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Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này
Hướng dẫn này cung cấp thông tin cần thiết để vận hành và sử dụng CS System
một cách an toàn và hiệu quả.
Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi vận hành CS System 3 và ứng dụng của nó. Nếu
bất kỳ phần nội dung nào của hướng dẫn này không rõ ràng, hãy liên hệ với nhà
phân phối tại địa phương để được hỗ trợ.
Hướng dẫn sử dụng bằng các ngôn ngữ khác nhau được đăng tải trên
https://www.cardiacsense.com/user-manual/.

Quy ước
Phần Quy ước giải thích các ký hiệu cơ bản và các khái niệm điều hướng được sử
dụng trong hướng dẫn này.
Ký hiệu
Có ba loại thông báo đặc biệt xuất hiện trong Hướng dẫn sử dụng này:

Cảnh báo
Một cảnh báo thông báo cho người đọc biết một tình huống, mà nếu
không tránh, có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
Cảnh báo cũng có thể mô tả các phản ứng bất lợi nghiêm trọng tiềm
ẩn và các nguy cơ an toàn.

Thận trọng
Thuật ngữ thận trọng được sử dụng cho tuyên bố về cảnh báo nguy
hiểm báo cho người đọc biết một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, mà
nếu không tránh, có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc trung bình cho
người dùng hoặc bệnh nhân hay làm hỏng thiết bị hoặc tài sản khác.
Thận trọng cũng có thể được sử dụng để báo cho người đọc biết các
hành vi không an toàn.

Lưu ý
Lưu ý cung cấp thông tin quan trọng khác có thể hỗ trợ việc vận hành
hệ thống.
Điều hướng
Chúng tôi đã áp dụng mẫu hướng dẫn ngắn gọn sau đây để điều hướng đến các
thành phần ứng dụng khác nhau.
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Hướng dẫn ngắn gọn

Thay thế

Từ cửa sổ bất kỳ, chọn:
Menu > Hồ sơ của tôi > (đăng nhập) >
Thông tin cá nhân

Từ màn hình bất kỳ:
1. Chạm vào biểu tượng Menu.
2. Chọn Hồ sơ của tôi.
3. Đăng nhập vào ứng dụng.
4. Chọn Thông tin cá nhân.
5. Thực hiện hành động hoặc chỉnh
sửa giá trị tham số.

Lưu ý quan trọng
•

Nội dung của hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

•

Một số hình minh họa hoặc mô tả trong sách hướng dẫn này có thể thay
đổi do phát sinh những thay đổi hoặc cải tiến trong CS System và ứng
dụng của nó, trong thiết bị Android và phiên bản hệ điều hành, thiết bị
iPhone và phiên bản iOS.
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1

Giới thiệu
CS System 3 là một thiết bị y tế đeo cổ tay, tương tự như đồng hồ, có chức
năng đo nhịp tim, Nhịp Mạch và phát hiện rung nhĩ (A-Fib) bằng cách đọc các
giá trị PPG và ECG của người dùng.
CS System 3 bao gồm một đồng hồ (CS Watch 3), đế sạc, ứng dụng di động
(ứng dụng CS3 Mobile) và ứng dụng đám mây (ứng dụng CS3 Cloud).

1.1

Sử dụng CS System 3 đúng cách
Hướng dẫn này cung cấp thông tin cần thiết để vận hành và sử dụng CS
System. Vui lòng đọc tài liệu hướng dẫn để hiểu CS System 3 và quy trình cài
đặt ứng dụng di động của nó trước khi sử dụng thiết bị.

1.2

Tổng quan về CS System 3
CS System 3 là thiết bị giám sát có thể đeo được cho một bệnh nhân, cung
cấp khả năng giám sát liên tục Nhịp Mạch của người dùng nhờ cảm biến PPG
(Quang học) của thiết bị. Khi được chỉ báo của cảm biến PPG nhắc nhở hoặc
nếu cảm thấy một đợt rung nhĩ (A-Fib), người dùng có thể bắt đầu đo điện
tâm đồ (ECG) theo thời gian thực.
Độ nhạy và độ đặc hiệu của phát hiện A-Fib bằng PPG tuần tự là 95% và
95%. Độ nhạy để phân tích điện tâm đồ là 95% với độ đặc hiệu là 95%.
Sau khi điện thoại được ghép nối, các phép đo ECG thời gian thực sẽ được
lưu lại trên đó và được tự động tải lên ứng dụng CS3 Cloud.
Người dùng cũng có thể bắt đầu phiên theo dõi điện tâm đồ lưu dưới dạng
báo cáo và có thể chia sẻ với bác sĩ hoặc những người khác.

1.3

Công nghệ CS System 3
Kết hợp các điện cực ECG có sẵn và cảm biến PPG độc đáo với các thuật
toán độc quyền, thiết bị có thể phát hiện trạng thái rung nhĩ và thông báo cho
người dùng. Ngoài phát hiện rung nhĩ, CS System 3 còn liên tục theo dõi Nhịp
Mạch của người dùng.
Cảm biến PPG độc đáo CardiacSense khử các ảnh hưởng do các cử động
của bàn tay, lòng bàn tay và ngón tay gây ra, trong hầu hết các trường hợp là
nguyên nhân chính gây ra thông báo sai.
Để biết thêm chi tiết về A-Fib, ECG và PPG, hãy xem Phụ lục ở Chương 13.
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2

Mục đích sử dụng

2.1

Hướng dẫn sử dụng
CS System 3 được thiết kế để đo nhịp tim và Nhịp Mạch, đồng thời phát hiện
dấu hiệu rung nhĩ kéo dài trong ít nhất 5 phút bằng cách sử dụng các tín hiệu
PPG và/hoặc tín hiệu ECG.

2.2

Đối tượng sử dụng
CS System 3 được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ ai muốn theo dõi dấu hiệu
sinh tồn của mình tại cơ sở y tế, trong tình trạng cấp cứu hoặc tại nhà.
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho một bệnh nhân.

2.3

2.4

Chống chỉ định
•

Thiết bị này chưa được thử nghiệm và không dành cho trẻ em dưới 18
tuổi.

•

Thiết bị này chưa được thử nghiệm và không dành cho phụ nữ đang
mang thai và cho con bú, những người đang đeo máy điều hòa nhịp tim
hoặc ICD.

•

Không được sử dụng thiết bị cho những người có các bệnh trạng liên
quan đến suy giảm tuần hoàn máu.

•

Không được đeo thiết bị trên vùng da có hình xăm hoặc bị thương.

•

Không được sử dụng CS System 3 trong các tình huống cần chăm sóc
tích cực.

Biến cố bất lợi
Thiết bị đã được thử nghiệm và phát hiện là tương thích sinh học. Không có
các biến cố bất lợi đã biết liên quan đến việc sử dụng CS System 3; tuy nhiên,
có thể xảy ra các biến cố bất lợi liên quan đến hệ thống giám sát sử dụng
cảm biến trên da. Các biến cố đó bao gồm:
•

Phù nề

•

Ban đỏ

•

Kích ứng

•

Nhạy cảm

Lưu ý
Bất kỳ sự việc/sự cố bất lợi nghiêm trọng nào xảy ra liên quan đến
thiết bị phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm
quyền của quốc gia thành viên châu Âu nơi người dùng và/hoặc bệnh
nhân đang cư trú.

.
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3

Sự an toàn

3.1

Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Để truy các cập dữ liệu tài khoản, quý vị cần đăng nhập vào ứng dụng bằng
mật khẩu tài khoản của mình (được tạo trong khi thiết lập tài khoản).
Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, các báo cáo được tạo thông qua ứng
dụng dành cho thiết bị di động chỉ lưu trữ trên điện thoại. Đối với người đăng
ký, các báo cáo được lưu trữ tự động trong Ứng dụng CS Cloud.
CardiacSense khuyến nghị nên khóa màn hình điện thoại để tránh bị truy cập
trái phép.

Dữ liệu cá nhân và dữ liệu đo lường của quý vị được xử lý theo HIPAA và
Tuân thủ GDPR.
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3.2

Cảnh báo và Thận trọng

3.2.1 Cảnh báo
KHÔNG SỬ DỤNG CS System 3 TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ HIỂU
HƯỚNG DẪN NÀY.
Không sử dụng thiết bị nếu quý vị có đeo ICD hoặc máy tạo nhịp tim
hoặc nếu quý vị đang mang thai hoặc cho con bú. Thiết bị này chưa
được thử nghiệm và không dành cho phụ nữ đang mang thai và cho
con bú, những người đang đeo máy điều hòa nhịp tim hoặc ICD
KHÔNG điều chỉnh thuốc hay trì hoãn chăm sóc y tế dựa trên kết quả
đo của thiết bị này. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Để giảm nguy cơ ngạt thở, hãy để thiết bị tránh xa trẻ em và vật nuôi
Để tránh nguy cơ bị điện giật, phải ngắt nguồn điện khỏi ổ cắm trong
khi vệ sinh thiết bị.
Thiết bị liên lạc di động dùng sóng vô tuyến (RF) (bao gồm các thiết bị
ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten ngoài) không được sử dụng gần
bất kỳ bộ phận nào của thiết bị này trong phạm vi 30 cm (12 inch), bao
gồm cả cáp do nhà sản xuất chỉ định. Nếu không, thiết bị này có thể bị
suy giảm hiệu suất.
Để tránh nguy cơ bị điện giật, chỉ sử dụng bộ sạc đi kèm.
Thiết bị này có thể gây nhiễu sóng vô tuyến hoặc làm gián đoạn hoạt
động của thiết bị gần đó. Có thể cần thực hiện các biện pháp khắc
phục, chẳng hạn như sử dụng CS System 3 ở một địa điểm khác.
Việc sử dụng các phụ kiện, bộ chuyển đổi và cáp khác với loại phụ
kiện được nhà sản xuất thiết bị này chỉ định hoặc cung cấp có thể làm
tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn nhiễm điện từ của thiết
bị và dẫn đến hoạt động không đúng.
Không an toàn trong môi trường chụp cộng hưởng từ: Không nên
mang thiết bị vào phòng chụp MRI
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3.2.2 Thận trọng
Dây đồng hồ quá lỏng hoặc quá chặt có thể ảnh hưởng đến kết quả đo.
Mọi biến cố bất lợi xảy ra liên quan đến thiết bị phải được báo cáo cho
CardiacSense Ltd.
Khi hết thời hạn sử dụng, đồng hồ có pin phải được thải bỏ theo luật địa
phương và mã địa phương liên quan đến thiết bị điện và điện tử. Không
bỏ vào thùng rác thông thường.
Trước khi ghép nối đồng hồ với điện thoại thông minh, hãy đảm bảo
ngày giờ trên điện thoại của quý vị là chính xác.
Các thay đổi hoặc sửa đổi không được CardiacSense Ltd. phê duyệt rõ
ràng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và hiệu quả của hệ thống và làm
mất hiệu lực bảo hành của hệ thống.
Không thao tác khi màn hình, dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu bị hỏng,
hãy để kỹ thuật viên dịch vụ có chuyên môn thay dây hoặc phích cắm.
Không sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch đồng hồ và đế sạc.

