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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

 
1. OBECNÉ INFORMACE 

 

 

Tento návod je nedílnou součástí přístroje a musí být vždy dostupný jako pomocný materiál pro lékaře nebo 
obsluhující personál. Přesná shoda s informacemi uvedenými v tomto návodu je zásadním předpokladem pro 
správné a spolehlivé používání přístroje. 
Obsluha by si měla návod přečíst pečlivě, jelikož informace vztahující se k různými kapitolám jsou popsány 
pouze jednou. 

 
 
 

1.1. Důležité doplňující informace 
 

Tento návod byl sepsán s maximální pečlivostí. Pokud byste zjistili cokoli, co neodpovídá údajům uvedeným 
v tomto návodu, informujte prosím společnost Cardioline SpA, která co nejdříve zajistí nápravu případných 
nesrovnalostí. 

 
Informace uvedené v tomto návodu mohou být změněny bez předchozího oznámení. 
Všechny změny budou ve shodě se směrnicemi platnými pro výrobce zdravotnického vybavení. 

 

Všechny obchodní značky zmíněné v tomto dokumentu jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jejich 
ochrana je zaručena. 
Žádná část tohoto návodu nesmí být opakovaně tisknuta, překládána nebo reprodukována bez písemného 
svolení výrobce. 

 
Příslušný kód pro tento návod je uveden níže. 

 

Jazyk Kódy 

ČEŠTINA 36519200 
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2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

 
 

Varování 
▪ Tento návod poskytuje důležité informace o správném používání a bezpečnosti přístroje. Nedodržení 

postupů popsaných v tomto návodu, nesprávné používání přístroje, ignorování uvedených specifikací 
a doporučení může způsobit závažná fyzická poranění obsluhy, pacientů či okolních osob, případně 
může poškodit přístroj. 

▪ Přístroj není dovoleno nijak modifikovat. 

▪ Přístroj zachycuje a zobrazuje údaje, které odrážejí fyziologický stav pacienta; tyto informace jsou poté 
vyhodnoceny specializovaným lékařským personálem a budou užitečné při stanovování přesné 
diagnózy. V žádném případě tyto údaje nelze použít jako jediný podklad pro stanovení přesné diagnózy 
pacienta. 

▪ Obsluha, které je určeno používání tohoto přístroje, musí mít příslušné kompetence v oblasti 
lékařských postupů a léčby pacientů. Musí být rovněž dostatečně proškoleni v používání přístroje. 
Obsluha by si měla návod pečlivě přečíst a porozumět jeho obsahu i dalším přiloženým dokumentům 
dříve, než začne přístroj používat v klinickém prostředí. Nedostatečné znalosti nebo proškolení mohou 
znamenat velké riziko pro fyzickou bezpečnost obsluhy, pacientů či okolních osob, případně mohou 
způsobit poškození přístroje. Není-li obsluhující personál proškolen v používání přístroje, doporučuje 
se kontaktovat společnost Cardioline nebo jejího autorizovaného distributora o naplánování 
příslušného školicího kurzu. 

▪ U ambulantních záznamů musí být pacienti poučeni, jak mají s přístrojem Walk Free zacházet. Pacienti, 
kteří nejsou schopni Walk Free obsluhovat ani po důkladném proškolení (výměna a přiložení elektrod, 
baterií, např. postižené nebo dementní osoby), musí být zařazeni do provádění záznamů pouze tehdy, 
pokud mají možnost podpory třetí osoby, kterou je možno přiřadit k aplikaci v jejich běžných životních 
podmínkách. 

▪ Pro správné fungování přístroje a bezpečnost obsluhy, pacientů či okolních osob je nutné, aby přístroj 
a příslušenství byly připojeny výhradně podle tohoto návodu. 

▪ Bezpečnost pacienta a obsluhy je zaručena, pokud příslušenství přicházející do přímého kontaktu 
s pacientem splňuje požadavky norem EN 60601-1, EN 60601‐1‐11 a EN 60601-2-47. Používejte pouze 
náhradní díly a příslušenství dodané s přístrojem. 

▪ Kryt přístroje je klasifikován jako „Aplikovaná součást typu BF“ podle odst. 4.6 normy EN 60601-1. 
Aplikovanou součástí se rozumí elektrody. 

▪ Vodivé části elektrod a příslušných konektorů nesmí přijít do kontaktu s jinými vodivými částmi včetně 
zemnícího svodu. 

▪ Přístroj je konstruován pro použití pouze s elektrodami, které jsou specifikovány v tomto návodu. 
Přísně dodržujte správné klinické postupy při přípravě kůže před aplikací elektrod a sledujte pacienta, 
zda nedochází k podráždění, zanícení nebo k jiným kožním reakcím. Elektrody jsou určeny pro 
krátkodobou i dlouhodobou aplikaci a po skončení testování musí být ihned odstraněny. 

▪ Elektrody EKG mohou způsobit podráždění kůže; kontrolujte výskyt podráždění či zanícení pokožky. 

▪ Přestože jsou elektrody určené pro Walk Free velmi dobře slučitelné s pokožkou a splňují požadavky 
normy (EN ISO 10993‐1), může dojít k alergické reakci pacientů (např. zarudnutí, zanícení nebo 
svědění) způsobené lepicí vrstvou elektrod. Objasněte pacientovi možné alergické reakce. 
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O další podrobné informace požádejte výrobce elektrod. Vyšší pravděpodobnost podráždění pokožky 
lze očekávat u pacientů léčených přípravky s kortizonem. 

▪ Aby nedocházelo k přenosu infekce, používejte jednorázové komponenty (např. elektrody) pouze 
jednou. Pro zaručení bezpečnosti a efektivity je nutné nepoužívat elektrody po vypršení data 
exspirace. 

▪ Přístroj je určen pro externí použití a není určen pro přímé kardiologické aplikace. 

▪ Hrozí nebezpečí exploze. Přístroj nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetik. 

▪ Pokud je současně s tímto přístrojem používáno jiné přístrojové vybavení, jako jsou kardiostimulátory 
či podobné stimulační přístroje, které jsou používány v souladu se stanoveným účelem, nehrozí žádné 
nebezpečí. 

▪ Přístroj není konstruován k použití s vysokofrekvenčním (VF) chirurgickým vybavením a neposkytuje 
žádné bezpečnostní ochranné prvky pro pacienta. 

▪ Jeho fungování může být negativně ovlivněno přítomností silných magnetických polí podobných těm, 
která vytváří elektrochirurgické vybavení. 

▪ Používání přístroje se nedoporučuje v prostředí s přítomností zdravotnického diagnostického 
zobrazovacího vybavení, jako je magnetická rezonance (MR) nebo počítačová axiální tomografie (CAT). 

▪ Používejte pouze doporučené baterie.  Používání jiných typů baterií může znamenat nebezpečí požáru 
nebo exploze. 

▪ Upozornění na vybitou baterii je určeno pouze pro doporučené typy baterií. Používání jiných typů 
baterií může způsobit nedostatečné indikace a následně poruchu přístroje. 

▪ Walk Free lze používat i při sprchování, pokud je k přístroji připojen kryt baterie. 

▪ Přesto je však doporučeno před sprchováním odpojit Walk Free od elektrod (od těla). Nepolévejte 
přístroj kapalinou. 

▪ Chraňte přístroj před vlhkostí, prachem či nečistotami, zejména když je otevřená přihrádka baterie. 

▪ Přístroj nečistěte ponořením do kapaliny, autoklávováním ani parou. Mohlo by dojít k vážnému 
poškození přístroje nebo ke snížení jeho životnosti. Používání jiných než specifikovaných 
čisticích/dezinfekčních prostředků, nedodržení doporučených postupů nebo kontakt 
s nedoporučenými materiály může znamenat další riziko pro obsluhu, pacienty či okolní osoby nebo 
poškodit přístroj. Přístroj nesterilizujte etylenoxidem (EO). V části 8 jsou uvedeny pokyny pro správné 
čištění a dezinfekci. 

▪ Nenechávejte elektrody bez dozoru v přítomnosti děti, mohly by je náhodně spolknout a udusit se. 

▪ Nikdy nevystavujte přístroj extrémním teplotám a nenechávejte jej v prašném, brakickém nebo 
vlhkém prostředí. 

▪ Přístroj Walk Free může být připojen k počítači, pouze je-li již odpojen od pacienta. 

▪ Pokud se používá více přístrojů Walk Free na různých pacientech paralelně, dbejte na správné přiřazení 
zaznamenaných dat k příslušným pacientům. 
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Pozor 

▪ Přístroj se musí před použitím vyčistit. Před každým použitím zkontrolujte konektory, zda nejsou 
poškozené nebo příliš opotřebené. 

▪ Elektrody se při používání mohou uvolnit a odpojit, a narušit tak kvalitu signálu. Dejte pacientovi 
pokyny, co v takovém případě provést. 

▪ Uvnitř přístroje nejsou žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel. Přístroj může rozebírat pouze 
kvalifikovaný servisní technik. Přístroj vykazující jakoukoli závadu či špatnou funkčnost musí být 
vyřazen z užívání a předán ke kontrole/opravě kvalifikovanému servisnímu personálu a až potom opět 
používán. 

