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1. ÚVOD 

1.1 Stručný úvod 

Děkujeme, ţe jste si zakoupili pulzní oxymetr MD300K2. Mezi hlavní funkce tohoto oxymetru patří 
měření saturace krve kyslíkem (SpO2), tepové frekvence (PR) a perfuzního indexu (PI), vizuální a 
zvukový alarm, upozornění, ţe prst není uvnitř klipu nebo ţe k oxymetru není připojen snímač SpO2, 
ukládání, zobrazení a přenos dat atd. Před pouţitím oxymetru si prosím pečlivě přečtěte tento návod k 
obsluze. 

Poznámky: 

● Ilustrace v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečné podoby oxymetru. 

● Oxymetr je konstruován pro drţení v ruce. Nelze jej pouţívat v obrácené poloze. 

1.2 Účel pouţití 

Pulzní oxymetr MD300K2 je určen ke kontinuálnímu monitorování nebo rychlé kontrole saturace krve 
kyslíkem (SpO2), tepové frekvence (PR) a perfuzního indexu (PI) jednotlivých dospělých, 
adolescentních a dětských pacientů v nemocnicích a na klinikách. 

1.3 Princip měření 

Pulzní oxymetr funguje následujícím způsobem: Základem je matematický vzorec, který vychází 
z Lambert-Beerova zákona pro charakteristiku spektra absorbovaného deoxyhemoglobinem (Hb) 
a oxyhemoglobinem (HbO2) ve viditelné a blízké infračervené oblasti. Princip činnosti: Oxymetr 
vyuţívá technologii pro měření oxyhemoglobinu pomocí fotoelektrického jevu a technologii 
kapacitního měření a záznamu tepové frekvence. Součástí oxymetru je klip, který se nasazuje na prst. 
Směrem na nehet se vysílají dva světelné paprsky odlišné vlnové délky (červené světlo 660 nm a 
infračervené světlo 905 nm). Procházející záření dopadá na fotocitlivý prvek. Naměřené hodnoty 
zpracuje mikroprocesor a na displeji se zobrazí výsledná hodnota. 

 

Schéma principu měření 

1. Zdroj červeného a infračerveného světla 

2. Detektor červeného a infračerveného světla 
 

Obr. 1.1 

1.4 Bezpečnostní informace 

Význam označení pro varování, upozornění a poznámku 

Návod obsahuje různé typy informací ve vztahu k obsluze oxymetru, které jsou označeny jako 
varování, upozornění a poznámka. 

Varování – informace týkající se stavu nebo postupu, v jehoţ důsledku by mohlo dojít ke zranění 
pacienta nebo obsluhy. 

Upozornění – informace týkající se náleţitého postupu při pouţívání oxymetru. Nevěnuje-li obsluha 
tomuto postupu zvýšenou pozornost, hrozí, ţe oxymetr nebude fungovat správně. 

Poznámka – informuje týkající se dalších důleţitých aspektů ve formě doporučení, poţadavků a 
doplňujících údajů. 
 

 Varování! 

1. Před pouţitím si pečlivě pročtěte návod. Pulzní oxymetr je určen k pouţití osobami se vzděláním v 
oblasti zdravotní péče. Naše společnost neodpovídá za jeho nesprávné pouţívání. 

2. Měření pulzním oxymetrem můţe ovlivnit pouţití elektrochirurgické jednotky (ESU). 

3. Chybné fungování snímače můţe způsobit naměření nesprávných hodnot, coţ můţe vést k 
poškození nebo smrti pacienta. Snímač proto často kontrolujte. 

4. Nepouţívejte pulzní oxymetr v MRI nebo CT prostředí. 

5. Pulzní oxymetr je vybaven alarmem, nicméně jeho pouţití pro dlouhodobé kontinuální 
monitorování se nedoporučuje. 

6. Nepouţívejte pulzní oxymetr v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. 
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7. Pulzní oxymetr slouţí pouze jako doplněk ke sledování pacienta. Pro hodnocení stavu pacienta ho 
proto pouţívejte ve spojení s dalšími metodami pro měření a zaznamenávání příznaků a 
symptomů. 

8. Kontrolujte kaţdou půl hodinu stav snímače pulzního oxymetru s ohledem na jeho umístění, krevní 
oběh a reakci kůţe pacienta. 

9. Při měření dalších tělesných funkcí postupujte podle pokynů lékaře. 

10. Pulzní oxymetr není určen pro sterilizaci. Nepouţívejte tedy ţádnou sterilizační metodu, jako je 
např. autokláv nebo lázeň jakéhokoli sterilizačního roztoku. 

11. Postupujte podle místních vyhlášek a pokynů pro likvidaci nebo recyklaci přístrojů a jejich 
součástí, včetně baterií. 

12. Pulzní oxymetr splňuje poţadavky normy IEC 60601-1-2:2007 na elektromagnetickou kompatibilitu 
elektrických zdravotnických přístrojů a systémů. V oblasti zdravotní péče se však pouţívá stále 
více radiofrekvenčních přístrojů a roste také hladina elektromagnetického šumu obecně. Vysoká 
úroveň tohoto rušení způsobená blízkostí nebo intenzitou jejího zdroje můţe fungování pulzního 
oxymetru narušit. 

13. Oxymetr a ostatní zařízení pouţívejte podle informací uvedených v části týkající se 
elektromagnetické kompatibility, kterou naleznete na konci tohoto návodu a v další příslušné 
dokumentaci. 

14. Fungování elektrických zdravotnických přístrojů mohou ovlivnit přenosná a mobilní radiofrekvenční 
komunikační zařízení. 

15. Pulzní oxymetr nepouţívejte v těsné blízkosti jiného přístroje ani ho na jiný přístroj nepokládejte. 

16. Pulzní oxymetr není určen pro pouţití při převozu pacienta mimo zdravotnické zařízení. 

17. Pokud připojujete oxymetr k jinému zařízení, seznamte se s pokyny pro jeho obsluhu. Veškerá 
periferní, vstupní a výstupní zařízení musejí splňovat poţadavky normy IEC 60601-1.  

18. Hlučnost prostředí při pouţívání oxymetru by neměla přesáhnout 45 dB. 

Pouze na lékařský předpis: „Upozornění: Federální zákony USA umoţňují prodej tohoto 
zařízení výhradně prostřednictvím lékaře nebo na jeho předpis.“ 
 

Upozornění: 

1. Pro přesné a spolehlivé měření SpO2 je nutné zajistit vhodné podmínky a odstranit vše, co by 
mohlo přesnost měření negativně ovlivnit.  

2. Přesnost měření můţe ovlivnit také poškození a opotřebení datových kabelů. Při pouţívání 
oxymetru za účelem stanovení postupu léčby pacienta proto věnujte stavu datových kabelů 
zvláštní pozornost a kontrolujte je častěji. 

