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Cardioline SpA 
 Via Linz, 19-20-21 

Spini di Gardolo 

38121 Trento Italy 
Tel. č. +39 0463 850125 

e-mail: international@cardioline.it 
www.cardioline.it 

. 

 

Informace obsažené v této publikaci mohou být změněny bez předchozího upozornění. V 
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Tato příručka popisuje přístroj walk200b, který se skládá ze záznamníku walk200b a 

příslušenství (manžety a pacientké taštičky). 

  

TUČNĚ JSOU OZNAČENY VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE, NEBO ČÁSTI POPISUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ 

PRACOVNÍ PODMÍNKY. 

 

Tento manuál je nedílnou součástí tohoto nástroje, a musí být vždy k dispozici. Zahrnuje i 

platné právní předpisy a informace o použití lékařských přístrojů. Správné užívání přístroje a 

dodržení bezpečnosti jak pacienta, tak operátora přístroje lze zaručit pouze v případě 

striktního dodržení informací a pokynů uvedených v této příručce. 

 

 

Pro další informace kontaktujte výrobce (viz výše), nebo  

 

MEDATRON spol. s r.o.  

Sirotkova 45  

616 00 BRNO  

www.medatron.cz 

kardio@medatron.cz 
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Cardioline SpA uznává svoji odpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a funkčnost přístroje 

pouze tehdy, pokud: 

 změny a opravy jsou prováděny Cardioline SpA nebo Autorizovanými Servisními 

Středisky (pro ČR je to MEDATRON spol. s r. o.), 

 připojení k síti 230V v zařízení, kde je přístroj používán, zcela odpovídá platným 

národním a mezinárodním normám, 

 přístroj je používán podle instrukcí obsažených v této uživatelské příručce. 

 

1.1 Obecné použití 
 

Následující opatření musí být dodrženy v souladu s příslušnými normami: 

 Přístroj popisovaný v této příručce není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých 

anestetik složených ze směsí se vzduchem nebo kyslíkem, nebo oxidem dusným. 

 Přístroj by neměl být používán v místech, kde je nebezpečí výbuchu a/nebo v prostředí 

citlivém na vznícení. 

 Zařízení se nesmí používat v blízskosti skeneru MRI! 

 Kryt přístroje nechrání přístroj proti vniknutí vody, přístroje do kterých vnikla voda by 

měly být co nejrychleji vyčištěny a předány ke kontrole do CARDIOLINE Servisního 

centra. 

 Pokud byl přístroj vystaven nárazu, pádu apod. musí být co nejdříve předán ke 

kontrole do CARDIOLINE Servisního centra. 

 Bezpečnost a biokompatibilita přístroje pro pacienta, spolehlivost naměřených dat a 

minimální rušení může být garantováno pouze tehdy, pokud je veškerému 

příslušenství věnována náležitá péče a údržba. 

 Nepoužívejte přístroj pro invazivní srdeční aplikace. 

 Pokud přístroj popisovaný v této příručce nabízí diagnostické hodnocení nebo výklady 

a doporučení, et medical devices nenese žádnou odpovědnost za správnost a přesnost 

automatických informací, které přístroj poskytuje. 

 Správné použití je pro 24-hodinové monitorování tlaku dospělých. Záznamník by měl 

být používán pouze pod lékařským dohledem. 

 Lékař si musí být jist, že v závislosti na zdravotním stavu pacienta nedojde 

v souvislosti s použitím přístroje k poškození krevního oběhu pacienta v paži.  

 Jestliže měření způsobuje pacientovi bolest, vypnětě přístroj, sundejte manžetu a 

informujte obsluhující personál a lékaře. 

 U některých pacientů se mohou vyskytnout petechie, haemoralgias nebo podkožní 

hematomy; všichni pacienti musí být při nasazování manžety informováni, že pokud 

jim měření bude působit bolest, mají ihned vypnout přístroj a informovat lékaře. 

 Během procesu měření musí být pacient v uvolněné  pozici a držet ruku nehybně. 

Příliš mnoho pohybu (např. svalové stahy) mohou ovlivnit výsledky měření. Zpomalte 

nebo se zastavte jakmile začne přístroj měřit. 
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 Lékař by měl pacientovi vysvětlit, že zejména při spánku by měl být přístroj umístěn 

tak, aby hadička spojující manžetu s přístrojem  nebyla stlačena nebo skřípnuta. za 

sebe pacient plně neodpovídá, měl by mít přístroj nasazen pouze pod dozorem. 

 Ramenní popruh nebo manžetové hadičky se mohou zaplést kolem krku pacienta a 

způsobit uškrcení; s ohledem na toto riziko, které mohou hadičky a popruhy způsobit, 

nesmí být záznmaník nasazován pacientům, kteří nesjou odpovědní sami za sebe, 

přístroj se nesmí dostat do rukou dětí bez dohledu dospělých. 

 Vzduchová hadička mezi záznamníkem a manžetou nesmí být nikdy zavazována, 

stlačována ani skřípnuta. 

 Při nafukování se může vzduch. hadička kroutit. 

 Manžety a vzduchové hadičky jsou vyrobeny z elektricky nevodivého materiálu. 

Tím chrání přístroj před defibrilačním výbojem.  

 Pro správné používání Vašeho nového přístroje doporučujeme pečlivě přečíst pokyny 

obsažené v tomto návodu. 

 Záznamník by neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu a neměl by být umístěn 

poblíž tepelného zdroje aby se předešlo jeho přehřátí. 

 Vadné segmenty na displeji mohou způsobit chybné odečítání naměřených hodnot a 

tak vést ke stanovení špatných závěru. Vadný LCD displej musí být neprodleně 

vyměněn výrobcem nebo v CARDIOLINE Servisním centru. 