▪ Přístroj nevyžaduje kalibraci ani žádnou zvláštní techniku pro správné používání a údržbu. 

▪ Když nastane potřeba zlikvidovat přístroj, jeho komponenty a příslušenství (např. baterie, elektrody 
atd.) a/nebo obalový materiál, dodržujte místní nařízení pro likvidaci odpadu a 2012/19/EU (WEEE). 

▪ Přístroj používá standardní baterie, které musí vyměňovat uživatel.  Před otevřením přihrádky na 
baterie vždy odpojte pacienta. 

▪ Nevystavujte přístroj ani baterie přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla (mikrovlnné trouby, 
ohřívače, trouby). 

▪ Pokud přístroj nebude delší dobu používán (více než 8 h), vyjměte z něj baterie. 

▪ Přístroj nesmí být používán ve výbušném prostředí. 

▪ Walk Free se nesmí sterilizovat. 

▪ Příslušné pokyny ohledně čištění a dezinfekce najdete v kapitole 8.1 a pokyny k likvidaci uvádí kapitola 
11. 

 

Poznámky 

▪ Důležitá je příprava pacienta, aby byla zajištěna správná aplikace elektrod EKG a správné fungování 
přístroje. 

▪ Walk Free je vhodný k použití pro děti s tělesnou hmotností nižší než 10 kg. 

▪ Pro děti používejte pediatrické elektrody vhodné pro dlouhodobé záznamy Holter EKG. 

▪ Podle definice v bezpečnostních normách EN 60601-1 a EN 60601-2-47 je přístroj klasifikován následovně: 

 Vybavení s ochranou IP (interní zdroj napájení ME). 

 Aplikované součásti typu BF. 

 Běžné vybavení. 

 Není vhodné používat v prostředí s hořlavými anestetiky. 

 Nepřetržitý provoz 

▪ Přesnost signálu záznamu přístroje je ve shodě s normou EN standard 60601-2-47. 

▪ Přístroj patří do třídy IIa dle směrnice 93/42/EEC a následných úprav. 
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▪ Přístroj má stupeň ochrany IP 54B proti vniknutí pevných částic a vody. 

▪ Aby nedošlo k poškození přístroje během přepravy a skladování (je-li stále ve svém původním obalu), 
dodržujte následující podmínky prostředí: 

 
Okolní teplota ................................... ‐25 ºC ÷ 70 ºC 

Relativní vlhkost ................................ 15% ÷ 90% (nekondenzující) 

Atmosférický tlak  ............................. 700–1060 mbar 

 
 

▪ Přístroj je určen k použití v nemocnicích nebo lékařských ordinacích a prostředí musí splňovat 
následující požadavky: 

 
Okolní teplota ................................... 5 ºC ÷ 40 ºC 

Relativní vlhkost ................................ 15% ÷ 90% (nekondenzující) 

Atmosférický tlak  ............................. 700–1060 mbar 

                POZNÁMKA: Zamezte náhlým změnám teploty a vlhkosti.  
 
 

2.1. Doporučení uživatelé 
 

 
Při uvádění do provozu a obsluze Holterova záznamového systému Walk Free mějte na vědomí následující 
informace: 

 

▪ Dbejte doporučení pro přiložení záznamníku Walk Free (kapitola 7). 

▪ Pečlivě očistěte (případně oholte) a osušte oblast, kam mají být přiloženy elektrody. 

▪ Nepoužívejte elektrody, které mají otevřené balení déle než 5 dní (dbejte doporučení výrobce). 

▪ Při plánované dlouhodobé aplikaci (>= 24 h): Použijte pouze nové baterie. 

▪ Dejte pozor na správné připojení záznamníku k elektrodám. 

▪ Elektrody pečlivě umístěte. 

▪ Několikrát denně kontrolujte pevné přilnutí elektrod. 

▪ Několikrát denně kontrolujte kontakt záznamníku s elektrodami (nadzvednutím záznamníku v rozích). 

▪ Při používání rádiových telefonů (mobilní telefony/smartfony/tablety/DECT telefony/rádio) je nutné 
dodržet odstup od záznamníku Walk Free alespoň 30 cm. Na záznamník Walk Free se nesmí pokládat 
žádné přístroje. To v zásadě i pro ostatní elektrické přístroje (např. vysoušeče vlasů, holicí strojky, 
počítače, WLAN apod.) 
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2.2. Doporučení pro pacienta při testování 
 

Přístroj slouží k provádění ambulantního testování EKG (Holter), které běžně trvá 24 nebo 48 hodin. Model 
Walk Free dokáže provádět vícečetné záznamy v délce až 9 dní celkem. 
Klinická praxe vyžaduje, aby pacient nosil přístroj uvnitř nemocnice nebo mimo ni, ve vnitřním i venkovním 
prostředí. Je tudíž obzvláště důležité, aby byl pacient dostatečně instruován ohledně činností, které může 
provádět a spojeného rizika. 

 

Zejména následující varování je třeba pacientovi vysvětlit: 

▪ Několikrát denně musí kontrolovat pevné přilnutí elektrod. 

▪ Elektrody se musí měnit alespoň jednou za 2 dny, ve velmi teplém počasí nebo při odlepení 

kontaktní plochy každých 24 hodin. 

▪ Kontakt záznamníku s elektrodami je nutné pravidelně několikrát denně kontrolovat (opatrným 

nadzvednutím záznamníku v místě kontaktu s elektrodou). 

▪ Co možná se vyhněte přímým kontaktům či nárazům do záznamníku Walk Free. 

▪ Pacient musí spát pokud možno vleže na zádech. 

▪ Pacient by se měl vyvarovat náročné fyzické činnosti, jako je běh nebo sport obecně či namáhavé 

práci, pokud mu to neuložil lékař. Toto má přispět k lepší kvalitě signálu (např. předcházením 

otřesů a nárazů). 

▪ Pokud možno, nenoste oblečení, které je těsné přes hrudník. 

 

Pozor 

▪ Walk Free lze používat i při sprchování, pokud je k přístroji připojen kryt baterie. 

▪ Přesto je však doporučeno před sprchováním odpojit Walk Free od elektrod (od těla). 

Nepolévejte přístroj kapalinou. 

▪ Chraňte přístroj před vlhkostí, prachem či nečistotami, zejména když je otevřená přihrádka baterie. 

 
2.2.1. Bezpečnostní opatření pro pacienta, podráždění kůže 

 

▪ Walk Free je vhodný k použití pro děti s tělesnou hmotností nižší než 10 kg. 

▪ Přestože jsou elektrody určené pro Walk Free velmi dobře slučitelné s pokožkou a splňují 

požadavky normy (ISO 10993‐1‐5‐10:2018), může delší záznam způsobit podráždění pokožky 

(svědění, zarudnutí). 

▪ Pokud k tomu dojde, ukončete záznam EKG a ihned kontaktujte lékaře. 

Vyšší pravděpodobnost podráždění pokožky lze očekávat u pacientů léčených přípravky s kortizonem. Také je 
třeba postupovat velmi opatrně při nalepování a odstraňování elektrod z pokožky. Při péči o tělo 
u dlouhodobých záznamů, zejména při aplikaci trvající >24 hodin, je třeba dodržovat následující pokyny týkající 
se tělesné hygieny (u ambulantních i hospitalizovaných pacientů). 
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Mytí bez použití sprchy/koupele 

Pokud možno, nepoužívejte na omývání oblasti kolem přístroje Walk Free sprchu/koupel. Při takovémto 
omývání není třeba Walk Free odpojovat od elektrod. 

 

Sprchování 

▪ Walk Free lze používat i při sprchování, pokud je k přístroji připojen kryt baterie. 

▪ Přesto je však doporučeno před sprchováním odpojit Walk Free od elektrod (od těla). 
▪ Při sprchování mohou elektrody zůstat přilepené na těle. 

▪ Po sprchování elektrody pečlivě osušte a několik minut počkejte, aby elektrody úplně oschly, pak 
teprve připojte Walk Free k elektrodám. 

 

Koupání/plavání 

▪ Před koupáním či plaváním odpojte Walk Free od elektrod (od těla). Elektrody také odlepte z těla. 

▪ Po koupání přiložte Walk Free zpět na tělo podle pokynů v kapitole 7. 

▪ Před nalepením nové elektrody pečlivě osušte pokožku. 

▪ Novou elektrodu vždy nalepujte na stejné místo jako tu předchozí. 

▪ Pokyny ohledně odpojování Walk Free od elektrod a připojování k elektrodám naleznete v kapitole 0 
 
 

2.3. Systémy analýzy 
 

Přístroj Walk Free: 

▪ neprovádí integrovanou analýzu ani diagnostické funkce; 

▪ nezahrnuje monitorování, detekci, signalizaci nebo zobrazení život ohrožujících arytmií ani změn 
morfologie. 