3. Dbejte na to, aby nedošlo k propletení kabelu oxymetru s kabely elektrochirurgické jednotky. 

4. Příslušenství určené pro jedno pouţití nikdy nepouţívejte opakovaně. 

5. Pouţívejte výhradně snímače SpO2 určené výrobcem. V opačném případě hrozí naměření 
nesprávných hodnot. 

6. Před čištěním nebo dezinfekcí odpojte snímač od oxymetru, aby nedošlo k jejich poškození a k 
případnému nebezpečí při dalším pouţívání. 

7. Nastavte alarm vţdy individuálně podle potřeb kaţdého jednotlivého pacienta. Zkontrolujte, ţe se 
v případě spuštění alarmu ozve výstraţný signál. 

 

Poznámky: 

1. Při pouţití dvou nebo více snímačů umístěných blízko sebe můţe docházet ke vzájemnému 
optickému rušení, které zhorší přesnost měření SpO2. Tomuto lze zabránit přikrytím jednotlivých 
míst a snímačů neprůsvitnou látkou. 

2. Cizí předměty nebo nečistoty na zdroji nebo detektoru světla mohou způsobit nesprávné 
fungování snímače. Proto pravidelně kontrolujte jeho čistotu. 

3. Pokyny pro provádění běţné údrţby oxymetru naleznete v příslušné části tohoto návodu. 

4. Běţný uţivatel můţe pouţívat všechny funkce oxymetru. 

5. Materiál, z něhoţ je oxymetr vyroben, neobsahuje přírodní latex. 
 

Faktory ovlivňující přesnost měření: 

1. Vysoká míra dysfunkce hemoglobinu (např. vysoký výskyt karbonylhemoglobinu nebo 
methemoglobinu). 

2. Intravaskulární barviva jako indocyaninová zeleň nebo methylenová modř. 
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3. Intenzivní okolní světlo. Pulzní oxymetr podle potřeby zacloňte. 

4. Nadměrný pohyb pacienta. 

5. Rušení vysokofrekvenčních elektrochirurgických jednotek a defibrilátorů. 

6. Ţilní pulzace. 

7. Umístění pulzního oxymetru na končetinu, na které je nasazena manţeta pro měření krevního 
tlaku nebo do které je zaveden arteriální nebo intravaskulární katétr. 

8. Pacient trpí hypotenzí, váţnou vazokonstrikcí, váţnou anémií nebo hypotermií. 

9. Pacient trpí srdeční zástavou nebo šokem. 

10. Lak na nehtu, umělý nehet. 

11. Slabý pulz (nízká perfuze). 

12. Nízká hladina hemoglobinu. 

1.5 Elektromagnetická interference 

Oxymetr byl navrţen a testován s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu a splňuje poţadavky 
mezinárodní normy IEC 60601-1-2 na elektromagnetickou kompatibilitu elektrických zdravotnických 
přístrojů a systémů. V oblasti zdravotní péče se však pouţívá stále více radiofrekvenčních přístrojů 
(např. mobilních telefonů, radiostanic a dalších elektrických přístrojů) a roste také hladina 
elektromagnetického šumu obecně. Vysoká úroveň tohoto rušení způsobená blízkostí nebo intenzitou 
jejího zdroje můţe fungování pulzního oxymetru narušit. 

Oxymetr splňuje poţadavky mezinárodní normy IEC 60601-1-2. Poţadavky této mezinárodní normy 
jsou: CISPR 11, SKUPINA 1 a TŘÍDA B. 

1.6 Definice symbolů 

Symbol Definice Symbol Definice 

 
Typ BF – příloţná část IPX1 Ochrana před kapající vodou 

 
Pozor 

 
Chraňte před deštěm 

 
Datum výroby 

 
Údaje o výrobci 

SN Výrobní číslo ID Identifikační číslo pacienta 

 
Ztišení zvukového alarmu  Úroveň nabití baterií 

 

Skladovací teplota a relativní 
vlhkost  Pročtěte si návod k pouţívání 

bmp Tepová frekvence (tepů/min) SpO2 Saturace krve kyslíkem 

 Připojený USB kabel 
 

Odjištění / zajištění krytu baterií 

 

Označení shody s poţadavky 
EU  

Zplnomocněný zástupce pro EU 

 

Nelikvidujte zařízení a další 
součásti v běţném odpadu  

Zařízení třídy II 

 

Odpadní elektrická a 
elektronická zařízení  

Ztišení ovládání 

 Potlačení alarmu ? Nestabilní signál 

1.7 Vlastnosti 

● TFT obrazovka s nastavitelnou intenzitou podsvícení. 

● Nastavení 127 identifikačních čísel pro různé pacienty; ukládání a zobrazení dat naměřených za 
posledních 72 hodin. 

● Vizuální alarm a tři úrovně zvukového alarmu, upozornění na vybití baterií. 
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● Přenos dat do počítače pomocí USB kabelu. 

● Tři alkalické baterie AA nebo napájecí adaptér (volitelné příslušenství). 

1.8 Kontraindikace 

Ţádné kontraindikace nebyly doposud zjištěny. Volba jazyka menu: angličtina, francouzština, italština, 
němčina, japonština, španělština, ruština a čínština. 

2. ZÁKLADNÍ POPIS 

Pulzní oxymetr MD300K2 je vybaven TFT obrazovkou s úhlopříčkou 2,4 palce zobrazující saturaci 
krve kyslíkem (SpO2), tepovou frekvenci (PR), perfuzní index (PI), sloupec tepové amplitudy, tepovou 
křivku a další údaje, jako je čas, identifikační číslo, stav nabití baterií apod. 

2.1 Fyzická podoba 

 
Obr. 2.1 

Popis oxymetru: 

1. Konektor snímače: slouţí k připojení snímače SpO2. 

2. Výstraţné světlo: při spuštění alarmu SpO2 nebo PR bliká červeně. 

3. Obrazovka. 

4. Navigační tlačítka (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA, DOPRAVA): Tlačítko DOLEVA slouţí k potvrzení 
zvolené poloţky a dlouhým stiskem tohoto tlačítka na obrazovce měření se zobrazí obrazovka pro 
změnu hesla. Tlačítko DOPRAVA slouţí k návratu na předchozí obrazovku nebo menu a 
stisknutím tohoto tlačítka na obrazovce měření se přepíná mezi zobrazením číselných údajů a 
křivky. 

5. Tlačítko MENU: slouţí ke zobrazení hlavního menu a dlouhým stiskem tohoto tlačítka dojde ke 
ztišení zvukového alarmu (zobrazí se přeškrtnutá ikona zvukového alarmu a odpočet zbývající 
doby ztišení); opětovným dlouhým stiskem se zvukový alarm obnoví. 

6. Vypínač: stisknutím a přidrţením po dobu 3 sekund se oxymetr zapne. Stisknutím a přidrţením po 
dobu přibliţně 4 sekund se oxymetr vypne. 

