
 

 

Návod k obsluze Accoson Duplex Model 
Kód_0322 

 
 
Základní instrukce a varování:  
Přístroj chraňte před nárazy nebo pády a před znečištěním a vlhkostí. Je nutné věnovat 
pozornost tomu, aby nedošlo k propíchnutí manžety žádným ostrým nástrojem (nůžkami, 
jehlami). Manžetu nenafukujte na tlak vyšší než 300 mmHg!  
Doba měření by měla být nanejvýš cca 2 minuty. Mezi dvěma měřeními by měl být interval 
nejméně 2 minuty.  

Čištění:  

Přístroj čistěte pouze pomocí suchého měkkého hadříku.  

Technické parametry: 

Měřicí rozsah: 0 až 300mmHg 
Přesnost: ± 3mmHg 
Vhodný pro praváky i leváky 
Lehké plastové lisované pouzdro 
Dodává se s pouzdrem s mosazným zipem 
Dodává se s dospělou manžetou, nafukovacím balonkem s ventilkem  
Vyrobeno ve Velké Británii s garantovanou přesností dle normy EN 1060-1 

Metrologické ověření: 

Metrologické ověření je platné 2 roky od data prodeje. Po této lhůtě je nutné přístroj 
následně ověřit. Metrologické ověření tonometru a servis zajišťuje Autorizované 
metrologické středisko K127 Medicton Group s.r.o., popř. jiná AMS, či ČMI. 
 

Záruka: 

Na výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky od data prodeje. Na příslušenství (manžeta, 
balónek a ventil) se vztahuje záruka 6 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu popř. 
výrobní vady. Záruku nelze uplatňovat v případě, že je přístroj používán v rozporu s tímto 
návodem k obsluze. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně a úplně 
vyplněného záručního listu s typem výrobku, výrobním číslem a datem prodeje. Do záruční 
opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční 
doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku 
uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době 
jsou vydané opravní listy. 
 
 



 
Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: 

• Výrobek byl instalován či používán v nesouladu s návodem k obsluze. 

• Údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku. 

• Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou. 

• Výrobek byl mechanicky poškozen. 

• Výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním či zanedbanou nebo nesprávnou 
údržbou. 

• Bylo poškozeno výrobní číslo. 

• Výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro tento typ přístrojů obvyklé. 
 

 

Pokyny a informace o likvidaci výrobku 

 
Tento výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005. 
Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišťujeme po uplynutí jeho životnosti zpětný odběr a 
bezplatnou likvidaci. 

 
Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu, ale 
zašlete jej zpět na adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci.  
 
Záruční a pozáruční servis, metrologického ověření zajišťuje společnost: 
Medicton group s.r.o. 
Tel.: +420 233 338 538 
Fax.: +420 233 310 390 
e-mail: info@medicton.com 
web: www.medicton.com 
 
Servisní místa: 
Polička: 
Jiráskova 609, 572 01 Polička 
Tel: +420 233 338 538 
23338538 
Praha: 
Na Babě 1526/35, 160 00, Praha 6 
Tel: +420 226 224 813 
E-mail: servis@medicton.com 
Při poskytování zdravotní péče je nutné zajistit každé 2 roky metrologické ověření měřidla dle zákona 
o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění. 

 
Verze návodu: CZ 01 
Datum vydání návodu: 1. 4. 2012 
Revize číslo: 2 
Datum revize: 20. 4. 2014 
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ACOSSOR & SON (SURGICAL) LTD 

Accoson Works, Parkway 

Harlow Business Park, Harlow, Essex CM19 5QP  
Telephone: +44 (0) 1279 433456 
Facsimile: +44 (0) 1279 444018 
E-mail: accoson@accoson.com 
Websites: www.accoson.com 

A.C. COSSOR &SON (SURGICAL) LTD 
Accoson Works, Parkway, 
Harlow Business Park, Harlow, Essex CM19 5QP 
established 1859 

www.Qreenliaht300.com 
DECLARATION OF CONFORMITY 
We herewith declare that the products listed below comply with UK Statutory Instrument SI 2008, 
No: 2936 and conform to the requirements listed in Annex V and Annex VII and the essential 
requirements of Annex I of the European Communities Council Directive 93/42/EEC as amended by 
Directive Amendment 2007/47/EC for Class I devices as defined in Annex IX of the same directive, 
and as verified by AMTAC Certification Services, (our Notified Body), Davy Avenue, Knowhill, Milton 
Keynes, MK5 8NL. (CE0473) 
Accoson Dekamet sphygmomanometer 
Accoson Freestyle sphygmomanometer 
Accoson Duplex sphygmomanometer 
Accoson Limpet sphygmomanometer 
Accoson Pocket sphygmomanometer 
Accoson Combine sphygmomanometer 
Accoson 6" Aneroid sphygmomanometer 
Accoson SIX00 series Aneroid sphygmomanometer 
Accoson Blood Pressure Cuffs, bulb valves and component parts 
The instruments covered are distributed in non-sterile condition and are for use only by trained 
persons fully conversant with their use. 
The sphygmomanometers listed have a measuring function and also conform to the appropriate 
procedure in Annex V of the directive. 
A C Cossor & Son (Surgical) Ltd 
Accoson Works 
5/6 Parkway 
Harlow Business Park 
Harlow 
Essex 
CM19 5QP 
Tel: 01279 433456 
Declaration of Conformity and Technical File No. I and Annex II to issue 3 authorised by 
A J Coss£Ht>liyCTor')' 
25 April 2012 
tf01 April 2012 
Directors: A J COSSOR. A COSSOR 


