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Magzati szívhang és méhösszehúzódást vizsgáló  és adatrögzítő/küldő (cardiotocograph,
röviden:CTG) készülék, várandós nőknél végzendő, mindennapos otthoni, rendelőintézeti 
és kórházi körülmények között is elvégezhető CTG vizsgálatra

A terhesség 32. hetétől végezhető CTG mérés a készülékkel. Naponta 1 vizsgálat végzése javasolt, 
a nap bármely szakában, lehetőség szerint napközben. A vizsgálat végzésének mennyiségi korlátozása 
nincs a vizsgálatot a kismama önállóan, otthonában is elvégezheti, szakmai segítség nélkül. 

A készülék alkalmazásával kapcsolatban, olvassa el a használati útmutatót és kérje ki 
kezelőorvosa véleményét! Ikerterhesség esetén is kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Rendeltetésszerű használat esetén mellékhatással és nem kívánatos hatással nem kell számolni.

A készülék használata során óvintézkedéseket nem kell tenni. Egészségügyi szakmai személyzet a vizsgálat 
elvégzéséhez nem szükséges!

CE 1413 és CE 1011 engedéllyel rendelkező orvosi műszer (A megfelelőségi nyilatkozat példánya meg-
tekinthető a www.kardiola.hu honlapon)  

Rendeltetés  

Alkalmazhatóság  

Mellékhatás  

Óvintézkedések  

Megfelelőségi   
nyilatkozat  

I
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FETAPHON CTG MONITOR I HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS!  A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL VÉGZETT VIZSGÁLAT VESZÉLYTELEN, FÁJDALOM ÉS KOCKÁZATMENTES, 

                   MIND AZ ÉDESANYÁRA, MIND A MAGZATRA NÉZVE!



FETAPHON CTG MONITOR I HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Amennyiben a Fetaphon hosszabb ideig (több mint 1 hét) nincsen használatban, 

az akkumulátor védelme érdekében a tárolás a töltő és a vizsgálófejek 

csatlakoztatása nélkül javasolt! Indőnként javasolt a készüléket tölteni!

ld. “Használati utasítás” végén

A használhatatlan készüléket háztartási hulladékgyűjtőbe dobni tilos! 

A hulladékká vált készüléket kérjük juttassa vissza a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz

Pentavox Kft. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) 

Kardiola Kft. (1043 Budapest, Dugonics u.11)

www.pentavox.hu

www.kardiola.hu

Tárolás 

Technikai adatok 

Környezetvédelmi előírás

Gyártó

Főforgalmazó

 I

 I

  I

  I

  I 

Matrix minősítés száma   07-063 I 

FONTOS!
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT TANULMÁNYOZZA ÁT A “HASZNÁLATI UTASÍTÁS”-T!

A FETAPHON-T SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA! 

A FETAPHON HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA “PÁCIENS NYILATKOZAT”-BAN LEÍRTAKAT.

A KARDIOLA KFT. FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, 

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA, VAGY VISSZAVONJA.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A WWW.CTGOTTHON.HU HONLAPON.
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A Fetaphon orvosi műszer (cardiotocograph-CTG), mely lehetővé teszi a magzati szívhangok és az anyai 

méhösszehúzódások akár otthoni körülmények közötti vizsgálatát és a mért paraméterek rögzítését. 

A vizsgálatot a kismama önállóan, segítség nélkül is elvégezheti. 

A CTG vizsgálat a terhesség utolsó harmadában (3. trimeszterében) fontos információt nyújt a szülész-

nőgyógyász kezelőorvos számára a magzat méhen belüli állapotáról. A méhösszehúzódások vizsgálatával, akár a 

szülés várható idejére is lehet következtetni. 

A rendszeres CTG vizsgálat segítséget nyújt a magzati veszélyállapotok korai felismerésére, a méhen belüli 

károsodások megelőzésére, időben történő kiszűrésére, a magzat életének védelmében.

A Fetaphonon, a kismama által végzett CTG mérés kiértékelését, a kismama saját szülész-nőgyógyász 

kezelőorvosa is könnyedén elvégezheti úgy, hogy a méréskor nem is találkozik személyesen a kismamával. A 

kiértékelést a kezelőorvos, a Fetaphon internetes kezelői felületén, bármely, az internetre csatlakoztatott 

számítógépen keresztül végzi. A kiértékeléskor a kezelőorvos üzenetet küld a kismamának a számítógép 

segítségével amely mérés eredményéről, az esetleges további orvosi utasításokról tájékoztatja a kismamát úgy, 

hogy a Fetaphon kijelzőjén megjelenik az üzenet.

41. BEVEZETŐ



A Fetaphon magzati szívhangot vizsgáló feje    , egy új, a világon egyedülálló magyar szabadalmi eljárás szerint készült, 

és teljesen passzív módon működik. Ezt azt jelenti, hogy a vizsgálófej semmilyen sugárzást (még ultrahangot) sem 

bocsát ki magából. A vizsgálófej, kizárólagosan csak a szívhangok vételére alkalmas, nagy érzékenységű (akusztikus) 

eszköz. A természetes szívhangokat erősíti fel, így valóban a magzat szívdobogása hallható. 

A Fetaphon használata teljesen biztonságos a magzat és a kismama számára, nem jelent sem-

milyen fájdalmat, veszélyt és kockázatot sem! A készülék a mérés alatt nem bocsát ki magából 

sugárzást, ezért a CTG vizsgálat alatt nem éri a magzatot és a kismamát még ultrahang sugárzás 

sem! 

