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Upozornění 

 

• Přístroj greenlight 300 je určen pouze pro manuální, neinvazivní měření krevního tlaku auskultační 
metotou pomocí vyhodnocení Korotkových zvuků fonendoskopem (není součástí přístroje).  

• Přístroj není určen pro používání za přítomnosti hořlavých anestetických látek.  
• Přístroj je propojen s manžetou tzv. Luerovým spojením. Je nutné dbát na správné propojení manžety s 

přístrojem, a to zejména v případech, kdy je pacient připojen také na intravaskulární přívod. V případě 
záměny spojení by mohlo dojít k napumpování vzduchu do krevního řečiště! 

 

• Jestliže je přístroj přemístěn do prostředí s odlišnou teplotou, je možné, že se přístroj po chvíli 

automaticky vypne z preventivních důvodů, aby se předešlo jakékoliv nepřesnosti měření způsobené 

oteplením nebo ochlazením přístroje v novém prostředí. Nenechávejte proto přístroj na přímém 

slunečním světle např. u okna nebo na zadním sedadle automobilu. Pokud se tak přesto stane, počkejte 

několik minut, než se přístroj ustálí v novém prostředí. Jestliže se přístroj sám vypne, pak po jeho 

opětovném zapnutí dojde opět k automatické rekalibraci.  
• Tento přístroj byl navržen v souladu s požadavky normy ČSN EN 60601-1-2 pro minimalizování 

elektromagnetických rušení na přístroj a z přístroje. Není však možné vyloučit, že se mohou objevit 

některá takováto rušení z jiných přístrojů, která greenlight 300 ovlivní. Pokud máte podezření, že nějaký 

přístroj způsobuje rušení a ovlivňuje funkci greenlight 300, vypněte daný přístroj a ověřte Vaši 

domněnku. Pokud není možné daný přístroj vypnout, proveďte měření v místech, kde je jeho působení 

limitováno.  
• Pokud přístroj nebude používán déle než měsíc, vyjměte z něj prosím baterie. Předejdete tak možným 

výtokům baterií, které mohou způsobit poškození či zničení přístroje. Zničení přístroje způsobené 
výtokem z baterií není zahrnuto do poskytované 2 leté záruky.  

• Použité baterie nevhazujte do ohně!  
• Snažte se vyvarovat dlouhotrvajícímu přetlakování manžety, které může způsobit pacientovi nepříjemnou 

bolest a trauma.  
• Přístroj nemusí splňovat specifikovanou přesnost pokud je uskladňován nebo používán v prostředí, které 

nesplňuje požadavky na teplotu a vlhkost, viz strana 11. 
 

 

Symboly  
 

Následné symboly jsou použity na přístroji:  

 

Indikace slabé baterie. Indikátor začne blikat v případě 
nedostatečné energie dodávané bateriemi. Baterie by měly 
být vyměněny.  
Pokud indikátor svítí neustále, jsou baterie téměř vybité a je 
nutné je hned vyměnit. Přístroj přestane indikovat 
manžetový tlak, dokud nedojde k výměně baterií.  

 

Rychlost snižování tlaku je OK. Svítí-li jakýkoliv indikátor z 

5 zelených LED v pravém dolním rohu přístroje, značí to, že 
dochází ke snižování tlaku správnou rychlostí, tj. 3mmHg za 

vteřinu nebo méně.  

 

Rychlost snižování tlaku je příliš vysoká. Svítí-li jakýkoliv 

indikátor ze 2 žlutých LED v levém dolním rohu přístroje, 
značí to, že dochází ke snižování tlaku příliš rychle, tj. 

rychleji než 3mmHg za vteřinu.  

 

Značí klasifikaci zdravotnického přístroje z hlediska stupně 
ochrany příložné části před úrazem elektrickým proudem. 
Jedná se o přístroj typu BF.  



