępu.  

 

Przesyłanie z komputera 

Ta funkcja możliwa jest tylko we współpracy z oprogramowaniem Med-eBase oraz dla formatu 

danych Rigel SSS. Wybierz Upload from PC, Rigel BP-SIM spróbuje ustanowić połączenie z 

komputerem jak opisano powyżej. Po zestawieniu połączenia tester jest gotowy do przyjęcia danych. 

Aby wysłać je z komputera postępuj zgodnie z instrukcją oprogramowania. 

Dane konfiguracyjne 

Funkcja ta najczęściej jest wykorzystywana do skonfigurowania wielu urządzeń RIGEL BP-SIM tymi 

samymi ustawieniami konfiguracyjnymi.  

 

Aby wysłać dane konfiguracyjne wciśnij  i wybierz Data Transfer i zatwierdź klawiszem  . 

RIGEL BP-SIM zestawi połączenie Bluetooth. Przechwyć dane przy użyciu programu DataTransfer.exe 

lub Hyperterminal Windows. 



R IGEL BP-S IM  Instrukcja 

 

 

 
52 

 

 

Otwórz na komputerze program ‘Data Transfer.exe’ i upewnij się, że Port Com jest poprawnie 

skonfigurowany. Wartość Baud Rate domyślnie wynosi 57600. Z poziomu programu wybierz Start 

Capture, wprowadź nazwę pliku, pod którą zapisane zostaną dane.  

 

Kiedy plik zostanie utworzony, wciśnij przycisk Send by przesłać dane do komputera. Wciśnij Stop 

Capture po zakończeniu przesyłania, zamknij program i otwórz plik w edytorze tekstowym. 
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Dane te mogą zostać wykorzystane do skonfigurowania dowolnego urządzenia RIGEL BP-SIM.  

Otrzymywanie danych konfiguracyjnych 

Aby przesłać dane konfiguracyjne z komputera do testera RIGEL BP-SIM, zestaw połączenie jak 

powyżej i otwórz program Data Transfer.exe. Z poziomu programu otwórz plik, który chcesz przesłać. 

Dane zostaną przesłane do testera i wyświetlony zostanie ekran. 

 

Ładowanie logo T’n’T 

Logo w formacie .bmp może zostać przesłane do testera do wykorzystania w systemie drukowanie 

Test’N’Tag. Maksymalny rozmiar logo to 320x240 pikseli. 

Wciśnij  i wybierz Data Transfer, dalej Load TnT Logo i zatwierdź  .  
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RIGEL BP-SIM ustanowi połączenie z komputerem i wyświetli poniższy ekran. 

 

 

Tester jest gotów na przyjęcie danych, ich ilość wyświetlona jest w postaci numerycznej w lewym 

rogu. W programie Data Transfer wybierz opcję Send File i wskaż plik, który chcesz wysłać. Gdy 

transfer zostanie zakończony pojawi się poniższe okno. 

 

Wciśnij  by zaakceptować logo. Jest ono teraz dostępne dla systemu test’N’Tag. 
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O testerze (About) 
Ten ekran prezentuje podstawowe dane dotyczące urządzenia.  

� Wersja oprogramowania 

� Numer seryjny 

� Status kalibracji 

� Bluetooth ID 

 
 

Użyj klawisza F3 by przełączać się między ekranami. 
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Utrzymanie symulatora 

Czyszczenie 

Urządzenie można czyścić lekko wilgotną szmatką i jeśli to koniecznie z użyciem delikatnego 

detergentu. Nie wolno dopuścić do zamoczenia gniazd oraz ich okolic. Nie dopuść do rozlania się 

żadnego płynu na tester. Nie używaj żadnych agresywnych detergentów do czyszczenia. 

Codzienne utrzymanie 

Jak każde wysokiej jakości urządzenie elektroniczne RIGEL BP-SIM wymaga stosownych czynności 

obsługowych. 

•  Zawsze sprawdzaj czy symulator  lub jego akcesoria nie posiadają śladów uszkodzenia 

•  W żadnym wypadku nie otwieraj urządzenia 

•  Utrzymuj urządzenie zawsze czyste i suche 

•  Unikaj testowania w warunkach bardzo wysokiego pola elektromagnetycznego 

•  Tylko przeszkolony personel powinien używać urządzenia 

•  Symulator nie zawiera żadnych części wymienianych przez użytkownika 

•  RIGEL BP-SIM powinien być regularnie kalibrowany (zalecane co rok) 

 

Serwis i kalibracja 

Aby utrzymać wysoką dokładność i jakość wykonywanych pomiarów, należy dbać o regularną 

kalibrację urządzenia. Może ona zostać dokonana tylko przez producenta, lub autoryzowany serwis 

producenta. Producent rekomenduje okres pomiędzy kalibracją 1 rok. 

Jeśli minie rok czasu od poprzedniej kalibracji, informacja o tym pojawiać się będzie za każdym 

razem, gdy tester zostanie włączony. Aby przyspieszyć proces, przed kontaktem z dystrybutorem 

przygotuj numer seryjny i wersję oprogramowania posiadanego testera. Informacje te, możesz 

odnaleźć w Menu/About. 

W celu serwisu lub kalibracji skontaktuj się z dystrybutorem: 

 

SAMSO Grzegorz Nadolny 

Łazy ul. Lipowa 2/1, 76-032 Mielno;  

Tel: (+48) 94 342 06 40 

www.rigelmedical.pl 

serwis@rigelmedical.pl 
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Specyfikacja techniczna 
 

Symulacja 

Waveform Oscillometric 

Envelopes (O-curves) 
updates available through 

www.rigelmedical.com 

Simulation via T connection into Cuff and monitor 

Pulse Volume High, Medium, Low, paediatric 

Heart rate 1 - 300 bpm 

Integrated Pump 0 to 350 mmHg user configurable 

Leak test user configurable between 0-350mmHg 

Chronometer configurable upto 999 secs 

Overpressure automatic (max 410 mmHg) 

Digital Manometer 0 - 410 mmHg 

Pressure Accuracy +/- 0.5% FS 

Pressure Units 
mmHg, inHg, kg/cm2, cmH2O, mBar, PSI, inH2O 

and kPa 

 

Ogólne 

Operation Battery cell, insitu charge 

Battery charger 110-230VAC, 50/60 Hz 

Battery life standby appr. 8 hours or 100 NIBP simulations 

  

Memory Capacity Appr. 10,000 records 

Communication Via Blue Tooth 

Display Monochorme, ¼ VGA full graphics 

Keypad Alpha-numeric 

  

Weight <1 kg 

Size (L x W x D) 270 x 110 x 75 mm / 10.5 x 4 x 3" 

Operating conditions 10-30'C, 0-90% RH - NC 

Storage environment -15' - +60'C 

Environmental Protection IP 40 
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Notatki: 