 

1.2 Upozornění pacienta během měření 

Zařízení je navrhnuto pro provádění měření ambulantní povahy (Holter), které běžně trvá 24 

hodin. Přístroj může po celých 24hodin zaznamenávat výsledky měření. Ve všech uvedených 

případech vyžaduje klinická praxe, aby pacient nosil přístroj jak v nemocnici, tak mimo 

nemocnici při činnostech uvnitř budov nebo na volném prostranství. Proto je velmi důležité, 

aby byl pacient náležitě informován zejména s ohledem na: 

 Použití tlačítka “Event Marker” - “Značka” 

 Veškeré varovné tóny přístroje (alarm vybitých baterií). 

 Preventivní opatření, která mají být přijata pro ochranu zařízení před nárazem a 

pádem, který by mohl ohrozit jeho správnou funkci a dokončení plánovaného testu. 

Co se bodu 3 týče, musí být při používání přístroje dodržena následující opatření: 

 vždy používat přístroj v ochranném pouzdře; jedinou činností pro kterou je nutné 

přístroj z pouzdra vyjmout je výměna baterií, což je činnost, kterou za běžných 

podmínek nemusí pacient vůbec vykonávat. 

 Upevněte na pacienta pouzdro s přístrojem podle pokynů v kapitole “Instalace”. 

 přístroj není vodotěsný a proto musí být odpojena manžeta a přístroj sundán z pacienta 

před sprchováním, doba odpojení by měla být označena pomocí tlačítka „Event 

Marker“ – značka. 
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1.3 Upozornění pro připojení k PC 
 

Přístroj walk200b je určen pro připojení k PC prostřednictvím bezdrátového rozhraní 

Bluetooth. 

Systém, který se skládá z přístroje walk200b  a nemedicínského PC je definován jako 

medicínský lékařský systém. Používání medicínského lékařského system vyžaduje dodržení 

příšných nařízení a norem. Pro  oddělení medicínského lékařského systému složeného z 

přístroje walk200b a PC a dalších nelékařských přístrojů (jako je například tiskárna nebo 

monitor) musí být použit medicínský izolační transformátor. Poraďte se s CARDIOLINE® 

Servisním  Centrem kde získáte podrobnější informace. Alternativou je použití PC, které 

vyhoví normě EN60601-1. Bez absolutního splnění následujících podmínek nemůže být 

izolační transformátor použit: 

 Na základě měření podle normy EN60601-1 jsou disperzní proudy na krytu PC a 

jakýchkoli dalších nelékařských zařízení, které jsou připojeny (monitor, tiskárna atd.) 

menží než 0,1 mA. 

 nelékařská zařízení v systému jsou připojena mimo prostor pacienta, tedy nikoli v 

rozsahu méně než 1.5 m od pacienta a/nebo jeho lůžka. 

 není-li izolační transformátor použit, musí být systém instalován takovým způsobem, 

aby se obsluha nemohla najednou dotýkat pacienta a krytu ani části nelékařského 

zařízení umístěného mimo prostor, tj.1,5m od pacienta resp. lůžka. 

 Pokud jsou PC a jiné připojené nelékařské zařízení (monitor, tiskárna atd.) napájeny z  

medicínského izolačního transformátoru, mohou být umístěny v rozshu  1.5 m od 

pacienta resp. jeho lůžka.  

 PC a další zařízení, která mají být používána v rámci systému (monitor, tiskárna atd.) 

musí být k izolačnímu transformátoru připojeny výhradně za použití kabelů a 

příslušenství, které bylo dodáno spolu s přístrojem . Prodlužovačky, zásuvky, adaptéry 

a další připojení nesmí být používány, pokud nebyly jako součást systému dodány. 

 Je kategoricky zakázáno připojovat k izolačnímu transformátoru jiná zařízení která 

nejsou součástí systému, je zakázáno je připojovat i pomocí rozdvojek, 

prodlužovacích kabelů a adaptérů dodaných se systémem. 

 Jestliže je nelékařské zařízení tvořící součást systému připojeno k jiné než předepsané 

zásuvce (například zásuvce ve zdi), celý systém tím přestává vyhovovat standardům 

pro lékařské zařízení a může dojít k ohrožení pacienta. 

 Jesliže je zařízení, které nesplňuje předpisy, připojeno k zásuvce izolačního 

transformátoru předepsaného pro systém, může dojít k ohrožení pacienta, obsluhy a 

okolního prostředí (přetížením nebo přehřátím zásuvek i samotného izolačního   

tranformátoru). 

 Izolační transformátor a veškeré vícenásobné zásuvky připojené k němu nesmí být 

umístěny přímo na podlaze, nebo v jakékoliv oblasti, která může být zaplavena, nebo 

v nichž se mohou hromadit nečistoty. 

 Transformátor a zásuvky musí být umístěny v prostoru, který lze snadno zkontrolovat, 

a to jak pro pravidelné čištění, tak pro potřebnou údržbu. 

 Instalace systému musí být provedena nejlepším možným způsobem aby byly vždy 

dodrženy bezpečnostní předpisy a přístup pro údržbu i snadné používání jak pro 

obsluhu, tak pro pacienta. 

 Uživatel musí zajistit čištění a předepsanou údržbu systému. Zejména izolační 

transformátor, zásuvky a zásuvky připojené k transormátoru a nelékařských zařízení 

(PC) musí být umístěny a udžovány v suché oblasti ve které se neshromažďuje prach 

ani nečistoty.  Celistvost a neporušenost kabelů musí být pravidelně kontrolována.  
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 Uzemnění systému musí být efektivní a musí vyhovovat příslušným požadavkům pro 

elektrické systémy používané na veřejnosti a/nebo v medicínských zařízeních. 