A méhösszehúzódások vizsgálata  egy nyomásérzékelővel ellátott vizsgálófejen      keresztül 

történik. A fej kétféle gomba alakú talppal használható. Puhább hasfal esetén a hosszabb 

szárú gomba alakú talpat használja. Keményebb, sovány hasfal esetén a rövidebb szárú talpat 

alkalmazza. (ld. később) Ez a vizsgálófej is teljesen biztonságos, semmilyen fájdalmat, 

veszélyt és kockázatot nem jelent sem a magzat, sem a kismama számára. Ez a vizsgálófej sem 

bocsát ki magából semmiféle sugárzás!

A magzatmozgásokat a vizsgálat alatt a kismamának jelezni kell a Fetaphon kezelőgomb   

(OK) jobb oldalának megnyomásával. 

 

gjg

A vizsgálat alatt a Fetaphon, a paralel mért adatokat rögzíti, végül tömöríti. Majd a mérés adatait a mobil (GSM) 

hálózaton keresztül küldi el a kiértékelő központba. Ezt a folyamatot a készülék automatikusan elvégzi, miután az 

elektromos töltése megkezdődik. A mérés elvégzéséhez és a kiértékelt eredményről történő visszajelzéshez nincsen 

szükség internet hozzáférésre, csupán mobil (GSM) hálózati lefedettségre. 

5 2. FETAPHON MŰKÖDÉSE



62. FETAPHON MŰKÖDÉSE  I  3. SZÍVHANG HALLGATÁS MÉRÉS NÉLKÜL  I  4. ELŐKÉSZÜLET A MÉRÉSRE    

Ezért a készüléket olyan helyen töltse, ahol megfelelő mobil (GSM) térerő van, mert ekkor történik meg a mérés 

adatainak elküldése. A mobil térerő lefedettségéről a web oldalon vagy a Kardiola Kft. 

Ügyfélszolgálatán  keresztül tájékozódhat.

A Fetaphon CTG mérési eredményeit, a kezelőorvos, az interneten keresztül, a Fetaphon CTG értékelés számára 

kialakított speciális honlapon gyorsan és egyszerűen megtekintheti, kiértékelheti és az eredményről, vagy a további 

orvosi utasításról, a kiértékelést követően szöveges üzenetben tájékoztatást küldhet vissza a kismamánál lévő Fetaphon 

készülék kijelzőjére.

Helyezze magát kényelembe, a mérés ideje alatt dőljön hátra kényelmesen vagy üljön úgy,  ahogy a képen is látható. 

A mérést naponta egyszer, napközben végezze! Amennyiben a kezelőorvosa ettől eltérő mérési gyakoriságot javasol, 

kérem, hogy feltétlenül tartsa be az orvos erre vonatkozó utasítását! A mérés ideje 20 perc.

 www.ctgotthon.hu 

(+36/30-462-22-03)

4. ELŐKÉSZÜLET A MÉRÉSRE

  

3.     SZÍVHANG HALLGATÁS MÉRÉS NÉLKÜL

A FETAPHON SEGÍTSÉGÉVEL BÁRMIKOR MEGHALLGATHATJA 

A KISMAMA, A VÁRANDÓS CSALÁD, A MAGZAT SZÍVVERÉSÉT,

ANÉLKÜL, HOGY MÉRÉST VÉGEZNE! (LD KÉSŐBB)



Az első pántot helyezze a hasa köré, közvetlenül a száraz, tiszta bőrfelületre, a köldöke magasságában,  úgy, hogy a 

tépőzár sima oldala érintkezzen közvetlenül a bőrrel. Majd a gumit simítsa feszesen, de ne túl szorosan a tépőzárra. A 

tépőzár lehetőség szerint oldalt vagy hátul helyezkedjen el.

A másik pántot szintén helyezze a hasa köré, közvetlenül a száraz tiszta bőrfelületre, 10 cm-re lefelé a köldöktől, kb. a 

köldök alatti terület felezőpontjába,  úgy, hogy itt is a tépőzár sima oldala érintkezzen közvetlenül a bőrrel. Majd a gumit 

simítsa feszesen, de ne túl szorosan a tépőzárra. A tépőzár lehetőség szerint itt is oldalt vagy hátul helyezkedjen el.

4. ELŐKÉSZÜLET A MÉRÉSRE7
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Hogy a mérés pontosan értékelhető legyen ezért, mielőtt felhelyezné a vizsgálófejeket a gumipántra, ellenőrizze, hogy 

az alkatának megfelelő érzékelő talp („gomba alakú”) található-e a       ábrával jelzett vizsgálófejen. 

Amennyiben Önnek feszes, kemény tapintatú a hasa, akkor a rövidebb szárú 

érzékelő talpat („gomba” alakú talp) szükséges a       ábrával jelzett vizsgáló-

fejbe tennie.

Amennyiben Önnek puha, könnyen benyomható a hasfala, akkor a hosszabb 

szárú érzékelő talpat („gomba” alakú talp) szükséges a       ábrával jelzett vizs-

gálófejbe tennie.

A gomba alakú talpak cseréje: a       vizsgálófejben levő talpat egyenesen húzza ki 

és a helyére a másik, megfelelő méretű gomba alakú talpat ütközésig nyomja be.

. 

4. ELŐKÉSZÜLET A MÉRÉSRE



A méhösszehúzódást vizsgáló fejet, amin a    (ábra) található, kell a köldökön lévő gumipánt alá csúsztatni, épp a 

köldöke mellé a következő módon: A pánton való rögzítéshez, a félgömb alakú vizsgálófejet tartsa a kezében úgy, hogy a 

félgömb fehér gyűrű alakú talpa a hasa felé, a vizsgálófejből kijövő kábel pedig felfelé nézzen. 