7. Konektor adaptéru. 

8. Konektor USB: slouţí k připojení USB kabelu pro přenos dat. 

9. Boční tlačítko NAHORU / DOLŮ: dlouhým stiskem tohoto tlačítka lze zvýšit / sníţit intenzitu 
podsvícení obrazovky. 
 

POZNÁMKA: Dlouhým stiskem tlačítka MENU na obrazovce měření se na nastavenou dobu potlačí 
alarm; opětovným dlouhým stiskem se alarm obnoví. 



MD300K2 PULZNÍ OXYMETR 

 

- 8 - 

2.2 Napájení 

K napájení oxymetru jsou zapotřebí tři alkalické baterie AA. 

 
Obr. 2.2: Zadní panel 

Instalace baterií 

1. Otevření krytu baterií: Posuňte zajišťovací šroub v zadním panelu do polohy označené  
a vysuňte kryt. 

2. Vloţení baterií: Vloţte tři alkalické nebo nabíjecí baterie do prostoru pro baterie podle označení 
polarity. Zavření krytu baterií: Zasuňte kryt baterií a posuňte zajišťovací šroub do polohy 

označené . Kryt baterií se tak uzamkne. 

Ţivotnost a výměna baterií 

Pokud má ikona úrovně nabití baterií podobu prázdného červeného rámečku, jsou baterie téměř 
vybité a je nutné je včas vyměnit.  

 Varování! 

● Při vniknutí elektrolytu do očí neprodleně opláchněte postiţené místo velkým mnoţstvím čisté 
vody a vyhledejte lékařské ošetření.  

● Při vkládání baterií věnujte náleţitou pozornost označení polarity v prostoru pro baterie. 

Upozornění! 

● Nepouţívejte baterie, které nejsou pro tento oxymetr určeny. 

● Chraňte baterie před vysokými teplotami a ohněm, nelikvidujte baterie spalováním. 

● Pokud nebudete oxymetr delší dobu pouţívat (déle neţ přibliţně jeden měsíc), baterie vyjměte. 

● Nepouţívejte společně různé typy baterií. 

● Nepouţívejte společně nové a pouţité baterie. 

● Nepouţívejte poškozené baterie. 

● Baterie likvidujte v souladu s místními vyhláškami a pokyny. 

Napájení ze sítě 

Oxymetr lze napájet ze sítě připojením napájecího adaptéru. 

Poznámka: Při napájení ze sítě umístěte oxymetr na bezpečné místo s dobrým přístupem k napájecí 
zásuvce. 

 Varování! 

● Pouţívejte pouze doporučený adaptér. 

● Adaptér zapojujte a odpojujte opatrně, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. 

● Pokud se oxymetr náhle vypne, vyjměte ihned prst z klipu snímače. Zkontrolujte napájení, podle 
potřeby znovu připojte adaptér nebo vloţte baterie. 
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3. NASTAVENÍ ČASU A DATA 

Pro nastavení času postupujte následovně: 

1. Stisknutím vypínače na 3 sekundy zapněte oxymetr. Stisknutím tlačítka MENU přejděte do 
hlavního menu (viz obr. 3.1). 

  
Obr. 3.1 Obr. 3.2 

 

2. Pomocí navigačních tlačítek zvolte poloţku „Date and Time“ (Datum a čas). Stisknutím tlačítka OK 
přejděte na obrazovku nastavení času (viz obr. 3.2). 

3. Pomocí navigačních tlačítek nastavte příslušnou hodnotu. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka 
OK. 

Datum se zobrazuje ve formátu rok-měsíc-den a čas ve formátu hodina-minuta (24hodinový formát). 

4. MĚŘENÍ 

4.1 Připojení snímače 

1. Před pouţitím zkontrolujte oxymetr, zda nejeví známky poškození. 

 
Obr. 4.1 

2. Připojte snímač SpO2 ke konektoru (viz obr. 4.1). Při odpojení snímače SpO2 od oxymetru se ve 
stavovém řádku v levé horní části obrazovky zobrazí „Probe off“ (Snímač odpojen). 

Poznámka: 

● Snímače určené pro pouţití s oxymetrem splňují poţadavky normy ISO 80601-2-61. 

● Konektor slouţí také k přenosu dat do softwaru MedView pro analýzu naměřených hodnot. 
Podrobnosti naleznete v uţivatelské příručce softwaru MedView. 
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Po nastavení času nasaďte klip snímače na prst (viz obr. 4.2). 

 
Obr. 4-2: Nasazení snímače 

Zvolte vhodný typ a velikost snímače. 

4.2 Obrazovky měření 

Oxymetr nabízí dvě obrazovky měření (viz obr. 4.3 a 4.4). 

  

Obr. 4.3 Obr. 4.4 

 

Popis obrazovek měření: 

1. Measuring (Měření): Pulzní oxymetr měří příslušné hodnoty. 

Pokud prst není uvnitř klipu snímače, zobrazí se „Finger out“ (Není nasazen klip). 

Pokud k oxymetru není připojen snímač SpO2, zobrazí se „Probe Off“ (Snímač odpojen). 

2. SpO2%: Zde se zobrazuje během normálního měření úroveň funkční saturace hemoglobinu 
kyslíkem. 

Pokud je naměřená hodnota SpO2 vyšší neţ alarmová mez, zobrazí se naměřená hodnota 
červeně. 

Pokud prst není uvnitř klipu nebo pokud k oxymetru není připojen snímač SpO2, zobrazí se dvě 
pomlčky. 

3. 100: horní alarmová mez SpO2; 90: dolní alarmová mez SpO2. 

4. : Sloupec tepové amplitudy. 

5. 100: horní alarmová mez tepové frekvence; 060: dolní alarmová mez tepové frekvence. 

6. PR: Oblast zobrazení tepové frekvence. 

Zde se zobrazuje během normálního měření tepová frekvence v tepech za minutu. 

Pokud je naměřená hodnota tepové frekvence vyšší neţ alarmová mez, zobrazí se naměřená 
hodnota červeně. 

Pokud prst není uvnitř klipu nebo pokud k oxymetru není připojen snímač SpO2, zobrazí se tři 
pomlčky. 

7. ID: 001, identifikační číslo právě měřeného pacienta je 001. 

8. 12:00: Aktuální čas. 

9. Pl%: Oblast zobrazení perfuzního indexu. 
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 Varování! 

● Pouţívejte výhradně snímače SpO2 určené výrobcem.  V opačném případě hrozí měření 
nesprávných hodnot. 

● Nepouţívejte snímač SpO2, pokud dojde k odkrytí optických prvků. 

● Nadměrný pohyb pacienta můţe způsobit nepřesné měření. 

● Při nesprávném (např. příliš těsném) nasazení nebo nesprávném pouţívání snímače hrozí 
poškození kůţe. Pravidelně kontrolujte integritu kůţe v místě, kde je snímač nasazen, a podle 
potřeby umístění či upevnění snímače upravte. Četnost kontrol se liší podle potřeb kaţdého 
pacienta. 