 

 

1.4 Varování o přenosu Bluetooth 
 

Zařízení vyhovuje předepsaným požadavkům směrnice R & TTE o přístrojích s rádiovým 

přenosem. S cílem ochránit přístroj před jinými zařízeními, které nesplňují příslušné výše 

uvedené nařízení doporučujeme umsítit přístroj dál od jiných zařízení které využívají 

Bluetooth přenosy. 

PC, na kterém je nainstalován software, musí splňovat příslušné předpisy pro elektrickou 

bezpečnost zařízení  připojovaných k pacientům (viz předchozí část). 

Data jsou z přístroje odesílána za pomocí vlastního binárního protokolu a formátu, takže 

správné přijetí a interpretace dat je zaručena pouze za použití programů, které k tomuto účelu 

společnost CARDIOLINE dodává. Použití jiných programů není eplicitně společností 

CARDIOLINE® schváleno a nezaručuje správnost získaných dat. 

 

et medical devices SpA neponese v žádném případě odpovědnost za  správnost závěrů a 

diagnóz, které učiní lékařský personál na základě  dat přenesených do PC. 

 

 

1.5 Upozornění pro instalaci 
 

Pro správnou instalaci a nastavení přístroje walk200b s CARDIOLINE CUBE programovým 

vybavením se řiďte instalačními pokyny pro program CUBE.  

Pozor! Doporučujeme používat pouze bluetooth přijímače doporučené v instalačních 

pokynech k programu  CUBE. 

 

 

1.6 Upozornění pro čištění, periodické kontroly, dopravu a likvidaci 
 

Čištění a sterilizace záznamníku. 

Záznamník nelze sterilizovat! 

Pro povrchové čištění a desinfekci přístroje používejte roztoky, které se běžně v nemocnicích 

používají a mají nízký obsah  alkoholu. Povrch přístroje může být čištěn mokrou utěrkuo, ale 

nikdy nesmí dojít ke vniknutí tekutiny dovnitř přístroje! 

Pozor: před každým čištěním vyjměte baterie! 

 

Čištění a sterilizace manžet  

Manžety jsou opakovaně použitelné po neomezenou dobu. Před praním odstraňte vzduchový 

vak. Při zpětném vkládání vzduchového vaku dbejte na to, aby nedošlo k jeho překroucení. 

Obal čistěte teplou vodou (~30°C) a za použití jemného čistícího prostředku (neodstřeďujte). 

Nepoužívejte změkčovadla ani jiné přísady (disinfekční roztoky ani deodoranty), tyto roztoky 

mohou zanechávat stopy a poškozovat materiál. Manžetu nelze sušit v sušičce. Omývejte 

vzduchový vak  teplou vodou s přísadou jemných čistících prostředků je-li to nutné a poté  jej 

otřete. Dbejte na to, aby dovnitř propojovacích hadiček nevnikla žádná tekutina. 
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Při použití jiných dezinfekčních prostředků než nedoporučuje IEM zodpovídá obsluha za 

jejich neškodnost pro přístroj. Nikdy nepoužívejte desinfekční prostředky, které zanechávají 

zbytkové stopy nebo které nejsou vhodné pro kontakt s kůží. 

 

Údržba displeje 

Udržujte displej suchý a chraňte ho před kondenzací. Výsledkem nedodržení těchto pokynů 

může vést k poškození tekutých krystalů. K povrchovému čištění displeje používejte jemnou 

látku. Použitím příliš drsné látky můžete displej poškrábat. Nepoužívejte prostředky na 

chemické bázi rozdpouštědel. 

Upozornění: dojde-li k rozbití displeje, nepolykejte vytékající tekutinu. Dojde-li k potřísnění 

kůže nebo látek umyjte ihned příslušné místo velkým množstvím mýdlové vody. 

Nepravidelnosti při zobrazování znaků mohou být způsobeny příliš silným tlakem na displej.   

Zmírněním tlaku dojde k obnově standardního zobrazování. 

 

Pravidelné kontroly 

Manžety a spojovací hadice kontrolujte kdykoli je to potřebné, nejméně však jedenkrát ročně 

za pomoci simulátoru. 

Celkový stav a funkci přístroje spolu s unikajícími proudy kontrolujte kdykoli je to vhodné 

ale nejméně jedenkrát za dva roky. 

 

Tiskové výstupy pečlivě kotrolujte, zejména zda: 

 

 Jsou správně uvedeny časy a intervaly tak, jak byly nastaveny. 

 Je správně zobrazován denní a noční režim. 

 Jsou standardní hodnoty správně uvedeny (noční pokles). 

 Mají baterie dostatečné napětí. 

 

Kontrola napětí baterií: 

Plně nabité baterie vkládejte do přístroje přímo z nabíječky. Napětí baterií se zobrazuje na 

LCD displeji záznamníku walk200b po dobu asi 3s krátce po zapnutí přístroje. Pro zajištění 

měření po celých 24 hodin musí být napětí baterií minimálně 2.75 V. 

 

Technické informace 

Na žádost osob příslušné kvalifikace může et medical devices SpA poskytnout přehled 

součástí přístroje použitelných pro opravy zařízení, která jsou opravitelná 

 

Doprava 

Přístroj přepravujte výhradně v originálním balení. S přístrojem musí být vždy nakládáno s 

náležitou péči, aby nebyl vystaven nárazům, otřesům, vibracím, tepelným zdrojům, tekutinám 

ani jiným poteciálním zdrojům poškození. 