Majd a másik kezével, a köldöke felett, emelje el a hasától kicsit a gumipántot és felülről lefelé, a lila rész és a fehér 

(szögletes) „héj” közé óvatosan csúsztassa be a gumipántot. A vizsgálófejet igazítsa közvetlenül a köldöke mellé, de ne a 

köldökére. Ügyeljen arra, hogy a      vizsgálófej gyűrű alakú talpa körkörösen jól felfeküdjön a hasára! 

9 5. A VIZSGÁLÓFEJEK FELHELYEZÉSE A GUMIPÁNTRA



Ha kellemetlenül szoros a gumipánt, kicsit lazítson rajta a tépőzár segítségével, úgy, hogy 
továbbra is feszes maradjon, ne lötyögjön. Ha túl szoros a rögzítés, túlzottan besüpped a 
vizsgálófej, akkor a has bőre betakarhatja a vizsgálófej gyűrű alakú karimáján lévő, kis 
akusztikus nyílást. Az akusztikus nyílás elzáródása a magzati szívhang      vizsgálófejen hibás 
mérést eredményez. Ha a rögzítés laza, akkor nem tud a méhösszehúzódást vizsgálófej             

megfelelően működni és hibás lesz a mérés. Ellenőrizze, hogy mindkét vizsgálófej gyűrű 
alakú talpa körkörösen, mindenhol jól felfekszik-e a has bőrére!

A rendszeres mérés következtében a gumipánt kibolyhosodhat, ami a tépőzár miatt sajnos 
elkerülhetetlen. Ez sem a rögzítést, sem a mérést nem befolyásolja.

 
asf

A magzati szívhang vizsgálófejet, amin a    (ábra) látható, helyezze a lejjebb lévő, másik 
gumipántra. A gumipánton való rögzítéshez, a félgömb alakú vizsgálófejet tartsa a kezében 
úgy, hogy a félgömb fehér gyűrű alakú talpa a hasa felé, a vizsgálófejből kijövő kábel pedig 
felfelé nézzen. Majd a másik kezével emelje el a hasától kicsit a gumipántot és felülről 
lefelé, a lila rész és a fehér (szögletes) „héj” közé óvatosan csúsztassa be a gumipántot. A 
vizsgálófejet a gumipánton jobbra vagy balra könnyedén el tudja csúsztatni, annak 
érdekében, hogy a magzat szívhangjának legerősebb pontját megtalálhassa. Ez a pont 
általában a köldök vonalától jobbra vagy balra kb.10cm-re található.

105. A VIZSGÁLÓFEJEK FELHELYEZÉSE A GUMIPÁNTRA

A kezelőorvos utasításának megfelelően végezze a mérést!
A vizsgálófejeket tiszta, száraz bőrre helyezze fel!
Ne használjon gélt vagy krémet a vizsgálathoz, mert az tönkre teszi a vizsgálófejet és rontja az érzékenységét!
A      (ábra) méhösszehúzódást vizsgáló fejet közvetlenül a köldöke mellé, a      (ábra) magzati szívhangot vizsgáló 
fejet a köldök alá kb.10cm jobbra vagy balra rögzítse a gumipántok segítségével! 
Mindkét vizsgálófej gyűrű alakú talpa körkörösen, mindenhol jól feküdjön fel a has bőrére!
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Helyezze a készüléket biztos alapra, jól látható és könnyen elérhető helyre (a hátlap kinyitásával, állítva) úgy, 

hogy helyzete megváltoztatása nélkül is, könnyen meg tudja majd nyomni a kezelőgombot.

Csatlakoztassa a vizsgálófejekből kijövő kábelt a készülékhez. A csatlakoztatás csak egyféle módon lehetséges, 

ezért ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatandó rész megfelelő állásban legyen. (A csatlakozó dugón a nyilak felfe-

lé nézzenek.) Helyes csatlakoztatáskor, halk kattanó hang hallatszik.

6. A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

11 FONTOS I 6. A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE



A Fetaphon készüléken kikapcsoló gomb nem található!

A Fetaphon készülék már bekapcsolt állapotban, folyamatosan un. készenléti üzemmódban van. 

Ezt a kezelőgomb közepén, halványan villogó fény jelzi.

A készüléket a kijelző mellett található kezelőgomb segítségével lehet működtetni. 

A kezelőgombbal négy művelet végezhető:

    

A menüpontok között a kezelőgomb felső oldalának     (fel) vagy     (le) megnyomásával lehet lépkedni. A kiválasztott 

menüpontba a kezelőgomb ► (OK) jobb oldalának megnyomásával léphet be. A menüpontból való kilépés, a mérés 

megállítása a kezelőgomb           bal oldalának megnyomásával történik. 

A készülék aktiválásához tartsa nyomva 2 másodpercig a kezelőgomb a ► (OK) részét. Ezután a készülék kijelzőjén 

megjelenik a Főmenü és halk sípoló hang hallatszik. 

Amennyiben a készülék, az  ► (OK) gomb 2 másodpercig történő nyomása után sem aktiválódik, a kijelző sötét, akkor 

valószínűleg lemerült a Fetaphon akkumulátora. A készüléket, a mérés elvégzéséhez fel kell tölteni, ezért húzza ki a 

csatlakoztatott vizsgálófejeket, és csatlakoztassa a speciális töltőt! Hagyja a készüléket az elektromos hálózatba dugva 

mindaddig amíg, az akkumulátor töltöttsége el nem éri a 30%-ot! Feltöltött akkumulátor esetén a készülék aktiválható.