● V následujících případech můţe dojít ke ztrátě tepového signálu: 

a) příliš těsné upnutí snímače. 

b) nadměrné osvětlení ze světelných zdrojů, jako je chirurgická lampa, bilirubinová lampa nebo 
sluneční světlo. Chraňte snímač SpO2 před vlivem zdrojů vydávajících světelné nebo infračervené 
záření. 

c) umístění snímače SpO2 na končetinu, na které je nasazena manţeta pro měření krevního tlaku. 

● Po ukončení měření sundejte snímač z prstu a vypněte oxymetr stisknutím a přidrţením vypínače. 

5. NASTAVENÍ 

5.1 Nastavení systému 

V hlavním menu zvolte poloţku „System Setting“ (Nastavení systému). Pomocí navigačních tlačítek 
zvolte poloţku, kterou chcete nastavit. 

  
Obr. 5.1 Obr. 5.2 

 

Hlasitost alarmu (Alarm Volume) lze nastavit v 7 úrovních. Výchozí úroveň je 3. 

Dobu ztišení alarmu (Alarm Pause) lze nastavit na 60 nebo 120 sekund. Výchozí doba je 120 
sekund. Při naměření hodnoty mimo alarmové meze spustí oxymetr zvukový alarm. 

Hlasitost ovládání (Beep Tone) lze nastavit od 0 do 7. Výchozí úroveň je 3. 

Intenzitu podsvícení (Backlight Setting) lze nastavit od 1 do 7. Výchozí úroveň je 3. 

Jazyk (Language): angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, japonština, ruština a 
čínština.  

Pohotovostní reţim obrazovky (Screen Sleep Mode): 1 minuta, 10 minut, 30 minut, obrazovka je 
vţdy zapnutá. Výchozí hodnota je 1 minuta 

Správa nabíjení (Charging Management): Nabíjení zapnuto (Charging Activated), nabíjení vypnuto 
(Charging Stop). 

Nastavení identifikačního čísla (ID setup): Stiskněte tlačítko OK. Pomocí navigačních tlačítek zvolte 
poţadované číslo. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

Výchozí nastavení (Factory Default) obnoví výchozí nastavení. 
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Poznámka: 

1. Pro vstup do nastavení alarmů (Alarm Setting) v hlavním menu je nutné zadat heslo. Nastavit lze 
hlasitost alarmu (Alarm Volume) a dobu ztišení alarmu (Alarm Pause). 

2. Identifikační číslo lze nastavit v rozsahu 1–127. 

5.2 Nastavení alarmů 

V hlavním menu zvolte poloţku „Alarm Setting“ (Nastavení alarmů). 

Výchozí heslo je 1234. Bez zadání hesla lze nastavení alarmů pouze zobrazit, nikoli upravit. 

 
Obr. 5.3 

Zadání hesla 

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte poţadované číslo. 

2. Stisknutím tlačítka OK zvolené číslo potvrďte. 

3. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na další pozici v rámci hesla. 

4. Stisknutím tlačítka OK zvolenou pozici potvrďte. 

5. Opakujte postup od bodu 1. 

Změna hesla 

1. Pro změnu hesla stiskněte v reţimu měření tlačítko MENU a drţte ho stisknuté 5 sekund. Zadejte 
stávající heslo. 

2. Zadejte nové heslo. Takto dojde ke změně hesla za nové. 

Poznámky: 

1. Heslo pro zobrazení nastavení alarmů je 0000. Po zadání tohoto hesla se zobrazí nastavené 
hodnoty, které však nelze měnit. 

2. Heslo pro změnu nastavení alarmů je 1234. Po zadání tohoto hesla lze nastavené hodnoty měnit. 

3. Heslo je moţné změnit. Pokud heslo zapomenete, zvolte v menu System Setting (Nastavení 
systému) poloţku „Factory Default“ (Výchozí nastavení). Obnoví se výchozí heslo 1234. 

4. Pro vstup do nastavení alarmů v hlavním menu je nutné zadat heslo. Nastavit lze hlasitost a dobu 
ztišení alarmu. 

V hlavním menu zvolte poloţku „Alarm Setting“ (Nastavení alarmů). 

 
Obr. 5.4 
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Spouštění alarmu lze zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). 

Horní alarmovou mez SpO2 lze nastavit v rozsahu 71–100.  

Dolní alarmovou mez SpO2 lze nastavit v rozsahu 70–99. 

Horní alarmovou mez tepové frekvence lze nastavit v rozsahu 31–250. 

Dolní alarmovou mez tepové frekvence lze nastavit v rozsahu 30–249. 

6. SPRÁVA DAT 

V hlavním menu zvolte poloţku „Data Management“ (Správa dat). 

 
Obr. 6.1 

6.1 Zobrazení dat 

1. Zvolte poloţku „Data review“ (Zobrazení dat, viz obr. 6.2). 

2. Pomocí navigačních tlačítek NAHORU / DOLŮ lze zobrazit předchozí / následující stránku 
zaznamenaných dat. 

Pokud naměřená hodnota byla mimo alarmové meze, je zobrazena červeně. Pro návrat do 
hlavního menu stiskněte tlačítko MENU. 

 
Obr. 6.2 
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6.2 Trend SpO2 

1. Zvolte poloţku „SpO2 Trend“ (viz obr. 6.3). 

2. Pomocí navigačních tlačítek DOLEVA / DOPRAVA lze zobrazit předchozí / následující stránku 
zaznamenaných dat.  

3. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko NAHORU. Pro návrat do hlavního menu 
stiskněte tlačítko MENU. 

 
Obr. 6.3 

Nad křivkou trendu je zobrazeno datum a čas naměření první hodnoty ve formátu měsíc/den; 
hodina:minuta:sekunda. 

6.3 Trend tepové frekvence 

1. Zvolte poloţku „PR Trend“ (viz obr. 6.4). 

2. Pomocí navigačních tlačítek DOLEVA / DOPRAVA lze zobrazit předchozí / následující stránku 
zaznamenaných dat.  

3. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko NAHORU. Pro návrat do hlavního menu 
stiskněte tlačítko MENU. 

 
Obr. 6.4 

6.4 Smazat všechna data 

1. Zvolte poloţku „Delete all data“ (Smazat všechna data, viz obr. 6.5). 

2. Pomocí navigačních tlačítek NAHORU / DOLŮ zvolte „Yes“ (Ano) nebo „No“ (Ne). 

3. Stisknutím tlačítka OK zvolenou moţnost potvrďte. 

Poznámka: 

1. Při mazání dat postupujte uváţlivě. Smazaná data jiţ nelze obnovit. 

2. Data nelze smazat během měření. 
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Obr. 6.5 

7. ALARM 

PRIORITA ALARMU 

Alarmy se dělí do dvou skupin různé priority: 

Vysoká priorita: Upozorňuje na velmi nebezpečný stav pacienta.  

Nízká priorita: Upozorňuje na technický problém oxymetru. 

