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Děkujeme, že jste si pořídili výrobek od MIR 
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH 

 

!POZOR! 
Papírový náústek, nosní svorka a turbína s náústkem na jedno použití dodané s přístrojem jsou 
výrobky na jedno použití. 

 
Před použitím SPIRODOC 
▪ Pročtěte pečlivě návod k použití a všechny štítky a ostatní dodané informace o výrobku. 
▪ Pokud nejsou vloženy, vložte baterie s přihlédnutím na správnou pozici "+" a "–" pólů baterií, jak 

je zobrazeno v přihrádce na baterie. 
▪ Nastavte přístroj podle potřeby (datum, čas, předpovídané hodnoty, jazyk přístroje atd.), jak 

popisuje kapitola 3.6. 
 

!POZOR! 
Software WinspiroPRO dodávaný s přístrojem musí být správně nainstalovaný do počítače před 
připojením SPIRODOC k PC. Na konci instalace připojte přístroj k PC a bude „rozpoznán“ nový 
hardware. Poté je možné přístroj používat se softwarem WinspiroPRO. 

 
Uchovejte originální obal! 
V případě, že je potřeba přístroj vrátit, použijte vždy pouze originální obal při vrácení distributorovi 
nebo výrobci. 
V tomto případě postupujte následovně: 
▪ Vraťte kompletní přístroj v originálním obalu a 
▪ Přeprava (plus jakékoliv celní poplatky nebo daně) musí být zaplacena předem. 

 
Adresa výrobce: 
MIR SRL Tel ++ 39 0622754777 
VIA DEL MAGGIOLINO, 125 Fax ++ 39 0622754785 
00155 ŘÍM (ITÁLIE) webové stránky: www.spirometry.com 

E-mail: mir@spirometry.com 
 

Výrobce má politiku neustálého vývoje a zdokonalování, a proto si výrobce vyhrazuje právo měnit a 
aktualizovat informace obsažené v tomto návodu k použití podle potřeby. Jakékoliv návrhy a 
připomínky týkající se tohoto produktu zasílejte dodavateli. Děkujeme Vám. 

 
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené uživatelem přístroje kvůli nedodržení instrukcí 
v tomto návodu a/nebo v důsledku nesprávného použití výrobku. 
Vzhledem k omezení tisku se mohou snímky zobrazené v tomto návodu lišit od displeje přístroje 
a/nebo od ikon klávesnice. 
Kopírování tohoto návodu jako celku nebo jeho částí je přísně zakázáno. 

Federální zákon omezuje prodej tohoto přístroje na objednávku lékaře. 

http://www.spirometry.com/
mailto:mir@spirometry.com
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1. Úvod  

 
1.1 Určené použití 

 

Indikace k použití: Spirometr a pulsní oxymetr SPIRODOC je určen pro použití lékařem nebo pacientem 
podle instrukcí lékaře nebo záchranáře. 
Přístroj je určen k testování funkce plic a lze použít ke: 

 
▪ spirometrickému testování lidí každého věku, kromě kojenců a novorozenců 
▪ oximetrickému testování lidí každého věku 

 
Lze použít při jakémkoli nastavení, kromě přepravy pacienta mimo zdravotnické zařízení. 

 

1.1.1 Kategorie uživatelů 
 

Spirometr SPIRODOC + oxymetr vypočítává řadu parametrů týkajících se lidských respiračních funkcí. 
Lékař předepíše spirometrický test a je zodpovědný za analýzu a vyhodnocení získaných výsledků. 

 

1.1.2 Potřebné schopnosti a zkušenosti 
 

Správné používání přístroje, interpretace výsledků a údržba přístroje vyžaduje kvalifikovaný personál. 
V případě, že přístroj používá pacient sám, musí být nejdříve dostatečně zaškolen lékařem nebo 
vyškoleným záchranářem pod dohledem lékaře. 

 

!POZOR! 
Výrobce nemůže nést odpovědnost za jakékoliv poškození způsobené uživatelem přístroje, pokud 
nedodržuje instrukce a varování uvedená v tomto návodu k použití. 

 

!POZOR! 
Pokud je uživatelem přístroje osoba s narušeným vnímáním, musí být přístroj obsluhován pod 
dohledem a na zodpovědnost opatrovníka této osoby. 

 

!POZOR! 
Když se SPIRODOC používá jako pulsní oxymetr, je určen pro namátkové kontroly, monitorování přes 
noc a/nebo kontinuální monitorování pod dohledem proškoleného zdravotnického personálu. 