: OK, aktiválás (bekapcsolás), menü kiválasztása, mérés elindítása

         : Stop, visszalépés az előző menübe

     : fel (menüválasztás, hangerő szabályozás)

     : le (menüválasztás, hangerő szabályozás)

127. A KEZELŐGOMB, A KÉSZÜLÉK AKTIVÁLÁSA

ON



Abban az esetben, ha a készüléket kb. fél percig nem használja, az készenléti állapotba kerül, a kijelző elsötétül. 

Készenléti állapotban mérés nem végezhető. Ebben az esetben újra kell a készüléket aktiválni. A készülék az 

aktiválás után mérésre, vizsgálatra kész.

A menüpontok között a kezelőgomb „Fel”      felső, vagy „Le”      alsó 

oldalának megnyomásával lehet választani. A kiválasztott menüpontot 

vastag csík jelzi.

A „Mérés:” menüpontba, a menüpont kiválasztása után, a kezelőgomb 

► (OK)  megnyomásával léphet be, és kezdheti meg a Fetaphon a mérést. 

A „Üzenet:”  menüpontba, a menüpont kiválasztása után, a kezelőgomb 

► (OK)  megnyomásával léphet be. Itt a kezelőorvos által, a mérés 

kiértékelése során küldött üzenet olvasható.

A „Demo:” menüpontba, a menüpont kiválasztása után, a kezelőgomb 

► (OK)  megnyomásával léphet be. Ebben a menüpontban egy magzati 

szívhangminta hallható. 

A vizsgálat előtt kérjük, hallgassa meg a „Főmenü/Demo” menüpontban 

hallható magzati szívhangmintát! A magzati szívhang sokkal szaporább 

(kb. 120-140 ütés/perc), mint az anyai szívritmus. Tehát csaknem két-

szerese a felnőttek (kb.70-80 ütés/perc) pulzusának. 

8. FŐMENÜ 
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148. FŐMENÜ  I  9. A DÁTUM, AZ ÓRA ÉS A NYELV BEÁLLÍTÁSA 

A Főmenü/Demo menüpontban hallható magzati szívhang tiszta zajmentes mintahang, ami csak tájékoztatásra szolgál. 

Ön a mérés során valószínűleg nem fogja ennyire tisztának hallani a magzat szívhangját. Ez teljesen természetes. 

A magzati szívhang ritmusára figyeljen, így könnyebben találja majd meg a hasfalán azt a pontot, ahol a magzati 

szívhang legerősebben hallható.

A Fetaphon kijelzőjén látható óra csak tájékoztató jellegű, és független a mérés beérkezésének pontos időpontjától!

Ha a Fetaphon kijelzőjén a dátum és az óra elállítódott, feltétlenül jelezze kezelőorvosának vagy keresse a Kardiola 

ügyfélszolgálati irodáját (www.kardiola.hu), ahol szívesen állnak az Ön rendelkezésére!

Amennyiben a mérés során a beállítottól eltérően, más nyelven szeretné a Fetaphon kijelzőjét használni, feltétlenül 

jelezze kezelő orvosának vagy keresse a Kardiola ügyfélszolgálati irodáját (www.kardiola.hu), ahol szívesen segítenek 

Önnek!

Amennyiben teljesen ismeretlen, semmihez sem köthető adatállomány jelenik meg a kijelzőn, ne változtasson az 

eredeti beállításokon! 2 percig hagyja magára a készüléket, így a menüből a készülék automatikusan kilép. Várja meg, 

míg a Fetaphon újra készenléti állapotba kerül, a kijelzője elsötétül. Majd kezdje meg ismét a készülék aktiválását.

Amennyiben valamit elállított, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!

9.  A DÁTUM,  AZ ÓRA ÉS A NYELV BEÁLLÍTÁSA

FONTOS!

A VIZSGÁLÓFEJEKHEZ TARTOZÓ SZÜRKE CSATLAKOZÓDUGÓT, ÜTKÖZÉSIG (KATTANÁSIG) 

CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKHEZ!

A KÉSZÜLÉK CSAK AKTIVÁLT ÁLLAPOTBAN MÉR! 

A KÉSZÜLÉKET ÚGY TEGYE MAGA MELLÉ, HOGY A KEZELŐGOMB A MÉRÉS SORÁN KÖNNYEN ELÉRHETŐ LEGYEN!



Kérjük, válassza ki a „Főmenüben” a „Mérés:” menüpontot. A kezelőgomb 

► (OK)  megnyomásával lépjen be a „Mérés:” menüpontba, mert csak akkor 

hallható a magzat szívhangja. 

Akku: az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi, (0%-100%); 

mindig legyen 30% felett!

Szint: a magzati szívhang vizsgálófej által érzékelt hangok erősségét mutatja, 

(0-100) ; 30-50 között jó, 70 felett a környezet nagyon zajos, állítsa lejjebb 

a „Hang”-ot, várja meg míg az erős zaj elcsendesedik, majd folytassa a mérést!          

Toco: méhösszehúzódások mértékét jelzi (0-100); 1-30 gyenge, 31-60 közepes, 

61-100 erős méhösszehúzódást jelent           

Mozg: a kismama által a magzatmozgások számát 

jelzi, a kezelőgomb ► (OK) megnyomásával;

Hang: a magzati szívhangot vizsgáló fej beállított 

hangerejét mutatja (1-15); induláskor 3  javasolt

Idő: 20:00 -a mérés ideje 20 perc. A kijelzőn 

a mérésből még hátralevő idő látható

Start :  a kezelőgomb ► (OK) megnyomásával indíthatja el a mérést

A „MÉRÉS:” MENÜPONTBAN A KIJELZŐ A KÖVETKEZŐKET MUTATJA:

A MÉRÉST CSAK AKKOR INDÍTSA EL, HA A MAGZAT SZÍVHANGJA FOLYAMATOSAN, JÓL HALLHATÓ!
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A vizsgálat legfontosabb mozzanata, hogy megtalálja a hasfalon azt a pontot, ahol a legjobban hallható a magzati 

szívhang. Türelem! Ez néha perceket vehet igénybe, de ez az időráfordítás megtérül a mérés közben. 