Không sử dụng thiết bị nếu bao bì bị hỏng.
Không sử dụng thiết bị ngoài các điều kiện môi trường đã quy định.
Nếu quá trình đo bị gián đoạn do có cuộc gọi đến, hãy khởi động lại ứng
dụng sau khi cuộc gọi kết thúc.
Nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng bệnh của mình, hãy nhập
"Không biết". Thông tin y tế nhập sai sẽ xuất hiện trên báo cáo và có thể
dẫn đến bác sĩ của quý vị sẽ đưa ra chẩn đoán sai.
Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ dấu hiệu phát ban da hoặc bất kỳ kích ứng
nào đang tiến triển xung quanh dây đeo đồng hồ, hãy tháo đồng hồ ra
khỏi cổ tay ngay lập tức và thông báo cho bác sĩ và/hoặc nhân viên y tế.
Nhiệt độ da thấp, lưu lượng máu chậm hoặc cử động mạnh có thể dẫn
đến kết quả đo sai hoặc không ra kết quả. Trong những trường hợp như
vậy, hãy tháo đồng hồ ra, làm ấm tay rồi đeo lại.
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho một bệnh nhân. Không nên
cho bất kỳ ai khác ngoài quý vị sử dụng thiết bị.
Để tránh gây thiệt hại cho CS Watch 3, việc sửa chữa và bảo trì chỉ nên
được thực hiện bởi nhân viên có thẩm quyền.
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Việc sử dụng CS System 3 cho các mục đích ngoài ý muốn có thể dẫn
đến kết quả không chính xác và diễn giải sai về mặt lâm sàng
Xác nhận rằng quý vị đã chọn đúng quốc gia cư trú, vì đây là điều kiện
bắt buộc để tuân thủ các yêu cầu quy định của địa phương và để nhận
các bản phát hành tính năng mới. Không thể thay đổi quốc gia cư trú
của quý vị nếu không có sự trợ giúp của bộ phận hỗ trợ khách hàng.
Để giảm nguy cơ đo sai, hãy giữ cho cảm biến của thiết bị sạch bụi bẩn
hoặc dầu mỡ
Không sử dụng thiết bị để chẩn đoán các bệnh lý. Tất cả các diễn giải
phải được chuyên gia y tế xem xét để đưa ra quyết định lâm sàng
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4

Hiểu rõ CS System 3

4.1

Nội dung gói
1
2

3

4
5

6

Hình 4-1. Thành phần gói

* Chỉ một loại đế sạc được cung cấp (mục 2 hoặc mục 3)
Mục

Mô tả

1.

CS Watch 3

2.

Đế sạc với cáp USB-C sang USB-A

3.

Đế sạc với nguồn điện

4.

Dây đeo dài có thể thay thế

5.

Hướng dẫn nhanh

6.

Giấy chứng nhận bảo hành
Không sử dụng thiết bị nếu bao bì bị hỏng.
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4.1.1 CS Watch 3
Nhìn vào đồng hồ để xác định các nút điều khiển vật lý:

Hình 4-2. Mặt trước và mặt sau

A

Màn hình

B

SpO2 và cảm biến Huyết áp (để sử dụng trong các phiên bản sau
này)

C

Màn hình đồng hồ và nút bật/tắt (bật/tắt đồng hồ: nhấn trong 3 giây;
bật/tắt màn hình: nhấn trong giây lát)

D

Nhiệt kế (để sử dụng trong các phiên bản sau này)

E

Cảm biến ECG được sử dụng để đo điện tâm đồ thời gian thực
(bằng cách đặt ngón tay lên và giữ im trong khi thực hiện đo ECG)

F

Cảm biến ECG (thực hiện các phép đo khác nhau thông qua tiếp
xúc với da)

G

Các điểm tiếp xúc để sạc đồng hồ trong đế sạc

H

Cảm biến PPG

I

Số sê-ri, được sử dụng để ghép nối và nhận dạng đồng hồ với điện
thoại

4.1.2 Đế sạc
Đế sạc được sử dụng để sạc đồng hồ. Nó có bốn chân cắm pogo mạ vàng để
sạc đồng hồ và có thể được cung cấp với một trong hai cấu hình sau:
•

Đế sạc nối với nguồn điện lưới.

•

Đế sạc dùng cáp USB-C sang USB-A, được sử dụng với bộ chuyển đổi
USB tiêu chuẩn, được đánh dấu CE.
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4.2

Sạc đồng hồ
CS Watch 3 có pin sạc tích hợp và được sạc bằng cách đặt đồng hồ vào đế
sạc.
Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy sạc đầy đồng hồ cho đến khi đồng hồ đạt
100%.

Cảnh báo
Để tránh nguy cơ bị điện giật, chỉ sử dụng bộ sạc đi kèm.
1. Cắm bộ sạc đế vào ổ cắm điện.
2. Đặt đồng hồ vào đế sạc, để 4 điểm tiếp xúc màu vàng trên lưng đồng
hồ khớp với 4 chân pogo màu vàng trong đế sạc. Đế sạc có nam châm
giúp định vị đồng hồ một cách chính xác.

Hình 4-3. Màn hình đồng hồ khi đang sạc

Trong khi sạc, các cảm biến bị tắt và màn hình hiển thị mức pin hiện tại.
•

Thời gian sạc (từ khi pin cạn đến khi sạc đầy) là khoảng 2 giờ.

•

Trong các điều kiện thông thường, pin được sạc đầy có thể sử dụng liên
tục lên đến 2 ngày (48 giờ).

Khi đèn báo pin yếu bật sáng, hãy sạc pin.

Pin
yếu

Hình 4-4. Màn hình báo pin yếu

Khi pin chỉ còn 10%, màn hình đồng hồ sẽ tắt và đồng hồ sẽ chuyển sang chế
độ ngủ sâu.
Trong trường hợp pin bị giảm hiệu suất, vui lòng liên hệ với CardiacSense
hoặc nhà phân phối tại địa phương.

Lưu ý
Pin nên được sạc ít nhất 3 tháng một lần, ngay cả khi không sử dụng.

16

4.3

BẬT và TẮT đồng hồ
Nhấn nút BẬT / TẮT đồng hồ trong 2–3 giây (dùng nút này để Bật và Tắt màn
hình bằng cách nhấn nhanh).

Hình 4-5. Nút BẬT/TẮT đồng hồ

Đồng hồ rung lên trong giây lát và màn hình sẽ bật.

Hình 4-6. Mặt đồng hồ

Hai đèn LED màu xanh lá cây trên mặt sau đồng hồ bật sáng, cho biết rằng
các cảm biến PPG hoạt động bình thường.

Hình 4-7. Đèn LED của đồng hồ
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5

Chuẩn bị CS System 3

5.1

Sạc CS Watch 3
Pin CS Watch 3 phải được sạc trước khi sử dụng lần đầu tiên.
Để sạc đồng hồ, hãy xem mục Sạc đồng hồ trong phần 4.2.

5.2

Cài đặt ứng dụng CS3 Mobile
Ứng dụng CS3 Mobile là một phần thiết yếu của CS System 3.
1. Cài đặt ứng dụng CS3 Mobile trên điện thoại theo một trong hai cách sau:

 Quét mã QR này

, cũng được in trên QSG đi kèm.

 Trên điện thoại, hãy truy cập Cửa hàng Play (Play Store) (điện thoại
chạy Android) hoặc App Store (dành cho iPhone), tìm kiếm ứng dụng
CardiacSense

và cài đặt ứng dụng.

2. Chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được hiển thị trong quá
trình cài đặt để cho phép ứng dụng hoạt động bình thường.
3. Bật Vị trí và Bluetooth trên điện thoại.

5.3

Thiết lập tài khoản
Tài khoản của quý vị trong ứng dụng CS3 Mobile với thông tin cá nhân cần
thiết để nhận kết quả được cá nhân hóa từ Hệ thống CS3. Thông tin cá nhân
của quý vị được xử lý theo HIPAA - và Tuân thủ GDPR.
Hầu hết thông tin cá nhân và thông tin y tế đã nhập ở giai đoạn này đều có
thể thay đổi được sau đó (xem Chương 9, Thay đổi Thông tin tài khoản).
Tạo tài khoản mới và ghép nối đồng hồ với điện thoại thông minh là một quy
trình gồm 6 bước được hướng dẫn bởi thuật sĩ, bao gồm:
1. Đăng ký.
2. Tạo tài khoản mới.
3. Nhập thông tin cá nhân.
4. Nhập thông tin y tế.
5. Thiết lập các tùy chọn và đồng ý các điều khoản.
6. Ghép nối đồng hồ.
Thanh tiến trình được hiển thị ở cuối màn hình trong suốt quá trình cho biết
các bước đã thực hiện và bước hiện tại. Tên bước được hiển thị ở trên đầu
màn hình.
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Hình 5-1. Các bước thiết lập tài khoản
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5.3.1 Bước 1: Đăng ký
1. Để đăng ký, hãy mở ứng dụng CS3 Mobile.
Ứng dụng sẽ mở ra với một màn hình khởi động, sau đó là màn hình lựa
chọn ngôn ngữ.

Hình 5-2. Màn hình khởi động và màn hình ngôn ngữ

2. Chọn ngôn ngữ của quý vị cho giao diện ứng dụng từ danh sách cho
trước.

Hình 5-3. Màn hình lựa chọn ngôn ngữ

3. Chạm vào Lưu. Màn hình Đăng nhập xuất hiện.
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Hình 5-4. Tạo màn hình tài khoản mới

4. Chạm vào Tạo tài khoản mới.

21

5.3.2 Bước 2: Tạo Tài khoản mới
Trong bước này, quý vị tạo tài khoản CardiacSense của mình gồm có địa chỉ
email và mật khẩu.

Lưu ý
Địa chỉ email quý vị nhập ở đây là một trong số những thông tin nhận
dạng của quý vị và không thể thay đổi sau khi hoàn tất quá trình Đăng
nhập.
1. Nhập Địa chỉ email của quý vị. Địa chỉ này được sử dụng để đăng nhập
vào ứng dụng và được CardiacSense sử dụng để gửi cho quý vị những
thông tin quan trọng.
2. Nhấn vào mũi tên xuống bên cạnh Quy định về mật khẩu để hiển thị các
quy tắc đặt mật khẩu cho ứng dụng.