 

1.1.3 Provozní prostředí 
 

SPIRODOC je navržen k použití v ordinaci lékaře, v nemocnici nebo přímo pacientem při každodenních 
činnostech k monitorování fyzické kondice. Všechny potřebné informace o správném použití přístroje 
v elektromagnetickém prostředí (podle požadavků Směrnice 60601-1-2) jsou dostupné v Příloze č. 3 
tohoto návodu. 
Při použití doma, v práci, ve škole nebo při sportu, přístroj každý den zaznamenává data a parametry 
funkční respirace po dobu týdnů nebo měsíců a pomáhá pacientovi mít lepší přehled o svém zdraví. 
Postupy pro použití přístroje doma jsou popsány na displeji, který zobrazuje pokyny (zprávy, 
připomínky, atd.) krok za krokem, což umožňuje správně provádět testy a získat správné výsledky, 
které by měl analyzovat lékař. 
Přístroj není určen k použití na operačním sále, v přítomnosti hořlavých kapalin nebo čistících 
prostředků ani v přítomnosti hořlavých anestetických plynů (kyslík nebo dusík). 
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Tento přístroj není navržen k použití ve větrném prostředí, u zdroje tepla nebo chladu, na přímém 
slunečním záření nebo u jiných zdrojů světla nebo energie, v prašném prostředí, písku nebo za 
přítomnosti jiných chemických látek. 
Uživatel a/nebo lékař je zodpovědný za zajištění toho, že je přístroj uložen a používán ve vhodném 
prostředí, viz. specifika popsaná v kapitole 2.7.3 níže. 

 

!POZOR! 
Pokud je přístroj vystaven nevhodným okolním podmínkám, může dojít k poškození přístroje nebo 
nesprávným výsledkům. 

 

1.1.4 Kdo smí nebo musí provést instalaci 
 

Přístroj vyžaduje instalaci kvalifikovaným personálem. Lékař nastaví přístroj předtím, než jej předá 
pacientovi k domácímu použití. 

 

1.1.5 Vliv použití přístroje na pacienta 
 

Spirometrický test by se měl provádět pouze když je pacient v klidu a v dobrém zdravotním stavu a ve 
vhodných testovacích podmínkách. Spirometrický test vyžaduje spolupráci pacienta, protože pacient 
musí provést úplný nucený výdech, aby byly výsledku testu smysluplné. 

 

1.1.6 Omezení pro použití – kontraindikace 
 

Výsledky analýzy spirometrického testu nejsou samy o sobě dostačující ke stanovení správné diagnózy 
klinického stavu pacienta. Je rovněž nutné mít podrobnou klinickou historii pacienta a další výsledky 
testů navržených lékařem. Zhodnocení a interpretaci testu a návrh léčby musí provést lékař. 
Jakékoliv symptomy pacienta je nutné zvážit před provedením spirometrického testu. Uživatel je 
odpovědný za posouzení jak duševního tak i fyzického stavu pacienta tak, aby byl test proveden 
správně a uživatel musí rovněž spolupracovat při jednotlivých provedených testech a při hodnocení 
výsledků testů. 
Spirometrický test vyžaduje plnou spolupráci pacienta. Výsledky závisí na schopnosti osoby 
nadechnout a kompletně vydechnout veškerý vzduch jak nejrychleji je to možné. Pokud není možné 
tyto základní podmínky dodržet, pak nelze výsledky získané během spirometrického testu považovat 
za přesné a z toho důvodu jsou výsledky testu „nepřijatelné“. 
Přijatelnost testu je odpovědností uživatele. Zvláštní pozornost je třeba věnovat testování starších 
osob, dětí a handicapovaných. Přístroj by se neměl nikdy použít, pokud je možné nebo pravděpodobné, 
že by mohla být platnost výsledků ohrožena v důsledku takových vnějších faktorů. 

 

!POZOR! 
Když se SPIRODOC používá jako pulsní oxymetr, má omezené alarmy, z toho důvodu je nutné častěji 
sledovat SpO2 hodnotu a tepovou frekvenci na displeji. 
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1.2 Důležitá bezpečnostní varování 
 

SPIRODOC byl přezkoušen nezávislou laboratoří, která osvědčila shodu přístroje s Evropskou 
bezpečnostní normou EN 601-1 a zaručuje požadavky EMC v rámci limitů stanovených evropskou 
normou EN 60601-1-2. 
SPIRODOC je během výroby průběžně kontrolován, a proto odpovídá stanovené úrovni norem 
bezpečnosti a kvality stanovených Směrnicí Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. 
Po vyjmutí přístroje z obalu zkontrolujte, zda není viditelně poškozen. V případě poškození přístroj 
nepoužívejte a vraťte jej výrobci na opravu. 