Ne használjon más készüléket a magzati szívhang kereséséhez, mert ez téves információt adhat! A mérés során Ön a 

magzat természetes szívhangját keresi, nem pedig egy visszaverődő ultrahangot!

10. A MAGZATI SZÍVHANG MEGKERESÉSE

A magzati szívhang keresésekor a kijelzőn található menüben „Hang”-ot 
ajánlott alacsonyra állítani (3 körül), ezt a kezelőgomb  „Fel”       és „Le”      
oldali megnyomásával tudja szabályozni, mert erősebb fokozaton előfor-
dulhat, hogy a készülék által érzékelt zaj már olyan erős, hogy a szívhang 
már nehezen lesz hallható. 

Ahhoz, hogy a magzati szívhangot jól hallhassa, engedje el a vizsgáló-
fejet,  ahhoz a gumipánton kívül semmi se érjen hozzá!  Ha nem hallja jól 
a  szívhangot, csúsztassa el a gumipánton a       vizsgálófejet oldal irányba, 
kicsit jobbra vagy balra, majd teljesen engedje el azt, a szívhang újbóli 
meghallásához. 

Addig keresse (apránként csúsztatgassa a vizsgálófejet ), míg a leghan-
gosabbnak  hallja a magzat szívhangját! (ld.Demo menüpontban jól 
hallható a magzati szívhang- minta ritmusa, ehhez hasonlót kell keresnie!). 

Ha nem találja meg a szívhangot, ez nem azt jelenti, hogy nincs szívhang! 
Hanem, hogy a magzat olyan helyzetbe fordult, ahonnan nehéz hallható 
szívhangjelet kapni.

16



Ilyen esetben halassza későbbre a mérést vagy ingerelje a babát mozgásra, például 
a hasfalhoz közeli baba-testrészének simogatásával, majd ha a magzat megmozdult, 
keresse ismét a magzati szívhangot!

Ha a megfelelő minőségű magzati szívhang mellett az anyai szívhangot is hallja, az 
teljesen természetes. A készülék képes a magzati és anyai szívhang elkülönítésére. 

Amennyiben a Demohoz képest lassabbnak hallja a készüléken keresztül hallott 
szívhangot, akkor vesse össze a saját pulzusával. Ha hang ritmusa megegyezik 
az Ön pulzusával, akkor valószínű, hogy a saját szívhangját hallja, folytassa tovább 
a magzat szívhangjának keresését.

Vizsgálat közben a magzat mozoghat, a méhben lévő helyzetét változtathatja, ennek következtében a szívhang 
intenzitása is megváltozhat, ez természetes folyamat.

Magas környezeti zaj esetén bekapcsol a készülék “zajzár” funkciója és néhány másodpercre elnémíthatja a készüléket. 

Törekedjen rá, hogy a hangos környezeti zajtól távol végezze a mérést!
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11. SZÍVHANG HALLGATÁS MÉRÉS NÉLKÜL  I  12. MÉRÉS INDÍTÁSA

A FETAPHON SEGÍTSÉGÉVEL BÁRMIKOR MEGHALLGATHATJA A KISMAMA, A VÁRANDÓS CSALÁD, 

A MAGZAT SZÍVVERÉSÉT, ANÉLKÜL, HOGY MÉRÉST IS VÉGEZNE!

 

Ehhez a készülék aktiválása után csak a Főmenübe szükséges belépnie, 

kiválasztania a Mérés menüpontot, de   

( a “Start”- ne válassza az ► (OK) lehetőséget!) A magzati szívhangot vizsgá-

ló fejet      a javasolt módon a hasára kell rögzítenie és a készüléken keresz-

tül hallhatóvá válik a magzat szívhangja. 

Ha a magzati szívhang tisztán, folyamatosan hallható, akkor el lehet kezdeni 

a mérést.

A mérés indítása előtt az akkumulátor töltöttségének legalább 30 %-t el 

kell érnie! 30% alatti töltöttségi szint esetén a mérés nem kivitelezhető.

Amennyiben a mérés indulásakor a kijelzőn a „Toco” szintje 0 mutat, kérem, 

ellenőrizze, hogy a csatlakozó ütközésig legyen benyomva a készülékbe!

A kijelzőn a “Toco” szintjének legalább az 1-es szintet el kell érnie, akkor van 

jól felhelyezve a       vizsgálófej. A mérést, a kijelzőn látható “Start?” kérdés-

re, a kezelőgomb ► (OK)  megnyomásával indíthatja el!

NEM KELL A MÉRÉST ELINDÍTANIA!

12. MÉRÉS INDÍTÁSA
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FONTOS!

A MÉRÉS INDÍTÁSÁVAL, A KIJELZŐ JOBB FELSŐ SARKÁN LÁTHATÓ ÓRA MUTATJA A MÉRÉS HÁTRALÉVŐ IDEJÉT. 

(MÉRÉSI IDŐ 20 PERC) A MÉRÉS SORÁN KERÜLJE A SOK VAGY HANGOS BESZÉDET, MERT A BESZÉD ÉS AZ ERŐS KÜLSŐ 

KÖRNYEZETI ZAJOK HATÁSSAL LEHETNEK A FELVÉTELRE! HELYEZZE MAGÁT NYUGALOMBA, MERT A MOZGÁS IS 

ZAVARHATJA A MÉRÉST!

