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Děkujeme, že jste si vybrali výrobek MIR 
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH 

 
Tato příručka odkazuje na výrobky řady spirolab s následujícími sériovými čísly: 
 

A23-0J.xxxxx 
 
Kde: 
A23-0J představuje základní část,  
xxxxx je pořadové číslo. 
 
Interní software je dostupný v následujících jazycích: 
 
Anglický 
Italský 
Francouzský 
Ruský 
Španělský 
Německý 
Portugalský 
Polský 
Turecký 
Brazilský 
 

 VAROVÁNÍ  

Nosní svorka, náustek a turbína s náustkem, které se dodávají s přístrojem, jsou určeny jako součásti na jedno použití.  

 
Dodávané příslušenství je vyznačeno na obalu „Nového vybavení přístroje spirolab“, dodávaném s přístrojem. 
 
Než začnete používat svůj spirolab... 

Pečlivě si pročtěte uživatelskou příručku, štítky a všechny informace, dodávané s přístrojem. 

Nastavte přístroj (datum, čas, přiřazené hodnoty, jazyk atd.) podle popisu v oddíle 2.5. 
 

 VAROVÁNÍ  

Před připojením přístroje spirolab k PC nainstalujte software winspiroPRO, dodávaný s přístrojem. 
Po správné instalaci softwaru připojte přístroj k PC; zobrazí se zpráva s potvrzením, že je nový periferní zařízení 
rozpoznáno. 

 
Schovejte si původní obal! 
V případě problémů s výrobkem použijte původní obal a odešlete výrobek svému místnímu prodejci nebo výrobci. 
 
Pokud se přístroj posílá do opravy, platí následující zásady: 
 

 Výrobek se musí odeslat v původním obalu. 

 Náklady na odeslání jdou na účet odesílatele. 
 
Adresa výrobce 
 
MIR SRL 
VIA DEL MAGGIOLINO, 125 
00155 ŘÍM (ITÁLIE) 
 
Tel ++ 39 0622754777 
Fax ++ 39 0622754785 
Webová stránka: www.spirometry.com 
E-mail: mir@spirometry.com 
 

Společnost MIR zastává politiku trvalého rozvoje výrobků a technologie, kterou používáme, je v neustálém vývoji. Z tohoto 
důvodu si společnost vyhrazuje právo na aktualizaci těchto pokynů podle potřeby. Pokud máte jakékoli návrhy, které 
považujete za užitečné, odešlete nám je e-mailem na následující adresu: mir@spirometry.com. Děkujeme vám. 
Společnost MIR nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli újmy nebo škody, způsobené nedodržením těchto pokynů 
uživatelem, nebo nedodržením varování v této příručce. 
Úplné nebo částečné kopírování této příručky je zakázáno. 

 

mailto:mir@spirometry.com
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1. ÚVOD 
 
1.1 Zamýšlené použití 
 
Spirometr a oxymetr spirolab je určen k použití kvalifikovaným lékařským personálem, nebo pacienty pod dohledem lékaře. Přístroj je 
navržen k testování funkce plic a lze ho použít: 
 

 ke spiromterickým testům pacientů ve věku vyšším, než u kojenců a malých dětí; 

 k oxymetrickým testům pacientů každého věku. 
 
Přístroj se může používat v každém prostředí, kromě převozu pacienta mimo nemocnici. 
 
1.1.1 Druh uživatelů 

Spirometr a oxymetr spirolab podává informace o sadě parametrů ohledně funkce lidského dýchání. 
Použití přístroje je obvykle „předepsáno“ lékařem, který zodpovídá za analýzu a kontrolu výsledků a za data shromážděná v průběhu 
testů. 
 
1.1.2 Je vyžadována způsobilost a zkušenost 

Technika pro použití a údržbu přístroje a schopnost interpretovat výsledky vyžaduje kvalifikovaný zdravotnický personál.  

 VAROVÁNÍ  

Společnost MIR nebude mít žádnou zodpovědnost za jakékoli újmy nebo škody, způsobené chybami uživatele při 
nedodržení varování v této příručce. 
Pokud je uživatelem přístroje spirolab osoba, která není způsobilá se o sebe postarat, přístroj musí být pod dohledem 
a zodpovědností osoby, která je za pacienta právně zodpovědná. 

 

Pokud se přístroj spirolab používá jako oxymetr, je určen k namátkovým kontrolám, kontrolám během spánku v noci 
a/nebo průběžnému sledování v přítomnosti specializovaného lékaře. 

 
1.1.3 Kde se přístroj používá 

Přístroj spirolab byl navržen k používání lékaři v ordinacích a na nemocničních odděleních. Příloha této příručky obsahuje informace 
potřebné ke správnému použití přístroje na místech, kde elektromagnetické působení ovlivňuje okolní prostředí (jak vyžaduje norma 
EN 60601-1-2). 
Výrobek není vhodný k použití na operačních sálech nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo čisticích prostředků, nebo na místech, 
kde se používají anestetické plynné směsi, které jsou vznětlivé při směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným. 
Přístroj není vhodné používat na místech s prouděním vzduchu (např. větrem), u zdrojů tepla nebo chlazení, na přímém slunci, nebo 
u jiných zdrojů světla nebo energie, v přítomnosti prachu, nečistot nebo chemických látek. 
 
Zodpovědností uživatele je zajistit, aby se výrobek používal a skladoval za správných okolních podmínek. Další informace naleznete 
v pokynech v oddíle 1.5.3 níže. 

 VAROVÁNÍ  

Pokud je výrobek vystaven jiným klimatickým podmínkám, než popisuje oddíl 1.5.3, je možné, že může dojít k poruše 
a/nebo zobrazování nesprávných výsledků. 

 
1.1.4 Faktory jednotlivých pacientů, které mohou narušit použití výrobku 

Spirometr lze používat pouze v případě, že je pacient v klidu a při dobrém zdraví, nebo alespoň v takovém stavu, který umožňu je 
provedení testů. Provádění testu vyžaduje spolupráci pacienta, který musí silně vydechovat, aby naměřené parametry poskytly 
hodnověrné výsledky. 
 
1.1.5 Omezení použití - kontraindikace 

Samotná analýza výsledků spirometrie nepostačuje k poskytnutí diagnózy klinického stavu pacienta. Diagnózu lze stanovit pouze ve 
spojení s vyšetřením, které bere v potaz pacientovy klinické záznamy, a také společně s výsledky dalších testů, které doporučil lékař.  
Připomínky, diagnózy a příslušnou terapeutickou léčbu provádí lékař. 
Před provedením spirometrie musí být posouzeny všechny symptomy. Lékař, který předepisuje použití přístroje, musí nejdříve vyšetřit 
fyzické/psychologické kapacity pacienta, aby posoudil vhodnost pacienta pro provedení testu. Stejný lékař musí následně posoudit 
data získané přístrojem a odhadnout stupeň spolupráce u každého prováděného testu. 
Správný spirometrický test vyžaduje úplnou pacientovu spolupráci. Získané výsledky jsou závislé na schopnosti pacienta co nejrychleji 
vdechovat a vydechovat. Pokud tyto klíčové podmínky nelze splnit, budou výsledky spirometrie nehodnověrné, nebo podle vyjádření 
lékaře, „nepřijatelné“. 
O přijatelnosti testu rozhoduje lékař. Zvláštní péče se musí věnovat při práci se staršími pacienty, dětmi, nebo osobami s postižením. 
Výrobek se nesmí používat, pokud se zjistí nebo je podezření na nefunkčnost nebo chyby, protože tyto chyby mohou ovlivnit 
výsledky. 
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 VAROVÁNÍ  

Pokud se přístroj spirolab používá jako oxymetr, má omezený systém alarmu, a proto se SpO2 a tepová frekvence zobrazené 

na displeji musí kontrolovat častěji. 

 
1.2 Důležitá bezpečnostní varování 
 
Přístroje spirolab byly přezkoušeny nezávislou laboratoří, která certifikovala jejich soulad s bezpečnostními normami EN 60601-1 
a která zaručuje, že jejich elektromagnetická kompatibilita je v rámci limitů, uvedených v normě EN 60601-1-2. 
Přístroje spirolab se během výroby průběžně kontrolují a proto splňují bezpečnostní a kvalitativní standardy, uvedené ve směrnici 
Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. 
Jakmile se přístroj vybalí z obalu, pozorně ho prohlédněte, abyste se ujistili, že nenese známky poškození. V případě poškození přístroj 
nepoužívejte, ale ihned ho odešlete výrobci kvůli případné výměně. 

 VAROVÁNÍ  

Bezpečnost pacientů a funkce přístroje budou zaručeny pouze v případě, že budou dodržovány varování a platné 
bezpečnostní normy. 
Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za zranění nebo poškození, způsobené nedodržením pokynů k použití. 
Výrobek se musí používat podle popisu v uživatelské příručce, zejména podle oddílu Zamýšlené použití a smí se s ním 
používat pouze originální příslušenství podle specifikací výrobce. Použití neoriginálních turbínových senzorů, 
oxymetrických senzorů nebo jiného příslušenství může způsobit chybné měření nebo ovlivnit správnou funkci přístroje. 
Z těchto důvodů je použití takového příslušenství zakázáno. 
Nepoužívejte výrobek, pokud vypršela jeho životnost. Za normálních provozních podmínek to odpovídá přibližně 10 letům.  
Stav nabití baterie přístroj sám průběžně monitoruje. Pokud je baterie vybitá, zobrazí přístroj varovnou zprávu pro uživatele. 
Pokud dojde následkem používání přístroje k nehodě, důrazně doporučujeme, aby uživatel informoval svého lékaře, který 
následně uplatní postup podle článku 9 Legislativního rozhodnutí č. 46/1997, zahrnující Nařízení EK č. 93/42. 

 
1.2.1 Nebezpečí křížové kontaminace 

Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí křížové kontaminace, musí se pro každého jednoho pacienta používat náustek na jedno použití. 
Přístroj se může používat se dvěma typy turbínových senzorů: s opakovaně použitelným a jednorázovým. 
Opakovaně použitelné turbínové senzory se musí před použitím u nového pacienta vyčistit. Použití antibakteriálního virového filtru je 
ponecháno na rozhodnutí lékaře. 
Jednorázový turbínový senzor se musí měnit pro každého pacienta. 

1.2.2 Turbína 

 

Jednorázová turbína 

 VAROVÁNÍ 

Pokud chcete používat spirometr s „jednorázovou“ turbínou, je důležité, 
aby se pro každého pacienta použila nová turbína. 
Odpovídající hygiena, bezpečnost a provozní podmínky budou 
u „jednorázových“ turbín zaručeny pouze v případě, že tyto turbíny budou 
chráněny originálním utěsněným obalem. 
„Jednorázové“ turbíny jsou vyrobeny z plastu; při likvidaci použitých turbín 
postupujte podle místních předpisů. 

 

 

Opakovaně použitelná turbína 

 VAROVÁNÍ 

Správná funkce „opakovaně použitelné“ turbíny bude zaručena pouze 
v případě, že je turbína „čistá“ a neobsahuje cizí objekty, které narušují 
pohyb lopatek. Pokud nebude opakovaně použitelná turbína správně 
vyčištěna, může způsobit přenos infekcí mezi pacienty. Občasné čištění 
přístroje je dostatečné pouze v případě, že přístroj používá pouze jeden 
pacient. Další podrobnosti o čištění naleznete v příslušné části této 
uživatelské příručky. 

 
Následující informace jsou platné pro oba typy turbín. 
Nikdy nevystavujte turbínové senzory silnému proudu vody nebo vzduchu a zamezte jejich kontaktu s horkými kapalinami. 
Aby nedošlo k selhání nebo poškození, nenechte do turbínového senzoru vniknout prach nebo cizí předměty. Cizí předměty (jako 
vlasy, sliny, atd.) uvnitř turbíny průtokoměru mohou narušit přesnost měření. 
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1.2.3 Náustek 

Jednorázové náustky, které se dodávají s přístrojem, se dodávají jako vzorek, který ukazuje správný typ a velikost. Náustky se musí 
považovat za čisté, ne však sterilní. Doporučujeme, aby jste kontaktovali místního dodavatele, u kterého jste zakoupili spirometr, 
a objednali další náustky. Ty se obvykle vyrábí z kartónu nebo z plastu a jsou vždy na jedno použití. 
 

 VAROVÁNÍ  

Používejte biologicky kompatibilní náustky, aby nedošlo k problému u pacientů; nevhodné materiály mohou způsobit 
poruchu přístroje a narušit přesnost měření. 

 
Zajištění správných náustků je zodpovědností uživatele. Tyto náustky mají obvykle standardní vnější průměr 30 mm a jsou ve 
zdravotnictví běžně používány. Jsou široce dostupné. 

 VAROVÁNÍ 

Aby se předešlo kontaminaci prostředí, způsobené vyhozenými použitými náustky, musí uživatel dodržovat platné místní 
předpisy. 