 

Likvidace 

V souladu s předpisy WEEE 2002/96/EC nesmí být s přístrojem ani jeho příslušenstvím 

(manžeta,baterie apod.) nakládáno jako s domácím odpadem. Ohledně dalších předpisů o 

likvidaci se obraťte na komptentní úřady ve Vašem městě, nebo na Cardiette/Cardioline 

Servisní centrum. 
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1.7 Použití s dalšími přístroji 
 

Použití tohoto zařízení v kombinaci s jinými přístroji může změnit bezpečnostní podmínky 

nebo nemusí být v souladu s  Medical Devices directives vůbec povoleno. Máte-li 

pochybnosti, obraťte se na  Cardioline Servisní Centrum. Pokud je na pacienta napojeno více 

zařízení, pečlivě zvažujte riziko součtu unikajících proudů a v každém případě si ověřte, že 

přístroje vyhovují bezpečnostním normám IEC. 

 

Vysokofrekvenční elektrochirurgická zařízení 

walk200b není vhodný pro simultánní použití s vysokofrekvenčními chirurgickým zařízením  

(HF). 

 

Pacemaker 

Přístroj walk200b může být používán současně s pacemakerem. S ohledem na neustálé 

technologické zdokonalování pacemakerů Vám doporučujeme konzultovat seznam 

pacemakerů, které přístroje Cardioline správně rozpoznávají v Cardioline Servisním Centru. 

 

Defibrilátor 

Během defibrilačního výboje se přístroj nesmí dotýkat pacienta. 

Takovým výbojem by mohl být přístroj poškozen a následně dávat nepřesné výsledky.  

Upozornění: Během defibrilačního výboje se nedotýkejte pacienta. 
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2 Záznamník walk200b 
 

 
Obr. 1: Pohled zhora na walk200b 

 

Pohled zhora na walk200b: 

1: Konektor pro připojení hadičky 

2: Oddíl pro baterie 

3: Bluetoth rozhranní (není viditelné) 

 

 
Obr. 2: Pohled zepředu na walk200b 

 

Pohled zepředu na walk200b: 

4: Tlačítko Start 

5: Tlačítko Den/Noc 

6: Tlačítko Značky 

7: Tlačítko ON/OFF 

8: LCD Displej 
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2.1 Tlačítka 

2.1.1 Tlačítko ON/OFF 

Toto tlačítko zapíná a vypíná záznamník  walk200b. Aby nedocházelo k nechtěnému zapnutí 

nebo vypnutí přístroje reaguje tlačítko až po stlačení po dobu 2 sekund. Měření tlaku může 

být také přerušeno předčasně, čímž dojde k rychlému vypuštění tlaku z manžety. (viz část 

Upozornění) 

Upozornění: chcete-li po předčasném ukončení měření pokračovat, zapněte přístroj. 
 

2.1.2 Tlačítko Den/Noc 

Toto tlačítko umožňuje v záznamu odlišit dobu spánku od bdělosti, což je důležité z pohledu 

statistického hodnocení a grafické prezentace  výsledků měření. Zjednodušeně: pacient musí 

být požádán, aby tlačítko DAY/NIGHT stlačil jak půjde spát a znovu až ráno vstane. Tím 

dojde k nastavení intervalu den/noc podle konkrétního pacienta a tak se zlepší možnost 

přesného vyhodnocení průběhu tlaku. Na výtisku měření bude změna režimu den/noc 

zobrazena spolu s příslušnou poznámkou. Není-li toto tlačítko využíváno, bude změna režimu 

den/noc provedena podle zvoleného protokolu. 

 

2.1.3 Tlačítko Značky 

Toto tlačítko umožňuje pacientovi zaznamenat dobu kdy bere léky nebo dojde k nějaké 

události  , která může ovlivňovat změnu jeho krevního tlaku. Stiskem tohoto tlačítka se přímo 

spustí měření. Pacient by si měl poznamenat důvod proč využil toto tlačítko v poznámkách k 

měření. 

 

2.1.4 Tlačítko Start 

Tímto tlačítkem se zahajuje 24-hod měření a taky  spouští dodatečné měření mimo stanovený 

interval. Upozornění: Věrohodnost výsledku prvního měření by měla být ověřena lékařem, 

aby bylo jisté, že následná automatická měření mají správnou vypovídací schopnost a 

manžeta byla správně nasazena. Není-li výsledek měření správný, postupujte podle pokynů v 

části Příprava měření a Řešení potíží. Po stisku tlačítka Start se zobrazí dosavadní počet 

ukutečněných měření a bude zahájeno měření spuštěné ručně.  Průběh takového měření se liší 

od automaticky spouštěných měření, protože manžeta je nafukována postupně v krocích. Tak 

je vyhodnocen správný tlak nutný pro následné měření systolického krevního tlaku. Tato 

maximální hodnota tlaku pro nafouknutí je uložena a použita pro nafukování manžety při 

následných měřeních spouštěných automaticky. Pacient může stisknutím tlačítka Start zahájit 

doplňující měření nad rámec přednastavených intervalů měření. 
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2.2 Symboly 
 

 

Pozor, přočtěte si důkladně přiložené materiály 

 
Zařízení klasifikované jako BF defibrillator 

 

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že s výrobkem by nemělo být 
nakládáno jako s domovním odpadem, ale musí být předán k recyklaci v 

místě pro sběr elektrických a elektronických zařízení. 
Bližší informace můžete získat od místního úřadu, místa sběru odpadu 
nebo specializovaných firem. 

 

Datum výroby 

 

CE značka 

 
 

2.3 Displej 
 

LCD displej je umístěn na přední straně krytu záznamníku (viz obr. 1.2, nebo se podívejte na 

záznamník). Displej slouží k zobrazení užitečných informací pro obsluhující personál i 

pacienta jako jsou například naměřené hodnoty, nastavení záznamíku nebo chybové hlášky. 

 

 

2.4 Zvukové signály 
 

Přístroj využívá zvukové signály skládající se z jednoho nebo více pípnutí. Používají se 

následující signály: 

 
1 pípnutí: Zapnutí nebo vypnutí, start a ukončení měření (s výjimkou 

pro noční intervaly), vytažení kabelu rozhraní, konec IR 
komunikace, navázání a ukončení Bluetooth komunikace, 
chyba měření. 