 

Není proto vhodný pro způsoby použití, které vyžadují některou z těchto funkcí. Veškeré 
analyzační funkce lze provádět pouze pomocí vhodného kompatibilního systému analýzy. 
Data EKG uložená na záznamníku Walk Free nejsou vhodná pro analýzu změn amplitudy (např. změn amplitudy ST 
segmentu). 
Zaznamenaná data EKG se nesmějí použít pro morfologickou interpretaci EKG k odvození diagnózy srdečních 
onemocnění souvisejících s amplitudou (např. ischemická choroba srdeční, poruchy repolarizace). 

 

POZOR: 
Upozorňujeme, že počítače používané s kompatibilními analyzačními systémy  (kap.  9.1)  musí splňovat požadavky 
normy EN 60601‐1, nebo alespoň požadavky normy pro vybavení informační technologie, aby mohl probíhat výstup 
zaznamenaných dat EKG přes USB kabel. Výstup záznamů EKG může probíhat, pouze když přístroj není připojený na 
těle pacienta (prostřednictvím kontaktu EKG elektrod). 
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3. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) 
 

 

Přístroj Walk Free je určen k použití v elektromagnetickém prostředí zdravotnických zařízení (odborné 
zdravotní péče) a v domácím prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje Walk Free musí zajistit, aby se používal 
v elektromagnetickém prostředí, které splňuje následující podmínky. 

 

 

Varování 

▪ Výrobce bude garantovat shodu přístroje s požadavky EMC pouze při používání určeného 
příslušenství. Používání jiného příslušenství může způsobit zvýšení emisí elektromagnetického rušení 
nebo snížit odolnost proti elektromagnetickému rušení. 

▪ Přenosné a mobilní RF komunikační přístroje (včetně jejich příslušenství jako anténní kabely a externí 
antény) musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm od všech součástí přístroje Walk Free i s připojenými 
elektrodami. Nedodržení tohoto pravidla může vést ke zhoršení provozních charakteristik přístroje. 

▪ Přístroj nemá být pokládán přímo vedle jiného přístrojového vybavení ani stohován na jiné přístroje. 
Je-li takovéto uspořádání přesto nutné, musí se přístroj sledovat a kontrolovat jeho funkčnost. 

 
Magnetická a elektrická pole nebo ionizující záření může ovlivnit funkci přístroje. Proto neprovozujte Walk Free 
v blízkosti přístrojů, které vytvářejí velká elektromagnetická pole nebo ionizující záření, jako jsou přístroje pro 
RF chirurgii, rentgen, magnetickou rezonanci nebo diatermii. 

 

Vlivem zvýšeného elektromagnetického rušení může být přenos záznamu dat dočasně rušen nebo přerušen. 
To však nemá žádný vliv na validitu stávajících zaznamenaných dat ani na jejich následnou analýzu. 

 
V případě souladu s pokyny pro EMC a elektromagnetické prostředí uvedenými v tomto návodu není třeba 
očekávat žádné omezení provozních charakteristik po celou dobu životnosti zdravotnického přístroje. 

 
 
 

3.1. Poučení a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise 
 

Přístroj Walk Free je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo 
uživatel přístroje Walk Free by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovémto prostředí. 



Walk Free 
3. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 

(EMC) 

9 

 

 

 
 

Měření interference Shoda Elektromagnetické prostředí – poučení 

 
HF emise (CISPR 11) 

 
Skupina 1 

Přístroj Walk Free používá RF energii pouze pro své vnitřní 
funkce. Proto jsou jeho RF emise velmi nízké a 
pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení okolním 
elektronickým přístrojům. 

HF emise (CISPR 11) Třída B 
 
 
 

Walk Free je vhodný pro použití ve všech prostředích včetně 
domácností a prostředí přímo napojených na veřejnou 
elektrickou síť nízkého napětí, která zásobuje budovy 
používané pro účely bydlení. 

Přenos harmonických emisí 

(IEC 61000‐3‐2) 

Není 

relevantní 

(< 75 W) 

Kolísání napětí / emise blikání 
IEC 61000-3-3 

 

Není 

relevantní 

(< 75 W) 

 
 

3.2. Poučení a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita 
 

Přístroj Walk Free je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo 
uživatel přístroje Walk Free by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovémto prostředí. 

 

Prohlášení výrobce - elektromagnetická imunita 
 
 

Testy imunity Testovací úroveň 
IEC 60601‐1‐2:2014 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - 
pokyny 

Elektrostatický výboj 
(ESD) 
(IEC 61000‐4‐2) 

± 8 kV 
kontaktní 
výboj 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV vzdušný výboj 

± 8 kV 
kontaktní 
výboj 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV vzdušný výboj 

Podlahy by měly být dřevěné, 
betonové nebo z keramických 
dlaždic. Jsou-li podlahy pokryty 
syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost vzduchu by měla být 
nejméně 
30 %. 

Magnetické pole při 
frekvencích 50/60 Hz 
(IEC 61000‐4‐8) 

150 Hz (EN 60601‐2‐47) 

30 A/m 
50 Hz nebo 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz nebo 60 Hz 

Magnetická pole s frekvencí sítě by 
měla odpovídat běžným omezením 
v běžném obchodním nebo 
nemocničním prostředí. Walk Free 
neobsahuje žádné magneticky 
citlivé součásti ani obvodové 
prvky. 
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Vedené RF 
rušení (IEC 
61000-4-6) 

 
 
 
 
 

Vyzařované RF 
rušení (IEC 
61000-4-3) 

3 Veff 

0,15–80 MHz 

6 Veff v pásmech 
ISM mezi 0,15 a 
80 MHz 
80% AM při 1 kHz 

 
3 V/m 

80 MHz–2,7 GHz 
80% AM při 1 kHz 

Není určeno 
 
 
 
 
 
 
 

3 V/m 

80 MHz–2,7 GHz 
80% AM při 1 kHz 

Přenosné a mobilní RF komunikační 
přístroje by se neměly používat 
v bezprostřední blízkosti Walk Free, 
včetně vedení, proto je doporučená 
ochranná vzdálenost 30 cm: 

 

Podpora řízení EM prostředí a 
spravování zdravotnických 
prostředků ve vztahu k EMC, včetně 
posouzení EM prostředí, prošetření a 
nahlášení problémů s EMI a výběrem 
umístění, je uvedena ve směrnici 
AAMI TIR 18. Blízké pole 

bezdrátových RF 
komunikačních přístrojů 

385 MHz–5,7 GHz 
9–28 V/m 

385 MHz–5,7 GHz 
9–28 V/m 

   
Rušení je možné v okolí 
přístrojů 
označených tímto 
symbolem. 

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné ve všech situacích. Elektromagnetický přenos je ovlivněn absorpcí a 
odrazem od budov, objektů a lidí. 

Poznámka 3: Tabulka 9 v normě IEC 6100‐2‐1:2014 uvádí všechny testovací frekvence a úrovně imunity pro 
bezdrátové RF komunikační přístroje. Jsou zde také uvedeny informace pro výpočet minimální ochranné vzdálenosti 
v závislosti na výkonu, 
frekvenčním pásmu a úrovni imunity. 

 
 

Imunita v blízkém poli bezdrátových RF komunikačních přístrojů (IEC 60601‐1‐2:2014, Tabulka 9) 
 
 

Testov
ací 
frekvence 

 

Pásmo 1) 
 

Služba 1) 

 
Modulace 2) 

Maximáln
í výkon 

 

Vzdálen
ost 

Testovací 
úroveň 

Úroveň 
shody 

MHz MHz W v metrec
h 

(V/m) (V/m) 

 

385 
 

380–390 
 

TETRA 400 
Pulzní modulace 2) 

18 Hz 

 

1,8 
 

0,3 
 

27 
 

27 

 
450 

 
430–470 

GMRS460, 
FRS 460 

FM 3) 

± 5kHz odchylka 
1kHz sinus 

 
2 

 
0,3 

 
28 

 
28 

 

710 
745 
780 

 
 

704–787 

 
Pásmo LTE 13 

17 

 
Pulzní modulace 2) 

217 Hz 

 
 

0,2 

 
 

0,3 

 
 

9 

 
 

9 
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810 

870 
930 

 
 

800–960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 

iDEN 820, 
CDMA 850, 
Pásmo LTE 5 

 
 

Pulzní modulace 2) 
18 Hz 

 
 

2 

 
 

0,3 

 
 

28 

 
 

28 
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1720 

1845 
1970 

 
 
 

1700–1900 

GSM 1800; 

CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
Pásmo LTE 1, 

3, 
4, 25; UMTS 

 

 
Pulzní modulace 2) 

217 Hz 

 
 
 

2 

 
 
 

0,3 

 
 
 

28 

 
 
 

28 

 
 

2450 

 
 

2400–2570 

Bluetooth, WLAN 
802.11 b/g/n, 

RFID 2450, 
LTE pásmo 
7 

 
Pulzní modulace 2) 

217 Hz 

 
 

2 

 
 

0,3 

 
 

28 

 
 

28 

5240 

5500 
5785 

 
5100–5800 

 
WLAN 802.11a/n 

 

Pulzní modulace 2) 
217 Hz 

 
0,2 

 
0,3 

 
9 

 
9 

 

Poznámka: Je-li to nutné pro dosažení testovací úrovně imunity, může být vzdálenost mezi přenosovou anténou a 

Walk Free zkrácena na 1 m. Testovací vzdálenost 1 m je povolena v souladu s normou IEC 61000‐4‐3. 