 
1.2.4 Senzor pro oxymetrii 

K senzoru s kódovým číslem 919024, který se dodává s přístrojem, lze používat následující specifické senzory pro různé druhy 
pacientů: 
 

Výrobce Kód Popis 

BCI 1300 Jednorázový senzor pro dospělé 

BCI 3026 Opakovaně použitelný bandážový senzor pro novorozence 

BCI 3043 Opakovaně použitelný univerzální Y senzor 

BCI 3078 Opakovaně použitelný pediatrický ušní senzor  

BCI 3178 Opakovaně použitelný pediatrický prstový senzor 

BCI 3444 Opakovaně použitelný prstový senzor pro dospělé (Comfort Clip) 

BCI 3044 Opakovaně použitelný prstový senzor pro dospělé 

 
Tyto senzory vyžadují použití prodlužovacího kabelu pro připojení k přístroji spirolab. Prodlužovací kabel je dostupný ve dvou 
délkách: 
 
kód položky 919200  délka 1,5 m 
 
Prodloužené použití senzoru nebo stav pacienta mohou vyžadovat, aby se umístění senzoru pravidelně měnilo. Měňte umístění 
senzorů každé 4 hodiny. Navíc kontrolujte stav kůže a průtok krve a zajistěte správné vyrovnání senzoru. 
 

 VAROVÁNÍ 

Nesprávné použití senzoru nebo kabelu senzoru a použití vadného senzoru nebo kabelu může narušit přesnost měření 
a rozhodně bude vykazovat silně nepřesná měření pacientova stavu. Před použitím každý senzor pečlivě zkontrolujte. 
 
Nepoužívejte senzory, které se zdají být, nebo jsou poškozené. Pokud již nemáte žádné provozuschopné senzory, 
kontaktujte místního dodavatele, který vám dodal přístroj. 
 
Používejte pouze senzory MIR, které jsou specificky navrženy pro přístroj spirolab. Použití jiných senzorů může způsobit 
chybná měření. 
Výsledky oxymetrie mohou být chybné, pokud se test provádí při silném světle. V případě potřeby senzor zakryjte 
(např. čistou rouškou). 

 

 VAROVÁNÍ 

Přesnost oxymetrického měření mohou narušit jakákoli barvicí činidla v krvi (např. při provádění diagnostických testů), 
jako metylenová modř, indokyaninová zeleň, indigokarmín, patent blue-V (PBV). 
 
Všechny podmínky, které omezují průtok krve, například použití manžety na měření krevního tlaku, mohou ovlivnit 
přesnost měření SpO2 a tepové frekvence. 
Před použitím senzoru se musí odstranit nalepovací nehty a lak na nehty, protože mohou ovlivnit přesnost oxymetrického 
měření. 
 
Významné úrovně dysfunkčního hemoglobinu, jako karboxyhemoglobinu nebo methemoglobinu, mohou ovlivnit přesnost 
oxymetrického měření. 
Pokud se dva nebo více senzorů umístí poblíž sebe, může dojít k optické interferenci. Taková interference může ovlivnit 
přesnost oxymetrického měření. Chcete-li takovou interferenci odstranit, zakryjte senzory neprůhledným materiálem. 
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Nečistoty nebo překážky, které zakrývají červené světlo na senzoru nebo blokují detektor, mohou způsobit nepřesné měření 
nebo poruchu senzoru. Vždy se ujistěte, že je senzor čistý a bez překážek. 
 

Nikdy nedávejte senzor do sterilizačního aparátu. Nesterilizujte senzor. 
 

Před čištěním senzor odpojte od jednotky spirolab, aby nedošlo k poškození senzoru nebo přístroje a nenarušila se 
bezpečnost uživatele. 

 

1.2.5 Jednotka 

 VAROVÁNÍ  

Veškeré úkony údržby, popsané v této uživatelské příručce, se musí provádět s velkou opatrností. Nedodržení těchto 
pokynů může vést k nesprávným měřením nebo nesprávné interpretaci měření, které se musí provést. 
Neupravujte přístroj bez povolení od výrobce. 
Veškeré úpravy, nastavení, opravy a rekonfigurace musí provádět výrobce nebo personál autorizovaný výrobcem. Pokud 
dojde k problému, nepokoušejte se provádět opravy. Nastavení konfigurovatelných parametrů musí provádět kvalifikovaný 
personál. Nesprávné nastavení parametrů však neohrozí zdravotní stav pacienta. 
Na vyžádání může výrobce dodat elektrická schémata, seznamy součástí, popisy a pokyny ke kalibraci, které pomohou 
technikům při opravách. 
Vysoké frekvence, vysílané z „elektronických“ zařízení, mohou narušovat funkci přístroje. Z toto důvodu se musí dodržovat 
minimální vzdálenost (několik metrů), pokud je na stejném místě v provozu jiné zařízení. Příkladem těchto zařízení může 
být TV, radiopřijímač, domácí spotřebiče, mobilní telefony, bezdrátové telefony atd. 
Přístroj může dodávat nepřesná měření v přítomnosti silných zdrojů elektromagnetického záření, jako jsou skalpely pro 
elektrochirurgii nebo lékařské přístroje, jako CT. 
 

Nepoužívejte přístroj v přítomnosti zařízení pro MRI, které může v senzoru generovat a indukovat proud a zranit pacienta.  
Použití jiného příslušenství a kabelů, než specifikuje výrobce, může vést ke zvýšenému vyzařování nebo ke snížení odolnosti 
přístroje. 
Přístroj spirolab se nemá používat nebo skladovat v blízkosti ostatních zařízení; pokud se přístroj musí používat nebo 
skladovat s jiným zařízením, musí se spirolab sledovat, aby se ověřila normální funkce v konfiguraci, při které se používá. 
Pokud se přístroj používá v kombinaci s jiným vybavením, smí se používat pouze s vybavením, které odpovídá platným 
bezpečnostním předpisům a splňuje bezpečnostní normy uvedené v IEC EN 6060160601-1; podobně i PC nebo tiskárna, ke 
kterým se spirolab připojuje, musí splňovat normu IEC EN 60601-1. 
 

Pokud jde o vyřazování přístrojů spirolab, příslušenství, plastových spotřebních materiálů (náustky), oddělitelných součástí 
a součástí, které podléhají stárnutí (např. blok baterií), používejte pouze příslušné kontejnery, nebo lépe, odešlete materiály 
prodejci přístroje nebo do schváleného likvidačního centra. Ve všech případech se musí dodržovat platné místní předpisy. 
Nedodržení výše uvedených předpisů zbavuje společnost MIR veškeré přímé i nepřímé zodpovědnosti za škody.  
Používejte pouze blok baterií, uvedený v oddíle Technické údaje.  
Přístroj lze také napájet pomocí USB kabelu připojeného k počítači, který také umožní provoz online. 
Udržujte přístroj mimo dosah dětí a postižených osob. 
 

1.3 Štítky a symboly 
 

1.3.1 Identifikační štítek 

 
 
Štítek obsahuje: 

 Sériové číslo přístroje (SN) 

 Název přístroje (REF) 

 Symbol antény pro přístroje, které obsahují RF vysílač 

 Název a adresu výrobce 

 Symbol elektrické bezpečnosti 

 Označení CE podle nařízení Rady 93/42/EHS 

 Symbol WEEE 

 Identifikační kód FCC (FCC ID) 

 Odkaz na předpisy US FDA (pouze Rx) 

 Stupeň ochrany proti vniknutí vnějších činidel (IPX1) 
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1.3.2 Označení CE pro lékařské přístroje 

0476 

Tento výrobek je lékařským přístrojem Třídy IIa, který je certifikován a splňuje požadavky nařízení Rady 93/42/EHS. 
 
1.3.3 Symbol elektrické bezpečnosti 

 

Podle IEC601-1 jsou výrobek a jeho součásti označeny jako typ BF a nabízí proto ochranu proti úrazu elektrickým proudem. 
 
1.3.4 Štítek s varováním o portu USB 

 

Při připojení přístroje k PC. 
Používejte pouze kabely dodávané výrobcem a dodržujte bezpečnostní normy IEC 60601-1. 
 
1.3.5 Štítek s varováním o portu oxymetru SpO2 

SpO2 

1.3.6 Štítek WEEE 

 

Tento symbol označuje schválení podle Směrnici 2002/96/EHS o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Po skončení 
životnosti se zařízení nesmí likvidovat jako komunální odpad, ale musí být odesláno do autorizovaného centra WEEE pro likvidaci 
odpadu. 
Zařízení lze také zdarma odeslat zpět původnímu prodejci při nákupu nového zařízení. 
Kvůli materiálům použitým při výrobě, může likvidace přístroje jako komunálního odpadu poškodit životní prostředí a/nebo zdraví. 
Pokud nebude kdokoli dodržovat výše uvedené právní požadavky, hrozí mu právní postih. 
 
1.3.7 Štítek o způsobu nabíjení sady baterií 

 
DC   IN   12 V 

Symbol představuje obtisk vedle konektoru nabíječky baterií.  
Používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem. 
Vlastnosti nabíječky baterií: model AC/DC 12W-N1EFM 

 
1.3.8 Štítek certifikace FCC 

Přístroj spirolab splňuje oddíl 15 norem FCC. Provoz přístroje podléhá následujícím podmínkám: 
(1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení. 
(2) Tento přístroj může být vystaven všem typům rušení, včetně těch, které mohou způsobit nežádoucí následky. 
Veškeré úpravy, provedené bez výslovného schválení této společnosti, mohou ohrozit používání přístroje uživatelem. 
 
POZNÁMKA: Tento přístroj byl vystaven testům, které potvrdily, že odpovídá limitům digitálního zařízení třídy B, jak je uvedeno 
v oddíle 15 norem FCC. Tyto limity byly nastaveny tak, aby poskytovaly ochranu proti rušení při použití přístroje v domácnosti. Tento 
přístroj vytváří, používá a může vysílat rádiové signály, a pokud není instalován podle pokynů, může rušit rádiovou komunikaci. 
Nepřítomnost rušení však nemůže být garantována u všech instalací. 
Pokud tento přístroj způsobuje rušení rádiového nebo TV vysílání (lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje), doporučujeme už ivateli 
napravit rušení přijetím jedním nebo více z níže uvedených opatření: 
 

 Změňte úhel nebo polohu antény. 

 Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a spotřebičem, který přijímá signál. 

 Zapojte přístroj do jiné zásuvky, než používá spotřebič, který přijímá signál. 

 Kontaktujte technika dodavatele rádia/TV pro odbornou radu.  
 
Dané symboly lze nalézt na identifikačním štítku přístroje. 
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1.3.9 Symbol elektrostatického výboje 

 
 
Tento symbol, který je vyžadován podle mezinárodní normy EN 60601-1-2, se používá poblíž každého konektoru, vyjmutého z testu 
na elektrostatické vybíjení. 
 

 VAROVÁNÍ 

Kontaktů konektorů, identifikovaných varovným symbolem elektrostatického výboje, se nesmí dotýkat a připojení se nesmí 
provést, dokud nebudou přijata odpovídající preventivní opatření proti elektrostatickému výboji (ESD). 

 
Níže jsou uvedeny některá preventivní opatření: 
Opatření v okolním prostředí: úprava vzduchu, zvlhčování, vodivé podlahové krytiny, použití nesyntetických oděvů. 
Opatření uživatele: vybytí proti velkým kovovým předmětů, použití vybíjecího řemínku na zápěstí. 
 
Veškerý personál, používající zařízení ovlivnitelné elektrostatickým nábojem, musí získat příslušná vysvětlení k symbolu ESD 
a odpovídající školení o následcích elektrostatického výboje a o provádění opatření k zabránění tohoto jevu. 
 
Elektrostatický výboj je definován jako zbytkový elektrický náboj. Jde o prudké přeskočení elektrického náboje při dotyku dvou 
objektů, elektrický zkrat nebo elektrický průraz. Elektrostatický výboj může být způsoben nahromaděním statické elektřiny nebo 
elektrostatickou indukcí. Při nízké relativní vlhkosti je vytváření náboje výrazně vyšší následkem suchého prostředí. Některé plasty 
vyváří vyšší náboj. 
Typické hodnoty napětí, způsobené elektrostatickým výbojem, jsou uvedeny níže: 
 
Chůze po koberci 1 500-35 000 Voltů 
Chůze po neošetřené krytině z PVC  250-12 000 Voltů 

Vinylové desky používané k organizaci dokumentů 600-7 000 Voltů 
Pracovník u stolu 700-6 000 Voltů 
 
Pokud mají dva prvky odlišné hodnoty nabití, mohou při kontaktu vyvolat jiskru elektrostatického výboje. Tento rychlý a spontánní 
přenos náboje může způsobit přehřátí nebo roztavení okruhů elektronických součástí. 
Pokud bude součást citlivá na elektrostatický výboj vystavena tomuto výboji a částečně poškozena, může dojít ke skrytému poškození. 
Přístroj bude moci nadále normálně fungovat a poškození nemusí být zjistitelné běžnými kontrolami, ale občasné nebo trvalé 
poškození se může projevovat po dlouhou dobu. 
U elektrostatických materiálů přechází výboj do země nebo do jiných vodivých materiálů, které jsou s materiálem v kontaktu. 
Disipativní materiály umožňují přenos výboje do země pomaleji, než vodivé materiály obdobné velikosti. Běžné plasty a sklo mohou 
sloužit jako izolanty. Izolant udrží náboj a ten se nemůže vybít do země. Elektrostatický náboj lze vytvořit a vybít u vodivých 
i izolačních materiálů. Uzemnění je velmi efektivním nástrojem proti elektrostatickému náboji, ale lze k němu připojovat pouze vodivé 
materiály.  
Základními principy opatření proti elektrostatickému výboji jsou: 
 
Uzemnění všech vodičů, včetně lidí 
Odstranění izolantů a jejich nahrazení elektrostaticky bezpečnými verzemi  
Používání ionizátorů 
Sledování oblastí, které nejsou elektrostaticky bezpečné, např. použití elektrostaticky bezpečných obalů  
 
1.3.10 Informace o ochraně před vniknutím kapalin 

Štítek obsahuje popis: 
 

IPX1 
 
obsahuje stupeň ochrany před vniknutím kapalin (IPX1). Přístroj má ochranu proti vertikálně padajícím kapkám vody. 
 