3 pípnutí: Systemová chyba. 
Dlouhý zvukový signál: Závažná systémová chyba (např. tlak v manžetě přesáhl 

15 mmHg na déle než 10 sekund mimo měření tlaku). 
Kombinované signály: Závažná systémová chyba (např. tlak v manžetě přesáhl 

15 mmHg na déle než 10 sekund mimo měření tlaku). 
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2.5 Připojení manžety 
 

Konektor pro připojení manžety je umístěn na přední straně krytu záznamníku  (viz. obr. 1.1, 

pohled shora). Tento kovový konektor slouží k připojení manžety k záznamníku pomocí 

vzduchové hadičky  a kovového konektoru manžety. 

 

Důležité: Jak lékař tak pacient by si měli být vědomi toho, že kovový konektor (vzduchový 

konekor) se musí vždy zapojit se slyšitelným "cvaknutím". V opačném případě nebude 

spojení záznamníku a hadičky vzduchotěsné a povede to k nesprávným výsledkům měření. 

 

 

3 Používání záznamníku 
 

Záznamník měří krevní tlak a zobrazuje naměřené hodnoty na LCD displeji. 

 

 

3.1 Nasazení záznamníku a zahájení měření 
 

Pro získání korektních hodnot krevního tlaku je důležité použít správný rozměr manžety. 

Chcete-li získat reprodukovatelné výsledky, musí být dodrženy standardizované podmínky 

měření, takže manžeta musí mít pro daného pacienta správnou velikost. Za pomoci dodané 

měřící pásky změřte obvod ve střední části pacientovi paže a zvolte manžetu příslušné 

velikosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 3: Umístění manžety 

 

 

Při nasazování záznamníku na pacienta nesmí být záznamník nijak napojen na žádbné externí 

zařízení.  Manžeta musí být nasazena tak, aby vzduchová hadička nemohla být nikde ani 

ohnuta ani skřípnuta. Takže připojení hadičky k manžetě by mělo mířit přímo nahoru. 

Vzduchová hadička by měla být vedena kolem zad pacienta na druhou stranu jeho těla tak, 

aby nebránila volnému pohybu paže (obr. 3). 

Je velmi důležité přesvědčit se, že symbol tepny leží nad brachiální arterií. Je-li manžeta 

správně nasazena, je kovová přeska na vnější straně paže (na loketní straně). Záhyb musí 

Obvod paže  

20 – 24 cm S 

24 – 32 cm M 

32 – 38 cm L 

38 – 55 cm XL 
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přitom překrývat kůži pod kovovou přaskou.  Spodní hrana manžety by měla být asi 2 cm nad 

ohybem pacientova lokte. 

Manžeta by měla být nasazena na paži poměrně pohodlně. Správné nasazení je možné ověřit 

snadným testem: pod manžetou by měl vzniknout prostor pro vsunutí jednoho prstu. 

Vzduchovou hadičku manžety připojte na záznamník. 

Zatlačte vzduchovou hadičku do spoje až uslyšíte cvaknutí, to spoj pevně zaklapl; chcete-li 

spoj rozpojit, jednoduše zatáhněte zpět vnější kovový kroužek na konektoru. Záznamník je 

nyní správně připojen a připraven k použití. 

 

Jakmile byly všechny uvedené kroky dokončeny, můžete zapnout záznamník. Jako první 

musíte stisknutím tlačítka “START” spustit ruční měření. Tímto měřením se prokáže zda 

záznamník správně pracuje. 

Pokud se vyskytnou chyby, zkotrolujte ještě jednou zda kroky při nastavování a nasazování 

přístroje byly uskutečněny správně. Pokud to problém nevyřeší, zopakujte postup pro 

nastavení záznamníku. 

 

Teprve po úspěšném manuální měření může pacient se záznamníkem odejít z ambulance. 

 

 

3.2 Příprava měření 
 

Připojte vzduchovou hadičku k jedné z dodaných manžet tím, že ji zatlačíte do plastového 

konektoru. Připojte hadičku manžety do konektoru na přední straně  krytu záznamníku. 

Nejprve zkontrolujte, že baterie byly vloženy správně. Pro zahájení nového monitorování 

byste měli vždy používat plně nabité baterie.  Alternativně můžete použít alkalické baterie. 

Dbejte na vložení baterií správným způsobem a polaritou. 

 

Důležité: Používejte pouze NiMH nabíjecí baterie nebo alkalické baterie. Přestože zinko-

uhlíkové baterie a nabíjecí NiCd mohou prokázat odpovídající napětí při testu baterií, výstup 

je často nedostatečný pro monitorování po dobu 24-hodin. Dobíjecí baterie by měly být před 

prvním použitím několikrát vybity a nabity.  Prosím postupujte podle návodu k použití 

příleženému k nabíječce. 

 

Na monitorování po dobu  48-hodin budete potřebovat další 2 baterie, které budete muset po 

prvních 24hodinách vyměnit. 

 

 

3.3 Zapnutí 
 

Vždy nejprve zkontrolujte stav vašeho záznamníku, terpve potom jej předávejte pacientovi. 

Kontrolu můžete provést sledováním zpráv, které se objeví na displeji krátce po zapnutí 

záznamníku. 
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Měla by se objevit následující sekvence zpráv: 

Stav baterie [V]: proNiMH nabíjecí  baterie min. 2.75 V; 

pro alkalické baterie min. 3.10 V. 

Test segmentů displeje: 999:999 až 000:000; spolu s čísly jsou zobrazeny všechny 

další symboly LCD displeje. 

