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W zestawie 

1. Czujnik EKG 

2. Elektrody samoprzylepne, 100 szt. 

Wymagane wyposażenie dodatkowe 

• Interfejs kompatybilny z PASPORT 

• Oprogramowanie do zbierania danych PASCO 

 

Skrócona instrukcja 

1. Podłącz czujnik EKG do interfejsu PASPORT. 
 

2. Jeśli używasz komputera, podłącz do niego interfejs 
PASPORT i uruchom oprogramowanie do zbierania 
danych PASCO. 

3. Umieść trzy elektrody na ramionach osoby badanej 
i przypnij do nich przewody, jak pokazano na rysunku 
1.1. 

 

4. Wciśnij lub kliknij przycisk "Record" lub "Start" aby 
rozpocząć rejestrowanie danych. 

 

Wprowadzenie 

Czujnik EKG mierzy sygnały elektryczne wytwarzane przez 
serce. Zapis EKG, wyświetlany na podłączonym komputerze 
lub rejestratorze danych, graficznie ilustruje bicie serca. 

 

Konfiguracja 

Podłączanie czujnika EKG do interfejsu 

1. Podłącz wtyczkę czujnika do dowolnego portu interfejsu 
PASPORT. Opcjonalnie możesz użyć przedłużacza 
PASPORT (PS-2500) pomiędzy interfejsem a 
czujnikiem EKG. 

 

2. Jeśli używasz komputera, podłącz do niego interfejs 
PASPORT i uruchom oprogramowanie do zbierania 
danych PASCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. 
+48 606 850 155, pasco@irs.com.pl 

 

TYLKO DO UŻYTKU EDUKACYJNEGO! Uwaga! Nie jest to wyrób medyczny. Jest on przeznaczony wyłącznie 

do użytku edukacyjnego i nie powinien być stosowany w żadnym procesie medycznym, takim jak 

podtrzymywanie życia lub diagnoza pacjenta. Nie jest on również przeznaczony do stosowania 

w demonstracjach uniwersyteckich lub w przemyśle, w tym w kontroli przemysłowej lub wszelkiego rodzaju 

badaniach przemysłowych. 
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Załamek T 

Załamek P 

Zespół QRS 

Czujnik EKG  PS-2111 
 

 

Podłączanie czujnika EKG do badanego 

1. Wytrzyj skórę w miejscu 
przyłożenia elektrod 
ręcznikiem papierowym 
w celu usunięcia martwego 
naskórka i tłuszczu. 

 
2. Przyklej elektrody 

samoprzylepne na prawy 
nadgarstek, prawe 
przedramię tuż poniżej łokcia, 
oraz lewe przedramię tuż 
poniżej łokcia (rysunek 1.1). 
Dociśnij mocno plastry, aby 
uzyskać najlepszą 
przyczepność i jakość 
sygnału. 

O elektrokardiogramie 

 

          Rysunek 1.2 
         

 
            Rysunek 1.1 

Aby zobaczyć elektrokardiogram (rysunek 1.2), wyświetl 
wykres napięcia w funkcji czasu. Jedną z części typowego 

3. Umocuj przewody EKG do elektrod; czarny do prawego 
nadgarstka, zielony do prawego przedramienia i czerwony 
do lewego przedramienia. 

 
4. Ułóż przewody w taki sposób, aby luźno zwisały bez 

obciążania elektrod. 
 

Zbieranie danych 

1. Wciśnij lub kliknij przycisk "Record" lub "Start" aby 
rozpocząć rejestrowanie danych. 

2. Osoba badana nie powinna poruszać się podczas badania. 

 
Informacje o pomiarach 

Czujnik wykonuje dwa pomiary: Tętno w uderzeniach na minutę 
(BPM) i napięcie w miliwoltach (mV). Pomiary te są rejestrowane i 
wyświetlane przez urządzenie komputerowe podłączone do 
czujnika. 

 
Pomiary tętna i napięcia są wykonywane z domyślną 
częstotliwością 200 próbek na sekundę. Można zmniejszyć 
częstotliwość próbkowania do 50 próbek na sekundę, jednak aby 
uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć domyślnej częstotliwości 
próbkowania. 

elektrokardiogramu jest "linia płaska" lub ślad wskazujący brak 
wykrywalnej aktywności elektrycznej. Linia ta nazywana jest linią 
izoelektryczną. Odchylenie od linii izoelektrycznej wskazuje na 
aktywność elektryczną mięśni serca. Odchylenie to odzwierciedla 
pomiar napięcia z czujnika. 

 
Pierwszym odchyleniem od linii izoelektrycznej w typowym 
EKG jest impuls górny, po którym następuje powrót do linii 
izoelektrycznej. Nazywa się to załamkiem P. Impuls ten jest 
spowodowany depolaryzacją przedsionków i jest związany 
z ich skurczem. 

 
Po powrocie do linii izoelektrycznej następuje krótki przestój, 
podczas którego węzeł przedsionkowo-komorowy (AV) serca 
depolaryzuje się i wysyła sygnał wzdłuż wiązki włókien 
przewodzących do włókien Purkiniego, które niemal 
równocześnie depolaryzują wszystkie części komór. 