1.3.11 Symbol pro přístroje, které obsahují RF vysílače 

 
 
Symbol se používá v souladu s normou IEC EN 60601-1-2: 2007, oddíl 5.1.1, pro výrobky, které obsahují RF vysílače. 
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1.3.12 Symbol pro přečtení provozních pokynů 

 
 
V příslušných případech odkazuje symbol uživatele na tuto příručku v zájmu správného použití přístroje. 
 
1.4 Popis výrobku 
 
Spirolab je přenosný spirometr, který má také funkci pulzního oxymetru (volitelně). Přístroj může pracovat zcela nezávisle, nebo ho 
lze připojit přes USB nebo Bluetooth k osobnímu počítači; k přístroji lze pomocí USB připojit externí tiskárnu. 

 

Přístroj je určen k měření respiračních parametrů, sledování saturace krve kyslíkem a sledování tepové frekvence. Přístroj provádí testy 
kontroly kvality získaných měření a může ukládat výsledky 10 000 spirometrických testů a záznam 500 hodin oxymetrie. 
 
Spirolab je určen k použití lékařskými specialisty a poskytuje jim mocný ale kompaktní nástroj, který může zpracovávat přibližně 30 
funkčních parametrů. Přístroj také nabízí farmakodynamickou odezvu, tedy % porovnání spirometrických dat před a po (PRE/POST) 
podávání léků na podráždění průdušek nebo bronchodilataci. POST data, naměřená po podávání léků , se srovnávají s PRE daty, 
získanými před předepsáním léků. 
 
Turbína uvnitř přístroje, která používá jako provozní princip přerušování infračerveného paprsku, měří objem a průtok. Tento 
provozní princip zaručuje přesné, opakovatelné výsledky bez nutnosti pravidelné kalibrace. 
Klíčové vlastnosti tohoto typu senzoru jsou následující: 
 

 Přesná měření i při nízkém průtoku vzduchu (konec vydechnutí) 

 Nulové ovlivnění vlhkostí a hustotou plynu 

 Nerozbitnost a odolnost proti nárazům 

 Možnost levné výměny 
 
Turbínový senzor objemu a průtoku je dostupný v jednorázových i opakovaně použitelných verzích. 
 

 

OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ TURBÍNA 

 

JEDNORÁZOVÁ TURBÍNA 
 
V rámci zachování charakteristik turbín je důležité dodržovat následující opatření: 
 

 U jednorázových turbín: po spirometrickém testu pacienta je vždy vyměňte. 

 U opakovaně použitelných turbín: před použitím u dalšího pacienta je vždy dezinfikujte, aby se zajistila nejlepší možná hygiena 
a bezpečnostní normy. 

 
Pro správný výklad výsledků spirometrických testů je zásadní porovnat je s tak zvanými hodnotami normálu, které se počítají 
s pomocí standardních dat pacienta, nebo s osobními referenčními hodnotami, spojenými s klinickou historií tohoto specifického 
pacienta. 
Hodnoty z klinické historie jednotlivého pacienta se mohou významně lišit od hodnot normálu, které odkazují na „zdravý“ subjekt. 
 
Spirolab lze připojit k PC nebo jinému počítačovému systému. Spirometrická data ze všech testů se ukládají v přístroji a lze je převést 
a zobrazit na PC (křivky průtoku/objemu, spirometrické parametry, volitelně oxymetrické parametry). 
Spirolab lze připojit k PC nebo jinému počítačovému systému pomocí microUSB portu. 
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Spirolab provádí testy FVC, VC & IVC a MVV a profil ventilace, stejně jako index přijatelnosti (kontrola kvality) a opakovatelnosti 
spirometrických testů, provedených u pacienta. Funkce automatické interpretace používá 11 úrovní klasifikace podle ATS (American 
Thoracic Society). Každý jednotlivý test lze opakovat. Nejdůležitější funkční parametry jsou vždy dostupné pro nové načtení. Hodnoty 
normálu (teoretické) lze vybrat z těchto již dostupných hodnot. V zemích Evropské Unie například lékaři obecně používají hodnoty 
doporučené ERS (European Respiratory Society). 
 
Funkce oxymetru 
Senzor oxymetru obsahuje dvě světelné diody (LED); jedna vyzařuje viditelné červené světlo, druhá infračervené. Obě vlnová pásma 
světel prochází přes prst a působí na světelný detektor. Během průchodu prstem je část světla pohlcena krví a měkkou tkání 
v závislosti na koncentraci hemoglobinu. Množství pohlceného světla v každém pásmu záleží na tom, jak je krev ve tkáni zásobována 
kyslíkem. 
Tento princip funkce zajišťuje přesná a opakovatelná měření bez nutnosti průběžné kalibrace přístroje. 
Senzor oxymetru lze dezinfikovat izopropylalkoholem. 
 
1.5 Technické údaje 
 
Níže je uveden úplný výpis specifikací přístroje, turbínových senzorů měření objemu a průtoku a oxymetrického senzoru. 
 
1.5.1 Specifikace spirometru 

Měřené parametry: 
Symbol Popis Jed. 

*FVC Největší FVC l 

*FEV1 Největší FEV1 l 

*PEF Největší PEF l/s 

FVC Usilovná vitální kapacita l 

FEV1 Usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu l 

FEV1/FVC FEV1/FVC x100 % 

FEV1/VC FEV1/ nelepší mezi EVC a IVC x 100 % 

PEF Vrcholový výdechový průtok  l/s 

Čas PEF Čas dosažení 90% PEF s 

FEF-2575 Střední průtoky mezi 25 % a 75 % FVC l/s 

FEF7585 Střední průtoky mezi 75 % a 85 % FVC l/s 

FEF25 Maximální průtok při 25 % FVC l/s 

FEF50 Maximální průtok při 50 % FVC l/s 

FEF75 Maximální průtok při 75 % FVC l/s 

FEV05 Usilovně vydechnutý objem za 0,5 sekund l 

FEV05/FVC FEV05/FVC x 100 % 

FEV075 Usilovně vydechnutý objem za 0,75 sekund l 

FEV075/FVC FEV075/FVC x 100 % 

FEV2 Usilovně vydechnutý objem za první 2 sekundy l 

FEV2/FVC FEV2/FVC x 100 % 

FEV3 Usilovně vydechnutý objem za první 3 sekundy l 

FEV3/FVC FEV3/FVC x 100 % 

FEV6 Usilovně vydechnutý objem za prvních 6 sekund l 

FEV1/FEV6 FEV1/FEV6x100 % 

FEV1/PEF FEV1/PEF (Empey index) l/l/s 

FEV1/FEV0.5 FEV1/FEV0.5 \ 

FET Čas usilovného výdechu s 

EVOL Extrapolovaný objem ml 

FIVC Usilovná vitální kapacita nádechu l 

FIV1 Objem vdechnutý v 1. sekundě l 

FIV1/FIVC FIV 1 % % 

PIF Vrcholový nádechový průtok l/s 

FIF25 Maximální průtok při 25 % FIVC l/s 

FIF50  Maximální průtok při 50 % FIVC l/s 

FIF75 Maximální průtok při 75 % FIVC l/s 

FEF50/FIF50 FEF50/FIF50 x 100 % 

MVVcal Maximální volní ventilace vypočtená podle FEV1 l/s 

VC Vitální kapacita pomalého výdechu l 

EVC Vitální kapacita výdechu l 

IVC Vitální kapacita nádechu l 

IC Kapacita nádechu: (max. mezi EVC a IVC) -ERV l 

ERV Rezervní objem výdechu l 

IRV Rezervní objem nádechu l 
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Symbol Popis Jed. 

VT Dechový objem l 

VE Minutová ventilace v klidu l/min 

Rf Respirační frekvence Vdechnutí/min 

tI Průměrný čas nádechu v klidu s 

tE Průměrný čas výdechu v klidu s 

TV/tI Střední nádechový průtok v klidu l/min 

tI/tTOT tI/(tI+tE) \ 

MVV Maximální volní ventilace l/min 

ELA Odhad plicního věku roky 

 
*= nejlepší hodnoty 
 

Senzor průtoku/objemu Obousměrná turbína 

Teplotní senzor polovodičový (0-45 °C) 

Metoda detekce Přerušení infračerveného světla 

Maximální měřený objem 10 l 

Průtok  16 l/s 

Přesnost u objemu  3 % nebo 50 ml 

Přesnost u průtoku  5 % nebo 200 ml 

Dynamický odpor při 12 l/s <0,5 cmH2O/L/s 

 
1.5.2 Specifikace oxymetru 

Definice 
 

Případ desaturace 
Pokles SpO2 >= 4 % v omezeném limitu 8- 40 s a následný nárůst >=2 % během průměrného 
limitu 150 s. 

Případ kolísání pulzu 
Nárůst pulzu >= 10 tepů za min v omezeném limitu 8- 40 s a následný pokles >=8 tepů za min 
během průměrného limitu 150 s.  

Parametry oxymetrického testu: 
 
Symbol Popis Jedn. 

%SPO2 min Minimální SPO2 během testu % 

%SPO2 max Maximální SPO2 během testu % 

BPM min Minimální počet tepů za min během testu Tepy/min 

BPM max Maximální počet tepů za min během testu Tepy/min 

Median %SPO2 Střední SPO2 % 

Střední počet 
tepů za min 

Střední počet tepů za min Tepy/min 

T Total Trvání testu hh:mm:ss 

Analysis T Celkový čas měření (trvání testu kromě nulových hodnot) hh:mm:ss 

T<90% Čas s SpO2 nižším než 90 % %-hh:mm:ss 

T<89% Čas s SpO2 nižším než 89 % %-hh:mm:ss 

T5 Čas s SpO2 nižším než 5 % střední hodnoty %-hh:mm:ss 

T<40BPM Uplynulý čas při tepové frekvenci <40 tepů za min %-hh:mm:ss 

T>120BPM Uplynulý čas při tepové frekvenci <120 tepů za min %-hh:mm:ss 

 

Metoda detekce Absorpce červeného a infračerveného světla 

Rozsah měření %SpO2  0 – 99 % (s přírůstky po 1 %) 

Rozlišení SpO2 1 % 

Přesnost %SpO2  2 % v rozsahu 70-99 % SpO2 

Počet tepů pro výpočet střední hodnoty SpO2 % 8 tepů 

Rozsah měření tepové frekvence  18 – 300 tepů za min  

Rozlišení tepové frekvence 1 tep za minutu 

Přesnost tepové frekvence  2 tepy za min nebo 2 % nejvyšší hodnoty 

Interval pro výpočet střední tepové frekvence 8 sekund 

Kvalita signálu 0 - 8 zobrazených segmentů 
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Akustická signalizace: 

 Tóny s frekvencí podle tepové frekvence 

 Zvuk zní v případě překročení přednastavené prahové hodnoty %SpO2 nebo tepové frekvence 

 Zvuk zní v případě slabé baterie při oxymetrii 

 Zvuk zní v případě ztráty signálu (prst není správně vložen, konektor není správně připojen) 

 Zvuk zní při opětovném zapnutí přístroje po přerušení testu kvůli slabé baterii 
 
Specifikace platné pro oxymetrii a měření tepu jsou bez ohledu na použitý senzor, pokud již byly zmíněny dříve. 
 
1.5.3 Další funkce 

Paměť 
Paměť může uložit data z více než 10 000 spirometrických testů. Přesný počet není 
stanoven, protože závisí na konfiguraci provedené lékařem. 