Zkotrolujte jestli se zobrazují všechny segmenty správně a 

úplně (kompletní kontrola je neustále prováděna na pozadí) 

Aktuální 24 hod čas: Příklad: 12:55 

 

Dojde-li v průběhu interního testu k chybě, záznamník zobrazí na displeji E004 a vydává 

zvukový signál. 

 

Z bezpečnostních důvodů je přitom použití záznamníku zablokováno. Vraťte záznamník 

specializovanému prodejci nebo autorizovanému servisnímu centru. (viz kapitola 

“Gratulujeme”). 

 

 

3.4 Vymazání paměti 
 

Paměť musí být před každým novým monitorováním vymazána, tj.v paměti nesmí zůstat 

žádná data o krevním tlaku od předchozího  pacienta. Avšak jestliže jsou hodnoty stále v 

paměti, můžete je vymazat pomocí funkce “delete” v programu na vyhodnocení měření Cube. 

Paměť můžete vymazat ručně stisknutím tlačítka Start a jeho podržením déle než 5 sekund. 

LCD displej nejprve ukáže všechny segmenty, potom vydá záznamník 1 pípnutí a o 2 sekundy 

později 5 pípnutí. Tím bude paměť vymazána. 

 
 

3.5 Nastavení data / času 
 

Záznamník walk200b má interní zálohovací baterii která umožňuje hodinám pokračovat v 

měření času dokonce tehdy, jsou-li baterie ze záznamníku vyjmuty. Nicméně byste měli 

zkontrolovat správnost času a data před každou sérií měření. 

Datum a čas lze nastavit pomocí programu CUBE pro analýzu výsledků měření. Také lze čas 

a datum nastavit manuálně stlačením tlačítka “Start” a následným stlačením tlačítka “Event”. 

Tím se dostanete do režimu “Nastavit čas”. Pomocí tlačítka “Start” změníte požadovanou 

hodnotu a použitím tlačítka “Event” přejdete k následujícímu kroku. 

 

 

3.6 Přenos údajů o pacientovi (ID) 
 

Pro správný přenos údajů musí být záznamník připraven k přenosu dat o pacientovi (ID). 

Protokoly lze nastavit v programu cubeabpm. 

Manuálně lze protokoly nastavit stisknutím tlačítka “Start” a následným stisknutím tlačítka 

“Event”. Použijte tlačítko “Start/Stop” ke změně protokolu a potvrďte pomocí tlačítka 

“Event”. 
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Protokol Denní doba Noční doba 
Počet měření 

za hodinu 

Akustický 

signál 

Měření zobrazeno 

na displeji 

1 08:00-23:59 00:00-07:59 4 / 2 Ano / Ne Ano 

2 08:00-23:59 00:00-07:59 4 / 1 Ano / Ne Ano 

3 07:00-21:59 22:00-06:59 4 / 2 Ano / Ne Ne 

4 08:00-21:59 22:00-07:59 4 / 2 Ano / Ne Ne 

5 18:00-09:59 10:00-17:59 4 / 2 Ano / Ne Ano 

6 07:00-23:59 00:00-06:59 4 / 2 Ano / Ne Ano 

7 06:00-22:59 23:00-05:59 4 / 2 Ano / Ne Ne 

8 07:00-08:59 09:00-06:59 6 / 4 Ano / Ne Ano 

9 09:00-08:59 ----- 30 Ne Ano 

10 08:00-07:59 ----- 30 Ano Ne 

 

Poznámka:  

Protokoly 1,2 a 10 jsou zvoleny jako standard, ale lze změnit. 

Protokol 5 je vhodný pro noční aktivitu (noční perioda). 

Protokol 9 je  Schellongův test. 

 

 

3.7 Přerušení měření 
 

V průběhu měření může být stiskem libovolného tlačítka přerušeno měření. Na displeji se pak 

zobrazí "-STOP-" ozve se 5-krát pípnutí. Tento postup bude uložen v tabulce měření a 

označen jako  “Interruption, tj. přerušení”. 
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4 Řešení problémů 
 

4.1 Hlavní zdroje chyb 
 

Následující okolnosti mohou způsobit chybné nebo nedokončené měření: 

 

 Pacient v průběhu měření příliš pohybuje rukou. 

 Vypnutí přístroje (např. v noci). 

 Připojena nesprávná velikost manžety. 

 Sklouznutí manžety. 

 Neprovedení úspěšného manuálního měření před zahájením automatických měření. 

 Vysazení léků. 

 Nastavení nesprávného protokolu. 

 Baterie nejsou plně nebo správně nabité, nebo jsou vybité. 

 Porucha nabíječky. 

 
 

4.2 Tabulka chyb 
 

Jak se chyba projevuje Možný důvod Řešení 

Po výměně baterií hodiny 

stále ukazují 00.00 a datum  

01.01.xxxx. 

Baterie interního bufferu je 

vybitá. Nebyla provedena 

povinná kalibrace (1x za dva 

roky). Při kontrole přesnosti 

vyměněny baterie bufferu. 

Po každé výměně baterií lze 

nastavit datum a čas. Předejte 

přístroj ke kalibraci výrobci, 

nebo Servisnímu centru  

CARDIOLINE. 

Nelze zobrazit naměřené  

hodnoty tlaku. 

Při ukládání údajů o 

pacientovi došlo k chybě. 

Vymažte příslušného 

pacienta (viz menu) a zadejte 

jej znovu. 

Chyba spojení mezi  

záznamníkem walk200b  

a počítačem. 

1. Nastaven nesprávný 

komunikační port. 

1. Nastavte správný 

komunikační port v počítači. 

ID pacienta chybí. Záznamník nebyl iniciován,  

ID číslo pacienta nebylo při 

přípravě na automtické 

24hodinové měření. 

