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Instrukcja wykonania pomiaru systemem  
PregnaLife24 Smart Monitoring 

1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne elementy do wykonania badania (powinny znajdować 

się w pudełku na urządzenie): 

a. Urządzenie ZuzaMED,  

b. elektrody,  

c. kable do podłączenia urządzenia. 

2. Naładuj urządzenie ZuzaMED ładowarką z otrzymanego zestawu (czas ładowania min. 3-5 godz.) 

3. Oczyść brzuch stosując środki higieniczne a następnie wytrzyj do sucha.  

4. Naklej elektrody na brzuch wg poniższego schematu (na elektrodach nie ma kolorów, znajdują się 

one na kablach połączeniowych) 

 
5. Podepnij kable do elektrod uwzględniając ułożenie kolorów z powyższego rysunku. 

6. Podłącz kable (niebieska wtyczka) do urządzenia ZuzaMED. 

7. Uruchom urządzenie niebieskim przyciskiem na środku obudowy w celu rozpoczęcia pomiaru. 

8. Przyjmij wygodną pozycję, udaj się na spoczynek. 

9. Prowadź rejestrację danych przez co najmniej 2 godziny. Możesz swobodnie wykonywać ruchy w stanie 

spoczynku, przekręcać się na boki, siadać. Unikaj jednak nadmiernej aktywności fizycznej. 

10. Po upływie min. 2 godzin odłącz urządzenie od kabli. 

11. Odłącz kable od elektrod. 

12. Odklej elektrody (elektrody są jednorazowego użytku) i zutylizuj je. 
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13. Uruchom aplikację PregnaLIFE24 na smartfonie. 

14. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie należy zaakceptować regulamin i skonfigurować Aplikację. Instrukcja 

konfiguracji znajduje się poniżej. 

15. Upewnij się że znajdujesz się na ekranie startowym aplikacji (na ekranie tym znajduje się napis: Podłącz 

urządzenie ZuzaMED”. 

16. Podłącz urządzenie do smartfona przy użyciu kabla USB oraz przejściówki (OTG) właściwej dla twojego 

złącza w telefonie (nie znajduje się w zestawie) z zainstalowaną aplikacja PregnaLife24 

17. Zaakceptuj podłączenie urządzenia (komunikat pojawi się na telefonach z systemem ANDROID po 

podłączeniu urządzenia ZuzaMED) 

18. Dokonaj płatności mobilnej za wykonanie analizy. Płatności  

19. System automatycznie prześle dane do analizy. Zostaniesz powiadomiona o zakończeniu transmisji 

komunikatem. 

20. Potwierdź przyciskiem OK koniec wysyłania. 

21. Poczekaj na wyniki analizy zgromadzonych danych – okres analizy zależy od tego jak długo urządzenie 

zapisywało dane dziecka na brzuchu mamy. Przeanalizowane pomiary znajdują się w zakładce LISTA 

POMIARÓW 

22. System powiadomi Cię o otrzymaniu wyniku analizy 

23. Sprawdź wynik monitoringu i prześlij je do swojego lekarza poprzez SMS lub mail używając 

odpowiedniej ikonki na liście pomiarów. 

UWAGA: Aplikację PregnaLIFE24 należy pobrać ze sklepu Google PLAY. W polu wyszukiwania wpisz PregnaLIFE24. 

 

Informacje dodatkowe. 

             

 

 

5. Elektroda 
naklejana na 
brzuch 

3. Kolektor 
danych 
ZuzaMED 

1. Kable pacjenta 
z wtyczką do 
kolektora 

2. Kabel 
przyłączeniowy 
do ładowarki 
oraz do 
połączenia z 
telefonem 

4. Przejściówka 
pomiędzy kablem 
przyłączeniowym 
a telefonem 