 
 

!POZOR! 
Bezpečnost a správné použití přístroje lze zaručit pouze pokud uživatel přístroje respektuje všechna 
příslušná bezpečnostní pravidla a nařízení. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škodu způsobenou 
uživatelem nedodržením těchto instrukcí. 
Přístroj musí být použit pouze a výhradně jako spirometr podle informací poskytnutých výrobcem 
se zvláštním přihlédnutím ke kapitole URČENÉ POUŽITÍ s využitím pouze originálních náhradních dílů 
a příslušenství. Použití neoriginálních dílů, jako jsou senzory průtoku turbíny, nebo jiného 
příslušenství může způsobit chyby v měření a/nebo ohrozit správné fungování přístroje a proto není 
povoleno. 
Přístroj by se neměl používat nad dobu deklarované životnosti. Životnost souvisí s životností vnitřní 
lithiové baterie a za normálních podmínek by to mělo být okolo 10 let. Přístroj průběžně monitoruje 
stav nabití baterie a zprávou informuje uživatele, když je baterie vybitá. Pro výměnu baterie 
kontaktujte servis. 
V případě jakékoliv příhody nebo nehody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání tohoto přístroje, 
je uživatel povinen neprodleně informovat výrobce, tento postup stanovuje článek 9 evropského 
nařízení č. 46/1997, které je přeneseno do směrnice ES č. 93/42. 

 
 

1.2.1 Nebezpečí křížové kontaminace 
 

S přístrojem lze použít dva typy turbín, jedna je na opakované použití a druhá je jednorázová. 
K propojení pacienta a spirometru je nutné použít jednorázový náústek. Aby se předešlo vystavení 
pacienta nebezpečí křížové kontaminace, musí se před každým spirometrickým testem průtokový 
senzor na opakované použití vyčistit a pro každého nového pacienta se musí použít nový náústek. 
Použití antibakteriálního filtru je na uvážení lékaře. Pokud se používá jednorázová turbína, musí se pro 
každého pacienta použít nová. 
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1.2.2 Turbína 
 

!POZOR! 
 

 

 

Jednorázová turbína 
 

Pokud se chystáte provést spirometrický test s jednorázovou turbínou, je 
důležité používat pro každého nového pacienta novou turbínu. Technické 
vlastnosti, přesnost a hygienu jednorázových turbín lze zaručit pouze pokud 
jsou před použitím uchovány v původním uzavřeném obalu. Jednorázové 
turbíny jsou vyrobeny z plastu a při jejich likvidaci by se měly dodržovat 
místní platné předpisy a normy. 

 

Turbína na opakované použití 

Správné fungování turbíny na opakované použití lze zaručit pouze v případě, 
že je vyčištěna správným způsobem a nejsou v ní cizí předměty, které by 
mohly změnit její pohyb. Pokud by turbína nebyla vyčištěna správným 
způsobem, mohlo by dojít ke křížové kontaminaci z jednoho pacienta na 
druhého. Pravidelné čištění by se mělo provádět i pokud je přístroj pro 
osobní použití a bude jej používat pouze jeden pacient. Čištění turbíny by se 
mělo provádět podle instrukcí uvedených v návodu k použití. 

 
Následující informace se týkají obou modelů turbíny. 
Turbína se nikdy nesmí držet pod proudem vody nebo vzduchu a nikdy nesmí přijít do styku 
s kapalinami s vysokou teplotou. 
Aby se předešlo nesprávnému fungování a případnému poškození nedovolte, aby do turbíny vnikl 
prach nebo cizí tělesa. Přítomnost všech nečistot, jako jsou vlasy, sliny, nitě atd. v těle turbíny, může 
vážně ohrozit přesnost měření. 

 

1.2.3 Náústek 
 

Všechny jednorázové náústky přiložené k přístroji jsou dodávané pouze jako vodítko pro správný typ a 
rozměr náústku potřebného pro tento přístroj, jsou čisté ale nesterilní. Pro koupi vhodného náústku, 
buď z papíru nebo z plastu, ale vždy jednorázového, doporučujeme kontaktovat místního dodavatele 
spirometrů. 

 

!POZOR! 
Použijte bio-kompatibilní náústek, aby se předešlo jakýmkoli problémům pro pacienta; nevhodné 
materiály mohou způsobit špatné fungování přístroje a z toho důvodu by mohly být výsledky testu 
nesprávné. 

 

Za obstarání správného typu náústku pro přístroj je odpovědný uživatel. Požadované náústky jsou 
standardního typu s vnějším průměrem 30 mm, jsou běžně používané a obvykle je lze snadno vyrobit. 

 
Aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí způsobenou likvidací použitých náústků, musí 
uživatel dodržovat všechny příslušné místní předpisy. 
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1.2.4 Oxymetrický senzor 
 

Oxymetrické senzory, které lze použít s přístrojem SPIRODOC, jsou následující: 
 

VÝROBCE KÓD VÝROBCE POPIS 

BCI 1300 Senzor pro dospělé (jednorázový) 

BCI 3026 Ovinovací senzor pro kojence 

BCI 3043 Univerzální Y senzor 

BCI 3078 Ušní senzor 
BCI 3178 Pediatrický prstový senzor, na opak. použití 

BCI 3444 Senzor pro dospělé, na opak. použ. (Comfort Clip) 

BCI 3044 Prstový senzor pro dospělé, na opak. použití 

 

Aby byly tyto senzory správně zapojeny do přístroje, vyžadují použití prodlužovacího kabelu kód 
919200. Jsou k dispozici dvě délky kabelů: 

 
Cod. 919200 délka 1,5 m 
Cod. 919210_INV délka 0,5 m 

 
Dlouhodobé použití a/nebo stav pacienta vyžadují pravidelnou změnu místa měření. Minimálně každé 
4 hodiny změňte místo měření a zkontrolujte neporušenost kůže, krevní oběh a správné umístění. 