13. MAGZATMOZGÁSOK JELZÉSE A MÉRÉS ALATT

Ha a magzat a mérés közben megmozdul, kérjük, feltétlenül jelezze ezt a 

kezelőgomb ► (OK) rövid megnyomásával! 

A kezelőorvosnak a mérés kiértékeléséhez elengedhetetlenül szükséges 

a kismama által érzett magzatmozgások jelzése!

A ► (OK) gomb megnyomása következtében, a kijelzőn a „Mozg” felirat 

melletti szám mindig eggyel növekszik. 

A magzatmozgások száma mérésenként változhat, akár teljesen eltérő 

is lehet. Ez teljesen természetes, hiszen a magzatnak is vannak alvás és 

ébrenlét periódusai. Ezért, ha a magzat nem mozog a mérés alatt, lehet-

séges, hogy alszik. Csak akkor lesz sikeres a mérés, ha folyamatosan jól hallható a magzati szívhang. Ha magzat a mérés 

során intenzíven mozog, előfordulhat, hogy a szívhang erőssége változik, gyengül. Lehetséges, hogy a magzat a méh 

másik oldalára fordult át, ezért hallja gyengébben a szívhangot. A mérés, a gyenge, de jól hallható szívhang esetén még 

folytatható.
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Ha a szívhang már nagyon nehezen kivehető vagy teljesen eltűnt, állítsa meg a mérést, a kezelőgomb részének 

egyszeri megnyomásával. A mérés megállítása következtében „Tovább” felirat jelenik meg a képernyőn.

A szívhang legerősebb pontjának ismételt megkereséséhez, csúsztassa el a gumipánton a magzati szívhang     

vizsgálófejet vízszintes irányban apránként, jobbra vagy balra. A szívhang hallgatásához mindig engedje el    a 

vizsgálófejet!

Amennyiben újra megtalálta a magzat szívhangját, a kezelőgomb ► (OK) oldalának egyszeri megnyomásával 

folytathatja a már megkezdett mérést.

Ha a mérést, a mérési idő lejárta előtt véglegesen meg szeretné szakítani, 

úgy a kezelőgomb részének kétszer történő megnyomásával 

teheti ezt meg. Természetesen a 20 percnél hamarabb befejezett mérések 

is rögzítésre kerülnek, ami a kezelőorvos által majd kiértékelésre kerül. 

A mérés, a mérési idő (20 perc) elteltével automatikusan befejeződik. 

A mérés végét, a készülék egy rövid sípolással jelezi. A kijelzőn megjelenik 

a ”Mérés vége” felirat, majd a „Kérem csatlakoztassa a töltőt” felirat.

A mérés végeztével a tépőzárnál nyissa szét a gumipántot és vegye le a 

vizsgálófejekkel együtt,  majd húzza ki a  vizsgálófejekből a gumipántot  tépőzárnál fogva.

 ■/║ 

 ■/║  

15. MÉRÉS VÉGE:
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Amennyiben a töltő csatlakoztatására nincs lehetőség, a készülék 2 perc múlva automatikusan visszatér a Főmenü-be 

majd 1 perc elteltével készenléti állapotba kerül, és a kijelző elsötétül. Az elvégzett mérést a Fetaphon tárolja, és a töltő 

csatlakoztatása után majd automatikusan elküldi.

A „Kérem csatlakoztassa a töltőt” felirat megjelenése után a vizsgálófejek csatlakozóján található gyűrűt a nyilaknak 

megfelelően, a készülékkel ellentétes irányban húzzuk meg. Ez lehetővé teszi a csatlakozó eltávolítását a készülékből.

Az így szabaddá váló aljzatba csatlakoztathatjuk a speciális töltő egységet. 

Ügyeljünk arra, hogy a csatlakozó megfelelő pozícióban legyen (nyilak felfelé 

néznek). Helyes csatlakozáskor, halk kattanó hang hallatszik!

16. MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

17. MÉRÉS ELKÜLDÉSE (ADATÁTVITEL), A KÉSZÜLÉK AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

1.

2.

3.

4.

Ha zajos helyiségben végzi a vizsgálatot. A magzati szívhang vizsgálófej olyan érzékeny, 

hogy a nagyobb környezeti zaj megzavarhatja a mérési eredményt. 

A mérést végző Kismama helyezkedjen nyugalomba, a vizsgálat közben ne mozogjon, 

ne beszélgessen. Békésen hallgassa születendő gyermeke nyugalmat árasztó apró szívdobbanásait!

Kismama torna után, vagy enyhe sportolás után várjon fél órát, csak ezután kezdje el a mérést.

A mérés előtt fél órával ne igyon koffein tartalmú italt (kávé, cola, erős tea, energiaital stb.)
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A mérési adatok küldését az „Adatátvitel hamarosan elindul” felirat jelzi a 
kijelzőn. Ekkor a Fetaphon készülékben lévő modem aktiválódik és csatlako-
zik a mobil (GSM) hálózatra, majd elküldi a mérési adatokat a Fetaphon
 internetes szerverére. (5 perc időtartam alatti mérést a készülék nem tárol 
és nem küld tovább)
Az adatátvitel befejeztével a „Sikeres adatátvitel” üzenet olvasható, és a
 készülék hármat sípol.

Sikertelen adatátvitel esetén, a készüléken az „Adatátvitel sikertelen” 
felirat jelzi, hogy a Fetaphon nem tudta továbbítani a mérési adatokat. 
A készüléket helyezze át olyan helyre, ahol nagyobb mobil (GSM) térerő 
van és csatlakoztassa a töltőre! A Fetaphon az adatátvitel sikerességéig
 automatikusan újra és újra megpróbálja elküldeni a mérés adatait. 
A rögzített mérési adatok nem vesznek el, ezeket a készülék tárolja, 
mindaddig amíg el nem küldi.
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A Főmenüben a kijelző alsó középső részén        ikon jelzi ha mé-
rés várakozik küldésre, illetve a képernyővédő bekapcsolása után, 
ez az ikon mozgó alakzatként is látható.