Jedná se tedy o fyziologické a technické alarmy. Tyto dvě priority jsou nastaveny z výroby a nelze je 
uţivatelsky měnit. 

Charakteristika priorit alarmů 

 Vysoká Nízká 

Parametr SpO2 / tepová frekvence / 

Hodnota Červená barva / 

Výstraţné světlo Bliká / 

Frekvence blikání světla 1,5 Hz / 

Zvukový alarm Di–Di–Di–––Di–Di Di 

Cyklus alarmu 3 s 20 s 

Informace o alarmu 

 

SpO2 too high / low (příliš vysoká / 
nízká hodnota SpO2), 
PR too high / low (příliš vysoká / 
nízká hodnota tepové frekvence), 
Battery power low (Vybitá baterie) 

Probe off / Finger out (Snímač 
odpojen / Uvolnění z prstu) 

 

Poznámky: 

3. Alarm se spustí, pokud je naměřená hodnota mimo stanovený rozsah. 

4. Zvukový alarm zní po celou dobu, kdy je splněna podmínka pro jeho spuštění nebo do jeho 
ztišení. 

5. Na stav, kdy obsluha alarm ztišila, upozorňuje příslušná ikona. 

6. Alarm upozorňující na vybité baterie: ikona nabití baterií má podobu prázdného blikajícího 
červeného rámečku. 

 Varování! 

● Při spuštění alarmu ihned zkontrolujte stav pacienta. 

● Věnujte pozornost parametru, který spuštění alarmu vyvolal. 

● Zkontrolujte stav pacienta. 

● Pokuste se určit příčinu spuštění alarmu. 

● V případě potřeby alarm ztište. 

● Pokud nezjistíte příčinu spuštění alarmu, zkontrolujte nastavení alarmů. To provádějte pravidelně, 
i kdyţ se alarm nespustí. 
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Zpoţdění alarmu 

Zpoţdění od naměření hodnoty mimo alarmové meze do spuštění alarmu je méně neţ 1 sekunda. 

Poznámka: 

1. Měření tepové frekvence je zaloţeno na skutečné tepové frekvenci pacienta.  

2. Pouţívání stejného nastavení alarmů pro různé pacienty můţe být nebezpečné. 

3. Nastavení alarmů zůstane uloţené, pokud doba přerušení napájení nepřesáhne 30 sekund. 

4. Pro zkoušku funkčnosti spouštění alarmu lze pouţít tester simulující překročení horní alarmové 
meze. 

5. Nenastavujte však hodnotu parametru mimo rozsah měření. V takovém případě ke spuštění 
alarmu nedojde. 

6. Nastavení alarmů zůstane uloţené i při přerušení napájení. 

8. ÚDRŢBA A OPRAVY 

 Varování! 

● Elektronika oxymetru nevyţaduje pravidelnou kalibraci a údrţbu, s výjimkou výměny baterií. 

● Neotevírejte proto kryt oxymetru a neprovádějte ţádné úpravy či opravy. V opačném případě hrozí 
poškození oxymetru a ztráta záruky. 

8.1 Údrţba 

Pro čištění a dezinfekci oxymetru pouţívejte výhradně schválené látky a postupy uvedené v této 
kapitole. V opačném případě hrozí poškození oxymetru a ztráta záruky. 

Naše společnost neručí za účinnost uvedených látek a postupů ve vztahu ke kontrole šíření infekce. V 
této záleţitosti se obraťte na oddělení kontroly infekcí nebo epidemiologa ve svém zdravotnickém 
zařízení. Udrţujte oxymetr a jeho příslušenství v čistotě.  

Aby nedošlo k poškození oxymetru, postupujte při čištění následovně: 

● Při ředění čisticích a dezinfekčních prostředků postupujte podle pokynů výrobce nebo pouţívejte 
nejniţší moţnou koncentraci. 

● Oxymetr ani ţádná jeho část se nesmí ponořit do kapaliny. 

● Na oxymetr ani na jeho příslušenství nelijte ani nestříkejte ţádné kapaliny.  

● Nedovolte vniknutí kapaliny do oxymetru.  

● Nikdy nepouţívejte abrazivní materiály (např. ocelovou vlnu nebo leštidlo na stříbro) nebo 
korozivní čisticí prostředky (např. aceton nebo čisticí prostředky na bázi acetonu). 

Upozornění: Při potřísnění oxymetru nebo jeho příslušenství kapalinou se obraťte na naši společnost 
nebo servisní pracovníky ve svém zařízení. 

Poznámka: Při čištění nebo dezinfekci příslušenství pro opakované pouţití postupujte podle 
příslušných pokynů. 

8.2 Bezpečnostní kontrola 

Před kaţdým pouţitím oxymetru, po uplynutí doby pouţívání mezi 6 aţ 12 měsíci, po opravě nebo po 
výměně náhradního dílu je vhodné, aby oxymetr důkladně zkontroloval kvalifikovaný servisní technik. 
Zajistí se tak spolehlivé fungování oxymetru. Při kontrole oxymetru postupujte podle následujících 
pokynů: 

● Ujistěte se, ţe parametry prostředí a napájení splňují příslušné poţadavky. 

● Zkontrolujte, zda oxymetr a jeho příslušenství nejeví známky mechanického poškození. 

● Pouţívejte výhradně příslušenství, které je pro oxymetr určené. 

● Zkontrolujte správné fungování alarmu. 

● Pouţívejte baterie podle údajů uvedených v tomto návodu. 

● Zkontrolujte, ţe oxymetr je v dobrém provozním stavu. 

Při zjištění jakéhokoli poškození nebo neobvyklého fungování oxymetr nepouţívejte a ihned se 
obraťte na příslušného servisního technika ve svém zdravotnickém zařízení. 
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Čištění 

Pro čištění pouţívejte zdravotnický alkohol. Silikonový povrch uvnitř klipu snímače, který přichází do 
styku s kůţí pacienta, očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v 70% isopropylalkoholu. Před měřením 
a po jeho skončení očistěte stejným způsobem také prst pacienta. Při čištění oxymetru postupujte 
následovně: 

1. Vypněte oxymetr a vyjměte baterie. 

2. Vyčistěte obrazovku čistým měkkým hadříkem navlhčeným v čisticím prostředku na sklo. 

3. Očistěte vnější povrch oxymetru měkkým hadříkem navlhčeným v čisticím prostředku. 

4. Po očištění setřete zbytky čisticího prostředku suchým hadříkem. 

5. Nechte oxymetr oschnout na větraném chladném místě. 

Dezinfekce 

Příloţné části přicházející do styku s tělem pacienta je nutné dezinfikovat po kaţdém pouţití. Mezi 
doporučené dezinfekční prostředky patří 70% etanol, 70% isopropanol nebo 2% glutaraldehyd. 

Dezinfekce můţe způsobit poškození, a proto se nedoporučuje dezinfikovat pulzní oxymetr jako celek, 
pokud předpisy platné v dané nemocnici toto nenařizují. Před dezinfekcí oxymetr očistěte. 