 

!POZOR! 
Nesprávně aplikovaný senzor nebo poškozené kabely mohou způsobit nepřesné měření. Použití 
poškozeného senzoru může způsobit nepřesné měření, může mít za následek zranění nebo smrt 
pacienta. Před použitím každý senzor prohlédněte. 

 

Pokud se zdá být senzor poškozený, nepoužívejte jej. Použijte jiný senzor nebo kontaktujte 
autorizované servisní centrum. 
Používejte dodané MIR senzory, nebo speciálně určené pro použití se SPIRODOC. Použití senzorů, 
které nejsou určeny k použití se SPIRODOC, může způsobit nepřesné měření. 

 
Oxymetrická měření mohou být nepřesná v případě silného okolního světla. Pokud je to nezbytné, 
zakryjte oblast senzoru (například chirurgickou rouškou). 

 

!POZOR! 
Barviva přítomná v krevním řečišti, jako je metylenová modř, indokyaninová zeleň, indigokarmín, 
patent blue V (PBV) a fluorescein mohou nepříznivě ovlivnit přesnost oxymetrického měření. 

 
Jakékoli okolnosti, které omezují průtok krve, jako je použití manžety k měření krevního tlaku nebo 
zařízení pro systémovou vaskulární rezistenci, mohou způsobit nemožnost určení přesné tepové 
frekvence a měření SpO2. 

 
Výrazné hladiny dysfunkčních hemoglobinů,  jako je karboxyhemoglobin nebo  methemoglobin, 
mohou nepříznivě ovlivnit přesnost oxymetrického měření. 

 

Když jsou dva nebo více senzorů umístěny blízko sebe, může dojít k optickému přeslechu. Optický 
přeslech může nepříznivě ovlivnit přesnost oxymetrického měření. Riziko lze eliminovat překrytím 
každého místa měření neprůsvitným materiálem. Překážky a nečistota na vyzařovací straně senzoru 
a/nebo detektoru mohou způsobit selhání senzoru nebo nepřesná měření. Ujistěte se, že na senzoru 
nejsou žádné překážky a že je čistý. 
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Autoklávování, sterilizace etylenoxidem může způsobit poškození senzoru. Nepokoušejte se senzor 
sterilizovat. 

 
Před čištění nebo dezinfekcí senzor odpojte od SPIRODOC, aby se předešlo poškození senzoru nebo 
přístroje a ohrožení bezpečnosti uživatele. 

 
 

1.2.5 Přístroj 
 

!POZOR! 
Údržba popsaná v tomto návodu musí být kompletně a přesně provedena. Pokud tyto pokyny 
nedodržíte, může dojít k chybě měření a/nebo nesprávnému výkladu testu. 

 
Jakékoliv změny, úpravy, opravy nebo rekonfigurace musí provádět výrobce nebo osoba pověřená 
výrobcem. Nikdy se nepokoušejte provést opravu sami. Nastavení upravitelných parametrů by měl 
provádět pouze kvalifikovaný personál. Nicméně nesprávné nastavení parametrů pacienta neohrozí. 
Správné fungování přístroje mohou narušovat vysokofrekvenční emise z „elektronických“ přístrojů. 
Pokud jsou ve stejné místnosti provozována vysokofrekvenční zařízení jako je televize, rádio, mobilní 
telefon atd., je třeba dodržovat určenou minimální vzdálenost (několik metrů). 
Přístroj může udávat nepřesné hodnoty pokud se provozuje v přítomnosti silných 
elektromagnetických zdrojů, jako jsou elektrochirurgická zařízení nebo v přítomnosti zařízení 
počítačové tomografie (CT). 

 

Nepoužívejte přístroj v přítomnosti magnetické rezonance (MRI). MRI může způsobit indukovaný 
proud oxymetrickému senzoru a způsobit zranění pacienta. 

 
Pokud PC a/nebo tiskárna připojená k přístroji SPIRODOC přijde do kontaktu s oblastí obsahující 
pacientská data, je nezbytné dodržet směrnici EN 60601-1, ref. směrnice EN 60601-1-1. 

 
Na recyklaci přístroje SPIRODOC, příslušenství, veškerého plastového spotřebního materiálu 
(náústky) a stejně tak baterie používejte pouze vhodné nádoby nebo vraťte všechny díly prodejci 
nebo předejte recyklačnímu centru. Musí být dodrženy všechny platné místní předpisy. 