1)U některých služeb jsou zahrnuty pouze vzestupné frekvence. 
2) Přenos je modulován s pravoúhlým signálem s poměrem dosahu 50 %. 
3) K modulaci frekvence je možné alternativně použít 50 % pulzní modulaci při 18 Hz. Vzhledem k tomu, že to 
neodpovídá stávající modulaci, byl by to nejhorší případ. 
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4. SYMBOLY A ŠTÍTKY 
 

 
 

4.1. Vysvětlení symbolů 
 

 

Symbol Popis 
 

 
Označení CE Přístroj vyhovuje požadavkům směrnice Evropské rady 93/42/EEC pro zdravotnické 
prostředky s ověřením notifikovanou osobou 0633. 

 
Informace výrobce. 

 

 

JJJJ 

 
Datum výroby. Uvádí rok, ve kterém byl přístroj vyroben. 

 

 

Informace o distributorovi 

IP54B Stupeň IP ochrany proti vniknutí vody. 

 

Klasifikace aplikované části dle IEC 60601‐1. Aplikovaná část typu BF odolná proti defibrilaci. 

 

Speciální odpad, který nesmí být likvidován společně s domácím odpadem. Musí být 
zlikvidován v souladu s místními zákony ekologicky šetrným způsobem. 

 

 
Pokyny k použití 

 

 

 
 
 

Přístroj obsahuje rádiový vysílač (Bluetooth modul). 

 
Sériové číslo 

 

 

Provoz na baterie 

Velikost baterie AAAA. 
 

 

< 10 kg 

 

Vhodné pro záznamy EKG u dětí s tělesnou hmotností nižší než 10 kg. 
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Rozsah teplot pro skladování a přepravu 

 

 

Vlhkost prostředí pro skladování a přepravu 

 

 

Okolní tlak vzduchu pro skladování a přepravu 

 
Uchovávejte v suchu. 

 
Chraňte před přímým slunečním světlem. 

 

 

Takto nahoru 

 
Recyklace 

 
 
 

4.2. Štítek přístroje 
 

 
 
 



Walk Free 
5. ÚVOD 

14 

 

 

 
 
 

5. ÚVOD 
 

 
 

5.1. Účel tohoto návodu 
 

Tento návod přísluší k přístroji Walk Free. 
Tento návod je průvodcem při provádění následujících činností: 

▪ Náležité používání přístroje a funkčních kláves. 

▪ Příprava přístroje k použití (část 6) 

▪ Provádění testů (část 7) 

▪ Údržba a odstraňování problémů (část 8) 

 

5.2. Cílová skupina 
 

Tento návod je určen pro odborné zdravotnické pracovníky. U nich se předpokládá určitá znalost lékařských postupů 
a terminologie dle požadavků klinické praxe. 
Je zodpovědností lékaře nebo oprávněné osoby, která připravuje pacienta, aby byl pacient informován o 
způsobu používání přístroje, činnostech, které je mu dovoleno provádět, a příslušných rizicích (viz kap. 2). 

 
 

5.3. Účel použití 
 

Walk Free je záznamník EKG Holter určený ke kontinuálnímu měření a digitálnímu ukládání signálu EKG během 
denních činností pacienta jako součást dlouhodobého/Holterova EKG. Zaznamenané údaje slouží pro 
diagnostiku srdečních arytmií. 
Zaznamenaná data uložená v interní paměti přístroje se stahují z Walk Free do počítače ve zdravotnickém 
zařízení a vyhodnocují vhodným softwarem pro analýzu Holter‐EKG. Zaznamenané údaje jsou přenášena do 
počítače pomocí připojení USB. Lékař posoudí normální a abnormální údaje EKG z hlediska dalších 
terapeutických opatření. 
Přístroj je určen k použití v klinickém prostředí: nemocnicích, klinikách a ambulantních zařízeních všech 
formátů. Také je vhodný k domácímu použití. 

▪ Přístroj je určen k souvislému záznamu signálu EKG. 

▪ Přístroj není určen k použití při monitorování fyziologických a vitálních funkcí. 

▪ Přístroj se nesmí používat na otevřené srdce. 

▪ Přístroj nemá sloužit jako jediný způsob stanovení diagnózy. 

▪ Přístroj je určen k použití pro dospělé i pediatrické pacienty. 

▪ Přístroj mají používat lékaři nebo proškolený personál pracující v zastoupení autorizovaného lékaře. 
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5.4. Popis přístroje 
 

Walk Free je zdravotnický přístroj: pro záznam dat dlouhodobého/Holterova EKG s následujícími funkcemi: 

▪ Nepotřebuje žádný kabel. 

▪ Při nošení má pacient zajištěn vysoký komfort. 

▪ Snadné čištění a dezinfekce. 

▪ Snadné přiložení i sejmutí nalepovacích elektrod pomocí tří patentů. 

▪ Kontinuální záznam tří signálů EKG v trvání až 9 dní bez výměny baterie. 

▪ Zaznamenává obvykle 24h–48h Holterovo EKG. 

▪ Podporuje označování událostí, které provádí pacient (např. v případě příznaků nebo léčiva). 

▪ Bezpečné a jednoduché stahování dat prostřednictvím rozhraní USB. 

▪ Rozhraní Bluetooth inicializaci přístroje daného pacienta. 

▪ Podpora standardních formátů dat EKG jako MIT, ISHNE, EDF+. 
 

Díky používání decentralizovaných jednorázových elektrod společně s nejmodernější hardwarovou a 
softwarovou technologií umožňuje Walk Free permanentní zaznamenávání dlouhodobého EKG i delší než 24 h 
s velmi dobrou kvalitou signálu a současně s maximálním pohodlím pro pacienta. 
Vzhledem k odstranění dříve běžných kabelů a integrované inteligenci nevyžaduje Walk Free téměř žádnou 
obsluhu a nabízí (zejména u ambulantních aplikací pro starší pacienty) záznam EKG bez negativního vlivu na 
běžný život pacientů a jejich kvalitu života. 
Poprvé je umožněn schůdný, účinný a bezpečný způsob celodenních dlouhodobých záznamů EKG. 
Díky snadné výměně jednorázových elektrod lze Walk Free používat jako dlouhodobý záznamník EKG po dobu 
až 9 dní. 

 

Výhody pro kardiology 

▪ Nejjednodušší konfigurace, uvedení do provozu a použití. 

▪ Bezpečný záznam bezdrátovou technologií; i při dlouhém používání (žádné odpojené kabely, žádné 
odlepené elektrody a žádný špatný kontakt elektrod). 

▪ Modulární koncepce teoreticky umožňuje zaznamenávání EKG po neomezenou dobu. 

▪ Vysoká kvalita signálu díky eliminaci kabelů a derivaci vektorů na nejmenší ploše (málo artefaktů, 
málo rušení záznamů EKG). 

▪ Snadné pokyny pro pacienta při ambulantních záznamech. 
 

Výhody pro pacienty 

▪ Neohrožuje kvalitu života a obvyklé činnosti. Již po krátké době ani nevíte, že Walk Free nosíte. 

▪ Velmi snadná obsluha/manipulace pacientem i při dlouhodobých záznamech (je třeba pouze 
vyměňovat baterie). 
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Přístroj obsahuje: 

1. Modul záznamníku (Walk Free). 

Je vybaven elektronikou pro měření a ukládání 3svodového EKG. 

2. Baterie velikosti AAAA 

Jsou součástí na jedno použití a musí se měnit po každém vyšetření. 

 
příklad 

 

3. Decentralizované jednorázové elektrody 

Pomocí tří decentralizovaných jednorázových nalepovacích EKG elektrod záznamový modul měří a 
kalkuluje svody. Elektrody jsou také jednorázová součást. 

příklad  
 

 

4. Počítačový inicializační software (Device Web Manager) se poskytuje prostřednictvím odkazu na stažení. 
 
 

5. PC mikro USB kabel 
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6. Kryt baterie 

7. Návod k použití 
 

 
5.4.1. Celkový přehled 

 

Pohled zepředu: 

Přístroj s elektrodami  
 

Pohled zezadu: 
 

 

 
Přístroj bez elektrod  
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5.4.2. Prvky ovládání a zobrazení 
 

Ovládací prvky 

Walk Free nemá žádné ovládací prvky. 
 
 

Prvky zobrazení 

Walk Free má 3 LED kontrolky pro indikaci stavu přístroje/baterie a chyby: 
 

 

 
$ 

Zelená kontrolka: Ukazuje stávající stav přístroje a další kontrolní signálový kanál 3. 

 

 
$ 

Žlutá kontrolka: Zobrazuje stav baterie a další kontrolní signálový kanál 2. 