Displej 7palcový dotykový LCD displej s rozlišením 800x480 bodů  

Klávesnice Na dotykové obrazovce 

Rozhraní USB, Bluetooth 

Rozhraní Bluetooth 

Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz 
Výstupní výkon: 0,001 W 
Tolerance kmitočtu: 20 ppm 
Typ antény: trvale připojená 
Zisk antény: 0 max. dBi 

Životnost bloku baterií  Přibližně 10 let používání 

Napájení Blok dobíjecích baterií NiMH, 7.2 V (6 baterií, každá 1,2 V), 4000 mAh 

Nabíječka baterií Model AC/DC 12W-N1EFM  

Funkční nezávislost ~10 hodin 

Rozměry Hlavní část 220x210x51 mm;  

Hmotnost Centrální jednotka 1450 g (včetně bloku baterií) 

Typ elektrické ochrany Třída II 

Stupeň elektrické ochrany BF 

Stupeň ochrany proti vniknutí vody IPX1, ochrana přístroje proti dešti 

Bezpečnostní úroveň v přítomnosti 
hořlavých anestetických plynů, kyslíku 
a dusíku 

Přístroj nevyhovuje  

Podmínky použití Přístroj určen pro průběžné použití 

Skladovací podmínky 
Teplota: MIN. -40 °C, MAX. + 70 °C 
Vlhkost: MIN. 10% RH; MAX. 95% RH 

Přepravní podmínky 
Teplota: MIN. -40 °C, MAX. + 70 °C 
Vlhkost: MIN. 10% RH; MAX. 95% RH 

Provozní podmínky 
Teplota: MIN. 10 °C, MAX. + 40 °C  
Vlhkost: MIN. 10% RH; MAX. 95% RH 

Platné normy 
Elektrická bezpečnost, IEC 60601-1 
Elektromagnetická kompatibilita, IEC 60601-1-2 

Klíčová výkonnost (v souladu s EN 
60601-1: 2007) 

Přesnost v měření spirometrických parametrů podle standardu ATS 
Měření oxymetrických parametrů s přesností stanovenou v tabulce na straně 13 

 
2. POUŽITÍ PŘÍSTROJE SPIROLAB 
 
2.1 Zapnutí a vypnutí přístroje spirolab 
 
Chcete-li přístroj spirolab zapnout, stiskněte a uvolněte tlačítko na 
přední části jednotky. 
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Když přístroj zapnete, zobrazí první obrazovka postup načítání 
interního softwaru.  
Po několika sekundách se na obrazovce automaticky zobrazí menu. 

 
 

 

 
 
Chcete-li přístroj spirolab vypnout, stiskněte tlačítko na přední části jednotky. 
 

 VAROVÁNÍ  

Přístroj spirolab se nevypne zcela, ale přejde do úsporného pohotovostního režimu; některé funkce zůstanou aktivní, aby 
přístroj udržel aktuální datum a čas a mohl být v případě potřeby vzdáleně aktivován. Z tohoto důvodu tlačítko vypínače se 

symbolem  odpovídá pohotovostnímu režimu. 

 
2.2 Úspora energie 
 
Nabití interního bloku baterií se zobrazuje v pravém horním rohu displeje jako symbol: 
 

 
 
Pokud je symbol baterie celý zelený, je blok baterií nabitý.  
 

 VAROVÁNÍ  

Při nabíjení bloku baterií používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem. 

 
2.3 Hlavní obrazovka 
 
K funkcím přístroje lze přistupovat z hlavní obrazovky. 
Následující oddíl upřesňuje funkci každé ikony. 
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2.4 Symboly a ikony 
Následující tabulka ukazuje ikony zobrazené na různých obrazovkách a jejich význam. 
 

IKONA POPIS 

 Přístup k základním nastavením (servisní menu) 

 Zadání dat nového pacienta 

 Úprava dat pacienta / Návrat k archivovaným testům pacienta 

 Přístup k souboru s provedenými testy 

 Uložení nastavení a návrat na hlavní obrazovku 

 Zobrazení poslední sady spirometrických měření u aktuálního pacienta  

 Zobrazení poslední sady oxymetrických měření u aktuálního pacienta 

 Oxymetrický test 

 Spirometrický test FVC  

 Spirometrický test VC  

 Spirometrický test MVV 

 Spuštění bronchodilatačního testu (POST) 

 Kontrola alarmů a prahů, nastavených při oxymetrickém testu 

 Kontrola správného připojení oxymetrického senzoru během testu 

 Kontrola přítomnosti signálu během oxymetrického testu  

 Vytištění testu 

 Vymazání testu 

 Zrušení operace a návrat na předchozí krok 

 
2.5 Servisní menu 

Pro přístup do menu stiskněte ikonu . 
 
Pro prohlížení záhlaví zadejte pomocí virtuální numerické klávesnice následující kód: 
 

1 2 2 3 3 3  
 
Na této obrazovce můžete také měnit jas displeje vertikálním posunováním oranžového kurzoru. Jas se mění 
okamžitě. 
 

 
 
Servisní menu zobrazí následující posloupnost položek záhlaví: 
 

 Device (Přístroj) 

 Spirometry (Spirometrie) 

 Calibration (Kalibrace) 

 Oximetry (Oxymetrie) 

 References (Odkazy) 

 Delete archive (Vymazat archiv) 
 
Klepnutím na požadované záhlaví ho vyberete. 
 
Device (Přístroj) 
Sekce je rozdělena na položky: 

 

 General (Obecné) 

 Date and time (Datum a čas) 

 Info (Informace) 

 Printer (Tiskárna) 
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Vyberte požadované nastavení klepnutím na bílé políčko; volba se 
zvýrazní oranžovou barvou. 
U nastavení jasu displeje posunujte oranžový kurzor vertikálně, 
dokud nedosáhnete požadovaného jasu. 
 

 
 

Chcete-li nastavit správné datum a čas, klepnutím na pole vyvolejte 
kurzor; pomocí numerické klávesnice vpravo dole nastavte správné 
hodnoty. 
Oblast „Daylight saving time“ (Letní čas) umožňuje automatickou 
změnu času podle vaší geografické oblasti. Přístroj umí pracovat se 
změnou data do roku 2026. 

 
 

Sekce „Info“ (Informace) zobrazuje kromě sériového čísla i verze 
hardwaru a softwaru nejdůležitějších částí přístroje. 
V sekci „Printer“ (Tiskárna) můžete nastavit záhlaví tisku. 
Klepnutím do bílé mezery pod položkou „printout header“ (tisk 
záhlaví) vyvolejte virtuální numerickou klávesnici. Můžete zadávat 
znaky, dokud nebude řetězec hotový. 
V oblasti „External printer“ (Externí tiskárna) je možné v případě 
použití externí tiskárny přes USB zvolit typ barev tisku. Použitá 
tiskárna musí být postscriptového typu. 

 
 
Spirometry (Spirometrie) 
Sekce je rozdělena na položky: 
 

 Enabled parameters (Povolené parametry) 

 Results (Výsledky) 

 Incentive (Stimul) 
 
V sekci „Parameters“ (Parametry) můžete zvolit hodnoty, které se 
budou zobrazovat na konci testu; tyto hodnoty budou na výtisku. 
Také zde se volba zvýrazní oranžovou barvou. 
V sekci „Results“ (Výsledky) můžete zvolit z následujících položek, 
která bude zahrnuta do tisku: 
 

 Best values (Nejlepší hodnoty) 

 Interpretation of spirometry results (Interpretace výsledků 
spirometrie) 

 F/V and V/t curves (Křivky F/V a V/t) 

 Only F/V EXPIRATORY curve (Pouze výdechová křivka 
F/V)  

 



 Spirolab 

 
 

          

Strana 17 ze 36 Rev.1.4 

Uživatelská příručka 

V sekci „Incetive“ (Stimul) můžete nakonfigurovat pediatrický 
stimul pro zvýšení spirometrického výkonu. 
Stimul lze zapnout nebo vypnout; měly by být zapnutý volbou 
„ON“ vlevo a musíte zadat horní limit věku dítěte, pro které se 
stimul zobrazuje; k nastavení této hodnoty použijte numerickou 
klávesnici v dolní části. 
 

 
 

Calibration (Kalibrace) 
Kalibrace je popsána v oddíle 2.5.1 níže. 
 

Oximetry (Oxymetrie) 
V této sekci můžete konfigurovat všechny alarmy pro oxymetrický 
test. Nastavením požadovaných alarmů na hodnotu „ON“ (ZAP) 
aktivujete pole, kde můžete pomocí numerické klávesnice nastavit 
příslušnou prahovou hodnotu. 

 
 

 VAROVÁNÍ 

Pokud je maximální hodnota parametru nižší nebo rovna minimální hodnotě, proces nastavení nebude pokračovat. Zazní 
tón a přístroj se automaticky vrátí na obrazovku nastavení minimální hodnoty. 

 

References (Odkazy) 
V této sekci lze nastavit vypočítanou hodnotu, používanou pro: 

 

Dospělé Děti 
ERS Knudson 

Knudson Knudson 

USA Knudson 

ERS Zapletal 

MC-Barcelona Zapletal 

JRS-JAPAN JRS-JAPAN 
Pereira Pereira 

CECA1971 Knudson 

NHANES III NHANES III 
 

Pokud zvolíte poslední vypočítanou hodnotu NHANES III, použijí se omezení, stanovená v minulosti podle standardu NHANES III. 
 

 VAROVÁNÍ 

Pokud nastavíte vypočítanou hodnotu Wang/Hankinson, vypnou se testy VC a MVV. 

 

Delete archive (Vymazat archiv) 
Pomocí numerické klávesnice zadejte následující kód pro trvalé vymazání všech testů uložených v přístroji: 
 

1 2 2 3 3 3 
 

2.5.1 Kalibrace turbín  

 VAROVÁNÍ 

Turbíny nevyžadují kalibraci, pouze pravidelné čištění.  
Jednorázová turbína se před zatavením obalu kontroluje, nevyžaduje tedy kalibraci. 
Pokud však chcete provést kalibraci, mějte na paměti následující. 
Kalibraci lze provádět u opakovaně použitelných i jednorázových turbín. 
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Kalibrace se provádí na základě hodnot FVC (výdechové) a FIVC (nádechové), naměřených během testu s použitím kalibrované 
stříkačky. 
Pro přístup do nastavení kalibrace vyberte položku „Calibration“ (Kalibrace) servisního menu; první obrazovka, „Last values“ 
(Poslední hodnoty), vám umožní zkontrolovat aktuální procentní hodnoty, použité v přístroji. 
Pomocí volby „New calibration“ (Nová kalibrace) můžete vypočítat 
nové převodní poměry. Proveďte test pomocí kalibrované stříkačky.  
Proveďte následující kroky ve stejném pořadí: 
 

 Proveďte nádechový pohyb.  

 Proveďte výdechový pohyb. 

 Proveďte znovu nádechový pohyb. 
 
Na displeji se zobrazí graf testu. 

 
 

Následně klepněte na .  
Pokud je korekce kalibrace menší než 10 %, zobrazí se hodnoty na 
následující obrazovce. 
Klepnutím na „OK“ nastavte nové hodnoty korekce. 
Pokud jsou hodnoty větší než 10 %, zobrazí se na obrazovce 
následující zpráva: 
 

 

 
 
Hodnoty FVC a FIVC nebudou přijaty. To znamená, že systém není schopen korigovat tak velkou chybu kalibrace. V takovém 
případě: 
 
- zkontrolujte, zda spirolab funguje správně instalací nové turbíny, a/nebo 
- vyčistěte dotyčnou turbínu. 
 
Chcete-li zrušit danou kalibraci a obnovit tovární nastavení, vyberte volbu „Factory values“ (Tovární hodnoty) v menu kalibrace. 

Následně klepněte na .  
 

 VAROVÁNÍ  

Podle publikace „Standardised Lung Function Testing“, vydané European Respiratory Society (sv. 6, příloha 16, březen 
1993), má vzduch vydechnutý z úst teplotu přibližně 33/34 °C. 
Chcete-li převést hodnoty objemu a průtoku na podmínky BTPS (37 °C), musí se zvýšit o faktor 2,6 %. Faktor BTPS pro 
teplotu 33 °C je 1,026, což je ve skutečnosti korekce o 2,6 %. V praxi je faktor BTPS pro výdechové objemy a průtoky 
konstantní a odpovídá hodnotě 1.026. 
Faktor BTPS pro nádechové objemy a průtoky závisí na okolní teplotě, protože je vdechován vzduch o této teplotě. 
Pokud je například okolní teplota 20 °C při relativní vlhkosti 50 %, faktor BTPS je 1.102., což představuje korekci +10,2 %. 
Korekce pro nádechové objemy a průtoky se provádí automaticky díky senzoru okolní teploty, který měří teplotu uvnitř 
přístroje a umožňuje výpočet faktoru BTPS. 
Pokud se k testu použije 3litrová stříkačka a pokud je přístroj spirolab správně kalibrovaný, naměřená hodnota FVC 
(stříkačka) bude: 
3,00  (FVC) x 1,026  (BTPS) = 3,08  l (FVC při BTPS). 
Pokud je teplota okolního vzduchu 20 °C, naměřená hodnota FIVC (stříkačka) bude: 
3,00  (FIVC) x 1,102  (BTPS) = 3,31  l (FIVC při BTPS). 
Uživatel si musí uvědomit, že objem uvedené stříkačky byl převeden na BTPS a že „změny“ výsledků při porovnání 
s očekávanými hodnotami proto nepředstavují chybu. 
Například, pokud provádíte kalibraci s naměřenými daty: 
FVC = 3,08 l a FIVC = 3,31 l při teplotě okolí 20 °C, opravný koeficient bude: 

VYDECHOVÁNÍ  .00% 
NADECHOVÁNÍ  .00% 

Tedy znovu, toto NENÍ chyba, ale logický důsledek výše uvedeného vysvětlení. 

 

WARNING! (VAROVÁNÍ) CORRECTION too high  

(KOREKCE je příliš vysoká) 
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POZNÁMKA 

Kalibraci lze také provádět pomocí softwaru winspiroPRO, který se dodává s přístrojem. Podrobnosti o postupu kalibrace 
s použitím tohoto softwaru naleznete v online příručce winspiroPRO. 