Upozornění: Pro dezinfekci nepouţívejte ethylenoxid nebo formaldehyd. 

8.3 Řešení problémů 

Problém Příčina Řešení 

Měření SpO2 nebo tepové 
frekvence je nestabilní. 

1. Klip snímače není na prstu 
nasazen dostatečně 
hluboko.  

2. Třes prstu nebo pohyb těla 
pacienta. 

1. Nasaďte klip snímače na 
prst znovu.  

2. Pokuste se nehýbat. 

Oxymetr nelze zapnout. 1. V oxymetru nejsou vloţené 
baterie nebo jsou vybité.  

2. Baterie jsou vloţené 
nesprávně. 

3. Oxymetr je poškozený. 

1. Vyměňte baterie.  

2. Vyjměte a znovu vloţte 
baterie.  

3. Kontaktujte servisní 
středisko. 

Kontrolky náhle zhasnou. 1. Oxymetr se automaticky 
vypne po 8 sekundách při 
nízkém nebo ţádném 
signálu. 

2. Baterie jsou vybité. 

1. V pořádku. 

2. Vyměňte baterie. 

Ostatní  Kontaktujte servisní středisko. 

 

8.4 Záruka a opravy 

8.4.1 Údrţba 

Provozní doba servisní podpory: 9:00–17:30, od pondělí do pátku, kromě státních svátků. 

Provozní doba servisu pro provádění oprav: 9:00–17:30, od pondělí do pátku, kromě státních svátků. 

8.4.2 Výjimky a omezení 

a) Naše společnost neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako je například poţár, blesk, 
povodeň, silný vítr, krupobití, zemětřesení, zřícení budovy, nepokoje, letecká nebo dopravní 
nehoda, úmyslné poškození, nedostatek paliva nebo vody, nedostatek pracovní síly nebo kapitálu, 
stávka nebo přerušení práce. 

b) Poloţky, na které se nevztahují servisní sluţby 

● Náklady a pojišťoven související s demontáţí, renovací, přebalení a dopravou oxymetru nebo jeho 
dílu. 

● Poškození nebo ztráta způsobená osobou nebo společností, která neměla naši autorizaci k 
provedení kontroly nebo opravy oxymetru. 

● Poškození a poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nerespektující pokyny uvedené v návodu. 
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c) Naše společnost neposkytuje bezplatný záruční servis, pokud dojde k poruše oxymetru v důsledku 
jeho instalace nebo připojení k externím zařízením neschváleným naší společností, jako je např. 
tiskárna nebo počítač. 

d) Omezení odpovědnosti: Pokud uţivatel během záruční doby nahradí bez souhlasu naší 
společnosti jakýkoli díl oxymetru dílem vyrobeným třetí stranou, je naše společnost oprávněna 
smluvní vztah ukončit. 

8.4.3 Základní poţadavky na uţivatele pro zajištění záruky 

a) Před pouţitím oxymetru si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. 

b) Při obsluze, běţném čištění a údrţbě postupujte podle pokynů uvedených v příslušných částech 
návodu i v části týkající se záruky. 

c) Ujistěte se, ţe parametry prostředí a napájení splňují příslušné poţadavky. 

8.4.4 Stavy, při kterých zaniká záruka 

● Změna původního stavu oxymetru. 

● Poškození nebo prasknutí krytu oxymetru. 

● Známky poškození kapalinou. 

● Pouţívání neschváleného příslušenství nebo známky poškození v důsledku nesprávného 
pouţívání. 

● Známky poškození snímače v důsledku nárazu. 

● Pouţití neoriginálního obalu pro přepravu oxymetru. 

● Provedení servisního zásahu neautorizovanou osobou. 

● Poškození oxymetru způsobené nedodrţením pokynů uvedených v návodu k obsluze. 

● Pouţívání oxymetru v nevyhovujícím prostředí. 

● Povrch oxymetru je znečištěný nebo je na něm nepůvodní označení. Znečištění povrchu oxymetru 
nelze odstranit. 

● Zkrat nebo jiné poškození obvodů oxymetru v důsledku průniku kapaliny nebo jiného cizího 
předmětu do těla oxymetru nebo do konektorů. 

● Na snímače a jejich příslušenství se nevztahuje bezplatná náhrada. 

● Při poškození nebo ztrátě jakékoli součásti (včetně štítků) záruka zaniká. 

● Poškození snímače způsobené pouţitím nepřiměřené mechanické sily. 

● Výše uvedené stavy mohou vést k obtíţím a nepřesnostem při měření SpO2 a dalších parametrů. 

● Porušení servisní pečeti. 

8.4.5 Zvláštní poţadavek uţivatele na záruční dobu 

Záruka poskytovaná na oxymetr vychází z právní úpravy platné v dané zemi ve vztahu 
k poprodejnímu servisu elektronických výrobků. Základní záruční doba na oxymetr je jeden rok a na 
veškeré příslušenství tři měsíce. Je moţné poţádat o prodlouţení této záruční doby, nicméně je 
vhodné také zváţit opodstatnění tohoto kroku. Elektronické výrobky totiţ procházejí rychlým vývojem, 
a proto při poţadavku záruční doby delší neţ tři roky nebude zajištěn servis s vyuţitím originálních 
náhradních dílů, ale výměnou za díly nebo kompletní oxymetr novější verze. V takovém případě 
budeme postupovat na základě dohody se zákazníkem a účtovat nejniţší moţnou cenu.  

8.4.6 Přebalení 

● Vyjměte veškeré příslušenství a vloţte je do plastového obalu. 

● Pouţívejte přednostně originální obal a obalový materiál. Za poškození způsobené nevhodným 
obalem během přepravy odpovídá uţivatel. 

● Pro servisní úkony v záruční době zašlete také záruční list a kopii faktury. 

● Podrobně popište poruchu oxymetru. 

Skladování a přeprava 

Skladování: skladovací teplota: -20 aţ 70 °C, relativní vlhkost: ≤ 93 % 

Přeprava: letecká, vlaková nebo lodní (balení musí splňovat příslušné poţadavky) 

Balení: Oxymetr je z výroby zabalen v pouzdře. Prostor mezi vnitřní krabicí a obalovým kartonem je 
vyplněn pěnou pro ochranu před nárazy. 
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PŘÍLOHA A: TECHNICKÉ ÚDAJE 

Poznámky: 

● Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.  

● Schémata zapojení obvodů, seznam součástí, ilustrace a podrobné postupy kalibrace jsou určeny 
výhradně řádně kvalifikovaným osobám autorizovaným naší společností.  

● Oxymetr byl kalibrován, uţivatelé kalibraci neprovádějí.  Pro zajištění přesného měření jednou 
za rok nahraďte snímač za nový. Pouţívejte výhradně určený typ snímače. 

