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Účel 

S aneroidními tonometry FB KONSTANTE I / II / PRAKTICUS I / II a 

SYSDIMED / OSCILLOPHPON můžete snadno a rychle měřit krevní tlak. Standardní 

manžeta pro dospělé je vyrobena pro obvod paže mezi 22 a 32 cm. K dispozici je volitelně 

menší nebo větší manžeta. 

Modely Konstante, Prakticus, Oscillophon a Sysdimed se dokonale hodí pro profesionální 

použití v nemocnicích, v ordinaci lékaře a u záchranné služby. Všechny tonometry zaručují 

bezpečné a spolehlivé sledování s kontrolou a diagnostikou krevního tlaku. 
 

Použití 
Pro stanovení krevního tlaku neexistují žádná omezení, pokud jde o věk, hmotnost, 

fyzickou nebo psychickou konstituci uživatele. FB aneroidní tlakoměry Konstante, 

Prakticus, Oscillophon a Sysdimed jsou určeny k měření krevního tlaku v horní části paže. 

Pro měření krevního tlaku by měl být pacient v uvolněném a tichém stavu. Vezměte 

tlakovou manžetu a upevněte jí na horní část paže s tím, že dlaň by měla směřovat 

směrem nahoru. 

 

Popis 
Aneroidní tlakoměry FB Konstante, Prakticus, Oscillophon a Sysdimed jsou aneroidní, 

mechanicky pracující tonometry. Pomocí těchto zařízení můžete měřit systolický a 

diastolický krevní tlak. Naměřené hodnoty si můžete snadno přečíst z velké, dobře čitelné 

stupnice manometru. Tlakoměr se skládá z: manometru, nafukovacího balonku a manžety 

s hadičkou. Aby byl tlakoměr funkční, nasaďte hadičku od manžety na píst manometru. 

Obsluha tonometru 
1.)            Odkryjte horní část paže. 

Pozor: Zajistěte, že kvůli ohrnutému rukávu nedochází k zaškrcení paže a tím zastavení 

průtoku krve. 

2.)            Umístěte manžetu na paži, aby byla umístěna nad loktem a hadička manžety 

ležela směr k otevřené dlani. 

3.)            Zcela zavřete odvzdušňovací šroub na levé straně manometru. 

4.)            Nafoukněte manžetu pomocí balonku do 200 mmHg (v případě potřeby i 

lehce více). 

5.)            Poté pomalu otevírejte odvzdušňovací šroub tak, aby rychlost uvolňování 

vzduchu byla cca. 2-3 mmHg za sekundu. 

6.)            Vezměte stetoskop k poslechu systolické (první zvuk, který uslyšíte) a 

diastolické hodnoty (poslední zvuk, který uslyšíte) a odečtěte hodnoty z měřítka. 

Upozornění: Pokud je pacientka těhotná, mělo by se s měřením zacházet tak, jak je 

popsáno v bodě 6, Očekávejte, že tepové frekvence nejsou téměř neslyšitelné 

v moment, kdy se manžeta vyfukuje. V tomto případě se doporučuje odečíst 



 

 

 

 
diastolickou hodnotu, když je zvuk čistý a přechází na tlumený. Tento postup je také 

použitelný pro měření dětí začínajících ve věku 3 až 12 let. 

7.)            Otevřete píst pro uvolnění vzduchu, aby mohl vzduch volně unikat z manžety. 
 

 

Velikosti manžet 

Uživatel Obvod horní paže (cm) Hadička od manžety (cm) 

Novorozenec    5 x 8 

Dítě      8 x 13 

Dospělý Méně 32     12-13 x 24 

33-41     15 x 30 

Více 41     18 x 36 

 

Specifikace zařízení 
0 – 300 mmHg: rozsah měření 

mmHG: jednotka 

CE 0123: 

Konstante I/II, 

Prakticus I/II, Sysdimed 

TÜV Süd Product Service, Mnichov 

Oscillophon: název produktu 

FB, F.Bosch: výrobce 

Vyrobeno v Germany: země původu 

Serial-No.: první 2 čísla rok, 3. číslo: čtvrtletí, ostatní čísla: kontinuální čísla 

Technická kontrola přesnosti 
Technická kontrola vysoce kvalitního manometru by měla být prováděna každé 2 roky. 