 

 
$ 

Červená kontrolka: Ukazuje chybový stav a další kontrolní signálový kanál 1. 

 
 

Stav „Samotest“ 

V tomto stavu Walk Free provádí interní samotest, při kterém jsou testovány všechny důležité funkce 
přístroje. 

 

 

POZNÁMKA: Tento stav je automaticky aktivován po vložení baterie do záznamového modulu přístroje Walk Free.  
 
 

Stav „Připraveno k inicializaci“ 

V tomto stavu je Walk Free připraven k inicializaci softwaru Device Web Manager. Tento stav se zobrazí 
následovně: 

 

 $ 

  

$ 

 
POZNÁMKA: Tento stav je automaticky aktivován po vložení baterie do záznamového modulu přístroje 
Walk Free a po provedení samotestu.  
  
  
  
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
$ 

Zelená kontrolka blikne dvakrát každé 2 s v trvání 200 ms. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
$ 

Volitelné: Když svítí červená kontrolka (permanentně) při tomto stavu, znamená to že 

je v záznamníku Walk Free ještě záznam EKG, který ještě nebyl přečten a vyhodnocen. 

 

Všechny 3 kontrolky blikají každé 2 s v trvání 1 s. 
$ 
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Stav „Inicializace” 

V tomto stavu probíhá inicializace softwaru Device Web Manager. Tento stav se zobrazí následovně: 
 

 

 
$ 

Zelená kontrolka blikne každé 2 s v trvání 1 s. 

 POZNÁMKA: Tento stav nastane, jakmile je inicializační software Device Web Manager připojen 
k přístroji Walk Free a probíhá inicializace.  

 

Stav „Kontrolní signalizace / zobrazení EKG“ 

V tomto stavu se zobrazí 3 EKG s amplitudovou modulací (s regulovaným jasem) pomocí 3 kontrolek Walk 
Free následujícím způsobem: 

 
 

 
$ 

Zobrazený kanál 1 (derivace I) 

 

 
$ 

Zobrazený kanál 2 (derivace II) 

 

 
$ 

Zobrazený kanál 3 (derivace III) 

  
POZNÁMKA: V tomto modulovaném zobrazení je v EKG viditelný kmit R a vlna T.  

 
POZNÁMKA: Tento stav se automaticky aktivuje po inicializaci a spuštění záznamu EKG. Tento stav však lze 
aktivovat kdykoli během zaznamenávání EKG dvojitým poklepáním mírné síly na přístroj Walk Free.  Tento stav 
je aktivní přibližně 120 s po aktivaci. Potom se Walk Free přepne zpět do stavu „záznam EKG”.  
  

 

Stav „Záznam EKG“ 

V tomto stavu probíhá měření a záznam EKG. Pacient je v kontaktu. 
 

 

 
$ 

Zelená kontrolka bliká každé 2 s v trvání 200 ms. 

 
 

Stav „Pauza“ 

V tomto stavu je měření a záznam EKG přerušeno, protože chybí kontakt s pacientem: 
 

 

 
$ 

Zelená kontrolka bliká každou sekundu v trvání 200 ms. 

 
POZNÁMKA: V tomto stavu je místo EKG zaznamenávána nulová čára nebo pseudo QRS komplex při 
60 bpm. Tento stav se automaticky změní na „záznam EKG“, jakmile je opět detekován kontakt s pacientem.  
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Stav „Konec“ 

Tento stav indikuje ukončení záznamu. Tento stav nastane např. po závažné chybě nebo při detekci vybité 
baterie. 

 

$ Všechny kontrolky vypnuté 

 
 

Stav „Stav baterie“ 

Stav baterie je zobrazen na přístroji Walk Free následovně: 
 

 

 
$ 

Stav EOS‐1: Zbývající životnost baterie >= 12 h. 

Žlutá kontrolka bliká každé 2 s v trvání 200 ms. 
 

 
$ 

Stav EOS‐2: Zbývající životnost baterie >= 6 h. 

Žlutá kontrolka bliká každou sekundu v trvání 200 ms. 

 
 

Stav „Chybový stav“ 

Závažná chyba, která způsobí přerušení záznamu, se zobrazí na přístroji Walk Free následovně: 
 

 

 
$ 

Červená kontrolka svítí permanentně. 

Řešení problémů najdete v návodu k použití přístroje Walk Free (kap. 8.5). 
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6. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 

 
 
 

6. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 
 

 
 

6.1. Zapnutí záznamníku 
 

Před zapnutím vložte do přihrádky umístěné na přední části záznamníku 1 baterii typu AAAA dle popisu 
v kapitole 8.3. 

 

VAROVÁNÍ: při vkládání baterie dbejte na její správné umístění, jak ukazuje obrázek na přihrádce baterie.  
  
VAROVÁNÍ: při delším nepoužívání přístroje vyjměte baterii.   
  
Když je baterie vložena, začnou se střídavě rozsvěcovat 3 kontrolky na Walk Free (samotest). Po provedení 
samotestu se Walk Free přepne do stavu „Připraveno k inicializaci” a vyčká na kontakt s pacientem. Po přiložení 
záznamníku na tělo pacienta a rozpoznání kontaktu s pacientem se Walk Free přepne do stavu 
„Inicializace“ a počká na zahájení záznamu EKG (kap. 7.4). 

 
 

6.2. Instalace inicializačního softwaru Device Web Manager 
 

Pokyny k instalaci softwaru Device Web Manager najdete v příslušném návodu k použití (kap. 5.1). 
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7. PROVEDENÍ VYŠETŘENÍ 
 

 
 

7.1. Obecný postup 
 

Činnosti potřebné k provedení Holter záznamu jsou popsány níže. 

1. Připravte a připojte pacienta (dle popisu kapitolách 7.2 a 7.3) 

2. Připravte a zahajte záznam. 

a. inicializace a zahájení záznamu EKG (dle popisu kap. 7.4.); 

b. instruujte pacienta (dle popisu v kapitole 7.5). 

3. Definování manuálních značek událostí (dle popisu v kap. 7.6). 

4. Pravidelné funkční kontroly (dle popisu v kap. 7.7). 

5. Ukončení záznamu EKG a analýza záznamu EKG (dle popisu v kap. 7.8). 
 
 

POZNÁMKA: Důsledně dodržujte pokyny k přípravě pacienta, což je jedna z nejdůležitějších fází pro úspěšný 
záznam.  

 
 

7.2. Příprava pokožky pacienta 
 

Před připojením elektrod si ověřte, že pacient zcela porozuměl postupu a přesně ví, jaký test provádíte a z čeho 
se skládá, že dostal správné pokyny ohledně žádoucího chování během záznamu a je připraven na všechny 
úkony, které je třeba provést ve zvláštních případech a při provádění každodenní činnosti. 

▪ Důvěrnost je velmi důležitá, aby se pacient cítil uvolněný. 

▪ Ujistěte pacienta, že proces je bezbolestný a že jediné, co ucítí, budou elektrody na kůži. 
 

Důležité je pacientovu pokožku pečlivě očistit. Dochází zde k přirozenému elektrickému odporu na povrchu 
pokožky, generovanému rozličnými zdroji, jako je ochlupení, kožní tuk a suchá nebo odumřelá kůže. Příprava 
pokožky je nezbytná pro minimalizaci negativních účinků způsobených nadměrnou impedancí mezi pokožkou 
a elektrodou a pro optimalizaci kvality signálu EKG. 

 
Při přípravě pokožky: 

▪ Dle potřeby oholte plochu pokožky, na kterou budou přikládány elektrody. 

▪ Omyjte tuto plochu horkou mýdlovou vodou. 
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▪ Důkladně pokožku osušte abrazivním materiálem, jako je gáza, aby došlo k odstranění odumřelých 
kožních buněk a rozproudila se krev v kapilárách. 

 

POZNÁMKA: U pacientů, kteří používají tělové mléko, je nutné pokožku očistit a odmastit obzvláště pečlivě.  
  
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nezpůsobili odřeniny, pocity nepohodlí nebo pohmožděniny starším či subtilním 
pacientům.   

 
 

7.3. Připojení k pacientovi 
 

Pro získání kvalitního elektrokardiografického signálu je důležité správné umístění elektrod. Při nižší 
impedanci je skutečně získávána lepší křivka s redukcí šumu a ze stejného důvodu je důležité použít kvalitní 
elektrody. 

 
Přiložte záznamník Walk Free a připojte elektrody následujícím způsobem: 

 
1. Všechny 3 elektrody připojte k záznamníku Walk Free podle následujícího obrázku. 

 

 
 

2. Odstraňte ochrannou fólii ze spodní strany elektrod. 

3. Záznamník Walk Free připojíte k pacientovi tak, že přilepíte elektrody s připojeným záznamníkem 
k pokožce pacienta podle rad v kapitole 7.3.2 a přiměřeně přitlačíte na záznamník a na vnější obrysy 
elektrod. 