 

Pokud nedodržíte některé z těchto pravidel, výrobce odmítá odpovědnost za jakékoli přímé nebo 
nepřímé škody, jakkoli způsobené. Používejte pouze baterie typu uvedeného v kapitole Technické 
specifikace. Pokud přístroj delší dobu (několik měsíců) nepoužíváte, vyjměte baterie. 

 
Přístroj lze napájet přes PC pomocí USB kabelu. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a osob 
s mentálním postižením. 

 
1.3 Upozornění pro lithium-iontovou baterii 

 

Přístroj je napájen dobíjecí lithium-iontovou baterií s napětím 3,7 V. 
Pro správné použití baterie si pozorně přečtěte upozornění níže 

 

!POZOR! 
Používejte pouze baterie dodávané MIR. 

 
Nesprávné použití baterie může způsobit únik kyseliny, přehřátí, kouř, výbuch a/ nebo požár. 
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V důsledku toho může dojít k poškození baterie nebo poklesu celkového výkonu. Bezpečnostní 
senzor interní baterie může být také poškozen jakoukoliv z výše uvedených událostí. Kromě toho 
může být ohrožen uživatel přístroje a také může dojít k poškození dalších přístrojů v blízkosti. 

Přečtěte si pozorně následující pokyny. 

VÝSTRAHA 

Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Baterie je vybavena vnitřním bezpečnostním senzorem, 
pokud je s ním manipulováno, může dojít k úniku kyseliny, kouři, přehřátí, výbuchu a/nebo požáru. 

 
Nezkratujte kladný (+) a záporný (-) pól kovovými předměty. 
Nenoste baterie v kapse nebo v tašce s jinými kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky 
na vlasy, mince nebo šrouby. 
Neskladujte baterii v blízkosti takových předmětů. 

 
Nezahřívejte ani nevhazujte baterii do ohně. 
Nepoužívejte ani neskladujte baterie v blízkosti ohně nebo ve vozidle, kde může teplota dosáhnout 
60 ° C nebo více. 

 
Neponořujte baterii do vody nebo slané vody, a nenechávejte ji mokrou. 
Takové akce mohou poškodit bezpečnostní senzor vnitřní baterie, a dojde k tomu, že se baterie 
bude nabíjet při vyšším napětí, což vyvolá abnormální chemické reakce, které vedou k úniku 
kyseliny, přehřátí, kouři, výbuchu a/nebo požáru. 

 
Nenabíjejte baterie v blízkosti ohně nebo v extrémně teplém prostředí. Vysoká teplota může 
aktivovat bezpečnostní senzor vnitřní baterie a bránit nabití. Vysoká teplota může také poškodit 
bezpečnostní senzor vnitřní baterie, způsobit extrémně vysokou proudovou vlnu, a v důsledku 
toho abnormální chemické reakce v baterii vedoucí k úniku elektrolytu, přehřátí, kouři, výbuchu 
a/nebo požáru. 

 
Používejte pouze nabíječku baterií dodanou MIR k nabíjení baterie. Nabíjení nevhodnou 
nabíječkou v nepřizpůsobivých podmínkách může způsobit, že dojde k nadměrnému nabití baterie 
nebo je dobíjecí proud extrémně vysoký a způsobí abnormální chemické reakce v baterii vedoucí k 
úniku elektrolytu, přehřátí, kouři, výbuchu a/nebo požáru. 

 
Nepropichujte baterie ostrými předměty, jako je hřebík. 

 
Netlučte do baterie kladivem, nestoupejte na ni, neházejte s ní ani nezpůsobujte prudký náraz. 
Poškozená nebo deformovaná baterie může způsobit interní zkrat vedoucí k úniku elektrolytu, 
přehřátí, kouři, výbuchu a/nebo požáru. 

 
Nepoužívejte silně poškrábané nebo zdeformované baterie, může dojít k úniku kyseliny, kouři, 
přehřátí, výbuchu a/nebo požáru. 

 
Neletujte přímo na baterie. 

 
Neinstalujte baterie dovnitř přístroje s póly + a - obráceně. 
Pokud se baterie vodiče nedají snadno připojit k nabíječce nebo k přístroji nepoužívejte přílišnou 
sílu. Zkontrolujte, že vodiče jsou správně připojeny. Pokud jsou vodiče obráceně, může opačné 
připojení polarity způsobit únik kyseliny, přehřátí, kouř, výbuch a/ nebo požár. 
Nepřipojujte vodiče baterie do elektrické zásuvky nebo zapalovače v automobilu. Vysoké napětí 
může způsobit únik kyseliny, přehřátí, kouř, výbuch a/ nebo požár. 



12 
 

Nepoužívejte baterie pro žádný jiný účel, než je uvedeno, jeho funkce může být ohrožena, a jeho 
životnost snížena. 
Pokud se kyselina z baterie dostane nedopatřením do očí, nemněte je, umyjte oči proudem čisté 
vody a vyhledejte ihned lékaře. 