 
2.6 Patient data (Údaje o pacientovi) 
 
Z hlavní obrazovky můžete vstoupit do oblasti správy údajů o pacientovi: 

 vytvoření profilu nového pacienta nebo kontrolu stávajících pacientů 
v archivech 

 

 změna aktuálních údajů o pacientovi  
 

 
 
2.6.1 Entering new patient data (Zadání údajů o novém pacientovi) 

 
Tato obrazovka poskytuje přístup ke všem údajům o pacientovi. Není 
vyžadován kód ID. Klepněte do šedého prostoru pro přístup 
k různým polím a proveďte zadání pomocí virtuální klávesnice na 
obrazovce. Klepnutí do pole „Ethnic group“ (Etnická skupina) 
vysune roletové menu, kde můžete zvolit požadovaný výběr. 

Ikona  vám umožní vymazat poslední znak. 

Ikona  vám umožní zadat velká písmena. 

Ikona  vám umožní zadat údaje do dalšího pole. 

Ikona  vám umožní uložit vaše údaje návrat na hlavní 
obrazovku. 

 
 

 VAROVÁNÍ  

Vyžadované údaje pro vytvoření profilu pacienta jsou: 
 
 name (jméno) 
 surname (příjmení)  
 sex (pohlaví) 
 

Pokud jakákoli z těchto položek nebo informací nebude vyplněna, pacientův profile se po klepnutí na  nevytvoří. 

 

V poli „Ethnic group“ (Etnická skupina) se zobrazí následující volby: 

 
Normy ATS/ERS  Normy NHANES III 
Skupina % korekce   

No group selected (Skupina nevybrána) 100 %  Caucasian (Kavkazská) 

Caucasian (Kavkazská) 100 %  Afro-American (Afroamerická)  

Oriental (Orientální) 100 %  Mexican-American (Mexicko-americká) 

Hong Kong Chinese (Čínská-hongkongská) 100 %  Others (Jiné) 

Japanese (Japonská) 89 %   
Polynesian (Polynéská) 90 %   

North Indian (Severoindická) 90 %   

South Indian (Jihoindická) 87 %   

Pakistani (Pákistánská) 90 %   

Of African descent (Afrického původu) 87 %   

Aborigine (Domorodec) 85 %   
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V případě norem ATS/ERS: v závislosti na nastavené etnické skupině představují procenta korekce vypočítané hodnoty z následujících 
parametrů: 

FVC, FEV1, FEV3, FEV6, FIVC, FIV1, EVC, IC, VC, ERV, TV, TV/ti 
 
V případě norem NHANES III: v závislosti na nastavené etnické skupině se berou v potaz odlišné výpočetní vzorce (v souladu 
s referenčním etalonem). 
Po zvolení požadované etnické skupiny přístroj dokončí určení parametrů pacienta a automaticky se vrátí na hlavní obrazovku. 
 
2.6.2 Editing patient data (Úprava údajů o pacientovi) 

 
Vyberte ikonu a použijte obrazovku podle popisu v oddíle 2.6.1. 
 

 VAROVÁNÍ 

Volbou této funkce se nevytvoří nový pacient podle popisu výše, ale změní se údaje o stejném pacientovi a data z budoucích 
testů se přiřadí tomuto pacientovi, který bude vždy identifikován podle unikátního kódu ID. 

 
2.7 Viewing stored data (Prohlížení uložených dat)  
 
2.7.1 Jak hledat v archivech 

 
Pomocí výše uvedené ikony můžete z hlavní obrazovky přistupovat 
k datům v archivu přístroje. 
Můžete vyhledávat podle: 
 

 ID 

 Surname (příjmení) 

 Date of birth (data narození) 

 Test date (data testu) 

 All (všech) 
 
Nebo zvolte typ testu: 

 
 FVC 

 POST 

 VC 

 MVV 

 OXY 
 
Každá zvolená volba zobrazí okno, kde můžete zadat vyhledávaná data. 
 
2.7.2 Viewing archived data (Prohlížení archivovaných dat)  

Archiv zobrazuje seznam pacientů, počínaje nejaktuálnějším. 
Vyberte požadovaného pacienta klepnutím na řádek (který se zbarví 
oranžově) a vyberte jednu z povolených funkcí, zobrazených 
v dolní části obrazovky. 
Povolené ikony jsou barevné, zatímco nepovolené jsou šedivé. 

Pro opuštění archivu použijte ikonu . 
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Chcete-li zobrazit spirometrické testy, provedené na vybraném 

pacientovi, použijte ikonu . 
Informace se zobrazí v podobě obrázku vpravo. Vlevo bude průběh 
testu v podobě grafu (Průtok/Objem a Objem/Čas), zatímco 
vpravo budou různé zprávy o kvalitě a hodnoty parametrů, 
vybraných v servisním menu. Potažením prstem v oblasti parametrů 
můžete prohlížet další parametry, vybrané v servisním menu.  
Následujícím způsobem můžete vymazat jeden z provedených testů: 
klepněte na sloupec s daty určenými k vymazání; data se vyberou 

dvěma proužky vpravo a vlevo; nyní klepněte na ikonu  vpravo 
dole. Klepněte na „OK“ na vyskakovacím okně, které se zobrazí na 
obrazovce. 
Na každé obrazovce můžete přejít zpět na předchozí krok 

klepnutím na . 

 
 

Chcete-li zobrazit oxymetrické testy vybraného pacienta, použijte 

ikonu . 
Data se zobrazí v podobě obrázku vpravo, s grafickým průběhem 
% SpO2 a BPM v levé části a numerickými hodnotami různých 
parametrů v pravé části.  

Test můžete zrušit pomocí ikony  vpravo dole. 
Pokud chcete provést test u pacienta vybraného na této obrazovce, 
můžete použít ikonu pro provedení vybraného testu; zobrazíte se 
zpráva, zda opravdu chcete provést nový test u vybraného pacienta. 
Klepnutím na „YES“ potvrďte, nebo klepnutím na „NO“ přejděte 
zpět. 

 
 
Pokud pacient podstoupil několik spirometrických nebo oxymetrických testů, základní seznam vyznačí (v závorkách, vedle typu textu) 
počet uložených testů. 

Chcete-li prohlížet jiné testy než první, klepněte na  (pro spirometrii), nebo na  (pro oxymetrii). 
 
2.7.3 Zobrazení poslední sady testů 

Během sady testů spirometr automaticky ukládá až 8 testů FVC. Na hlavní obrazovce použijte ikonu: 
 

   v případě spirometrických testů 

   v případě oxymetrických testů 
 
Můžete zobrazit tři nejlepší testy v sadě (kde PRE1 je nejlepší). Na konci sady testů, pokud zadáte nový subjekt nebo přepnete na fázi 
POST, se automaticky uloží 3 nejlepší testy z předchozí sady do archivu. Ty lze nicméně vyjmout z archivu a vytisknout, společně 
nebo jednotlivě. 
Počty se mohou zobrazit na hlavní obrazovce vedle ikon spirometrických testů, například: 
 

 
Číslo v červeném kroužku v tomto případě představuje počet provedených testů FVC v aktuální sadě. 
 
2.8 Online mode (connected to a PC) (Režim online (připojení k PC)) 
 
Tato funkce funguje jako reálný okamžitý laboratorní spirometr připojený k PC. 
Připojení k PC lze provést pomocí USB nebo přes Bluetooth. Spirolab se tak stává inteligentním senzorem na měření objemu 
a průtoku, kde PC ovládá funkce, včetně zapnutí a vypnutí. 
Při připojení k notebooku lze spirolab používat k epidemiologickým testům na pracovištích, školách atd. 
Kromě obvyklých spirometrických parametrů a křivek F/V může tento systém také shromažďovat sofistikovanější data, jako profily 
ventilace a extrapolovaný objem (Vext). 
Počítačový software umožňuje použití modernějších protokolů bronchiální provokace a může zobrazovat FEV1 dávkově 
a přechodově. 
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 VAROVÁNÍ  

Pokud je přístroj připojen k PC, nelze ho vzdáleně ovládat. Nastavení v PC se přenášejí do přístroje a zůstávají aktivní, 
kdykoli budete přístroj ovládat vzdáleně. Pokud například používáte spirolab připojený k PC a nastavíte určitou turbínu (na 
jedno nebo více použití), zůstane tato turbína jako výchozí, kdykoli budete přístroj ovládat vzdáleně. Proto je tedy důležité 
být při nastavování turbíny pozorný. 

 
2.9 Provádění spirometrických testů 
 

 VAROVÁNÍ  

Při provádění testů odpojte od přístroje spirolab nabíječku. 

 
V zájmu správného provedení testů doslovně dodržujte následující pokyny. 
 

 Zcela zasuňte turbínu do pozice v přístroji MiniFlowmeter a otáčejte ji po 
směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí. 

 Připojte MiniFlowmeter k přístroji spirolab podle obrázku vpravo. 

 Nasuňte náustek nejméně 0,5 cm podél drážky na turbíně. 

 Upevněte nosní svorku přes pacientovy nosní dírky, aby nedocházelo 
k úniku vzduchu. 

 

 
 

 Uchopte MiniFlowmeter oběma rukama, nebo jej případně přidržte jako mobilní telefon. 

 Vložte náustek do úst až za zuby a ujistěte se, že vzduch neuniká koutky úst. 
 

 VAROVÁNÍ  

Správné umístění náustku za zuby je zásadní, aby se eliminovaly všechny turbulence, které by mohly mít negativní vliv na 
parametry testu. 

 

 VAROVÁNÍ  

Doporučujeme, aby pacient během zůstal vzpřímeně a aby se při vydechování předkláněl, aby břišní svalstvo napomohlo 
vypuzování vzduchu.  

 
Hlavní obrazovka obsahuje následující ikony pro provádění různých typů testů: 
 

 
FVC Spirometry test (Spirometrický test FVC) 
 

 
VC Spirometry test (Spirometrický test VC) 
 

 
MVV Spirometry test (Spirometrický test MVV) 
 

 Test with bronchodilator (POST) (Test s bronchodilatací) 

 

Chcete-li ukončit test, klepněte na . 
 
2.9.1 Test FVC 

 
Při provádění testu FVC postupujte pode těchto pokynů: 
 
VDECHNĚTE všechen vzduch 

Silně VYDECHNĚTE (6s) 
Silně se NADECHNĚTE 
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Test lze (volitelně) spustit klidným dýcháním. Až budete připraveni, vdechněte jak nejrychleji můžete (je to snadnější, pokud  zatlačíte 
ramena dozadu) a vytlačte všechen vzduch z plic jak nejsilněji můžete. Aniž byste vyjmuli náustek, dokončete cyklus co nejrychlejším 
dýcháním. Poslední krok lze vynechat, pokud se nevyžadují další parametry (FIVC, FIV1, FIV1%, PIF). 
Fázi inhalace lze také provést, než si vložíte náustek do úst. 
Po pomalém a hlubokém nadechnutí musí být další vydechnutí co nejsilnější a nejrychlejší. 
Po 6 sekundách vydechování zazní z přístroje nepřetržitý tón, který vám oznámí, že bylo dosaženo minimálního času výdechu . Tento 
minimální čas je vyžadován hlavní organizací International Pulmonology Associations. 
 

 VAROVÁNÍ 

Pamatujte, že pro přesné výsledky spirometrie je zásadní, aby se z plic vydechoval všechen vzduch. 

 
Test lze opakovat kdykoli podle potřeby, aniž by se náustek vyndával z úst. V takovém případě spirolab automaticky rozpozná delší 
cyklus (delší FVC+FEV1) a ukáže relativní měření. 

Po dokončení testu klepněte na . 
Během testu bude spirolab vydávat opakované tóny s frekvencí, která je přímo úměrná rychlosti nadechování a vydechování. 
To pomáhá lékaři určit, kdy se průtok vzduchu blíží nule a kdy tedy pacient vyčerpal objem dostupný pro nádech a výdech. 
Oddíl věnovaný údržbě také popisuje, jak je tato funkce důležitá také ke snadné kontrole, zda senzory pro objem a průtok fungují 
správně. 
Kromě požadavku na hluboké nadechnutí pro hodnověrnost testu FVC, musí být také čas nuceného výdechu (FET) dostatečně dlouhý 
na to, aby se umožnilo úplné vypuzení vzduchu z plic. 
 
2.9.2 Test VC 

 
Ventilatory profile (Profil ventilace) 
Test klidové vitální kapacity můžete začít klidným dýcháním. Po třech nebo čtyřech následných vydechnutích upozorní nepřetržitý tón 
uživatele, že byl profil ventilace naměřen a zeptá se, zda nyní může měřit VC nebo IVC. 
 
Klidová výdechová vitální kapacita: VC 
Po zaznění tónu se nadechněte co nejpomaleji a následně vydechněte co nejpomaleji. 
 
Klidová nádechová vitální kapacita: IVC 
Po zaznění tónu vydechněte co nejpomaleji a následně se nadechněte co nejpomaleji. 

Po dokončení testu klepněte na . 
 