4. Snažte se přilepit elektrody tak, aby i ty nejmenší nerovnosti pokožky byly co nejvíce vyrovnány. 

5. Použití decentralizovaných elektrod snižuje výskyt artefaktů (např. u silnějších pacientů) a usnadňuje 
přiložení i na komplikovanější povrchy pokožky. 

6. Všechny 3 kontakty elektrod a modul záznamníku musí být dobře připojeny. Zkontrolujte to mírným 
nadzvednutím záznamníku v místě každého kontaktu s elektrodou. Při správném přiložení by také 
nemělo dojít ke „zdvihání“ elektrod při pohybu. 

7. Pokud možno neumisťujte elektrody přímo na svalovou tkáň. 

8. Zamezte mechanickému namáhání elektrod. 
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7.3.1. Vhodné typy elektrod 
 

Pro použití se systémem záznamníku Walk Free Holter se doporučuje používat následující typy elektrod: 

▪ AMBU decentralizované elektrody, typu „Blue Sensor L“, “Blue Sensor VL” nebo “Blue Sensor VLC” 
(pro citlivou pokožku), pro děti „Blue Sensor P“, které jsou dostupné od distributora systémů Walk 
Free Holter nebo od specializovaných obchodníků. 

 
 

VAROVÁNÍ:  Vždy dbejte na datum trvanlivosti podle technických údajů a na údaje uvedené na obalu 
elektrod.  
VAROVÁNÍ: Pokud je obal otevřený:  Použijte jednorázové elektrody maximálně do 5 dnů (řiďte se pokyny 
výrobce). VAROVÁNÍ: Při výběru elektrod berte v úvahu, zda jsou vhodné pro Holterův a dlouhodobý záznam EKG, 
zejména s ohledem na snášenlivost s pokožkou či vhodnost pro děti pod 10 kg.  
  

 
7.3.2. Umístění elektrod 

 

Příslušné vybrané elektrody lze umístit následovně: 

 
▪ Doporučená poloha: Střed hrudního koše 
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▪ Alternativní poloha 
 
 
 

 

 

 POZNÁMKA: Elektrody nesmí být umístěny příliš vysoko, spodní elektroda(y) musí být co nejblíže vodorovné 
osy srdce. POZNÁMKA: Při umisťování na levou stranu hrudníku: Elektrody nesmí být příliš vlevo, póly pravé 
elektrody mají být do nejblíže hrudní kosti.  
  

▪ Předrozmístění bez lepicích elektrod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 
$ 

  
POZNÁMKA: Umístění do blízkosti sině zvyšuje P‐vlnu.  



Walk Free 
7. PROVÁDĚNÍ TESTŮ 

26 

 

 

 

7.4. Inicializace a zahájení záznamu EKG 
 

Záznam EKG musí být inicializován a spuštěn následovně: 

 
▪ Inicializace prostřednictvím Device Web Managera (s připojením USB), (kap. 7.4.1). 

 
Aby mohla proběhnout inicializace záznamu EKG, musí být přístroj Walk Free ve stavu „Připraveno 
k inicializaci“ nebo „Kontrolní signalizace / zobrazení EKG“. 
Stav „Připraveno k inicializaci“ poznáte tak, že zelená kontrolka na Walk Free bliká 2krát za sebou každé 
2 sekundy. Tento stav je automaticky aktivován po přiložení Walk Free na tělo pacienta. 
Stav „Kontrolní signalizace / zobrazení EKG“ se pozná tak, že všechny 3 kontrolky na Walk Free blikají v rytmu 
srdeční frekvence. Tento stav lze aktivovat kdykoli, a to dvojitým poklepáním na kryt záznamníku Walk Free. 
Úplné informace jsou uvedeny v kapitole 5.4.2. 

 
7.4.1. Inicializace s aplikací Device Web Manager 

 

Inicializace Walk Free pomocí Device Web Managera je popsána ve zvláštním návodu (kap. 6.1.1 a 6.1.2). 
 
 

7.5. Instrukce pro pacienta 
 

Klinická praxe vyžaduje, aby pacient nosil přístroj uvnitř nemocnice nebo mimo ni, ve vnitřním i venkovním 
prostředí. 
Je tudíž obzvláště důležité, aby byl pacient dostatečně instruován ohledně činností, které může provádět a 
spojeného rizika. Další podrobnosti uvádí kapitola 2. 

 
 

7.6. Definování manuálních značek událostí 
 

Walk Free umožňuje pacientovi kdykoli manuálně označovat události, například když se „necítí dobře” nebo 
při podezření na arytmii (podle odpovídajících příznaků). Značky událostí může pacient definovat následovně: 

▪ Dvojitě poklepejte / dvakrát uhoďte do krytu přístroje Walk Free. 

▪ Po stanovení manuální značky události se Walk Free přepne do stavu „Kontrolní signalizace / zobrazení 
EKG“. 

V tomto stavu se zobrazí 3 odvozená EKG s amplitudovou modulací (tedy s regulovaným jasem) 
prostřednictvím kontrolek na Walk Free. 
 POZNÁMKA: Abyste si byli jistí, že Walk Free detekoval manuální označení události, znovu dvakrát poklepejte 
na kryt, až se zobrazí stav „Kontrolní signalizace / zobrazení EKG“ a všechny 3 kontrolky (červená, žlutá a 
zelená) na přístroji Walk Free budou blikat v rytmu srdeční frekvence.  
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7.7. Pravidelné funkční kontroly 
 

Během záznamu EKG je třeba provádět následující pravidelné funkční kontroly. Dbejte následujících pokynů: 
 

 

 
▪ Když zelená kontrolka pravidelně bliká v intervalu 1 nebo 2 sekund, znamená to, že 

Walk Free funguje správně. 
 

 

 

▪ Svítící červená kontrolka znamená chybu. 

▪ V takovém případě vyměňte baterii a Walk Free znovu přiložte. 

▪ Pokud červená kontrolka i potom stále svítí, ukončete záznam EKG a uvědomte servis. 

 

 

▪ Žlutá kontrolka oznamuje stav vybití baterie. 

▪ Baterii vyměňte nejpozději, když žlutá kontrolka bliká v intervalu 1 s. 

 
Když je Walk Free dočasně odpojen od elektrod (např. při tělesné hygieně nebo při výměně elektrod), přístroj 
to rozpozná a přejde do stavu „Pauza“. V tomto stavu přístroj zaznamenává místo EKG nulovou čáru nebo 
pseudo QRS komplex při 60 bpm. 

 
Když je Walk Free znovu připojen k elektrodám (přístroj detekuje kontakt s tělem pacienta), záznamník pokračuje 
nezávisle v zaznamenávání a ukládání signálu EKG (stav „Záznam EKG“). 

 
Stavy „Záznam EKG“ a „Pauza“ jsou na Walk Free označeny zelenou stavovou kontrolku. Úplný 

popis zobrazení stavů je v kap. 5.4.2. 

 

7.8. Ukončení záznamu EKG a analýza záznamu EKG 
 

 
7.8.1. Ukončení záznamu EKG 

 

Záznam EKG ukončíte jednoduše tak, že odpojíte Walk Free od elektrod a vyjmete baterii z modulu 
záznamníku dle popisu v kap. 8.3. 

 

 
7.8.2. Prohlížení záznamu EKG / import do analyzačního softwaru 

 

Pomocí dodaného kabelu USB připojte záznamník Walk Free k počítači, na kterém je instalován software pro 
analýzu. 
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Potom můžete importovat záznamy EKG ze záznamníku Walk Free do analyzačního systému a analyzovat je 
podle pokynů v příslušném návodu k použití analyzačního systému. 

 
 

POZOR: Je důležité, aby software analyzačního systému byl správně konfigurován tak, aby rozpoznal 
záznamník Walk Free mohl s ním přesně pracovat. Dodržujte pokyny v návodu k použití příslušného 
vyhodnocovacího systému. Záznamy EKG se smějí číst, pouze když přístroj není připojený na těle pacienta 
(kontaktem s EKG elektrodami).  
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8. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
 

 
 

8.1. Čištění a dezinfekce 
 

Po každém použití na pacientovi je třeba Walk Free vyčistit a vydezinfikovat. Zajistěte dostatečné větrání. 
Přístroj nesterilizujte parou, etylenoxidem, ultrazvukem ani gama zářením. 
Povrch přístroje je třeba čistit navlhčeným hadříkem. Přístroj Walk Free neponořujte do vody ani jiných kapalin. 
V žádném případě nesmí kapalina vniknout do záznamníku. Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí 
prostředky. 
Walk Free se nesmí čistit organickými rozpouštědly, jako je petrolej, alkohol nebo éter, mohlo by dojít 
k narušení materiálu, změně barvy nebo popraskání. 

 

Čištění 

▪ navlhčete měkký hadřík mýdlovým roztokem nebo vodným roztokem alkoholu (70 % etanolu / 30 % vody); 

▪ vyčistěte Walk Free. 
 

Dezinfekce 

▪ Navlhčete měkký hadřík vodným roztokem alkoholu (70 % etanolu a 30 % vody) nebo čisticím 
roztokem vhodným k čištění plastů, nebo ještě lepší jsou čisticí utěrky nebo ubrousky pro citlivé 
zdravotnické přístroje. 