 

!POZOR! 
Nenabíjejte baterii delší dobu než uvedenou průměrnou dobu nabíjení. 

 
Neumisťujte baterii do mikrovlnné trouby nebo tlakové nádoby. Rychlé přehřátí nebo ztráta 
ochrany mohou způsobit únik kyseliny, přehřátí, kouř, výbuch a/ nebo požár. 

 

Pokud je baterie během používání, nabíjení nebo skladování abnormálně horká, zapáchá, mění 
barvu, deformuje se nebo zaznamenáte jiné abnormality, okamžitě ji vyjměte z přístroje nebo 
nabíječky baterií a přestaňte používat , každá z těchto událostí může způsobit únik kyseliny, 
přehřátí, kouř, výbuch a/ nebo požár. 

 
Poznámky 
Baterie obsahuje vnitřní bezpečnostní ochranu. Nepoužívejte baterii v místech, kde je vyšší statická 
elektřina, než jaká je deklarována výrobcem. 

 
Pokud přijde kyselina z baterie do styku s pokožkou nebo oděvem, okamžitě omyjte tekoucí vodou, 
aby se zabránilo popálení kůže. 

 
Uchovávejte baterii mimo dosah dětí, aby se zabránilo jakémukoli náhodnému spolknutí. 
Pokud dítě používá baterii, dospělý musí dítěti vysvětlit správné používání. 

 
Před použitím baterie věnujte pozornost všem doporučením v návodu. 
Přečtěte si pečlivě návod, abyste baterii uměli správně vložit a vyjmout z přístroje. 
Před nabíjením baterie si pečlivě přečtěte návod. 

 

Baterie má danou životnost. Pokud se doba, po kterou je baterie schopná napájet přístroj, zkracuje, 
je životnost baterie u konce. Vyměňte baterii za novou podle doporučení výrobce. 
Vyjměte baterii, pokud její životnost skončila. 
Pokud vyjmete baterii z přístroje, zajistěte, aby (+) a (-) vodiče byly izolovány elektrickou páskou, 
baterii správně zlikvidujte, dodržujte při tom místní předpisy nebo předejte baterie do recyklačního 
centra. 

 
Před skladováním nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii z přístroje a uložte 
na místo s  vlhkostí a teplotou v doporučeném rozsahu. 
Pokud jsou vodiče baterie špinavé, očistěte je před použitím suchým hadříkem. 

 

Baterie se může nabíjet při teplotě mezi 0 ° C a asi 40 ° C 
Baterie se může používat při teplotě mezi -20 ° C a asi 60 ° C. 
Baterie se může skladovat při teplotě mezi -20 ° C a asi 60 ° C. 
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1.4 Nepředvídané chyby 
 

Pokud jsou data v interní paměti poškozená, při zapnutí přístroje se objeví následující zpráva: 
 

Error on RAM memory 
 

V tomto případě přístroj vypněte a kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce. 

 
1.5 Štítky a symboly 

 

1.5.1 Identifikační štítek 
 

Štítek ukazuje: 
▪ Výrobní číslo přístroje 
▪ Název výrobku 
▪ Jméno a adresa výrobce 
▪ Symbol elektrické bezpečnosti 
▪ CE značka ve shodě se Směrnicí 93/42/EHS 
▪ WEEE symbol pro likvidaci 

 

1.5.2 CE značka pro zdravotnické prostředky 
 

 
Tento výrobek je certifikován v souladu s požadavky třídy II Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických 
prostředcích. 

 

1.5.3 Symbol elektrické bezpečnosti 

 
 

V souladu s normou IEC 60601-1 je tento výrobek a jeho součásti typem BF, a jsou chráněny proti 
nebezpečí přímého a nepřímého kontaktu s elektrickým proudem. 

 
 

1.5.4 Symbol pro USB sériový port 
 

 

Pro připojení ostatních zařízení jako je PC. 
Používejte pouze sériový kabel dodaný výrobcem a dodržujte bezpečnostní nařízení IEC 60601-1-1. 

 

1.5.5 Symbol pro SpO2 port pro oxymetrii 
 

SpO2 
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1.5.7 Symbol pro likvidaci 

 
 

Evropská směrnice 2002/96/EHS stanovuje požadavky na likvidaci elektronických zařízení; na konci 
životnosti se nesmí toto zařízení vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem, protože obsahuje 
materiály, které by mohly poškodit životní prostředí a/nebo představovat zdravotní riziko. Místo toho 
musí být předáno oprávněnému sběrnému centru, kde pak bude správně zlikvidováno. 
Alternativou je vrácení přístroje bezplatně prodejci nebo distributorovi, pokud zakoupíte nový přístroj 
stejného typu. Vzhledem k použitým materiálům při výrobě přístroje by mohla nedbalá likvidace 
poškodit životní prostředí a/nebo zdraví. 
Nedodržení těchto pravidel může vést k trestnímu stíhání. 