Hình 5-5. Màn hình Email và Mật khẩu

Địa chỉ email hoặc mật khẩu không hợp lệ được biểu thị bằng một hình
chữ nhật hoặc thông báo màu đỏ.
3. Nhập một Mật khẩu. Nếu được yêu cầu, hãy nhấn vào biểu tượng con mắt
để thay thế các dấu hoa thị bằng các ký tự có thể nhìn thấy để xác minh
mật khẩu mà quý vị muốn đặt.

Lưu ý
Nếu quý vị nhập sai địa chỉ email hoặc mật khẩu hơn năm lần liên tiếp,
hệ thống sẽ khóa màn hình đăng nhập trong 15 phút.
Khi cả địa chỉ email và mật khẩu được nhập chính xác, phím “Tiếp theo”
sẽ hoạt động.
4. Nhấn phím Tiếp theo.
Quý vị sẽ nhận được một email từ CardiacSense yêu cầu xác minh địa chỉ
email và kích hoạt tài khoản.

Lưu ý
Quý vị phải kích hoạt tài khoản của mình trong vòng 24 giờ; nếu
không, quý vị sẽ cần phải thực hiện lại quá trình đăng ký.
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Hình 5-6. Xác thực Email

Để xác minh email và kích hoạt tài khoản:
1. Mở hộp thư đến và mở thư được gửi từ địa chỉ thư của CardiacSense.

Hình 5-7. Kích hoạt tài khoản email

Nếu quý vị không nhận được email, hãy kiểm tra trên ứng dụng CS3
Mobile xem địa chỉ email của quý vị có chính xác không và nhấn Gửi lại
email.
2. Nhấn Kích hoạt tài khoản của tôi. Thông báo Xin chúc mừng! Hiện lên cho
biết tài khoản của quý vị đã được kích hoạt.
3. Quay lại ứng dụng CS3 Mobile và nhấn Tiếp tục để đăng nhập.
4. Nhập thông tin đăng nhập (Địa chỉ email và Mật khẩu) để đăng nhập tài
khoản của quý vị.
5. Nhấn Tiếp theo để tiếp tục bước kế tiếp (Bước 2: Thông tin cá nhân).
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5.3.3 Bước 3: Nhập Thông tin cá nhân
Trong bước này, quý vị được yêu cầu nhập thông tin cá nhân của mình, đây
là điều kiện cần thiết để các thuật toán CardiacSense cung cấp kết quả chính
xác và cá nhân hóa các báo cáo với số ID của quý vị.
1. Nhập họ và tên của quý vị.
2. Nhập số ID của quý vị.

Hình 5-8. Màn hình thông tin cá nhân

3. Nhấn vào biểu tượng lịch để chọn ngày sinh. Một màn hình xác nhận xuất
hiện, hiển thị tuổi của quý vị. Nhấn vào Có để xác nhận tuổi của quý vị

Lưu ý
Hãy chú ý đến các đơn vị đo lường đã chọn khi nhập cân nặng (kg/lb)
và chiều cao (cm/ft) của quý vị.
4. Nhập cân nặng, chiều cao và chọn giới tính sinh học của quý vị.

Lưu ý
Cân nặng của quý vị có thể được cập nhật sau này (xem phần 9.3).
5. Nhập quốc gia cư trú của quý vị bằng tính năng tự động điền.

Thận trọng
Xác nhận rằng quý vị đã chọn đúng quốc gia cư trú, vì đây là điều kiện
bắt buộc để tuân thủ các yêu cầu quy định của địa phương và để nhận
các bản phát hành tính năng mới. Không thể thay đổi quốc gia cư trú
của quý vị nếu không có sự trợ giúp của bộ phận hỗ trợ khách hàng.
6. Sau khi tất cả các trường đã được điền, hãy nhấn Tiếp theo để chuyển
sang bước kế tiếp (Bước 3: Thông tin y tế).
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5.3.4 Bước 4: Nhập Thông tin y tế
Trong bước này, quý vị được yêu cầu cho biết tình trạng bệnh tật của mình.
Quan trọng là thông tin khai báo cần phải chính xác nhất có thể và nếu quý vị
không chắc chắn, hãy chọn “Không biết”.

Thận trọng
Nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng bệnh của mình, hãy nhập
"Không biết". Thông tin y tế nhập sai sẽ xuất hiện trên báo cáo và có
thể dẫn đến bác sĩ của quý vị sẽ đưa ra chẩn đoán sai.
Ứng dụng hiển thị lần lượt từng bệnh trạng và cho biết diễn tiến của bệnh
(Sau đây là ví dụ 1 trong số 12 bệnh trạng).

Hình 5-9. Màn hình thông tin y tế

1. Chọn trạng thái sức khỏe hiện tại của quý vị cho các bệnh trạng được hiển
thị.
Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, hãy xem lại câu trả lời của quý vị và
nhấp vào câu trả lời để chỉnh sửa nếu cần.
Câu hỏi được hiển thị lại và quý vị có thể chọn một câu trả lời khác.
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Hình 5-10. Thay đổi một bệnh trạng

2. Sau khi điền tất cả các bệnh trạng, hãy nhấn Tiếp theo để đặt ngưỡng giới
hạn cho các thông số sức khỏe đã đo và được nhập thủ công.
Ngưỡng giới hạn được đặt sẵn là các giá trị mặc định ảnh hưởng đến
thông báo. Trước khi thay đổi các ngưỡng giới hạn, hãy tham khảo ý kiến
bác sĩ.

Hình 5-11. Đặt ngưỡng giới hạn

Lưu ý
Các thông số y tế có ngưỡng mặc định. Để tiếp tục mà không thay đổi
ngưỡng mặc định, hãy nhấn Tiếp theo.
Các ngưỡng này có thể được cập nhật sau đó (xem phần 2).
3. Nhấn vào thông số y tế để đặt ngưỡng giới hạn.
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4. Kéo các núm tròn hoặc nhập giá trị để đặt ngưỡng giới hạn trên và
ngưỡng giới hạn dưới (nhấn Phục hồi mặc định để trở về giá trị mặc định
của ứng dụng).
5. Nhấn Lưu để lưu thay đổi và tiếp tục đến thông số y tế tiếp theo.
6. Sau khi tất cả các bệnh trạng đã được điền hết và các ngưỡng giới hạn đã
được đặt xong, hãy nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước tiếp theo (Bước
4: Tùy chọn và Điều khoản).).
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5.3.5 Bước 5: Đặt Tùy chọn và Điều khoản
Trong bước này, quý vị sẽ được hỏi liệu quý vị có cho phép CardiacSense sử
dụng dữ liệu của mình cho mục đích nghiên cứu (tùy chọn) cũng như chấp
nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm (bắt buộc) hay không.

Hình 5-12. Tùy chọn và điều khoản

1. Chọn xem có cho phép CardiacSense sử dụng dữ liệu của quý vị cho mục
đích nghiên cứu hay không.
Dữ liệu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu được ẩn danh và mọi
thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Dữ
liệu chỉ được sử dụng để cải thiện các thuật toán CardiacSense nhằm
mang lại lợi ích cho việc quản lý sức khỏe của người dùng.
2. Đánh dấu vào hộp kiểm Điều khoản và điều kiện (bắt buộc).
Xem thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của quý vị cho mục đích
nghiên cứu cũng như các điều khoản và điều kiện bằng cách nhấp vào Thông
tin chi tiết và Đọc các điều khoản & điều kiện, tương ứng.
CardiacSense sẽ thông báo cho quý vị nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương
lai đối với chính sách quyền riêng tư và yêu cầu quý vị đồng ý với các điều
khoản đã sửa đổi.
3. Sau khi kiểm tra các Điều khoản và điều kiện, hãy chạm vào Tiếp theo để
chuyển sang bước tiếp theo (Bước 5: Ghép nối đồng hồ)).
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5.3.6 Bước 6: Ghép nối Đồng hồ
Đồng hồ và điện thoại phải được ghép nối để hoạt động cùng nhau. Sau khi
được ghép nối, chúng chỉ có thể hoạt động với nhau.
Thao tác này chỉ cần thực hiện một lần.
Có thể thực hiện hủy ghép nối đồng hồ và ứng dụng từ menu cài đặt trong
ứng dụng (xem hướng dẫn trong phần Thay đổi ID Đồng hồ) và bằng cách
nhấn vào Đặt lại đồng hồ trong Khôi phục cài đặt gốc (được mô tả trong
phần 11.2).

Thận trọng
Trước khi ghép nối với đồng hồ, hãy đảm bảo ngày và giờ trên điện
thoại của quý vị là chính xác.
1. Đảm bảo rằng Bluetooth và vị trí đã được bật trên điện thoại và đặt đồng
hồ và điện thoại của quý vị cách nhau không quá 4m (13 feet).
2. Bật đồng hồ bằng cách nhấn nút BẬT/TẮT trong 2-3 giây.
Đồng hồ rung lên trong giây lát và màn hình sẽ bật.

Hình 5-13. Bật đồng hồ

3. Nhấn Quét tìm đồng hồ.
Đồng hồ hiển thị màn hình đồng bộ hóa với số sê-ri của đồng hồ.

Hình 5-14. Xem màn hình đồng bộ hóa
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Điện thoại của quý vị sẽ tìm kiếm các thiết bị phát Bluetooth trong phạm vi
xung quanh và hiển thị danh sách đồng hồ tìm được.

Hình 5-15. Chọn đồng hồ

4. Khi được tìm thấy, hãy nhấn vào Ghép nối bên cạnh số sê-ri của đồng hồ.
Nếu đồng hồ của quý vị không có tên trong danh sách, hãy nhấn Làm mới
danh sách cho điện thoại để tiếp tục tìm kiếm các thiết bị khác.
5. Nhấn vào dấu hiệu phê duyệt ✓ màu xanh lam trên đồng hồ trong vòng 1
phút để kết thúc quá trình ghép nối.

Hình 5-16. Xác nhận ghép nối trên đồng hồ

Nếu đồng hồ không phản hồi trong vòng 1 phút, hãy thực hiện một trong
các thao tác sau trên màn hình tiếp theo:
 Nhấn Gửi lại yêu cầu.
 Nhấn Tìm kiếm đồng hồ để quay lại danh sách đồng hồ.
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Sau khi kết nối thành công, một thông báo sẽ được hiển thị trên ứng dụng.

Hình 5-17. Đồng hồ được ghép nối với điện thoại thông minh.