▪ Otřete Walk Free. 
 

  
POZNÁMKA: čištění a dezinfekci přístroje by neměl provádět pacient.  

 
 

8.2. Výměna elektrody 
 

Elektrody určené pro Walk Free jsou vhodné k záznamu EKG v trvání několika dní a mají velmi dobrou 
přilnavost a kontakt. Přesto se doporučuje vyměnit elektrody minimálně vždy po 2 dnech, při vyšších teplotách 
každých 24 hodin. 

 
Postupujte následovně: 

▪ Sejměte Walk Free / elektrody z těla pacienta a odpojte přístroj od elektrod. 

▪ Očistěte povrch těla podle pokynů v kapitole 7.2. 

▪ Také odstraňte všechny zbytky lepidla od předchozích elektrod. 

▪ Před nalepením nové elektrody pečlivě osušte pokožku. 

▪ Použijte nové elektrody a nejprve připojte elektrodu(y) k záznamníku Walk Free podle následujících 
obrázků: 
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▪ Odstraňte ochrannou fólii ze spodní strany elektrod. 
 

 
▪ Potom přiložte záznamník Walk Free s elektrodami na pokožku pacienta. 

▪ Přitiskněte mírným zatlačením na záznamník a na vnější obrysy elektrod. 

 
 

POZNÁMKA:   
Při výměně elektrod neodpojujte Walk Free od baterie.  Novou elektrodu vždy 
nalepujte na stejné místo jako tu předchozí.  
  
POZOR:  
Vždy dbejte na datum trvanlivosti podle technických údajů a na údaje uvedené na obalu elektrod.  
Pokud je obal otevřený:  Použijte jednorázové elektrody maximálně do 5 dnů (řiďte se pokyny výrobce).  
Viz pokyny pro přípravky na bázi kortizonu v kapitole 2.1.  

 
 

8.3. Výměna baterie 
 

Baterie záznamníku Walk Free sice vystačí až pro 9denní záznam (při nových nebo plně nabitých bateriích), 
ale při dlouhodobém zaznamenávání možná bude nutné je vyměnit. 

 
Postupujte následovně: 

▪ Sundejte kryt baterie ze záznamníku. 
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▪ Potom vložte novou baterii do přihrádky takto: 

 
o Dbejte na polaritu a vložte baterii podle obrázku. 

o Tři kontrolky na záznamníku začnou blikat. 
 

 
o Pečlivě uzavřete přihrádku na baterie krytem. 

 

 
▪ Po výměně nebo založení nové baterie připojte zpět modul záznamníku k elektrodám. 

 
 

POZNÁMKA:  
Po vložení baterie do záznamníku se všechny 3 kontrolky na Walk Free budou střídavě rozsvěcet na několik 
sekund (stav „Samotest“).  
Po výměně baterie bude záznamník sám pokračovat v záznamu EKG.  

 
POZOR  
Při záznamu EKG pravidelně kontrolujte stav nabití baterie podle kontrolek na Walk Free (obzvláště při 
dlouhodobých záznamech).  Jakmile stavový indikátor ukazuje stav „EOS‐2“ (žlutá kontrolka bliká 
v sekundových intervalech), co nejdříve vyměňte baterii.  

Při zahájení záznamu určitě použijte novou baterii.  
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8.4. Samotesty, interní kontroly a ochranná opatření 
 

POZOR:  
Aby byla dodržena správná údržba a zajištěna bezpečnost přístroje, doporučuje výrobce uživateli následující testy, 
které také může provádět sám:  

▪ Vizuální kontrola: Poškození krytu  

▪ Funkční test:  

o žádná signalizace chyby kontrolkou po spuštění;  

o kontrola signalizace podle pokynů k použití (kap. 7.7 a 7.8);  

o záznam testování signalizace, výstupu dat a kontroly kvality signálu z hlediska interference.  
  
Interval kontrol má být 36 měsíců.  

 

 
8.4.1. Samotest 

 

Walk Free má následující vnitřní monitorovací a ochranné prvky: 

▪ Samotest po zapnutí 

▪ Samotest během provozu 

 
 

Samotest po zapnutí 

Po zapnutí (po vložení baterie) Walk Free nezávisle provede rozsáhlý funkční test, při kterém otestuje všechny 
důležité provozní funkce. Při tomto testu jsou testovány následující funkce přístroje Walk Free: 

1 Test interního mikrořadiče (RAM, Flash, časovač a funkce). 

1 Test interního napájecího napětí. 

1 Test zesilovače EKG (konfigurace a funkční test). 

1 Test paměti EKG (test čtení/zápisu, velikosti a volné paměti). 

1 Test vložené baterie (kontrola kapacity). 

1 Test rozhraní USB a Bluetooth (test zápisu/čtení). 
 
 

Samotest během provozu 

Za provozu Walk Free dále pravidelně kontroluje následující funkce: 

1 Test interního napájecího napětí. 

1 Test paměti EKG (test čtení/zápisu, velikosti a volné paměti). 

1 Test připojené baterie (kontrola kapacity). 
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POZNÁMKA: Je-li výsledek samotestu negativní, záznam EKG nezačne a Walk Free přejde do stavu 
„chyba“. Tento stav je zobrazen permanentním rozsvícením červené kontrolky po dobu cca 1 h 
(kap. 5.4.2). Potom se Walk Free sám vypne.  

 
8.4.2. Interní kontrolní a bezpečnostní opatření 

 

Walk Free má následující vnitřní ochranné prvky: 

▪ Odolnost proti defibrilaci podle normy EN 60601‐1 (doba obnovení ≤ 5 s). 

▪ Odporová odolnost /testovací napětí pro aplikované součásti podle normy EN 60601‐1. 

▪ Unikající proudy pro aplikované součásti podle EN 60601‐1. 

 

 

8.4.3. Kontrola elektrod 
 

Walk Free pravidelně kontrolujte kontakt elektrod s pokožkou při záznamu EKG, a to následujícím způsobem: 

▪ Je-li překročen limit impedance elektrody, bude zaznamenávána nulová čára nebo pseudo QRS 
komplex s frekvencí 60 bpm po dobu trvání překročení limitu (Stav pauzy, kap. 5.4.2). 

▪ Pokud je hodnota limitu nižší, bude záznam EKG opět pokračovat. 

 

 
8.4.4. Periodické funkční kontroly prováděné uživatelem 

 

Walk Free podporuje funkční kontroly prováděné uživatelem (lékařem nebo pacientem). Funkční kontroly 
může uživatel provádět následujícím způsobem: 

▪ kontrola stavových indikátorů (kap. 7.7); 

▪ aktivace kontrolní signalizace (kap. 7.8). 

 

8.5. Tabulka odstraňování problémů 
 

I přes rozsáhlý systém samotestů a kontrolních funkcí může někdy dojít k poruše. Pro tyto situace uvádíme 
následující informace: 

 

Problém Příčina Řešení 

Po vložení baterie se 
nerozsvítí žádná 
kontrolka. 

1 Závada baterie 

(vybitá baterie) 

1 Chyba modulu 
záznamníku 

1 Špatně vložená baterie 

1 Vyjměte baterii a znovu ji vložte. 
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  1 Vložte baterii plusovým pólem 

směřujícím do vybrání 

v přihrádce na baterii. 

1 Použijte novou baterii 

1 Kontaktujte servis. 

Po vložení baterie se 
rozsvítí červená 
chybová kontrolka. 

1 Chyby samotestu 

1 Vada baterie 

1 Paměť signálu vadná nebo 
nedostatek volného místa 

1 Vyjměte baterii a znovu ji vložte. 

1 Použijte novou baterii 

1 Uvolněte paměť signálu 

1 Kontaktujte servis. 

Walk Free nelze 
inicializovat po přiložení 
na tělo pacienta 

‐ Není kontakt s pacientem 

‐ Chyba modulu záznamníku 

‐ Modul Bluetooth není 

na počítači/tabletu 

dostupný, není 

aktivován nebo má 

závadu 

‐ Přečtěte si návod k použití. 

‐ Zkontrolujte kontakt 

s pacientem, reaktivujte 

kontrolní signalizaci. 

‐ Zkontrolujte rozhraní 

Bluetooth na 

počítači/tabletu. 

‐ Kontaktujte servis. 

Žádné zobrazení stavu 
při záznamu (zelená 
kontrolka je 
permanentně 
zhasnutá). 

1 Vybitá baterie 

1 Chyba modulu záznamníku 

1 Odečtěte EKG. 

1 Vyměňte baterii. 

1 Kontaktujte servis. 

Červená chybová 
kontrolka svítí při 
záznamu. 

1 Chyba modulu záznamníku 

1 Paměť signálu vadná nebo 

nedostatek volného místa 

1 Vybitá baterie 

1 Jiná chyba samotestu 

1 Odečtěte EKG. 

1 Použijte novou baterii 

1 Kontaktujte servis. 

Není připojení Bluetooth 
k Walk Free. 