ID pacienta může být ještě 

zapsáno po dokončení  

měření. Nijak to neovlivní již 

naměřené hodnoty. 

V noční periodě nebylo  

provedeno žádné měření. 

1. Došlo k předčasnému 

vybití baterií. 

1. Nabíjecí baterie mohou 

být poškozené  (ověřte u 

dodavatele). 

 2. Pacient vypnul záznamník  

walk200b. 

2. Vysvětlete pacientovi 

vážný důvod, pro který  

je důležité mít kompletní 24-

h měření. 

Zpráva bt se nezobrazuje na 

displeji. 

Přístroj není přenut do 

režimu přenos (“transfer”). 

Stiskněte a podržte znovu 

tlačítko Start a stiskněte  

Day/Night. Tlačítkem Start 

vyberte bt. 
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Nespouští se automatická 

Měření. 

1. Po nasazení přístroje 

nebylo provedeno kontrolní 

ruční měření. 

1. Po nasazení přístroje na 

pacienta musí být vždy 

provedeno kontrolní ruční 

měření. 

 2. Vybrán chybný protokol Vyberte protokol 1 nebo 2. 

Perioda mezi měřeními není 

taková, jakou byste 

očekávali. 

1. Sada protokolů je špatná. 1. Naprogramovaný protokol 

není nastaven v záznamníku 

walk200b. Ručně 

zkontrolujte protokol. 

 2. Po nasazení přístroje 

nebylo provedeno kontrolní 

ruční měření. 

2. Proveďte ruční kotrolní 

měření pro aktivaci 

automatických měření. 

Err 1 1. Pacient trpí výraznýni 

arytmiemi. 

1. Monitorování nelze 

provézt. 

 2. Pohyb paže během měření. 2. Nehýbejte paží v průběhu 

měření. 

 3. Nebyl detekován dostatek 

pulzů. 

3. Znovu nasaďte manžetu. 

 

Err 2 1. Pohyb paže během měření. 1. Nehýbejte paží v průběhu 

měření. 

 2. Nesprávně nasazená 

manžeta. 

2. Zkontrolujte nasazení 

manžety. 

Err 3 1.Krevní tlak je mimo rozsah 

měření. 

1. Pokud se zpráva opakuje, 

nelze přístroj  pro daného 

pacienta využít. 

 2. Pohyb paže během měření. 2. Nehýbejte paží v průběhu 

měření.. 

 3. Porucha nafukování. 3. Pokud se chyba opakuje, 

zašlete přístroj výrobci, nebo 

Cardiolie Servisnímu Centru. 

Err 5 batt 1. Příliš nízké napětí baterií. 1. Vyměňte baterie. 

 2. Vadné baterie. 2. Napětí baterií je v 

pořádku, ale během       

nafukování se na displeji 

objeví batt . Vyměňte baterie. 

 3. Zkorodované kontakty 

baterií. 

3. Bavlněným haříkem 

namočeným do alkoholu 

vyčištěte kontakty. 

Err 6 + chybu může 

doprovázet zvukový signál 

až do doby stlačení tlačítka. 

1. Ucpaná vzduchová 

hadička. 

 

1. Zkontrolujte zda není 

manžeta překroucená nebo 

uspaná.  Je-li manžeta nebo 

hadička překroucená, 

uvolněte ji. Jinak přístroj 

předejte co nejdříve do    

opravy k výrobci nebo 

Cardioline servisnímu centru. 

 2. Nesprávně připojená 

manžeta. 

2. Připojte manžetu 

k přístroji. 

 3. Netěsnost ve vzduchové 

hadičce. 

3. Pokud je to nutné, 

vyměňte manžetu nebo 
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vzduchovou hadičku. 

Err 7 Paměť přístroje je plná (do 

paměti se vejde maximálně 

300 měření). 

Ověřte si, že naměřená data 

byla přenesena do PC  

a vymažte paměť přístroje. 

Err 8 Měření bylo přerušeno 

stiskem tlačítka. 

 

Err 9 + může být doprovázen 

trvalým signálem až do 

stisku tlačítka. 

1. Manžeta se nevyfukuje. 1. Počkejte na úplné 

vypuštění vzduchu z 

manžety. 

 2. Nepovedlo se správně 

nastavit nulovou hranici. 

2. Přístroj předejte co 

nejdříve do    opravy k 

výrobci nebo Cardioline 

servisnímu centru. 

Err 10 + trvalý signál až do 

stisku tlačítka. 

1.Došlo k závažné chybě a 

přístroj začal   nafukovat 

mimo periodu měření 

(pumpa se samovolně 

zapnula). 

Přístroj předejte co nejdříve 

do    opravy k výrobci nebo 

Cardioline servisnímu centru. 

 2. toto chybové hlášení 

signalizuje závažnou chybu v 

programovém vybavení 

přítroje. 

Přístroj předejte co nejdříve 

do    opravy k výrobci nebo 

Cardioline servisnímu centru. 

walk200b měří každé 2min. Byl vybrán protokol 9. Vyberte protokol 1 nebo 2. 

Vybraný protokol se  

nepodařilo zadat žádnou 

kombinací tlačítek. 

Hodnoty naměřené při 

monitorování minulého 

pacienta jsou stále v paměti 

přístroje. 

 

Záznamník nelze zapnout. 1. Nesprávně vložené baterie. 1. Znovu vložte obě baterie a 

zkontrolujte zda jsou vloženy 

se správnou polaritou. 

 2. Napětí baterií je příliš 

nízké. 

2. Vyměňte baterie. 

 3. Vadný displej. 3. Přístroj předejte co 

nejdříve do    opravy k 

výrobci nebo Cardioline 

servisnímu centru. 

V průběhu prvního měření se  

projeví chyba. 