Hình 5-18. Đồng hồ đã ghép nối với một điện thoại thông minh.

Lưu ý
Để tiết kiệm pin, màn hình sẽ tự động tắt sau 3 giây. Để bật lại, hãy
nhấn nút BẬT/TẮT đồng hồ hoặc xoay cổ tay hướng đồng hồ về phía
mình để xem mặt đồng hồ.
Màn hình đồng hồ tự động bật trong trường hợp phát hiện tình trạng
rung nhĩ.
Ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình chính (thẻ Bảng điều khiển).

Lưu ý
Màn hình ứng dụng hiển thị theo chiều ngang.
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5.4

Màn hình ứng dụng Mobile
Màn hình ứng dụng CS3 Mobile bao gồm một biểu tượng menu
phần 6.3.2) và hai thẻ màn hình.

(xem

Hình 5-19. Màn hình chính (Thẻ Bảng điều khiển)

•

Thẻ Bảng điều khiển – hiển thị thông báo, Nhịp Mạch đo được hoặc các
thông tin y tế được nhập thủ công từ các thiết bị đo Nhịp Mạch bên ngoài
(xem chi tiết tại phần 6.3.1).
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5.5

Đeo đồng hồ
Khi đồng hồ đã được sạc đầy, hãy đeo trên cổ tay trái hoặc phải, ngay phía
trên xương cổ tay, vùng da không có vết thương hở.
Siết dây đeo để đồng hồ tiếp xúc hoàn toàn với da và tạo cảm giác thoải mái.
Không nên siết quá chặt dây đeo đồng hồ.
Dây đồng hồ quá lỏng hoặc quá chặt có thể ảnh hưởng đến kết quả đo.
Khi CS Watch 3 đã ghép nối với điện thoại, đồng hồ sẽ bắt đầu theo dõi Nhịp
Mạch của quý vị. Quý vị có thể đóng ứng dụng; đồng hồ vẫn tiếp tục theo dõi
Nhịp Mạch của quý vị ngay cả khi ứng dụng CS3 Mobile đã đóng.
Nhiệt độ da thấp, lưu lượng máu chậm hoặc di chuyển quá nhiều có
thể dẫn đến kết quả đo sai hoặc không ra kết quả. Trong những
trường hợp như vậy, hãy tháo đồng hồ ra, làm ấm tay rồi đeo lại.
CS Watch 3 thuộc loại IP-67, có nghĩa là quý vị có thể sử dụng đồng hồ này
khi luyện tập thể thao, khi trời mưa và khi rửa tay hoặc tắm gội.

Lưu ý
Nên tắt đồng hồ khi không sử dụng.
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5.6

Thay dây đeo đồng hồ
Nếu dây đeo đồng hồ CS Watch 3 quá ngắn, hãy thay bằng dây đeo dài hơn
được cung cấp cùng với CS System 3 (xem mục 4 Hình 4-1).

Để tháo dây đeo:
1. Lật ngược đồng hồ để xem mặt sau.

Hình 5-20. Mặt sau đồng hồ

2. Trượt chốt cài lò xo nhỏ màu bạc vào trong.

Hình 5-21. Chốt cài lò xo màu bạc trên dây đeo

3. Trong lúc ấn (lò xo bị nén), nhẹ nhàng xoay dây đeo quanh phần đầu cố
định.

Hình 5-22. Xoay dây đeo

4. Tháo dây đeo.

Hình 5-23. Dây đeo đồng hồ đã được tháo

Để lắp dây đeo thay thế:
1. Cắm phần đầu trên của chốt cài vào lỗ nhỏ trên khung lắp/vấu đeo dây
đồng hồ, như trên hình Hình 5-22.
2. Trượt chốt cài lò xo màu bạc nhỏ vào trong (như trên hình Hình 5-21) và
trong lúc ấn (lò xo bị nén), nhẹ nhàng xoay dây đeo vào vị trí, quanh phần
đầu cố định (xem Hình 5-22).
3. Cắm đầu chốt cài màu bạc vào lỗ nhỏ còn lại trên khung lắp/ vấu đeo dây
đồng hồ. Có thể nghe thấy tiếng tách khi đầu chốt cài khớp vào lỗ. Nhẹ
nhàng đẩy hoặc kéo dây đeo để nghe tiếng tách và đảm bảo rằng dây đeo
đã được lắp chắc chắn vào đồng hồ.
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6

Sử dụng CS System 3
CS System 3 hoạt động tốt nhất khi CS Watch 3 được đeo trên tay quý vị và
ở gần điện thoại đã ghép nối.

6.1

Màn hình đồng hồ
Màn hình mặc định của đồng hồ hiển thị thời gian, ngày tháng, tình trạng pin
của đồng hồ và trạng thái Bluetooth.
Để điều hướng qua các màn hình hiển thị của đồng hồ, hãy vuốt sang trái để
chuyển sang màn hình tiếp theo.
Trong khi sử dụng, các biểu tượng sau có thể xuất hiện trên màn hình đồng
hồ.
Thông
báoThông
báo
Tình trạng
pinTình trạng
pin

Ngày
tháng
Ngày
tháng

Trạng thái
đồng
hồTrạng thái
đồng hồ
Hình 6-1. Mặt đồng hồ

Các biểu tượng cũng được liệt kê trong ứng dụng CS3 Mobile (xem phần
6.4.2).
Khi phát hiện rung nhĩ:

6.1.1.1 Đầy

25%

CS System 3 có thể phát hiện các tình trạng
rung nhĩ.
Khi một đợt rung nhĩ bắt đầu (bộc phát) và kết
thúc (chấm dứt), đồng hồ sẽ rung.
Quý vị rất nên thông báo cho bác sĩ biết đồng
hồ CardiacSense của quý vị đã phát hiện tình
trạng rối loạn nhịp tim do rung nhĩ.
10% Tình trạng pin:
Khi pin còn 40%, quý vị nên sạc đồng hồ.
Khi pin còn 10%, đồng hồ cần phải được sạc.
Khi pin còn 5%, màn hình đồng hồ sẽ tắt và
đồng hồ sẽ chuyển sang chế độ ngủ sâu.
Trạng thái Bluetooth: lỗi phần cứng/ đã kết
nối/ngắt kết nối.
Chế độ máy bay (xem phần 6.1.1).
Tình trạng bộ nhớ:
thấp / rất thấp / không ghi
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6.1.1 Nhịp Mạch
Từ màn hình chính, vuốt sang phải sẽ hiển thị màn hình kết quả đo Nhịp
Mạch theo thời gian thực.

Hình 6-2. Nhịp Mạch

6.1.2 Hoạt động thể chất
Hoạt động thể chất được theo dõi tự động trong thời gian thực nhờ Hệ thống
CS System 3. CS Watch 3 thể hiện số bước chân đã đi được và số lượng
calo đã được đốt cháy. Tất cả các số đo hoạt động thể chất được đặt lại về
không vào lúc nửa đêm mỗi đêm.

Hình 6-3. Hoạt động thể chất

6.1.3 Cài đặt
Vuốt sang màn hình cài đặt sẽ hiển thị số sê-ri của CS Watch 3. Hình ảnh bên
dưới là công tắc trượt để chuyển từ chế độ Bluetooth sang chế độ Máy bay,
ngắt kết nối đồng hồ khỏi ứng dụng CS3 Mobile.

Hình 6-4. Chế độ Máy bay

Khi ở chế độ Máy bay, đồng hồ vẫn tiếp tục theo dõi nhịp tim, nhưng kết quả
đo được chỉ lưu trong đồng hồ chứ không được chuyển sang ứng dụng.
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6.1.4 Khôi phục cài đặt gốc
Vuốt sang màn hình Khôi phục cài đặt gốc sẽ hiển thị nút Xác nhận.

Hình 6-5. Khôi phục cài đặt gốc

Nhấn vào dấu kiểm sẽ xóa bộ nhớ trong của đồng hồ và xóa các dữ liệu ghép
nối với ứng dụng. Nó không đưa chương trình điều hành của đồng hồ về
phiên bản gốc hay phiên bản trước đó.
Để biết chi tiết cách đặt đồng hồ về cài đặt gốc, hãy xem phần 11.2.

6.2

Theo dõi liên tục
Khi đồng hồ được đeo trên tay và được bật, nó sẽ liên tục theo dõi Nhịp Mạch
của quý vị. Vuốt màn hình sang phải để xem Nhịp Mạch đo được.

Hình 6-6. Nhịp Mạch

Khi phát hiện tình trạng rung nhĩ, thông báo AF (rung nhĩ) sẽ được hiển thị
trên màn hình của đồng hồ,

Hình 6-7. Thông báo AF

Nên thực hiện đo điện tâm đồ (xem hướng dẫn ở Chương 7.)
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Hình 6-8. Đo điện tâm đồ
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6.3

Màn hình ứng dụng
Khi mở ứng dụng CS3 Mobile, màn hình Chính sẽ xuất hiện. Không cần phải
đăng nhập.

Hình 6-9. Màn hình Chính (thẻ bảng điều khiển)

6.3.1 Thẻ Bảng điều khiển
Thẻ Bảng điều khiển là màn hình chính của ứng dụng. Màn hình sẽ hiển thị
hoạt động thể chất được đo theo thời gian thực, Thông báo (nếu có), Nhịp
Mạch đo được theo thời gian thực và các thông số y tế khác đã đo được hoặc
đã nhập thủ công.

Lưu ý
Các ô có dấu "+" là các ô phải nhập giá trị bằng cách thủ công. Tất cả
các giá trị khác được cập nhật theo kết quả đo bằng đồng hồ.
•

Các giá trị Huyết áp, SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) và Đường huyết sẽ
được người dùng nhập thủ công và được điều chỉnh về không vào nửa
đêm (xem chi tiết trong phần 6.4.2).

•

Giá trị Cân nặng được nhập thủ công khi thiết lập tài khoản và được hiển
thị theo ngày nhập cuối cùng (không bị đặt lại về không).
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6.3.2 Menu Chính
Nhấn vào biểu tượng menu
ở góc trên bên trái màn hình sẽ mở ra một
menu danh sách các tùy chọn menu có sẵn.

Hình 6-10. Menu

Lưu ý
Để truy cập Hồ sơ của tôi, quý vị phải đăng nhập vào ứng dụng (Chi
tiết được giải thích ở Chương 9, Thay đổi Thông tin tài khoản).
•

Bảng điều khiển – quay lại màn hình Bảng điều khiển.

•

Hồ sơ của tôi – cho phép thay đổi ID của đồng hồ, thông tin cá nhân và
thông tin y tế của quý vị, đặt lại các ngưỡng giới hạn và mật khẩu cũng
như truy cập mẫu chấp thuận các tùy chọn và điều khoản (xem Chương
9).