A készüléket a mérések közötti időben, amennyiben lehetséges 
tartsuk a töltőn, az elektromos hálózatban. 
Az akkumulátorokat nem lehet túltölteni! Az akkumulátor töltött-
ségi szintjét a kijelző jobb felső sarkában lévő ikon  jelzi.

FONTOS!
HA A KÉSZÜLÉKET TARTÓSAN NEM HASZNÁLJUK, ÜGYELJÜNK ARRA, HOGY AZ  NE MERÜLJÖN LE TELJESEN, 
MERT AZ VÉGZETESEN KÁROSÍTHATJA AZ AKKUMULÁTORT!
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 18. ÜZENET OLVASÁSA 

Üzenetet a Fetaphon csak töltőn lévő állapotban tud fogadni.
A „Főmenüben” válassza ki a „Üzenet olvasás” almenüt. A menüpontba a kezelőgomb     (OK) részének megnyomásával 
lépjen be. 

Az üzenetet, a mérést távolról, számítógépen, adott internetes honlapon kiértékelő kezelőorvos küldi el 

az interneten keresztül a Fetaphon kijelzőjére. A készüléken mindig az utoljára küldött üzenet olvasható. 

Több mérés azonos időben történő kiértékelése esetén, az üzenetek a kiértékelés sorrendjében érkeznek 

a Fetaphon kijelzőjére.  Az üzenet érkezése félóránként, várható melyet sípolás jelez, és egy ikon jelenik 

sípolás jelez, és egy ikon jelenik meg a képernyőn.  Amennyiben újabb üzenet nem érkezett, a kijelzőn 

a „Nincs tárolt válasz!” felirat olvasható.

egy 

FONTOS!

AZ ÜZENET FOGADÁSA CSAK TÖLTÉSI HELYZETBEN LÉVŐ KÉSZÜLÉK ESETÉN LEHETSÉGES!

A RÖGZÍTETT MÉRÉS ADATAIT CSAK MOBIL (GSM) HÁLÓZATI LEFEDETTSÉG ESETÉN TUDJA ELKÜLDENI A KÉSZÜLÉK!
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Amennyiben azt tapasztalja, hogy A hibajelenség valószínűleg a következő Mit tegyen

A kezelőgomb ► (OK) hosszú meg-

nyomása után is sötét a képernyő

Lemerült az akkumulátor

Meghibásodott a készülék

Csatlakoztassa töltőre a készüléket! Ha 

hosszú töltés után sem aktiválható a 

készülék, akkor hívja ügyfélszolgálatunkat!

Erős recsegést, zajt hallani, magzati 

szívhangot nem vagy alig hallani

Erős környezeti zaj

(pl:ventilátor, hangos jármű az utcán)

„Hang” magasra van állítva (5-15)

Csendes helyen mérjen, mérés közben 

kapcsolja ki a zajt keltő eszközt!

„Hang”-erőt állítsa 3-ra vagy lejjebb

Nagyon erősen hallani az anyai 

szívhangot

A kismama alkatából adódhat Folytassa a magzati szívhang keresését 

kicsit lejjebb, legyen türelemmel 

(„hang”-erőt állítsa maximum 3-ra)

A kismama légzésével azonos rit-

musban erősödik vagy gyengül a 

hallható magzati szívhang

A vizsgálófejet rögzítő gumipánt 

túl szoros vagy nem elég feszes

Helyezze fel ismételten a gumipántot 

a használati útmutató szerint 

A mérés alatt a kismama légzésével

azonos ütemű recsegő hang hallható

A  vizsgálófej csatlakozó kábele 

súrlódik valamihez

Igazítsa el úgy a kábelt, hogy 

az ha lehet ne érjen semmihez
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Amennyiben azt tapasztalja, hogy A hibajelenség valószínűleg a következő Mit tegyen

A készülék kijelzőjén a „Toco” érték 

folyamatosan „0”-t jelez

A     vizsgálófej csatlakozó kábeldugó 

nem ütközésig illeszkedik a készülékbe

T

A fej felhelyezése nem megfelelően 

történt

Nem az alkatának megfelelő érkézelő  

gomba alakú talp van a vizsgálófejben

Csatlakoztassa a készülékbe 

ütközésig a kábeldugót

Helyezze fel ismét a    vizsgálófejet a 

használati útmutató szerint, ügyeljen, 

hogy körkörösen felfeküdjön a vizsgáló-

fej a hasán, a köldöke a vizsgálófejen 

kívül legyen (ne alatta)!

T

Cseréljen az alkatának megfelelő 

gomba alakú talpra 

„Adatátvitel sikertelen” felirat olvasható A mobil térerő nagyon alacsony, nem 
elegendő adatok küldéséhez

Helyezze át a készüléket oda, ahol 
jó a mobil térerő 

A készülék bekapcsolt állapotban a 

vizsgálófejek felhelyezését követően 

nem ad hangot

A magzati szívhang vizsgálófej rög-
zítésekor a gumipánt túl szoros, így 
a fej belső peremén lévő akusztikus 
nyílás elzáródott

Lazítsa meg a magzati szívhang vizs-

gálófejet rögzítő pántot, úgy hogy 

feszes maradjon, de ne lötyögjön
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Karbantartás: A készülék nem igényel karbantartást.

Ha a készülék sérült, kérem jelezze a kezelőorvosának!