 
Po depolaryzacji węzła AV następuje impuls w dół, zwany 
załamkiem Q. Wkrótce po nim występuje szybki skok linii zwany 
załamkiem R, po którym następuje silny spadek linii zwany 
załamkiem S, a następnie powrót do linii izoelektrycznej. Te trzy 
załamki razem określane są zespołem QRS. Zespół ten jest 
spowodowany depolaryzacją komór i jest związany z ich 
skurczem. 

 
Po krótkim czasie, jony sodu i wapnia, które brały udział 
w skurczu, migrują z powrotem do pierwotnego miejsca 
w procesie obejmującym jony potasu i pompę sodowo-potasową. 
Ruch tych jonów generuje falę górną, która następnie powraca do 
linii izoelektrycznej. Ten impuls górny nazywany jest załamkiem 
T i wskazuje na repolaryzację komór. 

 
Sekwencja od załamka P do załamka T reprezentuje jeden cykl 
pracy serca. Liczba takich cykli w ciągu minuty określana jest 
mianem tętna, i w spoczynku wynosi zazwyczaj 70-80 cykli (lub 
uderzeń) na minutę. 
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Bezpieczeństwo 

• Czujnik EKG jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
edukacyjnego. 

• Umieszczenie elektrod na ciele osoby badanej 
zapewnia doskonałą trasę przepływu prądu. Do 
elektrod nie należy podłączać jakichkolwiek urządzeń 
innych, niż przedmiotowy czujnik. 

 
Obwody czujnika chronią badaną osobę na dwa sposoby: 
Sygnał z czujnika jest przesyłany przez układ optoizolacyjny, a 
zasilanie czujnika jest przekazywane przez transformator 
izolujący. Obwody te chronią przed przypadkowymi 
przepięciami do 4 000 V. 

 

Specyfikacja 

 
 
 
 
 

 
 
Wsparcie techniczne 

Aby uzyskać pomoc w sprawie jakichkolwiek produktów PASCO, prosimy o 

kontakt z firmą PASCO w USA lub dystrybutorem w Polsce 

 

Adres:           PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Telefon: +1 916 462 8384 (międzynarodowy) 

Strona internetowa : www.pasco.com/support 

Email: support@pasco.com 

 

Dystrybutor PASCO w Polsce: 

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. 

ul. Arkuszowa 190,  01-934 Warszawa 

tel. + 48 606 850 155, T  +48 22 752 27 88 – 96 wew. 109 

www.pasco.com.pl;  pasco@irs.com.pl 

 

Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami 

wspieramy rozwój uczniów i studentów w współczesnym świecie. 

Zezwala się instytucjom edukacyjnym typu non-profit na 
powielanie dowolnej części niniejszej instrukcji, pod 
warunkiem wykorzystania jej wyłącznie we własnych 
laboratoriach i salach lekcyjnych, oraz niesprzedawania. 

Powielanie w innych okolicznościach, bez pisemnej zgody 
firmy PASCO, jest zabronione. 

 

Znaki towarowe 
PASCO, PASCO scientific i PASPORT są znakami towarowymi 
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi PASCO scientific 
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne 
marki, produkty lub nazwy usług są lub mogą być znakami 
towarowymi lub znakami usługowymi i są używane do 
identyfikacji produktów lub usług ich odpowiednich właścicieli. 
Więcej informacji znaleźć można na stronie 
www.pasco.com/legal. 

 
Instrukcje dotyczące utylizacji produktów po zakończeniu 
użytkowania: 

Przedmiotowy produkt elektroniczny podlega przepisom 
dotyczącym utylizacji i recyklingu, które mogą różnić się 
w zależności od kraju i regionu. Państwa obowiązkiem jest 
poddanie sprzętu elektronicznego recyklingowi zgodnie 
z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony 
środowiska, aby zapewnić, że zostanie on poddany odzyskowi 
surowcowemu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie 
i środowisko. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty 
sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym 
punktem odbioru odpadów lub ze sprzedawcą. 

Symbol WEEE Unii Europejskiej (Waste 
Electronic and Electrical Equipment) 
(przedstawiony po prawej) na produkcie lub 
jego opakowaniu oznacza, że produkt ten 
nie może być wyrzucany do 
standardowego pojemnika na odpady.

 

Ograniczona gwarancja Opis gwarancji produktu 
znajduje się w katalogu PASCO. 

 
Prawa autorskie 
Niniejsza instrukcja PASCO scientific jest chroniona prawami 
autorskimi; wszelkie prawa zastrzeżone.   

 
 

 

Zakres napięć 0 mV do 4,5 mV 

Rozdzielczość napięcia 4.5 mikrowoltów 

Domyślna częstotliwość 
próbkowania 

200 próbek na sekundę 

Maksymalna częstotliwość 
próbkowania 

1000 próbek na sekundę 

Zakres tętna 47 do 250 uderzeń na 
minutę 

Rozdzielczość tętna 1 uderzenie na minutę 
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