Instalace tonometru 

 

Greenlight 300 se skládá z manžety, balónku s regulačním ventilem, kroucené hadičky a elektronického 
manometru, který měří manžetový tlak. Instalace tonometru je jednoduchá. Připojte komponenty podle níže 
uvedeného obrázku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výměna baterií 

 

Pro otevření krytu baterií, stlačte a suňte doleva západku A, poté otevřete kryt. 

Vložte 4 alkalické baterie typu AA/LR6 a ujistěte se o jejich správné orientaci, jak je zobrazeno na přístroji. 

 

Při výměně baterií vždy použijte novou sadu. Nemíchejte v přístroje nové a již používané baterie a řiďte se 
regulemi o zacházení se starými bateriemi dle platných zákonů ČR. 



 



Používání přístroje greelight 300 

 

Při měření krevního tlaku pomocí přístroje greenlight 300 není žádný rozdíl v porovnání s měřením pomocí 

rtuťového nebo aneroidního přístroje. Greenlight 300 je přístroj se srovnatelnou přesností se rtuťovými 

tonometry, ale bez nepříznivých vlivů na životní prostředí potažmo bezpečnost a zdraví obsluhy a pacientů. V 

porovnání s aneroidními tonometry je greenlight 300 mnohem odolnější proti mechanickým rázům a otřesům. V 

průběhu měření indikuje správnou rychlost upouštění manžety dle doporučení Světové zdravotnické organizace 

WHO. Při rychlém upoštění manžety dochází k nepřesnému měření hodnot krevního tlaku! 

 

Postup při práci s greenlight 300: 

 

• Nejprve se ujistěte, že používáte správnou velikost manžety pro obvod paže pacienta, které měříte 
krevní tlak. 

 

• Nasaďte manžetu tak, aby značka šipky byla přímo nad brachiální tepnou, přesně nad loketní jamkou. 

Obepněte manžetu kolem paže a zkontrolujte, zda značka šipky leží v rozmezí zobrezeném na 
manžetě. Pokud ano, znamená to, že jste zvolili správnou velikost manžety. K dispozici je celá škála 

velikostí manžet od novorozeneckých až po stehenní. 

 

• Uvolněte regulační ventil a ujistěte se, že v manžetě není žádný tlak. 

 
• Zapněte greenlight stisknutím oranžového tlačítka on/off. Přístroj se tím automaticky vynuluje a 

indikuje se tlak 0 mmHg. Uzavřete regulační ventil. 

 

• Před určením systolického a diastolického tlaku odhadněte systolický tlak následujícím postupem: 
 

i. Palpačně nalezněte brachiální pulzace 

ii. Tlakujte manžetu balonkem dokud pulzace nevymizí 

iii. Zaznamenejte hodnotu, kdy pulzy vymizely 

iv. Vypusťte manžetu 

 

• Měření systolického a diastolického tlaku 
 

i. Umístěte fonendoskop na místo maximálních pulzací brachiální artérie 

ii. Natlakujte manžetu cca o 30 mmHg nad hodnotu odhadnutého systolického tlaku  
iii. Snižujte tlak rychlostí 2 až 3 mmHg za vteřinu podle indikátoru snižování tlaku v pravém 

dolním rohu přístroje  
iv. Zaznamenejte hodnotu systolického tlaku v okamžiku, kdy je objeví první čisté opakované 

zvuky tlukotu srdce  
v. Zaznamenejte hodnotu diastolického tlaku v okamžiku, kdy pravidelné zvuky vymizí. 

 

Obě hodnoty měření zaznamenejte k nejbližší hodnotě 2mmHg. 

 

Po 5 minutách proveďte opakované měření krevního tlaku a pokud je to nutné i další měření opět v 
dostatečných časových odstupech. Vyhněte se uspěchaným měřením! 

 

• Vypněte greenlight stisknutím oranžového tlačítka on/off. 
 

Přístroj šetří energii baterií, automaticky se vypnu po 1 minutě v neaktivním režimu. 



Systém správné rychlosti snižování tlaku 

 

Pro optimální měření krevního tlaku je doporučeno snižovat manžetový tlak v průběhu měření rychlostí 2 až 3 
mmHg za vteřinu. Přístroj greenlight měření tuto rychlost vypouštění a indikuje ji v dolních rozích přístroje. 