Proto se prosím obraťte na autorizovaného prodejce FB nebo pošlete váš monitor 

krevního tlaku přímo na FB – Medizintechnik, Bisingen. 

FB, F. Bosch potvrzuje, že referenční manometr použitý pro kalibraci splňuje národní a 

mezinárodní standardy kvality. 

 

  



 

 

 

Datum výroby 
 
Datum výroby je vyraženo na stupnici manometru, který vám poskytne informace o datu 
výroby a výrobním čísle. (první 2 čísla = rok výroby, 3 číslo je čtvrtletí roku, ostatní čísla 
jsou čísla kontinuální) 
 
 

Technická data 
 
Název produktu  Konstante I/II, Prakticus I/II, Sysdimed, Oscillophon 
Měřící rozsah 0 – 300mmHG 
Přesnost +/-3mmHG 
Stupnice 2 mmHG 
Jednotka  mmHg (millimetr rtuti) 

Teplota a vlhkost pro použití  +10 °C - +40 °C, 30% to max. 85% relativní vlhkost 

Teplota a vlhkost pro skladování -20 °C - +60 °C, 10% to max. 95% relativní vlhkost 
Obvod paže  22 cm to 32 cm 
Příslušenství  Tlaková manžeta, návod se záručním listem 
 
Zařízení udržujte v suchém prostředí při pokojové teplotě 
 
 

Čištění a dezinfekce 
 
Pokud je manometr nebo manžeta znečištěná, vyčistěte nebo vydezinfikujte tyto části 
podle následujících pokynů. 
 
manometr: k čištění použijte měkký, lehce navlhčený hadřík 
(nepoužívejte ropné destiláty, ředidla nebo podobná rozpouštědla) 
- 
manžeta: je omyvatelná po odebrání tlakové hadičky (do teploty 60 ° C) 
- 
pokud je tlaková hadička nebo manžeta lehce zašpiněná použijte navlhčený hadřík 
- 
pokud je velmi zašpiněná použijte dezinfekci s rozpouštědlem (dejte pozor na vniknutí 
dezinfekce do tlakových hadiček). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Náhradní díly 
 
Od autorizovaného prodejce FB nebo přímo od F. Bosch můžete získat: 

- manometr 
- manžeta (také různé velikosti) 
- tlaková hadička 
- nafukovací balonek 
- pouzdro na zip 
- návod 
 

Nakládání s odpadem 
 
FB tonometry neobsahují žádné nebezpečné látky, tzn., že lze zlikvidovat v souladu 

s místními předpisy. 

Varování 
- na zařízení nejsou povoleny žádné změny/úpravy 

- neohýbejte manžetu a trubičky manžety 

- neopravujte sami zařízení 

- neotvírejte zařízení; pokud jste jej otevřeli, nepoužívejte jej znovu. 

- pokud zařízení nefunguje: obraťte se na prodejce, který je autorizován společností 

FB, nebo pošlete svůj tonometry přímo na FB – Medizintechnik, Bisingen. 

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice ES 93/42 / EHS (směrnice o zdravotnických 

prostředcích) a je konstruováno podle evropské normy EN 1060, neinvazivní tonometry 

části 1 a části 2. Rovněž splňuje požadavky normy EN ISO 81060 -1 neinvazivní 

tonometry. Je to pravidlo třídy IM (měřící funkce) 1. 
 

Záruka 
F. Bosch GmbH & Co.KG poskytuje na toto zařízení záruku 2 roky od data nákupu. Tato 

záruka platí na všechny škody a nedostatky, které vznikly v důsledku chyb materiálu a 

výroby – ale nikoli pryžových dílů. Záruka se nevtahuje na škody, které byly způsobeny 

kvůli nesprávnému použití. Záruční list, který musí být podepsán autorizovaným 

prodejcem, musíte zaslat na záruční opravu včetně zařízení. Bez záruční karty nevzniká 

nárok na záruční servis. 

Servisní středisko: 
Medicton Group s.r.o. 

Na Babě 1526/35 

160 00 Praha 6 tel: 233 338 538 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 Záruka · Die Garantie ·  
The Guarantee 
· La Garantie · La Garanzia  
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