2.9.3 Test MVV 

 
Test začněte řadou co nejrychlejších nucených nádechů a výdechů. Doporučená frekvence je 30 nádechů a výdechů za minutu. 
Test se spustí automaticky po 12 sekundách. 

 VAROVÁNÍ 

Chcete-li test ověřit v servisním menu, zkontrolujte, zda je parametr uvedeného testu povolen v části „Set parameters“ 
(Nastavit parametry); v opačném případě bude ikona vypnutá. 

 

 VAROVÁNÍ  

Na konci sady testů pacienta je důležité nezapomenout vyměnit jednorázový náustek a jednorázovou turbínu. 

 
2.9.4 Provádění testů POST po podávání léku 

 VAROVÁNÍ  

Před provedením testu POST musí daný pacient ve stejný den (tedy ve stejné sadě testů) podstoupit nejméně jeden test 
PRE FVC; nemůžete provádět testy POST při testech PRE VC nebo MVV; a naopak, můžete provádět testy POST VC nebo 
MVV s podmínkou, že byl ve stejný den proveden a archivován nejméně jeden test PRE FVC. 
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Při provádění testu POST postupujte následovně:  

Klepněte na  na hlavní obrazovce. 
V pravé části obrazovky se zobrazí seznam pacientů, kteří ve stejný den 
podstoupili test PRE. 
Vyberte požadovaného pacienta a zvolte jednu z povolených funkcí 
v dolní části. 
Uživatel bude vyzván k potvrzení přechodu do režimu POST; klepněte 
na „YES“ pro povolení režimu POST, nebo na „NO“ pro přechod 
zpět. 

 
 
Výrazem test „POST“ myslíme spirometrické testy, prováděné po předepsání bronchodilatátoru pacientovi. Testy následně provedené 
na pacientovi ukazují následující parametry: 
 

 Hodnoty pro provedený test. 

 Hodnoty nejlepšího testu PRE, provedeného na pacientovi ve stejný den (tedy ve stejné sadě testů). 

 Procentní změnu mezi hodnotami PRE a POST (ve sloupci označeném CHG). 
 
U pacienta nemůžete provést test POST, pokud archiv obsahuje pouze testy PRE, provedené o den dříve (v jiné než aktuální sadě 
testů). 
Pokud během sady testů POST vytvoříte nového pacienta, nebo vyberete jiného pacienta z archivu, přístroj automaticky opustí 
aktuální sadu POST. 
 
2.10 Zobrazení a čtení výsledků spirometrie 
 
Po dokončení testu FVC se zobrazí výsledky spirometrie. Na 
obrazovce se zobrazí grafy Flow/Volume and Volume/Time 
(Průtok/Objem a Objem/Čas), parametry vybrané v nastavení ohledně 
nejlepšího testu, vybrané z testů provedených v této sadě a procentní 
poměr v porovnání s vypočítanými hodnotami. Procházení oblasti 
parametrů můžete zobrazit jakoukoli další sadu parametrů. 

 
 
2.10.1 Interpretace výsledků spirometrie 

Interpretace výsledků spirometrie odkazuje na usilovnou vitální kapacitu (FVC) a je zvýrazněna podsvíceným indikátorem. 
Zprávy mohou být následující: 
 

 

 Normal spirometry (Normální spirometrie) 

 Slight obstruction/restriction (Nepatrná obstrukce/restrikce)  

 Moderate obstruction/restriction (Mírná obstrukce/restrikce) 

 Moderate severe obstruction/restriction (Středně vážná obstrukce/restrikce) 

 Severe obstruction/restriction (Vážná obstrukce/restrikce) 

 Very severe obstruction/restriction (Velmi vážná obstrukce/restrikce) 
 
Závěrečná interpretace úrovně je „restrikce + obstrukce“, kde světelný indikátor označuje nejhorší parametr mezi restrikcí a obstrukcí. 
 
Díky matematické analýze, známé jako kontrola kvality, která se používá u některých ukazatelů a parametrů počítaných při testech 
FVC, může přístroj spirolab podávat různé komentáře, které pomohou vyvodit hodnověrnost provedených testů. 
Systém kontroly kvality používá k popisu níže uvedená písmena: 
 
1 případ: Test PRE 
A = po dokončení dvou přijatelných testů; odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 a dvěma nejvyššími hodnotami FEV6 je 
menší nebo rovna 100 ml. 
B = po dokončení dvou přijatelných testů; odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 je mezi 101 a 150 ml. 
B = po dokončení dvou přijatelných testů; odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 je mezi 151 a 200 ml. 
D = je přijatelný pouze jeden test, ne je více přijatelných testů, ale odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 je větší než 200 ml. 
F = žádný přijatelný test. 
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2 případ: Bronchodilatační POST test 
A = dva přijatelné testy; odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 je menší nebo rovna 100 ml. 
B = dva přijatelné testy; odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 je mezi 100 a 200 ml. 
B = dva přijatelné testy; odchylka mezi dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 je větší než 200 ml. 
D = jeden přijatelný test. 
F = žádný přijatelný test. 
 
„Přijatelný“ znamená: dobrý začátek a uspokojivé vydechování (v trvání i průtoku). 
 
Aby se usnadnilo pochopení při dostupnosti mnoha informací ve stejném testu, zobrazuje přístroj spirolab pouze nejvýznamnější 
data. 

Vext a PEFT ERROR (Chyba PEFT) 
Pokud je extrapolovaný objem (Vext) větší než 500 ml nebo větší než 5 % FVC, nebo pokud je PEFT (čas vrcholového průtoku 
výdechu) delší, než 300 ms: 
FET Error (Chyba FET) 
Pokud je FET nižší, než nastavený práh: 
FLOW ERROR (Chyba průtoku) 
Pokud ukazuje poslední bod křivky F/V více než 200 ml, znamená to, že výdech nebyl dokončen. 
Pro každý popsaný případ se zobrazí následující zpráva: 

EXHALE ALL THE AIR (Vydechněte všechen vzduch) 

Mezi dvěma testy přístroj spirolab posuzuje opakovatelnost následujících parametrů: 
PEF opakovatelný, pokud je rozdíl mezi dvěma krajními hodnotami PEF ≤ 10 %; 
FEV1 opakovatelný, pokud je rozdíl mezi dvěma krajními hodnotami FEV1 ≤ 150 ml; 
FVC opakovatelný, pokud je rozdíl mezi dvěma krajními hodnotami FVC ≤ 150 ml. 
 
2.11 Provádění oxymetrie 
 

 VAROVÁNÍ  

Při provádění testů odpojte od přístroje spirolab nabíječku. 

 

 VAROVÁNÍ  

Zkontrolujte, zda je u vašeho přístroje dostupná funkce oxymetrie, protože u mnoha modelů je pouze volitelná. 

 

 VAROVÁNÍ  

Popis následujícího senzoru slouží pouze jako příklad. S přístrojem spirolab lze použít všechny snímače, které jsou popsané 
v oddíle 1.2.4. Společnost MIR speciálně nedoporučuje žádný jednotlivý senzor; rozhodnutí je ponecháno na rozhodnutí 
lékaře. 
Během oxymetrických testů nelze přístroj spirolab vypnout. Chcete-li jej vypnout, musíte přerušit probíhající test. Tento 
systém brání nechtěnému přerušení, které by mohlo ohrozit hodnověrnost testu. 

 
Chcete-li použít neinvazivní měření saturace krve kyslíkem SpO2 a tepové frekvence, používejte opětovně použitelná senzor na prst. 
Tento senzor se doporučuje pro pacienty s hmotností nad 20 kg a s omezenou mobilitou nebo nehybné pacienty během testu; při 
provádění testů u chodících pacientů se doporučují jiné typy senzorů, které jsou méně ovlivněny pohybem rukou. 
Při provádění oxymetrického testu postupujte následovně: 
Připojte senzor k přístroji; zasuňte konektor šipkou nahoru. 
Vyberte místo s dobrým průtokem krve, které je pro senzor 
vhodné. 
Zasuňte prst zcela do senzoru. Ujistěte se, že spodní část prstu 
zcela zakrývá detektor. Pokud nemůžete prst správně umístit, 
použijte jiný prst. 
Nastavte senzor tak, aby kabel procházel přes hřbet ruky. Tím se 
zajistí, že světelný zdroj zůstane na straně nehtu a detektor bude 
pod prstem. 
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Při přechod do sekce oxymetrie stiskněte  na hlavní obrazovce.  
 
Pokud se při spouštění zobrazí následující zpráva: 
 

OXIMETER NOT PRESENT (Oxymetr není k dispozici) 
 

To znamená, že váš přístroj neobsahuje tuto funkci. 

 VAROVÁNÍ  

Pokud je před začátkem testu slabé napájení, zobrazí se následující zpráva: 
 

Low battery (Slabá baterie) 
 

V takovém případě stiskněte  pro opuštění testu, jinak přístroj spustí test do několika sekund. 
Pokud je test z nějakého nečekaného důvodu přerušen, při dalším zapnutí přístroje se zobrazí následující zpráva: 
 

WARNING (VAROVÁNÍ) 
the last oximetry test was improperly interrupted (poslední oxymetrický test byl abnormálně přerušen) 

 
Současně bude přístroj po dobu 4 sekund vydávat přerušovaný tón. 
Následně spirolab zobrazí hlavní obrazovku. 

 VAROVÁNÍ  

Aby se zamezilo ohrožení zodpovědnosti měření a ochránil se senzor, nepřekrucujte bezdůvodně kabel, ani při používání, 

připojování, odpojování nebo sundavání senzoru oxymetru nepoužívejte nadměrnou sílu. 

 
Prvních několik sekund testu se používá k vyhledání nejsilnějšího signálu; po jeho nalezení se časovač vynuluje a spirolab začne 
ukládat data. 

Pokud není senzor nasazen správně, ikona  se změní v  a vedle ní se zobrazí ikona . 
 

Současně spirolab vydá tón (pokud je to nastaveno v servisním menu). 

Pokud je senzor nasazen, ale prst není ve správné poloze, ikona  se změní v  a vedle ní se zobrazí ikona . 
Současně spirolab vydá tón (pokud je to nastaveno v servisním menu). 

Klepnutím na ikonu  můžete alarm na několik minut přerušit. Pokud tato situace přetrvá, po několika sekundách se tón obnoví. 
Pokud senzor správně přijme signál, po několika sekundách se z přístroje ozve tón a na displeji se zobrazí data měření.  
Alarmy pro oxymetrické testy lze nastavit podle pokynů v oddíle 2.5. 
Pokud během testu hodnoty %SpO2 nebo tepu klesnou nebo překročí limitní hodnoty, bude spirolab vydávat tón (pokud je to 
nastaveno v servisním menu), dokud bude tato odchylka trvat.  
 

 VAROVÁNÍ 

Testy se ukládají s kódem posledního pacienta; pokud se to vztahuje ke dříve uloženému pacientovi, před uložením testu 
obnovte dříve uložený test dotyčného pacienta a pokračujte podle pokynů v oddíle 2.7.2. 

 

Během oxymetrických testů se zobrazuje stav nabití baterie. To vám umožní posoudit, jak dlouho bude přístroj pracovat za 
daných podmínek (zobrazení při maximu nebo režimu úspory energie). 

 

Chcete-li ukončit test, klepněte na .  
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2.11.1 Pokyny pro použití senzoru u jednotlivých dospělých pacientů. 

 VAROVÁNÍ 

Popis následujícího senzoru slouží pouze jako příklad. Žádný ze senzorů, popsaných v kapitole 1.2.4, které lze použít 
s přístrojem spirolab, společnost MIR speciálně nedoporučuje; rozhodnutí je ponecháno na rozhodnutí lékaře. 

 
Chcete-li sledovat měření saturace arteriální krve kyslíkem neinvazivní metodou, doporučujeme použití „bandážového“ typu opětovně 
použitelného senzoru. 

 VAROVÁNÍ 

Senzory jsou vyrobeny z PŘÍRODNÍHO LATEXU BEZ PROTEINŮ. Tyto materiály jsou při výrobě podrobovány 
přísným zkouškám biologické kompatibility. 

 

 VAROVÁNÍ 

Použití tohoto senzoru se doporučuje pro pacienty s hmotností nad 30 kg a není doporučené pro použití u pacientů s alergií 
na lepicí pásku. Senzor slouží k jednotlivému použití u daných pacientů. 

 

 Vyzkoušejte vhodné místo použití na prstu na ruce nebo noze pacienta, kde bude světelný 
paprsek přímo v ose s detektorem. Doporučeným umístěním je ukazováček nebo palec. 

 
 Odstraňte nalepovací nehty nebo lak na nehty. 

 Nastavte pacientův prst nehtem směrem nahoru a přes detektor položte podušku. Pomyslná 
osa středu senzoru musí procházet špičkou prstu. 

 

 Na spodní část prstu použijte lepicí pásku, ale dejte pozor, abyste nezakryli nehet. 

 

 Překlopte horní část detektoru přes prst a ujistěte se, že je světelný zdroj v ose s detektorem 
pod ním. Požijte lepicí pásku na horní části na prstu na ruce nebo noze, aby senzor držel na 
místě. Kabel natáhněte podél dlaně nebo chodidla a případně jej přilepte. 