Obrazovka 

Hodnoty: SpO2, PR, sloupec tepové amplitudy, PI, tepová křivka 

Ostatní: stav připojení snímače, upozornění na vybití baterií a další informace. 

Alarm 

Alarmy: hodnota SpO2 a tepové frekvence, odpojení snímače, vybití baterií 

Reţim alarmu: zvukový alarm, vizuální alarm a informace o spuštěném alarmu 

Rozsah alarmových mezí: SpO2 70–100 %; tepová frekvence 30–250 tepů/min 

Výchozí alarmové meze: SpO2: horní mez 100 %, dolní mez 90 %; tepová frekvence: horní mez 
100 tepů/min, dolní mez 60 tepů/min  

SpO2: 

Měřitelný rozsah: 70–100 % 

Rozlišení: 1 % 

Přesnost: 70–100 % ± 2 %; 0–69 % bez definice 

Tepová frekvence 

Měřitelný rozsah: 30~250 tepů/min 

Rozlišení: 1 tep/min 

Přesnost: ± 2 tepy/min nebo ± 2 % (platí vyšší z obou hodnot) 

Perfuzní index 

Zobrazený rozsah: 0,1–20 % 

Přesnost: 0,1–1,0 % ± 0,2 %; 1,1–20 % ± 20 % 

Specifikace LED snímače 

 Vlnová délka Zářivý tok 

ČERVENÁ 660 ± 3 nm 3,2 mW 

IR 905 ± 10 nm 2,4 mW 

 

Odezva měření 

Doba odezvy měření je v průměru 8 sekund (viz obrázek níţe).  

 
Provozní prostředí 

Provozní teplota: 0–40 °C 

Relativní vlhkost: ≤80 %, bez kondenzace 

Atmosferický tlak: 86–106 kPa 
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Přepravní a skladovací prostředí 

Teplota: -20–70 °C 

Relativní vlhkost: ≤93 %, bez kondenzace 

Atmosférický tlak: 50–106 kPa 

Napájení 

Alkalické baterie 

Napájecí zdroj: tři alkalické baterie AA 

Doba provozu: nepřetrţitý provoz maximálně 10 hodin 

Napájecí adaptér (volitelné příslušenství) 

Vstupní napětí: 100–240 V, střídavý proud 

Napájecí frekvence: 50–60 Hz 

Výstupní napětí: 5 V ± 5 %, stejnosměrný proud 

Výstupní proud: max. 2 A 

Pojistka SMD 

32V3A0466003.NR(1206) 

Ukládání a zobrazení hodnot 

Ukládání a zobrazení dat souvisejících s měřením hodnot SpO2 a tepové frekvence za dobu 72 hodin, 
časový interval záznamu hodnot je 4 sekundy. 

Fyzické údaje 

Rozměry: 143,3 mm (D) × 67,4 mm (Š) × 36 mm (V) 

Hmotnost: ≤140 ± 10 g (bez baterií) 

Obsah balení: 

1. Tři alkalické baterie AA  

2. Návod k pouţívání  

3. Prstový snímač pro dospělé: M-50E012CS09   

4. Prstový snímač pro děti: M-50B008CS09 (volitelné příslušenství)   

5. Snímač pro jedno pouţití: M-50J033CS045 (volitelné příslušenství)  

6. CD se softwarem  

7. USB kabel  

8. Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)  

Klasifikace zařízení 

Klasifikace podle normy I EC-60601-1: 

Podle typu ochrany před úrazem elektrickým proudem: 

Zařízení s vnitřním zdrojem napájení a zařízení třídy II; 

Podle stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem: 

Typ BF, příloţnou částí je snímač SpO2; 

Podle stupně ochrany před vniknutím vody: 

IPX1; 

Podle metod sterilizace nebo dezinfekce: 

Nesterilní: pouţívejte pouze tekuté prostředky k dezinfekci povrchu; 

Podle provozního reţimu: 

Trvalý provoz. 
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PŘÍLOHA B: SHRNUTÍ KLINICKÉ STUDIE 

Pro posouzení reálných provozních vlastností pulzního oxymetru byla provedena klinická validační 
studie, které se zúčastnili zdraví dospělí dobrovolníci. Níţe je uvedena tabulka s výsledky analýzy dat 
ARMS a Bland-Altmanův graf. Uvedené údaje se týkají pulzního oxymetru MD300K2 a k němu 
příslušných snímačů. 

B.1 Výsledky klinické studie pulzního oxymetru MD300K2 se snímačem M-50E012CS09: 

 

Tabulka 6-1: Výsledky analýzy dat ARMS  

Poloţka 90–100 80–<90 70–<80 

Počet bodů 78 74 66 

Strannost -0,73 -0,59 0,45 

ARMS 1,46 1,80 1,99 

 
Bland-Altmanův graf 

 

B.2 Výsledky klinické studie pulzního oxymetru MD300K2 se snímačem M-50B008CS09: 

 

Tabulka 6-2: Výsledky analýzy dat ARMS  

Poloţka 90–100 80–<90 70–<80 

Počet bodů 78 74 66 

Strannost -0,10 -0,31 0,03 

ARMS 1,19 1,40 1,82 

 
Bland-Altmanův graf 
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B.3 Výsledky klinické studie pulzního oxymetru MD300K2 se snímačem M-50J033CS045: 

Tabulka 6-3: Výsledky analýzy dat ARMS  

Poloţka 90–100 80–<90 70–<80 

Počet bodů 78 74 66 

Strannost -0,51 -0,41 1,56 

ARMS 1,34 1,49 2,36 

 
Bland-Altmanův graf 
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PŘÍLOHA C: PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise – pro všechny přístroje a systémy 

1 Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise 

2 Pulzní oxymetr MD300K2 je určen k pouţití v prostředí s níţe specifikovanou 
elektromagnetickou charakteristikou. Majitel nebo uţivatel přístroje musí zajistit, ţe přístroj je 
pouţíván pouze v prostředí, které tyto charakteristiky splňuje. 

3 Zkouška emisí Shoda Elektromagnetické prostředí – pokyny 

4 RF emise CISPR 11 Skupina 1 Pulzní oxymetr MD300K2 vyuţívá RF energii pouze pro 
své vnitřní funkce. Jeho RF emise jsou tedy velmi nízké 
a je nepravděpodobné, ţe by mohly způsobovat rušení 
blízkých elektronických zařízení. 

5 RF emise CISPR 11 Skupina B  

6 Emise harmonického 
proudu IEC 61000-3-2 

Třída A  

7 Kolísání napětí/kmitající 
emise IEC 61000-3-3 

Vyhovuje  

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro všechny přístroje a systémy 

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 

Pulzní oxymetr MD300K2 je určen k pouţití v prostředí s níţe specifikovanou elektromagnetickou 
charakteristikou. Majitel nebo uţivatel přístroje musí zajistit, ţe přístroj je pouţíván pouze v prostředí, 
které tyto charakteristiky splňuje. 