 

1.5.7 FDA a FCC varování 
 

SPIRODOC vyhovuje Části 15 FCC Pravidel. Správný provoz je předmětem následujících podmínek: 
(1) tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé interference 
(2) tento přístroj musí akceptovat jakékoli obdržené interference, včetně interference, která může 

způsobit nežádoucí provoz 
 

Jakékoli úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele 
užívat přístroj. 
POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a shledán ve shodě s limity pro digitální přístroj Třídy B, na 
základě Části 15 FCC Pravidel. Tyto limity jsou navrženy, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení v obytných místnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit 
škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde 
k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a 
vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více 
z následujících opatření: 

 
▪ Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu 
▪ Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem 
▪ Připojit zařízení na jiný okruh, než je připojen přijímač 
▪ Konzultace s dodavatelem nebo zkušeným radio/TV technikem 

 
Štítky a symboly jsou zobrazeny na přístroji, jak ukazují následující 
obrázky: 

 
 

 
1.5.8 Symbol senzitivity elektrostatického výboje(ESD) 

 

 

Symbol (ESD) vyžadovaný mezinárodní normou EN 60601-1-2 se používá v blízkosti kteréhokoliv 
konektoru, u kterého nedošlo k testování elektrostatického výboje. 
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1.6 Popis přístroje 
 

SPIRODOC je kapesní spirometr s volitelným modulem pulsní oxymetrie. Lze jej použít samostatně, 
nebo může být připojen k PC nebo tiskárně pomocí různých dostupných způsobů: USB, Bluetooth. 

 

 
SPIRODOC je speciálně navržen pro měření řady respiračních parametrů a k monitorování saturace 
krve kyslíkem a tepové frekvence. Kontrola kvality měřených parametrů je prováděna interně, přístroj 
má vnitřní paměť postačující na 10.000 spirometrických testů nebo 300 hodin oxymetrického 
monitorování. 

 

SPIRODOC je výkonný a kompaktní měřící přístroj, určený k použití respiračními specialisty nebo 
proškolenými všeobecnými lékaři. Spirometr vypočítává až 30 parametrů funkční respirace pro 
farmakodynamické vlivy, tj. porovnání dat po podání léku (PRE/POST) pro test bronchodilatoru nebo 
pro test průdušek. Porovnání dat se provádí mezi POST (po léku) a PRE (před podáním léku). 

 
Průtokový a objemový měřící senzor je digitální turbína, jejíž funkce je založena na přerušovaném 
infračerveném principu. Tento princip zaručuje přesnost a reprodukovatelnost měření bez nutnosti 
pravidelné kalibrace. 

 

Hlavní rysy tohoto druhu senzoru jsou popsány níže: 
▪ Přesné měření dokonce i při nízkém průtoku (konec výdechu) 
▪ Nemá na něj vliv vlhkost ani hustota plynu 
▪ Odolný vůči nárazu, nerozbitný 
▪ Levná výměna 

 
Turbínový průtokový měřící senzor je dostupný ve verzi na opakované použití a jednorázové. 

 

Na opakované použití Jednorázová 
 

Je nutné dodržovat následující opatření, aby se zajistilo, že vlastnosti turbíny zůstanou v průběhu času 
nezměněné: 

 

▪ pro jednorázovou turbínu: musí být vždy mezi dvěma pacienty vyměněna za novou. 
▪ pro turbínu na opakované použití: pro zajištění maximální hygieny a bezpečnosti pro pacienta, 

vždy turbínu mezi dvěma pacienty vyčistěte. 
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Pro správnou interpretaci spirometrického testu musí být naměřené hodnoty porovnány buď 
s takzvanými    normálními     nebo     předpokládanými     hodnotami,     které     se     vypočítávají 
z antropometrických údajů pacienta nebo alternativně z nejlepších osobních hodnot z klinické historie 
pacienta. Nejlepší osobní hodnoty se mohou značně lišit od předpokládaných hodnot, které jsou 
převzaty od „zdravých“ jedinců. 

 
SPIRODOC lze připojit k PC (nebo jinému počítačovému systému) pro konfiguraci systému. Všechny 
výsledky spirometrických testů plus související informace o pacientovi uložené v přístroji lze přenést 
z přístroje do PC a poté prohlížet na PC (Průtok/objem, křivky, spirometrické parametry, plus volitelné 
oxymetrické parametry). 
Připojení k winspiroPRO lze navázat přes USB port. 