1 Modul Bluetooth na 

počítači/tabletu není 

dostupný, není aktivován 

nebo je vadný. 

1 Chyba modulu záznamníku 

1 Odečtěte EKG. 

1 Vyměňte baterii. 

1 Zkontrolujte rozhraní 

Bluetooth na počítači/tabletu. 

1 Kontaktujte servis. 

Záznam EKG nelze číst. 1 Walk Free není připojen ke 

Cubeholteru 

1 Chyba modulu záznamníku 

1 Ověření USB konektoru Walk 

Free (USB kabel). 

1 Kontaktujte servis. 
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9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

 
Počet kanálů EKG 3 

Vzorkovací frekvence 250 s 

Rozlišení ADC 16 bitů 

Rozlišení amplitudy 2,5 µV 

Rozsah měření 100 mV 

Frekvenční odezva 0,1 (0,05) – 70 Hz 

Kontrola elektrod Ano, měřením impedance 

Přesnost parametrů   dle EN 60601-2-47: Ambulantní elektrokardiografické systémy 

Napájení Vyměnitelné baterie 

Formát dat Cardioline, MIT, ISHNE, EDF+ 

Rozměry cca 71,5 x 46 x 14,7 mm 

Hmotnost cca 30 g 

Podmínky prostředí: 
Provoz 

 
 

Podmínky prostředí: 
Skladování/přeprava (bez 
baterie) 

Teplota:+ 5 °C – + 40 °C 

Relativní vlhkost: 15% až 90% (nekondenzující) 

Tlak vzduchu:700–1060 hPa 

Teplota:- 25 °C – + 70 °C 

Relativní vlhkost:15% až 90% (nekondenzující) 

Tlak vzduchu:700˜–1060 hPa 

Kryt Plast/ABS 

Rozhraní výstupů 
přístroje 

Rozhraní USB (USB – 2.0) 

Rychlost výstupu dat: cca 15 MBytů/s 

Rychlost zápisu dat: cca 10 MBytů/s 

Rozhraní Bluetooth Bluetooth 4.0 

Frekvenční pásmo:2400,0‐2483,5 MHz 

Druh modulace: JRCK (PI/4DQPSK, 8DPSK) 

Maximální vyzářený výkon: 4 dBm (BT třída 2) 

Druh baterie 1x alkalická baterie, 1,5 V, velikost AAAA (Mini, LR61/E96) 

Doba provozu max. 9 dní/24 h denně s jednou baterií 

permanentní měření je také možné za podmínky vyměňování baterií 

Kompatibilní přístroje Cardioline Cubeholter 
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9.1. Kompatibilní analyzační systém 
 

Walk Free podporuje následující software pro analýzu EKG – Cardioline Cubeholter, pro import, analýzu a 
reportování záznamů EKG. 

 

Analyzační software Od verze Funkce 

Cubeholter analysis software 3.5 Import, analýza a reportování 

 

Vzhledem k tomu, že Walk Free podporuje standardizované formáty dat EKG jako MIT, ISHNE, EDF+, může 
Walk Free pracovat s analyzačními systémy, které podporují tyto datové formáty. 
Pokud máte nějaké dotazy ohledně kompatibility a používání Walk Free s konkrétními vyhodnocovacími 
systémy, kontaktujte prosím obchodní oddělení výrobce Walk Free. 

 

POZOR:  
Upozorňujeme, že počítače používané s kompatibilními analyzačními systémy musí pokud možno splňovat 
požadavky normy EN 60601‐1, nebo alespoň požadavky na vybavení informačních technologií, aby mohl 
probíhat výstup zaznamenaných dat EKG přes rozhraní USB.  
  
POZNÁMKA: pokyny ohledně instalace a používání Cardioline Cubeholteru najdete v příslušném návodu k použití.  

 
 

9.2. Klasifikace a normy 
 

 

KLASIFIKACE 

Aplikovaná součást typu BF podle EN 60601‐1. 

Přenosný přístroj s interním zdrojem napájení. 

Stupeň ochrany před vniknutí vody: IP54B (při uzavřené přihrádce na baterie platí ochrana proti 
vniknutí prachu a postříkáním vodou), IP2X bez krytu baterie (ochrana kontaktů). 

Odolnost proti defibrilaci podle normy EN 60601‐1. 

 

 

NORMA POPIS 

93/42/EEC Směrnice pro zdravotnické prostředky 

EN ISO 15223‐1 Zdravotnické prostředky - Symboly použité na štítcích 
zdravotnického prostředku, na označení a informace, které musí být 
poskytnuty - část 1: Obecné požadavky 

5 let 

ŽIVOTNOST PRODUKTU 
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NORMA POPIS 

EN 1041 Informace poskytnuté výrobcem zdravotnických prostředků 

EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika pro zdravotnické prostředky 

EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - část 1: Všeobecné požadavky na 
bezpečnost a základní výkon 

EN 60601-1-2 Zdravotnické elektrické přístroje - část 1: Všeobecné požadavky na 
bezpečnost a základní výkon – Kolaterální norma: 
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a testy 

EN 60601-1-6 Zdravotnické elektrické přístroje - část 1: Všeobecné požadavky na 
bezpečnost ‐ 
Kolaterální norma: Použitelnost 

EN 60601-1-11 Zdravotnické elektrické přístroje Všeobecné požadavky na 
bezpečnost a základní výkon -- Kolaterální norma: Požadavky na 
zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy 
používané v prostředí domácí zdravotní péče 

EN 60601-2-47 Zdravotnické elektrické přístroje - část 2-47: Zvláštní požadavky na 
bezpečnost a základní vlastnosti ambulantních elektrokardiografických 
systémů 

  

EN 62366 Zdravotnické prostředky - Aplikace stanovení použitelnosti na 
zdravotnické prostředky 



Walk Free 

38 

 

 

10. ZÁRUKA 

 
 

10. ZÁRUKA 
 

 

 

Společnost Cardioline SpA zaručuje, že toto zařízení bude bez závad materiálu i výrobních vad po dobu 24 
měsíců od data zakoupení přístroje a po dobu 3 měsíců na náhradní díly a příslušenství. Datum zakoupení bude 
uvedeno v dokumentu vystaveném po dodání, který je třeba doložit v případě reklamace v záruční době. 
V rámci záruky bude poskytnuta bezplatná oprava nebo výměna součástí zařízení, které vykazují výrobní a 
materiálové vady. Možná výměna zařízení je na uvážení výrobce. Prodloužení záruky po opravě není možné. 
Tato záruka nepokrývá závady způsobené: 

▪ nedbalou manipulací třetí stranou, včetně provádění servisu nebo údržby neoprávněnou osobou; 

▪ nedodržením pokynů k použití, nesprávným používáním zařízení nebo jeho používáním k jiným 
účelům, než je určen; 

▪ nesprávným výkonem zdroje napájení; 

▪ poškozením při požáru, explozi nebo přírodních katastrofách; 

▪ používáním neoriginálních spotřebních součástí; 

▪ přepravou prováděnou bez zajištění bezpečnostních opatření; 

▪ použitím softwarových programů, které se neslučují s primární funkcí přístroje; 

▪ jinými okolnostmi, které nelze přisuzovat výrobním vadám. 
 

Pokud není stanoveno jinak, vyjmutelné součásti, příslušenství a součástí, které podléhají běžnému 
opotřebení, jsou vyjmuty ze záruky; například: pacientské kabely, baterie, propojovací kabely, elektrody, 
skleněné součásti, počítačová podpora, inkoustové náplně atd. 

 
Společnost Cardioline Spa odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo, osobám či 
majetku vzniklé následkem nedodržení nařízení uvedených v návodu k použití, zejména varování ohledně 
instalace, bezpečnosti, používání a údržby přístroje, ani za nefunkčnost přístroje. 

 
V případě opravy a/nebo výměny přístroje nebo jeho náhradních dílů předejte přístroj do nejbližšího 
autorizovaného servisního centra společnosti Cardioline Spa nebo jej zašlete společnosti Cardioline S.p.A. 
Materiál a práce budou poskytnuty zdarma, přičemž přepravní rizika a náklady ponese zákazník. 
Po 24 měsících od data zakoupení přístroje a 3 měsíců od data zakoupení příslušenství a náhradních dílů záruka 
zaniká a servis bude prováděn za úhradu včetně nákladů na vyměněné díly i práci dle aktuálních kurzů. 
Jakékoli změny v současných platných podmínkách záruky vejdou v platnost až po výslovném schválení 
společností Cardioline SpA 



Walk Free 
11. 
LIKVIDACE 

39 

 

 

 
 
 

11. LIKVIDACE 
 

 

 

Walk Free a jeho komponenty včetně elektrod a baterií musí být zlikvidován v souladu s místními nařízeními a 
směrnicemi pro likvidaci odpadu příslušné země (např. WEEE směrnice 2012/19/EU pro Evropu). Nabízíme 
možnost vrácení přístroje k likvidaci Vašemu specializovanému prodejci, distributorovi nebo výrobci. 
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