Hình 6-11. Hồ sơ của tôi
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•

Cài đặt – cho phép thay đổi các cài đặt liên quan đến ứng dụng như ngôn
ngữ giao diện ứng dụng và đơn vị đo. (Để biết thông tin chi tiết, xem
Chương 9, Thay đổi Thông tin tài khoản.)

Hình 6-12. Cài đặt

•

Báo cáo hàng tháng – dùng để yêu cầu báo cáo lịch sử 30 ngày kể từ
ngày đã chọn (xem chi tiết trong phần 8.2).
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6.4

Dữ liệu được phát hiện và đo lường
Thẻ Bảng điều khiển hiển thị các thông báo và thông số y tế.

6.4.1 Thông báo
Khi phát hiện tình trạng rung nhĩ, hoặc nếu bất kỳ thông số y tế nào (ví dụ:
Nhịp Mạch) vượt quá giới hạn đã cài đặt, giá trị đó sẽ được hiển thị bằng màu
đỏ với đường viền đỏ.

Hình 6-13. Thông báo

6.4.2 Thêm Dữ liệu đo từ bên ngoài
Dữ liệu y tế không đo được bằng CS Watch 3 có thể được nhập thủ công vào
Bảng điều khiển trên ứng dụng CS3 Mobile.

Lưu ý
Cần có kết nối internet để thêm dữ liệu y tế đo được từ bên ngoài vào
ứng dụng CS3 Mobile.

Hình 6-14. Thêm dữ liệu đo được từ bên ngoài

Lưu ý
Giá trị được thêm vào bao gồm cả thời gian khi giá trị được thêm vào
trong ngày và được cài đặt về không vào lúc nửa đêm mỗi ngày, ngoại
trừ cân nặng.
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Để nhập giá trị bằng cách thủ công:
1. Mở ứng dụng CS3 Mobile trên thẻ Bảng điều khiển.
2. Nhấn vào biểu tượng “+” nằm ở góc dưới bên phải của ô liên quan.
Cửa sổ cập nhật giá trị sẽ xuất hiện.

Hình 6-15. Cập nhật các giá trị đo được từ bên ngoài

3. Nhập giá trị đo hoặc sử dụng các mũi tên để thay đổi giá trị.
4. Nhấn vào nút Cập nhật để lưu các thay đổi.
Màn hình sẽ quay lại màn hình bảng điều khiển.

Cảnh báo
KHÔNG điều chỉnh thuốc hay trì hoãn chăm sóc y tế dựa trên kết quả
đo của thiết bị này. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
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7

Thực hiện đo Điện tâm đồ
Phép đo điện tâm đồ có thể được khởi chạy bất kỳ lúc nào bằng đồng hồ
hoặc khi đồng hồ và ứng dụng thông báo phát hiện rung nhĩ.

Hình 7-1. Thông báo rung nhĩ

Khi cảm biến PPG của đồng hồ phát hiện tình trạng rung nhĩ, CS Watch 3 sẽ
hiển thị thông báo AF, tiếp theo đó là màn hình hướng dẫn Đặt ngón tay lên
cảm biến ECG. Ứng dụng sẽ hiển thị thẻ Dữ liệu thời gian thực với hướng dẫn
tương tự.

Hình 7-2. Hướng dẫn đo rung nhĩ trong điện tâm đồ

Lưu ý
Để thực hiện đo điện tâm đồ không cần đăng nhập vào ứng dụng
nhưng cần phải có kết nối Bluetooth giữa CS Watch 3 và điện thoại
được ghép nối.

Lưu ý
Đảm bảo cổ tay của quý vị không có mồ hôi hoặc không ẩm ướt khi
thực hiện đo điện tâm đồ, nếu không, có thể sẽ không cho ra kết quả
đo.

Lưu ý
Màn hình cảm ứng của đồng hồ bị tắt trong quá trình đo điện tâm đồ.

Phép đo điện tâm đồ chỉ hoạt động nếu đồng hồ đeo trên cổ tay và các ngón
tay của quý vị được đặt trên cảm biến ECG (xem Hình 4-2).
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7.1

Đo điện tâm đồ
Các phép đo điện tâm đồ được lưu dưới dạng Báo cáo sự kiện và có thể
được chia sẻ với nhân viên y tế hoặc bất kỳ ai quý vị chọn.
Một mẫu báo cáo sự kiện được trình bày trong phần 8.1.

Lưu ý
Quá trình đo điện tâm đồ có thể mất đến 5 phút. Hãy ngồi ở tư thế
thẳng và tránh cử động trong khi thực hiện đo điện tâm đồ.
Nếu quá trình đo bị gián đoạn do có cuộc gọi đến, hãy khởi động lại ứng
dụng sau khi cuộc gọi kết thúc.

Để thực hiện đo điện tâm đồ:
1. Trượt sang trái trên mặt đồng hồ cho đến khi đến được màn hình như
dưới đây:

Hình 7-3. Dấu hiệu chữ V để khởi động ECG

2. Chạm vào dấu hiệu chữ V.
3. Đặt ngón tay của quý vị trên cảm biến ECG và giữ chúng trên cảm biến cho
đến khi xuất hiện thông báo “Quý vị có thể bỏ ngón tay” hiển thị trên màn hình
ứng dụng

Hình 7-4. Cảm biến ECG của đồng hồ

Sau khoảng 20 giây thu thập dữ liệu, đồng hồ hiển thị vạch tiến trình màu
xanh lam và ứng dụng CS3 Mobile hiển thị phép đo ECG Nhịp tim (ở phía
trên bên phải là phần trăm tiến trình).
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Hình 7-5. Đo điện tâm đồ (có báo cáo)

Lưu ý
Nếu rút các ngón tay ra trong khi đang đo điện tâm đồ, quá trình đo sẽ
tạm dừng. Đặt các ngón tay lại để tiếp tục. Nếu rút các ngón tay ra
trong hơn 20 giây, quá trình đo điện tâm đồ sẽ kết thúc mà không có
báo cáo.
Khi kết thúc một quá trình đo điện tâm đồ hoàn chỉnh, ứng dụng sẽ hiển thị
thông báo “Đang tạo báo cáo... Quý vị có thể bỏ ngón tay ra”.

Hình 7-6. Đo điện tâm đồ đã kết thúc

4. Rút ngón tay khỏi các cảm biến ECG.
 Nếu không phát hiện thấy rung nhĩ, màn hình ứng dụng và màn hình
đồng hồ sẽ hiển thị như sau.

Hình 7-7. Thông báo hoàn thành điện tâm đồ (Không có rung nhĩ)
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 Nếu phát hiện có rung nhĩ, màn hình ứng dụng và màn hình đồng hồ
sẽ hiển thị như sau.

Hình 7-8. Thông báo hoàn thành điện tâm đồ (Đã phát hiện có rung nhĩ)

Thận trọng
Không sử dụng thiết bị để chẩn đoán các tình trạng liên quan đến y tế.
Tất cả các diễn giải nên được chuyên gia y tế xem xét để đưa ra quyết
định lâm sàng
Dữ liệu đo được sẽ lưu trên điện thoại (đối với người đăng ký Pro, báo
cáo cũng được tải lên ứng dụng CS3 Cloud).
5. Chọn xem quý vị muốn chia sẻ báo cáo hay quay trở lại Bảng điều khiển

Hình 7-9. Chia sẻ Báo cáo

 Nhấn Chia sẻ Báo cáo để chia sẻ báo cáo và chọn ứng dụng để chia
sẻ.

Hình 7-10. Chia sẻ báo cáo điện tâm đồ

Sau khi chia sẻ, màn hình ứng dụng Chính sẽ hiển thị.
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 Nhấn vào Quay lại bảng điều khiển để hủy chia sẻ báo cáo. Một thông
báo hỏi quý vị có muốn rời đi mà không chia sẻ báo cáo hay không sẽ
hiện ra.

Hình 7-11. Rời khỏi mà không chia sẻ báo cáo

7.1.1 Đo điện tâm đồ không thành công
Nếu một phép đo dừng lại giữa chừng, một thông báo sẽ hiển thị trên cả ứng
dụng và đồng hồ yêu cầu thực hiện đo lại.

Hình 7.12. Đo điện tâm đồ không thành công

Không lưu được dữ liệu và không tạo được báo cáo.

48

8

Báo cáo sự kiện và Báo cáo hàng tháng

8.1

Báo cáo sự kiện
Báo cáo sự kiện được lưu dưới dạng tệp PDF trong thư mục /CardiacSense
trong thư mục gốc của bộ nhớ trong của thiết bị:
•

Điện thoại dùng hệ điều hành Android: Tệp của tôi > Bộ nhớ trong >
Android > dữ liệu > com.cardiacsense > tệp> CardiacSense

•

Điện thoại dùng hệ điều hành iOS: Tệp > Trên iPhone của tôi >
cardiacsense

Quy ước đặt tên của các tệp báo cáo là:
Kết quả <DD-MM-YYYY> <Giờ-phút-giây>.pdf.

Báo cáo sự kiện bao gồm các đồ thị đo điện tâm đồ và có thể rất dài.
Thư mục /CardiacSense trong điện thoại của quý vị có thể chứa nhiều báo
cáo. Có thể xóa các báo cáo cũ bằng Trình quản lý tệp.

49

8.2

Báo cáo hàng tháng
Ứng dụng CS3 Cloud tự động tạo báo cáo hàng tháng trong 30 ngày qua
dưới định dạng tệp PDF và được gửi đến email của người dùng vào đầu mỗi
tháng.
Người dùng cũng có thể yêu cầu tạo báo cáo lịch sử 30 ngày từ một ngày đã
chọn. Báo cáo định dạng PDF được gửi đến email của người dùng và có thể
được chia sẻ với bất kỳ người nào mà người dùng chọn. Báo cáo này không
được chia sẻ qua ứng dụng CS3 Mobile.

Để khởi tạo một báo cáo hàng tháng:
1. Nhấn vào biểu tượng menu

ở góc trên bên trái của màn hình.

Hình 8-1. Khởi tạo một báo cáo hàng tháng

2. Chọn Báo cáo hàng tháng.
Màn hình yêu cầu chọn ngày để tạo báo cáo lịch sử 30 ngày được hiển
thị.

Hình 8-2. Chọn ngày cho báo cáo hàng tháng

3. Chọn ngày từ lịch và chạm vào Xác nhận ngày.
Một thông báo xác nhận với các ngày đã chọn sẽ xuất hiện.
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Hình 8-3. Ngày đã chọn cho báo cáo hàng tháng

4. Nhấn vào Gửi yêu cầu để xác nhận ngày và yêu cầu CS System 3 gửi báo
cáo hàng tháng đến email của quý vị. Một báo cáo sẽ được tạo và gửi đến
email của quý vị.