 

Pokud je rychlost snižování tlaku nižší než 3 mmHg za vteřinu, potom svítí jeden z pěti zelených LED indikátorů 

v pravým spodním rohu přístroje. Pokud je rychlost snižování tlaku vyšší než 3 mmHg za vteřinu rozsvítí se 
jeden ze dvou žlutých LED indikátorů v levém spodním rohu přístroje. Indikátory jsou umístěny na přehledném 

místě, takže v průběhu měření se obsluha může plně koncentrovat na samotné vyhodnocování systolického a 

diastolického tlaku. 

 

V průběhu seznamování se s přístrojem vyzkoušejte několikrát v průběhu měření pozorovat indikátory 
vypouštění, abyste se naučili správné technice snižování tlaku v manžetě. 

 

Nejvzdálenější zelený LED indikátor svítí pokud je rychlost snižování tlaku velmi pomalá (1 mmHg/s) a 
indikace se blíží ke středu přístroje se zvyšující se rychlostí snižování tlaku. Prostřední LED indikátor 

reprezentuje hodnotu 2 mmHg/s, „LED indikátor nejvíce vlevo 3 mmHg/s. V případě, že rychlost snižování je 
cca 3,5 mmHg/s rozsvítí se první (vnitřní) žlutý LED indikátor v levé spodní části přístroje. Pokud je rychlost 

snižování tlaku rovna nebo vyšší než-li 4 mmHg za vteřinu rozsvítí se druhý (vnější) LED indikátor. 

 

Rychlost vypouštění 

 

1. Doporučená rychlost snižování tlaku v manžetě je 3 mmHg/s nebo méně 

2. Nedoporučená rychlost vypouštění vyšší než 3 mmHg/s  



Automatické vypnutí přístroje 

 

Tonometr greenlight 300 se vypíná automaticky v následujících třech případech: 

 

• Přístroj nebyl používán po dobu víc než jednu minutu 
 

Přístroj se vypne pokud přiváděný tlak z manžety je menší než 20 mmHg po dobu delší než jedna minuta. 

 

Pro opětovné zapnutí stiskněte oranžové tlačítko on/off. 

 

• Baterie je příliš slabá 
 

Přístroj může být stále používán dokud indikátor slabé baterie pouze bliká. Pokud tento indikátor svítí neustále, 
přístroj dále nelze s danými bateriemi používat. Vyměňte ihned baterie. 

 

• Přesnost přístroje může být ovlivněna 
 

Tento případ může nastat v případě, že teplota přístroje se rapidně rychle změní z důvodu přesunu přístroje s 
příliš chladného prostředí do prostředí s vyšší teplotou, nebo naopak. 

 

Pokud se toto stane, počkejte několik minut, než se přístroj ustálí v novém prostředí a poté můžete začít měřit. 
 
 

 

Detekce chyb 

 

Pokud přístroj neindikuje po zapnutí tlak 0 mmHg, zobrazí se poté po dobu 30 vteřin oranžový LED indikátor 
příliš vysokého tlaku a přístroj se sám vypne. Pokud se k tomuto dojde, zašlete přístroj do servisního střediska. 
 
 

 

Údržba přístroje 

 

Přístroj greenlight 300 je precisní měřicí přístroj. Pouze lehkou péčí o tento přístroj zajistíte jeho dlouholetou 
životnost. 

 

• Pro čištění přístroje používejte vlhkou (ne mokrou) látku spolu s čisticím zdravotnickým saponátem. 
Zabraňte styku vody a bateriové části popř. jejího vniku do přístroje.  
Pokud vnikne voda do bateriové části, ihned vyjměte baterie a nechte přístroj vyschnout. Poté opět 
vložte baterie do přístroje a zkontrolujte jeho funkci.  

• Obaly manžet mohou být vyprány v teplé vodě, program 40°C, v běžné pračce. Před praním vyndejte 
gumovou duši z obalu manžety a spojte manžetu suchým zipem.  
Tato procedura může být opakována dokud není obal manžeta nebo suchý zip poškozený. 