 
 Připojte senzor k přístroji; zasuňte konektor šipkou (na konektoru) nahoru a ujistěte se, že je vše správně podle výše uvedených 

pokynů. 

 VAROVÁNÍ 

Nepřekrucujte bezdůvodně kabel, ani při používání, připojování, odpojování nebo sundávání senzoru oxymetru 
nepoužívejte nadměrnou sílu. 
Pokud je senzor přiložen příliš silně, může saturaci kyslíkem měřit nepřesně. Proto je velmi důležité neutahovat lepicí 
pásku příliš silně. 

Doporučujeme použít leukoplast k upevnění kabelu senzoru na zápěstí. 

 
3. PŘENOS DAT 

 VAROVÁNÍ 

Před začátkem přenosu dat si pozorně pročtěte pokyny a ujistěte se, že jim zcela rozumíte. 

 

 VAROVÁNÍ 

Komunikace přes Bluetooth je považována za doplňkovou funkci. V případě přerušení přenosu dat doporučujeme použití 
jistější technologie přes USB port. 
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3.1 Přenos dat přes Bluetooth  
 
Spirolab lze připojit jako „zařízení“ k jakémukoli jinému „technickému“ zařízení. Spirolab tedy lze připojit k PC nebo mobilnímu 
telefonu a ovládat ho pomocí speciálních aplikací. 
Připojení používá protokol SPP (standardní paralelní port). 
Pro vytvoření tohoto připojení jsou vyžadovány následující požadavky: 
 

 Spirolab musí mít funkci Bluetooth (tato funkce je u některých modelů volitelná). 

 Nastavení „Bluetooth“ musí být „ON“ (zapnuté). 
 
Po splnění těchto podmínek můžete z „hlavního“ zařízení vyhledat aktivní zařízení. 
Jakmile se spirolab identifikuje, budete vyzváni k zadání kódu PIN; 
tyto informace lze vyhledat v servisním menu v sekci „Device“, „Info“, 
jak je vidět na pravé straně. 
 
Zadejte zobrazenou hodnotu a pokračujte tak zvaným „párováním“, 
tedy spárování „přístroje“ spirolab a „technického“ zařízení. 

 
V tomto bodě může spirolab použít připojení přes protokol SPP (standardní paralelní port). Chcete-li podrobnosti o použití 
protokolu, kontaktujte výrobce. 
Obdobně lze spirolab připojit k PC, na který musíte nainstalovat winspiroPRO. Po připojení podle popisu výše spustí winspiroPRO 
interaktivní panel pro kontrolu přístroje spirolab a od této chvíle můžete provádět spirometrické a oxymetrické testy bezdrátově 
a „online“ a tyto testy se budou ukládat přímo se softwarem. 
 
3.2 Připojení k PC přes port USB 

 VAROVÁNÍ 

Než připojíte spirolab k PC přes USB, musíte nainstalovat program winspiroPro, který vytvoří rozhraní pro přístroj. 
Než začnete používat následující postup, je důležité znát verzi operačního systému PC, ke kterému se chcete připojit 
(klikněte na „systém“ na ovládacím panelu a zobrazí se informace o nainstalovaném OS). 
Pokud je již program winspiroPro nainstalován, následující činnosti nejsou potřebné. 

 
Chcete-li vytvořit připojení, zasuňte USB konektor, dodávaný 
s přístrojem spirolab, do portu USB v PC. 
Při prvním připojení se do vašeho PC, v závislosti na verzi použitého 
operačního systému, nainstaluje certifikovaný ovladač společnosti 
Microsoft. Další pomoc v této fázi vyhledejte v příručce softwaru 
winspiroPro. 
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3.3 Tisk dat 

Spirolab vám umožňuje tisk posledního provedeného testu, nebo testů uložených v archivu. 
Chcete-li vytisknout poslední provedený test, vytáhněte test 

pomocí ikony  pro spirometrii, nebo  pro oxymetrii. 

Pokud se test zobrazil, stiskněte ikonu . Na obrazovce se 
zobrazí okno, který vám umožní vybrat typ použité tiskárny: 
 

 termotiskárna 

 tiskárna připojená přes USB 
  
 
Chcete-li vytisknout dříve provedený test, který je uložen v archivu, vyhledejte jej podle popisu v oddíle 2.7.1; po zobrazení testu 

klepněte na . 
V tomto případě se také zobrazí okno pro výběr typu tisku: termotiskárna nebo tiskárna přes USB.  
Systém vytiskne informace vybrané v nastaveních „Spirometry“ - „Results“ (Spirometrie - Výsledky). 

3.4 Aktualizace interního softwaru 

Pokud je přístroj připojen k PC přes port USB, lze aktualizovat interní software přístroje spirolab. Aktualizace lze po registraci 
stahovat z: www.spirometry.com. Další informace o stahování aktualizací naleznete v příručce softwaru „winspiroPro“. 
 
4. ÚDRŽBA 
 
Přístroje spirolab vyžadují nepatrnou údržbu. Pravidelně musíte: 
 

 Čistit a kontrolovat opětovně použitelné turbíny. 

 Měnit jednorázové turbíny pro každý test.  

 Čistit oxymetrický senzor (opětovně použitelné senzory). 

 Měnit lepicí pásku na bandážovém oxymetrickém senzoru. 

 Nabíjet interní blok baterií. 
 
Veškeré úkony údržby, popsané v této uživatelské příručce, se musí provádět s velkou opatrností. Nedodržení těchto pokynů může 
vést k nesprávným měřením nebo nesprávné interpretaci měření, které se musí provést. 
Veškeré úpravy, nastavení, opravy a rekonfigurace musí provádět výrobce nebo personál autorizovaný výrobcem. 
Pokud dojde k problému, nepokoušejte se provádět opravy. 
Nastavení konfigurovatelných parametrů musí provádět kvalifikovaný personál. Nesprávné nastavení nepředstavuje v žádném případě 
ohrožení pacienta. 
 
4.1 Čištění a kontrola opětovně použitelných turbín 
 
Objemové a průtokové turbínové senzory použitelné pro spirolab jsou dvou typů: jednorázové a opětovně použitelné. Tím se 
zaručuje velká přesnost a navíc zde odpadá nutnost pravidelné kalibrace. Jednoduché čištění před každým použitím zaručí, že turbína 
bude pracovat jak má (platí pouze pro opětovně použitelné turbíny). 
U jednorázových turbín není čištění nutné, protože se dodávají čisté v zataveném obalu. Když skončíte s jejich použitím, musíte je 
vyhodit. 

 VAROVÁNÍ 

Dobrou praxí je pravidelně kontrolovat, zda v turbíně nejsou nečistoty nebo cizí předměty, jako kůže, nebo hůře, vlasy. 

Takové překážky mohou zpomalit nebo zablokovat lopatky turbíny a narušit přesnost měření. 

 
Před každým použitím proveďte test popsaný v oddíle 4.1.1, který vám umožní přezkoušet efektivitu turbíny. Pokud bude výsledek 
negativní, postupujte následovně. 
Při čištění opětovně použitelné turbíny ji vyjměte z pláště přístroje MiniFlowmeter otočením proti směru hodinových ručiček 
a jemným tahem. Aby se vyjmutí usnadnilo, můžete na turbínu zespodu lehce zatlačit prstem. 
Namočte turbínu do studeného čisticího prostředku a zatřeste s ní, aby se uvolnily všechny nečistoty usazené uvnitř; nechte turbínu 
namočenou po dobu, jakou doporučuje výrobce prostředku v návodu k použití. 
 

 VAROVÁNÍ 

Aby nedošlo k trvalému poškození turbíny, nepoužívejte čisticí roztoky na bázi alkoholu nebo oleje a neponořujte ji do 
horké vody nebo roztoku. 
Nikdy nedávejte turbínu do sterilizačního aparátu. Nesterilizujte turbínu. 
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Nikdy nečistěte vodu pod tekoucí vodou, ani na ni nestříkejte jiné kapaliny. Pokud nejsou k dispozici tekuté čisticí 
prostředky, umyjte turbínu alespoň čistou vodou. 
Společnost MIR doporučuje použití prostředku Dupont Perasafe, který byl na senzorech MIR testován. 

 
Opláchněte turbínu ponořením do čisté vody (ne horké). 
Vyklepejte přebytečnou vodu z turbíny. Nechte senzor uschnout položený ve vztyčené poloze na suchém povrchu. 
 
Než turbínu nasadíte zpět, ujistěte se, že pracuje správně. Dobrou praxí je zkontrolovat vizuálně, zda se lopatky volně točí. Nasaďte 
turbínu na místo a pomalu otáčejte lopatkami doleva a doprava. Měly by se otáčet volně. Pokud tomu tak není, nebude již zaručena 
přesnost měření a turbína se bude muset vyměnit. 
 
Po dokončení čištění vraťte turbínu do pouzdra a ujistěte se, že je ve správné poloze, kterou ukazuje symbol zámku na přístroji 
MiniFlowmeter. 
Vložte turbínu správně, zcela ji zatlačte a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí v plastovém pouzdře. 
Aby se znovu ověřilo, že turbína pracuje správně, opakujte kontroly popsané v oddíle 4.1.1; pokud je s turbínou stále problém, 
vyměňte ji za jinou. 
 

 VAROVÁNÍ 

Pokud se používají jednorázové turbíny, neprovádějte žádné čištění, ale u nového pacienta vyměňte turbínu. 

 
4.1.1 Kontrola správné funkce turbíny 

 Zapněte spirolab a proveďte kroky, jako byste chtěli provádět spirometrický test. 

 Vezměte MiniFlowmeter do jedné ruky a pomalu s ním pohybujte z jedné strany na druhou, aby vzduch procházel turbínou.  

 Pokud se lopatky správně pohybují, přístroj začne vydávat tóny s frekvencí, kterou vzduch prochází skrz. 

 Pokud se během tohoto testu neozvou žádné tóny, vyčistěte turbínu. 
 
4.2 Čištění oxymetrického senzoru 
 
Opětovně použitelný oxymetrický senzor se musí čistit při každé změně pacienta, tedy před použitím novým pacientem. 
Čistěte senzor vlhkým hadříkem namočeným ve vodě nebo v jemném mýdlovém roztoku. Chcete-li senzor vydezinfikovat, důkladně 
ho otřete izopropylalkoholem. Po čištění nechte senzor zcela vyschnout. 
Nepoužívejte k čištění senzoru abrazivní nebo žíravé prostředky. 

 VAROVÁNÍ 

Nesterilizujte pomocí radiace, páry ani ethylenoxidu. 
Před čištěním nebo dezinfekcí senzor vždy odpojte. 

 
Senzory spirolab neobsahují latex. 
 
4.3 Výměna lepicí pásky bandážového senzoru 
 
Jednoúčelová lepicí páska se vyrábí z materiálů, které neobsahují latex. 
 

 Jemně odstraňte lepicí pásku ze senzoru a vyhoďte ji. 

 Na zadní straně senzoru jsou linky, označující správnou polohu pásky. Nastavte senzor kolíčky proti pásce a vyrovnejte kolíčky 
a pásku. 

 Pevně senzor stiskněte, aby kolíčky zapadly do otvorů v pásce. Zvedněte senzor i pásku a zkontrolujte, zda jsou kolíčky správně 
srovnané. 

 VAROVÁNÍ 

Protože je páska jednoúčelová, doporučujeme použití nové pásky u každého pacienta nebo podle potřeby. 

 
4.4 Nabíjení interního bloku baterií 
 

 VAROVÁNÍ  

Při nabíjení bloku baterií používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem. 

 
Při zapnutí přístroje spirolab se v pravém horním rohu zobrazí ikona stavu baterie: 

 
 
Maximálního stavu nabytí je dosaženo, pokud je symbol celý zelený. 
Pokud je zelená pouze část symbolu, nebo pokud přístroj nelze zapnout, musíte dobít blok baterií následujícím způsobem: 
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 Připojte nabíječku k oběma konektorům a do zásuvky. V levém dolním rohu se rozsvítí modrá LED. 

 Po dokončení nabíjení začne LED svítit zeleně. 

 
 Po nabití odpojte nabíječku od přístroje i od zásuvky. 
 

 

 

 VAROVÁNÍ 

Nepoužívejte přístroj během dobíjení. Po dokončení nabíjení vždy odpojte nabíječku. 

 
5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ 
 
PROBLÉM ZPRÁVA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Spirolab se nezapne. 

\ Blok baterií může být 
vybitý. 

Nabijte přístroj pomocí nabíjecí 
jednotky.  

\ Přístroj možná ztratil 
interní software. 

Připojte přístroj k PC přes USB a 
aktualizujte software; prohlédněte si 
online uživatelskou příručku 
winspiroPRO. 

Problémy se zapnutím 
přístroje. 

Ram error (Chyba RAM) 
data recovery (obnovení dat)  
Please wait (Vyčkejte) 

Data v paměti 
přístroje byla 
poškozena. 

Pokud byla data správně obnovena, 
bude se postup standardního zapnutí 
opakovat; pokud ne, kontaktujte 
autorizované centrum podpory nebo 
výrobce. 

Pokud se přístroj 
používá, při restartu 
se sám vypne. 