Hình 8-4. Xác nhận một báo cáo hàng tháng được tạo

5. Nhấn OK để đóng thông báo.
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9

Thay đổi Thông tin tài khoản
Quý vị có thể thay đổi thông tin tài khoản của mình để sửa lỗi (ví dụ: ngày
sinh), để phản ánh sự thay đổi của các bệnh trạng hoặc để sửa các cài đặt
nào đó của CS System 3 mà cần phải có mật khẩu.
Để xem hoặc thay đổi thông tin tài khoản, quý vị phải phải đăng nhập vào tài
khoản bằng địa chỉ email và mật khẩu. Nếu quý vị quên mật khẩu tài khoản,
hãy xem phần Error! Reference source not found..

Hình 9-1. Màn hình Đăng nhập

1. Chạm vào biểu tượng Menu.
2. Chọn Hồ sơ của tôi.
3. Đăng nhập vào tài khoản.
Các tùy chọn của menu Hồ sơ của tôi sẽ khả dụng.

Hình 9-2. Menu con của tài khoản
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9.1

Thay đổi ID đồng hồ
Cả CS Watch 3 và ứng dụng CS System 3 đều có một ID duy nhất, và sau khi
được ghép đôi, chúng chỉ có thể hoạt động cùng nhau. Trước khi thay đồng
hồ hoặc điện thoại mới, cần phải xóa đồng hồ cũ khỏi ứng dụng và ghép đôi
đồng hồ mới.
1. Từ menu Hồ sơ của tôi, chọn ID đồng hồ

Hình 9-3. Xóa đồng hồ

2. Nhấn vào Xóa đồng hồ.
3. Nhấn vào Có khi được hỏi “Quý vị có chắc chắn muốn xóa đồng hồ
khỏi tài khoản của mình không”.
Sau khi xóa, ứng dụng sẽ đưa quý vị đến màn hình “Kết nối đồng hồ”
(xem Hình 5-13 trong phần 5.3.6). Ghép đôi thiết bị mới như hướng dẫn
trong Bước 5: Ghép đôi đồng hồ (phần 5.3.6).
Nếu thiết lập lại Đồng hồ về Cài đặt xuất xưởng (xem phần 11.2), đồng hồ
cũng sẽ bị xóa khỏi ứng dụng.
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9.2

Thay đổi Thông tin cá nhân
1. Từ menu Hồ sơ của tôi, chọn Thông tin cá nhân.

Hình 9-4. Màn hình Thông tin cá nhân

2. Nhấn vào bất kỳ ô nào quý vị muốn thay đổi (ngoại trừ địa chỉ email và
quốc gia cư trú).
3. Nhập nội dung muốn thay đổi.
4. Khi hoàn tất, hãy nhấn Lưu để quay lại màn hình Hồ sơ của tôi.

9.3

Thay đổi Thông tin y tế
5. Từ menu Hồ sơ của tôi, chọn Thông tin y tế.

Hình 9-5. Màn hình Thông tin y tế

6. Nhấn vào một giá trị màu xanh lam bất kỳ và chọn một giá trị khác từ danh
sách.
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7. Khi hoàn tất, chạm vào Quay lại để quay lại Hồ sơ của tôi.

9.4

Thay đổi các Ngưỡng giới hạn
1. Từ menu Hồ sơ của tôi, chọn Ngưỡng giới hạn.

Hình 9-6. Màn hình Ngưỡng giới hạn

2. Sửa đổi các ngưỡng nhịp giới hạn trên và dưới.
3. Khi hoàn tất, hãy nhấn Lưu để quay lại Hồ sơ của tôi.
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9.5

Thay đổi Mật khẩu tài khoản
CardiacSense khuyến nghị quý vị nên thay đổi mật khẩu thường xuyên để
tăng cường mức độ bảo mật dữ liệu.
1. Để thay đổi mật khẩu tài khoản:Từ menu Hồ sơ của tôi, chọn Mật
khẩu tài khoản.
2. Nhấn Thay đổi mật khẩu.

Hình 9-7. Thay đổi mật khẩu tài khoản

3. Nhập mật khẩu Hiện tại, mật khẩu Mới (theo chính sách mật khẩu), rồi
nhập lại mật khẩu mới để xác nhận.
4. Nhấn Lưu. Quý vị sẽ thấy một thông báo Mật khẩu của quý vị đã được
thay đổi thành công.
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9.6

Đặt lại Mật khẩu
Nếu quý vị quên mật khẩu, quý vị cần chọn mật khẩu mới.

Để đặt lại mật khẩu:
1. Nhấn Menu và chọn Hồ sơ của tôi.
2. Trong màn hình Đăng nhập, nhấn “Quên mật khẩu?”

Hình 9-8. Đặt lại mật khẩu tài khoản

3. Trong màn hình kế tiếp, gõ địa chỉ email (được CardiacSense sử dụng để
gửi liên kết đặt lại mật khẩu cho quý vị) và nhấn Gửi.
4. Đi đến hộp thư của email, mở thư có tiêu đề “Mật khẩu ứng dụng
CardiacSense” và nhấp vào Đặt lại Mật khẩu.

Hình 9-10. Tạo mật khẩu tài khoản mới

5. Tạo mật khẩu mới (tuân thủ các quy tắc của chính sách mật khẩu), xác
nhận mật khẩu và nhấp Lưu.
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9.7

Thay đổi Mẫu chấp thuận
Dữ liệu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu được ẩn danh và mọi thông
tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Dữ liệu chỉ
được sử dụng để cải thiện các thuật toán CardiacSense vì lợi ích của việc
quản lý sức khỏe người dùng.
Để thay đổi chấp thuận cho phép sử dụng dữ liệu của quý vị cho mục đích
nghiên cứu:
1. Từ menu Hồ sơ của tôi, chọn Mẫu chấp thuận

Hình 9-11. Màn hình Tùy chọn và điều khoản

2. Đánh dấu hộp kiểm nếu quý vị đồng ý rằng “CardiacSense có thể
sử dụng dữ liệu của tôi cho mục đích nghiên cứu” hoặc bỏ đánh
dấu hộp kiểm nếu quý vị không đồng ý.
3. Khi hoàn tất, hãy nhấn Quay lại để trở về Hồ sơ của tôi.

58

9.8

Thay đổi Ngôn ngữ ứng dụng
Để thay đổi ngôn ngữ ứng dụng:
1. Nhấn vào Menu > Cài đặt.
2. Chọn Ngôn ngữ.
3. Chọn ngôn ngữ ưa thích của quý vị từ danh sách cho sẵn (xem phần 5.3
để tham khảo).
4. Chạm vào Lưu.

9.9

Thay đổi Đơn vị
Để thay đổi các đơn vị đo lường của ứng dụng:
1. Nhấn vào Menu > Cài đặt.
2. Chọn Đơn vị.

Hình 9-12. Màn hình Tùy chọn và điều khoản

3. Chọn đơn vị đo để sử dụng trong ứng dụng CS4 Mobile.
4. Chạm vào Lưu.
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10

Ứng dụng CS3 Cloud
Ứng dụng CS3 Cloud lưu trữ thông tin cá nhân, dữ liệu y tế của người dùng
và tạo báo cáo hàng tháng được gửi đến email của người dùng.

Lưu ý
Ứng dụng CS3 Cloud giao tiếp với điện thoại qua internet và người
dùng không có quyền truy cập.
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11

Khắc phục sự cố và Bảo trì

11.1 Khắc phục sự cố
11.1.1 Khắc phục sự cố của CS Watch 3
Vần đề
Màn hình không hoạt
động.

Nguyên nhân dự đoán

Cách khắc phục

Đồng hồ bị tắt hoặc sập
nguồn.

Bật đồng hồ hoặc sạc
pin.

Có thể bộ phận cảm biến
gặp vấn đề.

Liên hệ với bộ phận hỗ
trợ của CardiacSense.

Đồng hồ hoặc các cảm
biến có thể bị một lỗi
thông thường nào đó.

Liên hệ với bộ phận hỗ
trợ của CardiacSense.

Đồng hồ không nhận tiếp
xúc khi đặt ngón tay trên
cảm biến ECG.

Bỏ ngón tay ra và đặt lại
vào cảm biến ECG.

Pin đồng hồ chỉ còn 20%.

Đặt đồng hồ lên đế sạc
để sạc pin.

Đồng hồ chỉ còn rất ít bộ
nhớ.

Xác định xem đồng hồ
đã liên kết với điện thoại
hay chưa.

Đồng hồ không ghi lại kết
quả đo vì đã hết bộ nhớ.

Xác định xem đồng hồ
đã liên kết với điện thoại
hay chưa.

Đồng hồ hoặc điện thoại bị
tắt Bluetooth hoặc khoảng
cách/sự giao thoa giữa hai
thiết bị không phù hợp để
tạo liên kết Bluetooth.

Hãy bật Bluetooth trên
đồng hồ và điện thoại và
đảm bảo rằng hai thiết
bị đã ghép nối được với
nhau.

Lỗi phần cứng Bluetooth.

Xin vui lòng liên hệ với
bộ phận hỗ trợ.

Đèn LED màu xanh lá cây
ở mặt sau đã tắt.
Màn hình vẫn bật, nhưng
đèn LED màu xanh lá cây
ở mặt sau lại tắt.
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11.1.2 Khắc phục sự cố của ứng dụng CS3 Mobile
Triệu chứng

Nguyên nhân dự đoán

Cách khắc phục

Không hiển thị kết quả đo.

Không có giao tiếp di động
với đồng hồ.

Bật Bluetooth và Dịch vụ
định vị.

Pin điện thoại yếu do đó
điện thoại tự động chuyển
sang chế độ tiết kiệm pin
và tắt Dịch vụ định vị
và/hoặc Bluetooth.

Sạc pin cho điện thoại.

Điện thoại không có tín
hiệu và ứng dụng sẽ di
chuyển sang chế độ nền.

Có cuộc gọi đến hoặc
thông báo trong khi đang
xem tín hiệu thời gian
thực.

Khởi chạy lại ứng dụng.

Quá trình tạo báo cáo bị
gián đoạn.

Pin đồng hồ hoặc điện
thoại yếu hoặc có thông
báo đến trên điện thoại.

Lặp lại quy trình.

Không có kết nối Internet.
Dữ liệu không được lưu
trong ứng dụng.

Kiểm tra kết nối internet
trên điện thoại.

Không có kết nối với đồng
hồ.