Zvolená manžeta neodpovídá 

obvodu paže pacienta. 

Změřte za pomoci dodané 

měřící pásky obvod  

paže pacienta a porovnejte 

výsledek s hodnotou 

uvedenou na manžetě. 

Code 1 Nesprávně iniciované 

Bluetooth rozhraní na 

přístroji Walk200b 

Možná hardwarová chyba. 

Přístroj předejte co nejdříve 

do    opravy k výrobci  

nebo Cardioline servisnímu 

centru. 

Code 2 Nepodařilo se správně 

nakonfigurovat Bluetooth 

rozhraní přístroje Walk200b  

(Komunikační problém mezi 

walk200b a Bluetooth 

Zkuste to znovu. Pokud se 

chyba opakuje, přístroj 

předejte co nejdříve do   

opravy k výrobci nebo 

Cardioline servisnímu centru. 
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rozhraním). 

Code 3 Stav Bluetooth rozhraní na 

walk200b se nedaří zjistit 

(komunikační problém mezi  

walk200b a Bluetooth 

modulem). 

Zkuste to znovu. Pokud se 

chyba opakuje, přístroj 

předejte co nejdříve do    

opravy k výrobci nebo 

Cardioline servisnímu centru. 

 

Code 4 Rozhraní Bluetooth přístroje 

walk200b ještě není 

spárováno s  Bluetooth 

rozhraním v PC. 

Postupujte podle návodu v  

“instalačních pokynech pro  

cube” (viz  “Konfigurace 

přístroje”). 

 

Code 5 Bluetooth rozhraní přístroje 

Walk200b se nedaří připojit s 

Bluetooth rozhraním PC. 

Zkuste to znovu. Pokud se 

chyba opakuje, přístroj 

předejte co nejdříve do    

opravy k výrobci nebo 

Cardioline servisnímu centru. 
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5 Technické informace 
 

5.1 Schémata plošných spojů 
 

et medical devices SpA se zavazuje na žádost kvalifikované osoby předložit seznam 

component použitých v přístroji a informace nutné pro opravu těch dílů, které jsou za 

opravitelné považovány. 

 

 

5.2 Jak vyměnit baterie 
 

Baterie AA ultra alkalické nebo nabíjecí NiMh (min. 2500mAh) by se měly vyměnit, pokud 

kontrolka na displeji ukazuje nabití na méně než 2,75%. 

 

Upozornění: Dříve než vyjmete, nebo vložít baterie do záznamníku ujistěte se, že je 

záznamník vypnut a že je odpojen pacientský kabel. 

 

 Otevřete kryt bateriového oddílu. 

 Vložte baterie se správnou polaritou. 

 Uzavřete kryt bateriového oddílu. 

 

Upozornění: Vložení baterií nesprávné polarity způsobí, že zařízení nebude fungovat.  

Upozornění: Použité baterie s ohledem na životní prostředí  nevyhazuje. 

Upozornění: Nepoužívejte najednou baterie, které se liší typem, technologií, nebo parametry. 

Upozornění: Pokud nebudete delší dobu přístroj používat, vyjměte z něj baterie. 

Poznámka: Vyjmutí baterií nezpůsobí (kromě data a času) ztrátu dat. 
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6 Technická data 
 

Popis Funkce 

Rozsah měření tlaků: 

Systolický 60 - 290 mmHg 

Diastolický 30 - 195 mmHg 

Přesnost ± 3 mmHg ve stanoveném rozsahu 

Rozsah statických hodnot 0 - 300 mmHg 

Pulzový rozsah 30 až 240 pulzů za minute 

Metoda oscilometrická 

Interval měření 0,1,2,4,5,6,12 až 30 měření za hodinu 

Uživatelské protokoly 2 modifikovatelné skupiny intervalů 

Úložná kapacita 300 měření 

Kapacita baterií > 300 měření 

Pracovní  teploty +10°C - +40°C 

Pracovní vlhkost 15% - 90% 

Podmínky skladování -20°C - 50°C a 15% - 95% vlhkosti 

Rozměry 128 x 75 x 30 mm 

Hmotnost asi 240 g vč.baterií 

Napájení 
2 Ni-MH baterie, každá 1,2 V a 1500 mAh (AA, Mignon) 

a 2 alkalické1,5 V batteries( AA, Mignon) 

Rozhraní Bluetooth (Classe 1 / 100 m) 
 

 

Obsah balení 

Popis Množství 

Manžeta M 1 

Obal 1 

Baterie AA 1.5 V 2 

Uživatelský manuál 1 
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6.1 Předpisy 
 

Directive 93/42/IEC 

StandardTitolo 

EN60601-1: 1990 

EN60601-1/A1: 1993 

                    Medical electrical equipment - Part 1: General requirements 

EN60601-1/A2: 1995 

                    for safety 

EN60601-1/A13: 1996 

                    Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements 

EN60601-1-1: 2001for safety – Collateral standard: Safety requirements for 

                    medical electrical systems 

                    Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements 

EN60601-1-2: 2001for safety – Collateral standard: Electromagnetic compatibility 

                    - Requirements and tests 

EN60601-1-4: 1996Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety – 

Collateral standard:Programmable electricalEN60601-1-4/A1: 

                    medical systems1999 

                    Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular 

                    requirements for the safety, including essential performance, 

EN 60601-2-30 of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring equipment. 

 

 

Directive 1999/5/EC 

StandardTitolo 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic 

Compatibility (EMC) standard for ETSI EN 301 489-17 radio equipment and services; 

v 1.2.1 (2002-08)Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 

5 GHz high performance RLAN equipment. 

 

ETSI EN 300 328 v - V1.7.1 (2006-10) 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission 

systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide 

band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 

3.2 of the R&TTE Directive. 

mailto:kardio@medatron.cz