TISZTÍTÁS:

Hordtáska: durva szennyeződéseket először szárazon, puha kefével távolítsa el, majd langyos, szappanos vízzel 

benedvesített ruhát használjon.

Készülék és vizsgálófejek: Szükség esetén a felületek langyos, szappanos vízzel nedvesített, puha ruhával tisztíthatók. 

A készülékbe és a vizsgálófejekbe folyadék nem kerülhet!

Rögzítőpántok: langyos vízben, finommosószerrel, kézzel mosható.

Fertőtlenítés: az egészségügyben használatos, bőr  fertőtlenítésre alkalmas, fertőtlenítőszerekkel átitatott törlőt 

használjon. (Gyógyszertárban beszerezhető bőrfertőtlenítő kendő megfelelő)

20. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE

                                                                                                                                                                              .

.

FONTOS!             

A VIZSGÁLÓFEJEK KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENYEK A MECHANIKUS BEHATÁSOKRA, KÜLÖNÖSEN A LEEJTÉSRE, 

RÁZKÓDÁSRA. A VIZSGÁLAT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉT AZONNAL 

JELEZZE! A KÉSZÜLÉKET ÉS TARTOZÉKAIT TILOS FOLYADÉKBA MÁRTANI, HŐVEL VAGY GÁZZAL STERILIZÁLNI!

NE HASZNÁLJUNK DÖRZSANYAGOKAT ÉS OLDÓSZEREKET A TISZTÍTÁSHOZ!                                                               
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FETAPHON TECHNIKAI ADATAI:

Magzati szívhang vizsgálófej érzékenysége:

Méhösszehúzódás érzékenységi határai:

Hang kimeneti teljesítmény:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

A töltő bemeneti feszültsége és árama:

A töltő kimeneti feszültsége és árama:

Teljesen feltöltött akkumulátor esetén a készülék kb.1 hétig működik.

Naponta egyszeri mérést végezve, az akkumulátor kb. 4óra alatt töltődik fel teljesen.

5mV/N/m2

10-900g

max: 1 W

15-40 oC

0-40 oC

100-240 VAC, 50-60Hz, max. 0.6A

9VDC, max. 3A

2820. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE



Fetaphon készülék

2db vizsgálófej csatlakozóval

2db tépőzáras gumipánt

Elektromos hálózatba csatlakoztatható speciális töltő a Fetaphon készülék töltésére

2db méhösszehúzódást érzékelésére alkalmas gomba alakú talp (1 rövidebb, 1 hosszabb szárral)

Használati útmutató

Hordtáska

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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A vizsgálófejeket tiszta, száraz bőrre helyezze fel.

Gélt vagy krémet ne használjon, mert az használhatatlanná teszi az érzékelőfejeket.

A magzati szívhang vizsgálófejjel keresse meg, hogy hol hallható legjobban a magzat szívhangja (általában a köldöktől 

lefelé kb.10cm-re, jobb vagy bal oldalon) ez az időráfordítás megtérül.

Más készüléket ne használjon a magzati szívhang maximumának megkeresésére, mert az nem biztos hogy ott van, ahol 

azt a másik készülék jelzi.

A magzati szívhang akkor hallható legjobban, ha a vizsgálófejet elengedjük, kizárólag a gumipánttal rögzítjük.

A magzati szívhang vizsgálófejhez a mérés alatt a rögzítő gumipánton kívül semmi nem  érhet.

A méhösszehúzódást érzékelő vizsgálófej felhelyezésekor puhább hasfal esetén a hosszabb szárú, míg a keményebb, 

sovány hasfalnál a rövidebb szárú gomba alakú talpat használja.

A mérést csak akkor indítsa el, ha a magzat szívhangja folyamatosan, jól hallható!

A mérés alatt a kismama legyen nyugalomban, csöndes környezetben, ne beszélgessen és ne mozogjon. 

A magzat minden mozgását amit érez, jelezze mérés közben, az ► (OK)  gomb megnyomásával!

A mérés befejeztével a készüléket csatlakoztassa a töltőre, és töltse a következő használatig. A mérés küldése ekkor 

történik. 

Ha mérést nem végez több napig, ne hagyja lemerülni a készüléket! Hagyja azt folyamatosan a töltőn. Időnként 

ellenőrizze a készüléket, hogy érkezett-e rá üzenet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.    

3022. RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ A FETAPHON HASZNÁLATÁHOZ*

*A “RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ” NEM HELYETTESÍTI A “HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ” TANULMÁNYOZÁSÁT!

  A FENTI PONTOK VÉGÉN ÁLLÓ SZÁM, A RÉSZLETES “HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ” MEGFELELŐ OLDALÁRA HIVATKOZIK.
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Bevezető

A Fetaphon készülék működése

Szívhang hallgatása mérés nélkül

Előkészület a mérésre

A  vizsgálófejek felhelyezése a gumipántra

A készülék elhelyezése

A kezelőgomb, a készülék aktiválása

Főmenü

A dátum, az óra és a nyelv beállítása

A magzati szívhang megkeresése

Szívhang hallgatás mérés nélkül

A mérés indítása

Magzatmozgások jelzése a mérés alatt

Mérés megállítása

Mérés vége

Mérést befolyásoló tényezők

A mérés elküldése, az akkumlátorok töltése

Üzenet olvasása

Leggyakoribb hibajelenségek

A készülék karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése

Tartozékok

Rövidített útmutató

Fotókkal illusztrált használati útmutató
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Információ
I 
I  

 Kardiola Kft.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.

I  
I  
I

Ügyfélszolgálati szám: +3630 462 2203
info@kardiola.hu / www.kardiola.hu

  info@ctgotthon.hu / www.ctgotthon.hu
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