Zkouška odolnosti Zkušební úroveň podle 
normy IEC 60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – 
pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 

±8 kV vzduch 

±6 kV kontakt 

±8 kV vzduch 

Podlahy by měly být dřevěné, 
betonové nebo z keramických 
dlaţdic. Jsou-li podlahy pokryty 
syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost by měla dosahovat 
alespoň 30 %. 

Rychlé elektrické 
přechodné 
jevy/skupiny 
impulzů 
IEC 61000-4-4 

±2 kV pro napájecí sítě 

±1 kV pro 
vstupní/výstupní vedení 

±2 kV pro napájecí sítě 

±1 kV pro 
vstupní/výstupní vedení 

Kvalita zdroje napájení by měla 
být na úrovni typického 
komerčního nebo nemocničního 
prostředí. 

Rázový impulz 
IEC 61000-4-5 

±1 kV mezi vedením 

±2 kV mezi vedením 
a zemí 

±1 kV mezi vedením 

±2 kV mezi vedením 
a zemí 

Kvalita zdroje napájení by měla 
být na úrovni typického 
komerčního nebo nemocničního 
prostředí. 

Poklesy napětí, 
krátká přerušení a 
kolísání napětí na 
přívodních zdrojích 
napětí  
IEC 61000-4-11 

<5 % UT (>95% pokles 
UT) po dobu 0,5 cyklu 

40 % UT (60% pokles 
UT) po dobu 5 cyklů 

70 % UT (30% pokles 
UT) po dobu 25 cyklů 

<5 % UT (>95% pokles 
UT) po dobu 5 sekund   

<5 % UT (>95% pokles 
UT) po dobu 0,5 cyklu 

40 % UT (60% pokles 
UT) po dobu 5 cyklů 

70 % UT (30% pokles 
UT) po dobu 25 cyklů 

<5 % UT (>95% pokles 
UT) po dobu 5 sekund   

Kvalita zdroje napájení by měla 
být na úrovni typického 
komerčního nebo nemocničního 
prostředí. Poţaduje-li uţivatel 
pouţívání pulzního oxymetru 
MD300K2 také při 
přerušovaném přívodu napětí, 
doporučuje se napájet přístroj ze 
zdroje nepřetrţitého napájení 
nebo z baterie. 

Magnetické pole 
síťového kmitočtu 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole síťového 
kmitočtu by měla být na úrovních 
charakteristických pro typické 
místo v typickém komerčním 
nebo nemocničním prostředí. 

POZNÁMKA: UT je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně. 
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro přístroje a systémy, které 
nejsou určeny pro akutní péči 

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 

Pulzní oxymetr MD300K2 je určen k pouţití v prostředí s níţe specifikovanou elektromagnetickou 
charakteristikou. Majitel nebo uţivatel přístroje musí zajistit, ţe přístroj je pouţíván pouze v prostředí, 
které tyto charakteristiky splňuje. 

Zkouška 
odolnosti 

Zkušební úroveň 
podle normy IEC 
60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – 
pokyny 

Vedená RF 
IEC 61000-4-6 

 

3 Vrms 
150 kHz aţ 80 MHz 

 

3 Vrms 

 

Přenosná a mobilní RF 
komunikační zařízení by se 
neměla pouţívat v menší 
vzdálenosti od oxymetru a 
jeho kabelů, neţ je 
doporučená vzdálenost pro 
danou frekvenci vysílače. 

Doporučená oddělovací 
vzdálenost  

d = 1,2√P 

d = 1,2 √P 
80 MHz aţ 800 GHz 

d = 2,3 √P 
800 MHz aţ 2,5 GHz 

kde P je maximální jmenovitý 
výstupní výkon vysílače ve 
wattech (W) udávaný jeho 
výrobcem a d je doporučená 
oddělovací vzdálenost 
v metrech (m). 

Intenzita pole pevných RF 
vysílačů zjištěná 
elektromagnetickým 
průzkumem lokality 

a
 by měla 

být niţší neţ povolená úroveň 
shody pro jednotlivá 
frekvenční pásma. 

b
 

K rušení můţe docházet 
v blízkosti zařízení, která jsou 
označená tímto symbolem: 

 

Vyzařovaná RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz aţ 2,5 GHz 

3 V/m 

POZNÁMKA 1: Pro frekvence 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost vypočítaná podle rovnice pro vyšší 
frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusejí platit ve všech situacích. Na šíření elektromagnetických vln má 
vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a lidmi a míra jejich odrazu od nich. 

a) Intenzitu pole pevných vysílačů, například základnových stanic radiových (mobilních/bezdrátových) 
telefonů a pozemních mobilních radiostanic, amatérských vysílaček, rozhlasového vysílání na AM a 
FM frekvencích a televizního vysílání, teoreticky nelze předem přesně stanovit. Pro posouzení 
elektromagnetického prostředí vzhledem k přítomnosti pevných radiofrekvenčních vysílačů je třeba 
zváţit provedení elektromagnetického průzkumu lokality. Přesahuje-li naměřená intenzita pole v 
lokalitě, kde je přístroj pouţíván, příslušnou povolenou radiofrekvenční úroveň, je třeba ověřit, zda 
přístroj při provozu funguje běţným způsobem. Vykazuje-li přístroj během provozu odchylky, bude 
zřejmě třeba provést určitá opatření, např. změnit orientaci nebo umístění přístroje. 

b) Ve frekvenčním pásmu 150 kHz aţ 80 MHz musí být intenzita pole niţší neţ 3 V/m. 
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Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními – pro 
přístroje a systémy, které nejsou určeny pro akutní péči 

Doporučené vzdálenosti mezi pulzním oxymetrem MD300K2 a přenosnými a mobilními RF 
komunikačními zařízeními. 

Pulzní oxymetr MD300K2 je určen k pouţití v prostředí, v němţ je vyzařované RF rušení regulováno. 
Majitel nebo uţivatel oxymetru můţe předcházet elektromagnetickému rušení tím, ţe bude dodrţovat 
minimální doporučenou vzdálenost mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a 
oxymetrem podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení. 

Maximální 
jmenovitý 
výstupní výkon 
vysílače ve 
wattech 

Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače v metrech 

150 kHz aţ 80 MHz 

d = 1,2 √P 

80 MHz aţ 800 MHz 

d = 1,2 √P 

800 MHz aţ 2,5 GHz 

d = 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Pro vysílače, jejichţ maximální jmenovitý výstupní výkon není uveden výše, lze doporučenou 
oddělovací vzdálenost d v metrech (m) vypočítat pomocí příslušné rovnice odpovídající frekvenci 
vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon ve wattech (W) udávaný výrobcem vysílače.  

POZNÁMKA 1: Pro frekvence 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost vypočítaná podle rovnice pro vyšší 
frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusejí platit ve všech situacích. Na šíření elektromagnetických vln má 
vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a lidmi a míra jejich odrazu od nich. 

 