Kiểm tra ghép nối
Bluetooth với đồng hồ.
Xác định rằng khoảng
cách giữa đồng hồ và
điện thoại nhỏ hơn 4 m
(13 ft).

(góc trên bên phải màn
hình)

(góc trên bên phải màn
hình)

11.1.3 Khắc phục sự cố đế sạc
Triệu chứng

Nguyên nhân dự đoán

Cách khắc phục

Lỗi đèn LED.

Lỗi phần cứng.

Thay thế đế sạc.

Đồng hồ không sạc.

Đồng hồ được đặt ngược
trên đế sạc.

Đặt đồng hồ vào đế sạc
theo đúng chiều. Sử
dụng nam châm đế sạc
để định vị đồng hồ một
cách chính xác trong đế
sạc.
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11.2 Đặt lại Đồng hồ về Cài đặt gốc
Đặt lại đồng hồ là cần thiết nếu quý vị có điện thoại mới hoặc quý vị đặt lại
điện thoại về mặc định xuất xưởng.
Quá trình đặt lại đồng hồ sẽ xóa dữ liệu ghép nối với ứng dụng trước đó. Quá
trình này sẽ xóa bộ nhớ trong, nơi lưu trữ tất cả dữ liệu thô và dữ liệu đã xử lý
nhưng không đặt lại firmware của đồng hồ về phiên bản gốc hoặc phiên bản
trước đó.

Để đặt lại đồng hồ:
1. Vuốt sang bên cho đến khi màn hình Khôi phục cài đặt gốc xuất hiện:

Hình 11-1. Màn hình Khôi phục cài đặt gốc

Nhấn vào Đặt lại đồng hồ.

Hình 11-2. Xác nhận đặt lại

Nhấn vào dấu phê duyệt ✓ màu xanh lam để đặt lại đồng hồ.
Có thể thực hiện ghép nối đồng hồ và ứng dụng mới.
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11.3 Cập nhật Firmware của Đồng hồ
Khi có firmware mới cho đồng hồ, nó sẽ tự động được cập nhật trên đồng hồ.
Ứng dụng hiển thị thông báo rằng phần mềm đồng hồ đang được cập nhật và
để giữ cho ứng dụng Mobile luôn mở trong quá trình cập nhật.

Hình 11-3. Cập nhật firmware của đồng hồ

11.4 Nâng cấp Ứng dụng
Bất cứ khi nào CardiacSense phát hành phiên bản mới của ứng dụng CS3
Mobile, phiên bản mới sẽ tự động thay thế phiên bản hiện tại trên điện thoại
(trừ khi không cho phép cập nhật ứng dụng tự động trên điện thoại). Trong
mọi trường hợp, ứng dụng sẽ được cập nhật vào lần khởi chạy tiếp theo và
có kết nối internet.
Việc nâng cấp được thực hiện trong chế độ nền và không ảnh hưởng đến
việc ghép nối đồng hồ và ứng dụng. Dữ liệu đã lưu, báo cáo và mật khẩu sẽ
được lưu.

11.5 Vệ sinh Đồng hồ và Đế sạc
Để đảm bảo CS Watch 3 và đế sạc hoạt động tốt và lâu dài, hãy vệ sinh
chúng thường xuyên.
Lau đồng hồ và đế sạc bằng vải khô không thô ráp và không có xơ.

Cảnh báo
Để tránh nguy cơ bị điện giật, phải ngắt nguồn điện khỏi ổ cắm trong
khi vệ sinh thiết bị.

Thận trọng
Để giảm nguy cơ đo sai, hãy giữ cho cảm biến của thiết bị sạch bụi bẩn
hoặc dầu mỡ

Thận trọng
Không sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch đồng hồ và đế sạc.
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Nếu cần, hãy làm ẩm nhẹ vải bằng nước sạch.

11.6 Bảo quản Đồng hồ
Trước khi cất giữ đồng hồ, hãy đảm bảo đồng hồ đã được sạc đầy và tắt
nguồn. Pin nên được sạc ngay cả khi không sử dụng.
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12

Thông số kỹ thuật

12.1 Điện thoại được hỗ trợ
Ứng dụng CardiacSense Mobile đã được thử nghiệm trên các điện thoại sau:
•

Điện thoại chạy hệ điều hành iOS phiên bản 12–14:
 iPhone 6 Plus
 iPhone 8 và cao hơn

•

Điện thoại chạy hệ điều hành Android phiên bản 7–10:
 LG V40 ThinQ
 Samsung Galaxy S8–S20
 Xiaomi Redmi Note 8–20
 Huawei P20
 OnePlus 7

12.2 Điều kiện giao tiếp
•

Wi-Fi
Wi-Fi (802.11g trở lên).

•

Bluetooth® Năng lượng thấp
Phiên bản 4.

•

Kết nối Internet
Để đăng nhập vào ứng dụng CS3 Mobile và tải dữ liệu lên ứng dụng CS3
Cloud, điện thoại cần phải có quyền truy cập Internet, thông qua mạng WiFi và bộ định tuyến cục bộ hoặc qua mạng dữ liệu di động và nhà khai
thác mạng di động. Quý vị nên sử dụng mạng Wi-Fi.

12.3 Thông số kỹ thuật của Đồng hồ
12.3.1 Thông số kỹ thuật
Loại pin

Lithium-Ion 3,7V, 300 mAh

Thời lượng pin dự kiến

24 tháng sử dụng thông thường

Thời gian hoạt động dự kiến
(từ lúc sạc đầy cho đến khi sạc lại)

~ 48 giờ

Điện áp hoạt động

3,7V

Tiêu thụ điện

<10 mA/h

Trọng lượng

40 gram (1,41 ounce)

Kích thước

Đường kính 44mm (1,73 inch)
Độ dày 15mm (0,59 inch)

Chu vi cổ tay

Tối thiểu: 14 cm (5.5 "), Tối đa 20 cm
(7.8")

Tuổi thọ dự kiến

2 năm
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12.3.2 Môi trường hoạt động và bảo quản
Áp suất không khí

700 – 1060 hPa

Xếp hạng IP (theo IEC 60529)

Đồng hồ - IP67
Đế sạc - IP22

Nhiệt độ hoạt động

+5ºC đến +50ºC

Nhiệt độ bảo quản

-15ºC đến +60ºC

Phạm vi độ ẩm tương đối

15% đến 90%, không ngưng tụ

Lưu ý: Nếu thiết bị đã được lưu trữ hoặc vận chuyển trong nhiệt độ
vượt quá nhiệt độ hoạt động quy định, hãy để thiết bị đạt đến nhiệt
độ hoạt động bình thường
12.3.3 PPG
Loại đo Nhịp Mạch

Liên tục

Dung lượng bộ nhớ

Bộ nhớ tối thiểu 72 giờ trên đồng hồ

Phạm vi đo Nhịp Mạch

30–220 BPM

12.3.4 ECG
Tỷ lệ lấy mẫu A/D

128 Hz

CMMR

80 dB

Trở kháng đầu vào chế độ thông
thường

5 GΩ

Ngưỡng vi sai

±300 mV

Kênh điện tâm đồ

Chuyển đạo đơn

Đáp ứng tần số

0,5–40 Hz

Phạm vi đo nhịp tim

30–220 BPM

Dải động đầu vào

10 mV đỉnh đến đỉnh

Dung lượng bộ nhớ

Bộ nhớ tối thiểu 72 giờ trên đồng hồ

Độ phân giải

17 bit

Giao diện người dùng

3 điện cực thép không gỉ

Không sử dụng thiết bị ngoài các điều kiện môi trường đã quy định.
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12.4 Phát thải điện từ
CS System 3 được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ quy định
trong các bảng sau. Hệ thống không phải là một thiết bị duy trì sự sống.
Người dùng phải đảm bảo rằng hệ thống được sử dụng trong môi trường như
vậy.
12.4.1 Tuyên bố về Nhiễu tần số Vô tuyến FCC
FCC ID: 2A4CTCS322
Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ
thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết
kế để cung cấp mức độ bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại khi lắp đặt trong
khu dân cư. Thiết bị này tạo ra các công dụng và có thể bức xạ năng lượng
tần số vô tuyến. Nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, thiết bị
có thể gây nhiễu có hại cho các hoạt động liên lạc bằng sóng vô tuyến. Tuy
nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra khi cài đặt ở môi
trường đặc thù. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến
hoặc sóng truyền hình (có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị), người
dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện
pháp sau:
•

Xoay hoặc đổi vị trí các ăng ten thu sóng.

•

Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu sóng.

•

Kết nối thiết bị với ổ cắm thuộc mạch điện khác với mạch điện mà máy thu
sóng được kết nối.

•

Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm
để được trợ giúp.

CardiacSense Ltd. không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hiện tượng nhiễu
sóng vô tuyến hoặc nhiễu liên lạc nào do sử dụng các loại cáp và pin không
được chỉ định hoặc khuyến nghị cũng như do thay đổi hoặc sửa đổi trái phép
thiết bị này. Nếu người dùng thay đổi hoặc sửa đổi thiết bị mà không được
nhà sản xuất phê duyệt rõ ràng có thể sẽ bị mất quyền vận hành thiết bị.
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy tắc FCC. Hoạt động tuân theo hai điều
kiện sau:
1. Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và
2. Thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu sóng nhận được, bao gồm cả nhiễu
sóng có thể gây ra hoạt động ngoài ý muốn.

Cảnh báo
Thiết bị liên lạc di động dùng sóng vô tuyến (RF) (bao gồm các thiết bị
ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten ngoài) không được sử dụng gần
bất kỳ bộ phận nào của thiết bị này trong phạm vi 30 cm (12 inch), bao
gồm cả cáp do nhà sản xuất chỉ định. Nếu không, thiết bị này có thể bị
suy giảm hiệu suất.
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12.4.2 Tuyên bố – phát xạ điện từ
Thử nghiệm phát xạ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Tuân thủ

Phát xạ RF CISPR 11

Nhóm 1 Loại B

CS System 3 chỉ sử dụng năng lượng RF
cho chức năng bên trong. Do đó, phát xạ RF
của thiết bị rất thấp và không có khả năng
gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần đó.

Phát thải sóng hài
IEC 61000-3-2

Loại A

Biến động điện áp và
nhấp nháy
IEC 61000-3-3:2013

Tuân thủ

CS System 3 phù hợp để sử dụng cho tất cả
các cơ sở không thuộc khu dân cư và có thể
được sử dụng cho các cơ sở thuộc khu dân
cư và những cơ sở được kết nối trực tiếp
với mạng lưới cấp điện hạ áp công cộng
cung cấp cho các tòa nhà sử dụng cho mục
đích sinh hoạt, với điều kiện là phải chú ý
đến cảnh báo sau:
Cảnh báo: Thiết bị này có thể gây nhiễu
sóng vô tuyến hoặc làm gián đoạn hoạt
động của thiết bị gần đó. Có thể cần thực
hiện các biện pháp giảm thiểu, chẳng hạn
như sử dụng CS System 3 ở một địa điểm
khác.