V takovémto případě je nutné manžetu vyměnit.  
• Nenechávejte vybité baterie v přístroji. Jejich případný výtok může způsobit značné poškození 

přístroje nebo dokonce jeho zničení.  
• Pravidelně kontrolujte hadičky, balónek, regulační ventil a přístroj, zda-li nejsou opticky poškozeny. 

V opačném případě se obraťte na servisní středisko. 



Metrologické ověření přístroje 

 

Přístroj greenlight 300 má funkci automatického nulování pokaždé, když je zapnut. Přístroj je nutné pravidleně 
každé dva roky metrologicky ověřit. 

 

Metrologické ověření tohoto přístroje zajišťují Autorizovaná metrologická střediska nebo Český metrologický 
institut. 
 

 

Pokyny a informace o likvidaci výrobku 

  
 

Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišťujeme po uplynutí jeho životnosti zpětný odběr a bezplatnou likvidaci. 

 

Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu, ale zašlete jej zpět na 
adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci. 

 

Nástěnný a stojanový model 

 

K dispozici jsou následující rozšiřující komponenty přístroje: 

 

Nástavba pro nástěnný model 

Pojízdný stojan 

 

Přenosné pouzdro 

 

Přenosné pouzdro se zipem 

 

Kompletní nabídka příslušenství je uvedena na webových stránkách www.medicton.com/greenlight300 

http://www.medicton.com/greenlight300


Technická specifikace 

 

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: 

 

Typ: Bateriově napájený přístroj, třída II 

Kategorie: BF  

Ochrana proti vniku vody: IPX0  

Ochrana proti hořlavým anestetickým látkám: žádná 

Režim funkce: kontinuální 

Baterie: 4 x AA / LR6 alkalické baterie 

Životnost baterií (typicky): 170 hodin kontinuálního používání 

Čas od začátku indikace slabých baterií  

do úplného vypnutí přístroje: 3,5 hodin kontinuálního používání 

Zobrazovaný manžetový tlak:   

Rozsah: 0 mmHg až 300 mmHg s indikátorem příliš 

 nízkého nebo vysokého tlaku 

Přesnost: lepší než ±3 mmHg 

Kontrola rychlosti vypouštění: Pouze pro indikaci: 

 1) 5 místný indikátor pro rychlost 

 vypouštění až do 3 mmHg/s 

 2) 2 místný indikátor pro rychlost 

 vypouštění nad 3 mmHg/s 

Operační teplota: 0°C až 46°C 

Skladovací podmínky: 0°C až 46°C 

 0 až 85% RV 

Sériové číslo: umožňuje servisnímu středisku sledovat 

  ověřovací lhůty  



Záruka 

 

Na výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky od data prodeje. Na příslušenství (manžeta, balónek a ventil) se 

vztahuje záruka 6 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu popř. výrobní vady. Záruku nelze uplatňovat v 

případě, že je přístroj používán v rozporu s tímto návodem k obsluze. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze 

po předložení řádně a úplně vyplněného záručního listu s typem výrobku, výrobním číslem a datem prodeje. Do 

záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje 

o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je 

uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou vydané opravní listy. 

 

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:  

• Výrobek byl instalován či používán v nesouladu s návodem k obsluze.  
• Údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku.  
• Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou.  
• Výrobek byl mechanicky poškozen.  
• Výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním či zanedbanou nebo nesprávnou údržbou.  
• Bylo poškozeno výrobní číslo.  
• Výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro tento typ přístrojů obvyklé. 

 
 

 

Autorizovaný servis 

 

Zajištění oprav, náhradních dílů a metrologického ověření. 

 

Medicton Group s.r.o. 

Na Babě 1526/35 

160 00 Praha 6 

Česká republika 

 

Tel.: +420 233 338 538 

Fax.: +420 233 310 390 

 

e-mail: info@medicton.com 

web: www.medicton.com 

http://www.medicton.com/


 



 