\ Jde o interní chybu. Podívejte se na www.spirometry.com, 
zda není dostupná aktualizovaná verze 
softwaru; pokud ano, stáhněte software a 
aktualizujte přístroj nejnovější verzí 
softwaru winspiroPRO. Další informace 
naleznete v online uživatelské příručce 
winspiroPRO. 

Po dokončení 
spirometrických testů 
nejsou výsledky 
důvěryhodné. 

\ Turbína může být 
znečištěná. 

Vyčistěte turbínu podle popisu v oddíle 
4.1; v případě potřeby vyměňte turbínu 
za novou. 

\ Test nebyl proveden 
správně. 

Opakujte test podle pokynů na 
obrazovce. 

Po dokončení 
spirometrického testu se 
některé parametry 
nezobrazí. 

\ Individuální nastavení 
parametru v servisním 
menu. 

Zkontrolujte záhlaví nastavení parametru v 
sekci servisního menu „Spirometry“ 
(Spirometrie), „Parameters“ (Parametry) 
podle popisu v oddíle 2.5. 

Během oxymetrického 
testu jsou zobrazená 
měření neregulérní, 
přerušovaná nebo 
chybná. 

\ Senzor je nesprávně 
nasazen, nebo je 
pacientova perfuze 
špatná. 

Upravte nasazení oxymetrického 
senzoru. 

\ Pacient se pohnul. V zájmu přesných výsledků se nesmí 
pacient dělat žádné prudké pohyby. 

Displej není během testu 
příliš jasný. 

\ Úroveň jasu displeje 
se 5 minut po začátku 
testu automaticky 
sníží. Tato funkce 
prodlužuje životnost 
baterie. 

Žádné. 

Problémy s nabíjením 
interního bloku baterií. 

Defective battery (Vadná baterie) Blok baterií je 
poškozený nebo 
nesprávně vložený. 

Kontaktujte technika. 
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PROBLÉM ZPRÁVA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Nenadálá chyba paměti. 
Error in memory (Chyba paměti) Data uložená v 

archivu byla 
poškozena. 

Kontaktujte technika. 

Přístroj při nenadálé 
chybě zamrzne. 

\ \ Stiskněte třikrát vypínač; vyčkejte 
několik sekund a přístroj se resetuje a 
automaticky se zapne. 

 
 

 VAROVÁNÍ 

Než kontaktujete servisní centrum, pokud je to možné, stáhněte archiv přístroje do PC pomocí programu winspiroPRO. To 
je nezbytné, protože data mohou být během opravy ztracena a také se tak chrání soukromí pacienta, protože výrobce ani 
autorizovaný personál nebudou moci tato data prohlížet. 
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 Via del Maggiolino 125, 00155 Roma - ITÁLIE 
 

 
Prohlášení ES o shodě  

(příloha II kromě odst. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašujeme, že následující přístroj: 
 
Typ    Spirometr/oxymetr 

Výrobce     MIR Medical International Research 

Název přístroje    spirolab 

Třída    IIa 

 
splňuje základní požadavky Směrnice 93/42 o zdravotnických prostředcích a jejích dodatků i jejich substitucí ve členských státech. 
Toto prohlášení je založeno na certifikátu CE č. MED 9826, vydaný úřadem Cermet, oznámeným subjektem č. 0476. 
 
V Římě 01.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paolo Sacco Boschetti 
Prezident 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
Na přístroj spirolab a schválené příslušenství se vztahuje záruka v délce: 

 12 měsíců v případě profesionálního použití (lékař, nemocnice atd). 

 24 měsíců, pokud je přístroj zakoupen pacientem pro osobní použití. 
Záruka nabývá platnosti datem nákupu, vyznačeným na faktuře nebo jiném dokumentu. 
 
Trvání záruční doby začíná datem prodeje, které musí být potvrzené fakturou nebo účtenkou. 
 
Výrobek se musí v okamžiku nákupu nebo doručení zkontrolovat a výrobci musí být okamžitě nahlášeny jakékoli reklamace. 
 
Záruka zahrnuje opravy nebo (podle uvážení výrobce) výměnu výrobku nebo vadné součásti bez hrazení ceny práce a náhradních dílů. 
 
Baterie a součásti podléhající opotřebení, včetně opětovně použitelné turbíny, jsou z těchto záručních podmínek vyňaty. 
 
Podle uvážení výrobce je záruka neplatná v následujících případech: 
 

 Při nesprávném, nevhodném použití, nebo při použití, které neodpovídá technickým nebo bezpečnostním normám, které platí 
v zemi používání výrobku. 

 Při použití výrobku pro účely, které se liší od účelů v pokynech k použití, nebo při nedodržení těchto pokynů. 

 Při opravě, přizpůsobení, úpravě nebo ruční manipulaci personálem, který nebyl autorizován výrobcem. 

 Při poškození, vzniklém následkem nedostatečné údržby. 

 Při poškození, vzniklém fyzickým nebo abnormálním elektrickým namáháním. 

 Při poškození, vzniklém poruchou elektrických systémů nebo součástí zařízení, ke kterému byl přístroj připojen. 

 Při úpravě, vyškrabání, odstranění nebo vymazání sériového čísla. 
 
Opravy a výměny, uvedené v záruce, se vztahují na zboží, které bylo vráceno do našich servisních center. Pro další informace 
o servisních centrech kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce. 
 
Zákazník je zodpovědný za uhrazení nákladů na přepravu, celní poplatky a doručení zboží. 
 
Každý výrobek, nebo jeho součást, musí být při odeslání na opravu vybaven jasným a přesným vysvětlením závady. Pokud se má 
výrobek nebo jeho součást odeslat výrobci, musí být odeslání předem potvrzeno písemnou formou nebo telefonicky výrobcem.  
 
MIR Medical International Research si vyhrazuje právo na výměnu výrobku nebo jakékoli jeho změny, které společnost považuje za 
nezbytné. 
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PŘÍLOHA 3 INFORMACE O SPRÁVNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ 
 

Doporučení a prohlášení výrobce - elektromagnetické vyzařování 

Přístroj SPIROLAB lze používat v následujícím elektromagnetickém prostředí. 
Majitel nebo koncový uživatel přístroje SPIROLAB musí zajistit, že se přístroj bude používat v takovémto prostředí. 

Zkoušky vyzařování Shoda Elektromagnetické prostředí - průvodce 

RF, rušení 
CISPR 11 
 

Skupina 1 
 

SPIROLAB používá energii RF pouze pro interní funkce. Jeho RF 
vyzařování je tedy velmi nízké a příliš slabé, aby rušilo blízká 
elektronická zařízení. 

RF, rušení 
CISPR 11 

Třída B 
 

SPIROLAB je vhodný k použití v každém prostředí včetně 
domácností a těch, která jsou připojena přímo na veřejnou 
rozvodnou síť, která zásobuje budovy určené k bydlení. Harmonické vyzařování 

IEC 61000-3-2 
Nerelevantní 

Kolísání při přerušovaném napětí / 
vyzařování 
 
IEC 61000-3-3 

Nerelevantní 

 

Doporučení a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Přístroj SPIROLAB lze používat v následujícím elektromagnetickém prostředí. 
Majitel nebo koncový uživatel přístroje SPIROLAB musí zajistit, že se přístroj bude používat v takovémto prostředí. 

Zkouška odolnosti Úroveň zkoušky 
IEC 60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - průvodce 

Elektrostatické vybíjení 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±6 kV, kontakt 
 
±8 kV, vzduch 

±6 kV, kontakt 
 
±8 kV, vzduch 

Podlaha musí být vyrobena ze dřeva, betonu nebo 
keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy pokryty 
syntetickými materiály, relativní vlhkost musí být 
nejméně 30 %. 
Pokud dojde k elektrostatickému výboji během 
oxymetrického testu, obnoví přístroj svou funkci do 
30 sekund (v souladu s ISO 9919). 

Vysokorychlostní 
přenosové datové 
vedení 
IEC 61000-4-4 

±1 kV na 
vstupní/výstupní 
vedení 

 Hlavní typ napájení musí odpovídat danému 
provoznímu nebo nemocničnímu prostředí. 

Nárazové proudy 
 
IEC 61000-4-5 

±1 kV , diferenciální 
režim 
±2 kV , běžný režim 

Nerelevantní Hlavní typ napájení musí odpovídat danému 
provoznímu nebo nemocničnímu prostředí. 

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a výkyvy 
napětí v přívodním 
vedení napájení 
 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % poklesů v UT) 
pro 0,5 cyklu 
 
40 % UT 
(60 % poklesů v UT) 
pro 5 cyklů 
 
70 % UT 
(30 % poklesů v UT) 
pro 25 cyklů 
 
<5 % UT 
(>95 % poklesů v UT) 
pro 5 sekund 

Nerelevantní  

Frekvence 
magnetického pole 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
 

3 A/m 
 

Hodnoty magnetického pole musí odpovídat danému 
provoznímu nebo nemocničnímu prostředí. 

POZNÁMKA: UT představuje napětí sítě před použitím napětí zkoušky. 
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Doporučení a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Přístroj SPIROLAB lze používat v následujícím elektromagnetickém prostředí. 
Majitel nebo koncový uživatel přístroje SPIROLAB musí zajistit, že se přístroj bude používat v takovémto prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF, vedení 
 
IEC 61000-4-6 

 
RF, vyzařování 

 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
150 kHz až 80 MHz 

 
3 V/m 
 
80 MHz až 2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3 ] V 
 
 
 
[3 ] V/m 

Součásti zařízení pro rádiovou a mobilní komunikaci se nesmí používat blíže, než 
je doporučená vzdálenost odstupu od přístroje SPIROLAB včetně kabelů, jak je 
vypočteno pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače. 
 
Doporučená vzdálenost odstupu: 
 
d=[ 3,5  ]  √P   
      3 
 
d=[ 3,5  ]  √P  80 MHz při 800 GHz 
      3 
 
d=[ 7  ]  √P  800 MHz při 2,5 GHz 
      3 
 
Kde: P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve Wattech (W) podle výrobce 
vysílače a d je doporučená vzdálenost odstupu v metrech (m). 
Intenzita pevných RF vysílačů, určená elektromagnetickým skenem pracoviště, 
musí být nižší než úroveň shody v každém frekvenčním intervalu (b). 
Rušení poblíž zařízení může být zjištěno u zařízení označených následujícím 
symbolem: 

 
POZNÁMKA 1: při 80 MHz a 800 MHz se používá nejvyšší frekvenční interval. 
POZNÁMKA 2: Tyto rady nemusí být platné pro všechny situace. Šíření elektromagnetického rušení je ovlivněno absorpcí nebo 
odrazem u konstrukcí, objektů a osob. 

a) Intenzitu polí pevných vysílačů, jako základní stanice telefonu (mobilního nebo bezdrátového), pozemních rádiových stanic, 
amatérských rádiových stanic, vysílačů pro AM a FM pásma rádiového vysílání a TV vysílačů nelze teoreticky přesně předvídat. 
Chcete-li posoudit elektromagnetické prostředí, vytvářené pevným RF vysílačem, musíte provést elektromagnetický sken pracoviště. 
Pokud intenzita pole v místě použití přístroje SPIROLAB přesáhne výše uvedenou platnou úroveň shody, budete si muset všímat, jak 
SPIROLAB za normálních podmínek pracuje. Pokud zjistíte špatný výkon, budete muset provést dodatečná opatření, jako změnu 
natočení nebo umístění přístroje SPIROLAB. 
 
b) Intenzita pole při frekvenčním intervalu 150 kHz až 80 MHz musí být nižší, než [3] V/m. 

 
 

Doporučená vzdálenost odstupu mezi mobilními radiokomunikačními přístroji a přístrojem  

Přístroje SPIROLAB jsou navrženy pro práci v elektromagnetickém prostředí, kde jsou vyzařovaná RF rušení kontrolována. Majitel 
nebo uživatel přístroje může napomoci snížení elektromagnetického rušení zajištěním minimální vzdálenosti mezi mobilními RF 
komunikačními přístroji (vysílači) a jednotkou podle doporučení níže, s ohledem na maximální výstupní výkon radiokomunikačních 
přístrojů. 

Jmenovitý maximální výstupní výkon 
vysílače 
 

W 

Vzdálenost odstupu při dané frekvenci vysílače (m) 

150 kHz - 80 MHz 
 
d=[ 3,5  ]  √P   
       3 

80 MHz - 800 MHz 
 
d=[ 3,5  ]  √P   
       3 

800 MHz - 2,5 GHz 
 
d=[  7  ]  √P   
       3 

0,01 0,12 0,24 0,24 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,34 

10 5,28 5,28 1,056 

100 11,66 11,66 23,32 

Pro jmenovitý maximální výstupní výkon vysílače, který není výše uveden, lze doporučenou vzdálenost odstupu d v metrech (m) 

vypočítat pomocí vzorce, který platí pro frekvenci vysílače, kde: P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve Wattech (W) 

podle výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz se vzdálenost odstupu počítá pro nejvyšší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2: Tyto rady nemusí být platné pro všechny situace. Šíření elektromagnetického rušení je ovlivněno absorpcí nebo 
odrazem, způsobených konstrukcí, objekty a osobami. 

 