Cảnh báo
Việc sử dụng các phụ kiện, bộ chuyển đổi và cáp khác với loại phụ
kiện được nhà sản xuất thiết bị này chỉ định hoặc cung cấp có thể làm
tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn nhiễm điện từ của thiết
bị và dẫn đến hoạt động không đúng.
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12.4.3 Tuyên bố - miễn nhiễm điện từ
Thử nghiệm khả
năng miễn nhiễm

Mức thử nghiệm
IEC 60601

Mức độ tuân
thủ

Môi trường điện
từ –
hướng dẫn

Phóng tĩnh điện (ESD)
IEC 61000-4-2

8 kV tiếp xúc 2, 4, 8,
15kV cách không

8 kV tiếp xúc 2,
4, 8, 15kV cách
không

Sàn nhà nên bằng
gỗ, bê tông hoặc
gạch men. Nếu sàn
được phủ vật liệu
tổng hợp, độ ẩm
tương đối ít nhất
phải là 30%.

Rối loạn/nổ phát điện
thoáng qua nhanh
IEC 61000-4-4

2 kV cho đường dây
cung cấp điện
1 kV cho đường dây
đầu vào/đầu ra

Được đánh giá
trong quá trình
phê duyệt bộ
chuyển đổi
AC/DC

Chất lượng điện
phải là chất lượng
của môi trường
thương mại hoặc
bệnh viện điển hình.

Đột biến điện
IEC 61000-4-5

1kV dây đến dây
2kV dây đến đất
2kV Đầu vào/đầu ra tín
hiệu đến đất

Được đánh giá
trong quá trình
phê duyệt bộ
chuyển đổi
AC/DC

Chất lượng điện
phải là chất lượng
của môi trường
thương mại hoặc
bệnh viện điển hình.

Sụt áp, gián đoạn
ngắn và thay đổi điện
áp trên các đường cấp
cấp điện vào
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 chu kỳ ở
0°, 45°, 90°,
135°,180°, 225°, 270°
và 315°
0% UT; 1 chu kỳ và
70% UT; 25/30 chu kỳ
Một pha ở 0 ° 0% UT;
250/300 chu kỳ

Được đánh giá
trong quá trình
phê duyệt bộ
chuyển đổi
AC/DC

Chất lượng điện
phải là chất lượng
của môi trường
thương mại hoặc
bệnh viện điển hình.
Nếu người sử dụng
CS System 3 yêu
cầu thiết bị hoạt
động liên tục trong
thời gian ngắt
nguồn, thì nên cấp
nguồn cho CS
System 3 từ nguồn
điện liên tục hoặc
pin.

Từ trường tần số
nguồn (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 (A/m)

30 (A/m)

Từ trường tần số
nguồn phải ở các
mức đặc trưng của
một vị trí điển hình
trong môi trường
thương mại hoặc
bệnh viện điển hình.

Lưu ý: UT là điện áp nguồn AC trước khi áp dụng mức thử nghiệm.
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12.4.4 Khoảng cách phân ly được đề xuất
Khoảng cách phân ly được khuyến nghị giữa thiết bị thông tin liên lạc RF di
động và cầm tay với CS System 3.
Đầu ra danh
định tối đa
công suất
máy phát
[W]

150 kHz đến
80 MHz ngoài
băng tần ISM

150 kHz đến
80 MHz
trong băng tần
ISM

80 MHz đến
800 MHz

800 MHz đến
2,5 GHz

0,01

0,12

0,2

0,4

1

0,1

0,37

0,64

1,3

2,6

1

1,17

2

4

8

10

3,7

6,4

13

26

100

11,7

20

40

80

Khoảng cách phân ly theo tần số của máy phát
[m]

12.5 Hiệu suất thiết yếu
Hiệu suất thiết yếu của CS System 3 được định nghĩa là khả năng của Hệ
thống liên tục đo nhịp tim và Nhịp Mạch và phát hiện sự hiện diện của rung
nhĩ kéo dài ít nhất 5 phút trong mức hiệu suất quy định.
Hiệu suất thiết yếu được duy trì bằng cách triển khai cơ chế kiểm tra tích hợp
bên trong, cơ chế này hiển thị thông báo trạng thái và thông báo lỗi cho người
dùng và cho phép hoạt động an toàn.
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12.6 Tuân thủ
An toàn cơ bản và
hiệu suất thiết yếu

ANSI/AAMI IEC/EN 60601- 1:2005/(R)2012 + A1:2012
Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ
bản và hiệu suất thiết yếu

An toàn cơ bản của
thiết bị ghi điện tim

IEC 60601-2-47:2012 Thiết bị điện y tế - Phần 2-47: Yêu
cầu cụ thể đối với sự an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu
của hệ thống điện tim cứu thương

Ắc quy

IEC 62133-2:2017 - Ắc quy thứ cấp và pin chứa chất điện
phân dạng kiềm hoặc không axit - Yêu cầu an toàn đối với
ắc quy lithium thứ cấp kín di động và đối với pin làm từ
chúng, để sử dụng trong các ứng dụng di động - Phần 2:
Hệ thống Lithium

Tương thích sinh
học

ISO 10993-1:2009 Đánh giá sinh học của thiết bị y tế Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm trong quy trình quản lý rủi
ro: tiếp xúc vĩnh viễn với da nguyên vẹn

Đánh giá lâm sàng

EN ISO 14155:2011 Điều tra lâm sàng thiết bị y tế dành
cho người - Thực hành tốt lâm sàng

An ninh mạng

Giao thức truyền thông độc quyền với CRC được sử dụng
để ngăn chặn việc đọc trái phép dữ liệu đo lường và giả
mạo dữ liệu đo lường và dữ liệu bệnh nhân. Phần mềm
đồng hồ tổng kiểm tra nhanh chương trình để ngăn
chương trình cơ sở bị thay đổi trái phép. Ứng dụng sẽ
không chạy nếu phát hiện có thay đổi phần mềm trái phép
bằng cách kiểm tra tính toàn vẹn

Bảo vệ dữ liệu cá
nhân

CardiacSense tuân thủ GDPR.

Yêu cầu EMC

IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4 - Thiết bị điện y tế - Phần 1-2:
Các yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết
yếu - Tiêu chuẩn kết hợp: Rối loạn điện từ - Yêu cầu và
thử nghiệm

FCC

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Phần 15. THIẾT BỊ
TẦN SỐ VÔ TUYẾN, 47 CFR Tiểu phần B - Bộ tản nhiệt
không chủ ý

Sử dụng chăm sóc
tại nhà

IEC 60601-1-11:2015 Thiết bị điện y tế - Phần 1-11: Yêu
cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu - Tiêu
chuẩn kết hợp: Yêu cầu đối với thiết bị điện y tế và hệ
thống điện y tế được sử dụng trong môi trường chăm sóc
sức khỏe gia đình

Ghi nhãn và ký hiệu

EN ISO 15223-1:2016 Thiết bị y tế — Ký hiệu được sử
dụng với nhãn thiết bị y tế, ghi nhãn và thông tin cần cung
cấp - Phần 1: Yêu cầu chung

An toàn quang học

IEC 62471:2006 Phân tích an toàn được thực hiện dựa
trên IEC 62471 hoặc các tiêu chuẩn an toàn quang học
khác của bóng đèn

Sốc và rung

ASTM D4332-14, ASTM D4169-16, ASTM D5276-98,
ASTM D642-15, ASTM D999-08, ASTM D4728-17

Khả năng sử dụng

IEC 62366-1:2015, Thiết bị y tế - Phần 1: Ứng dụng kỹ
thuật khả năng sử dụng cho các thiết bị y tế
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12.7 Nhãn và Biểu tượng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng
Tham vấn hướng dẫn sử dụng

Năm sản xuất
YYYY
Chỉ thị Yêu cầu Đặc biệt về Rác thải Thiết bị Điện và Điện tử
(WEEE)
Tuân thủ Quy định về thiết bị y tế 2017/745 (EU) và số NB
2797
Nhà sản xuất
Bộ phận ứng dụng loại BF (IEC60601-1)
Mã sản phẩm
Số seri
Thiết bị y tế
IP-67
IP-22

Đồng hồ được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của bụi hoàn toàn.
Được bảo vệ khi ngâm nước ở độ sâu từ 15 cm đến 1 m.
Đế sạc được bảo vệ không cho ngón tay và vật lớn hơn 12 mm
chạm vào. Được bảo vệ chống tia nước
Phạm vi nhiệt độ bảo quản
Số thành viên BT SIG
Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng

Tuân thủ FCC phần 15 tiểu phần B

Không an toàn trong môi trường Chụp cộng hưởng từ
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13

Phụ lục

Appendix A. Điều khoản Y tế
A.1. Về Rung nhĩ (A-Fib)
Rung nhĩ là một chứng rối loạn nhịp tim tái phát được biểu thị bằng các cơn
co thắt ngẫu nhiên rất nhanh của cơ tâm nhĩ, gây ra một tốc độ tâm nhĩ
nhanh, không đều. Có thể nhận biết rung nhĩ được bằng điện tâm đồ do sự
vắng mặt của sóng P và phản ứng thất không đều.
Rung nhĩ là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với đột quỵ và huyết khối tắc
mạch, gây tử vong. Mặc dù tỷ lệ rung nhĩ đang tăng trên toàn cầu, nhưng kết
quả cải thiện có thể đạt được bằng cách điều trị thành công mặc dù thường
phức tạp và bằng cách phát hiện sớm.

A.2. Về ECG và PPG
ECG và PPG là hai công nghệ chính để đo nhịp tim.
•

ECG (điện tâm đồ) sử dụng các điện cực để đo điện thế sinh học được
tạo ra bởi các tín hiệu điện điều khiển sự giãn nở và co bóp của các
buồng tim.

•

PPG (quang phổ) sử dụng công nghệ dựa trên ánh sáng để cảm nhận tốc
độ dòng chảy của máu được kiểm soát bởi hoạt động bơm máu của tim.

A.3. Về HR và PR
Nhịp tim (HR) là số lần tim quý vị đập trong một phút.
Nhịp Mạch (PR) là số lần động mạch của quý vị tạo ra một “nhịp đập” có thể
nhận biết do sự gia tăng huyết áp khi tim quý vị co bóp.
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