 
SPIRODOC je schopen provést FVC , VC & IVC, MVV a dýchací testy a vypočítává index přijatelnosti 
testu (kontrola kvality) a reprodukovatelnost provedených spirometrických testů. Automatická 
interpretace testu se řídí podle 11 posledních stupňů klasifikace ATS (Americal Thoracic Society). Každý 
test lze provést opakovaně dle potřeby. K prohlédnutí jsou k dispozici vždy nejlepší parametry. 
Normální (předpokládané) hodnoty lze vybrat z několika sad. Například v rámci Evropské unie používá 
většina lékařů předpokládané hodnoty ERS (European Respiratory Society). 

 
Funkce oxymetrie 
Oxymetrický senzor má dvě světlo vyzařující diody (LED), jedna vyzařuje viditelné spektrum a druhá 
infračervené. Obě světla poté prochází přes prst a jsou „čteny“ přijímačem. Jak tato světla prochází 
přes prst, část světla je absorbována krví a jemnou tkání podle koncentrace hemoglobinu. Množství 
absorbovaného světla, při každé frekvenci, závisí na stupni okysličení hemoglobinu v jemné tkáni. 
Princip měření zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost, bez nutnosti pravidelné kalibrace. 
Oxymetrický senzor lze dezinfikovat isopropylalkoholem. 

 

 

1.7 Technické údaje 
 

Kompletní popis hlavních vlastností přístroje a turbíny měřící průtok a objem a oxymetrického senzoru 
je následující: 

 
1.7.1 Vlastnosti spirometru 

 
Měřené parametry: 

 

SYMBOL POPIS JEDNOTKY 

*FVC Nejlepší FVC L 

*FEV1 Nejlepší FEV1 L 

*PEF Nejlepší PEF L/s 

FVC Vitální kapacita L 

FEV1 Objem vydechnutí v 1. vteřině testu L 

FEV1/FVC FEV1/FVC x 100 % 

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

PEF Vrchol vydechovaného průtoku L/s 

FEF2575 Průměr průtoku mezi 25% a 75% FVC L/s 

FEF25 Průtok výdechu při 25% FVC L/s 
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FEF50 Průtok výdechu při 50% FVC L/s 

FEF75 Průtok výdechu při 75% FVC L/s 

FEV3 Vydechnutý objem během počátečních 3 vteřin testu L 

FEV3/FVC FEV3/FVC x 100 % 

FEV6 Vydechnutý objem během počátečních 6 vteřin testu L 

FEV6% FEV1/FEV6 x 100 % 

FET Doba výdechu s 

Evol Extrapolovaný objem ml 

FlVC Objem nádechu L 

FlV1 Nadechnutý objem během 1. vteřiny testu L 

FlV1/FIVC FIV 1% % 

PIF Vrchol vdechovaného průtoku L/s 

MVVcal Maximální spontánní ventilace vypočítaná na FEV1 L/s 

VC Pomalá vitální kapacita (výdech) L 

EVC Pomalá expirační vitální kapacita L 

IVC Pomalá inspirační vitální kapacita L 

IC Inspirační kapacita (max mezi EVC a IVC) – ERV L 

ERV Expirační rezervní objem L 

TV Aktuální objem L 

VE Ventilace za minutu, v klidu L/min 

RR Respirační frekvence Dechy/min 

tl Průměrný čas nádechu, v klidu s 

tE Průměrný čas výdechu, v klidu s 

Tv/tl Průměrný průtok nádechu, klidu L/min 

tl/Ttot tE/(tl+tE) \ 

MVV Maximální spontánní ventilace L/min 

ELA Odhadované stáří plic rok 

*= nejlepší hodnoty 
 

Systém měření průtoku/objemu Obousměrná digitální turbína 

Teplotní čidlo Polovodič (0 – 45 °C) 

Princip měření Infračervené přerušení 

Rozsah objemu 10 l 

Rozsah průtoku ± 16 l/s 

Přesnost objemu ± 3% nebo 50 ml 

Přesnost průtoku ± 5% nebo 200 ml/s 

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

 

1.7.2 Vlastnosti oxymetru 
Definice: 

 

Příhoda desaturace 

 
Celková variace tepové 
frekvence 

Příhody desaturace pokles SpO2 ≥ 4% během omezené periody 8 – 40 
vteřin a následný vzrůst ≥ 2% během celkové periody 150 vteřin. 

Vzrůst tepové frekvence ≥ 10 tepů/min během omezené periody 8 – 40 
vteřin a následný pokles ≥ 8 tepů/min během celkové periody 150 vteřin. 
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Parametry měření během oxymetrie: 
 

SYMBOL POPIS JEDNOTKY 

%SPO2 min Minimální SpO2 během periody analýzy % 

%SPO2 max Maximální SpO2 během periody analýzy % 

BPM min Minimální tepová frekvence během periody analýzy Tepy/min 

BPM max Maximální tepová frekvence během periody 
analýzy 

Tepy/min 

%SPO2 mean Průměr SpO2 % 

BPM mean Průměr tepové frekvence Tepy/min 

T Total Celková doba testování hh:mm:ss 

T Analysis Celková doba měření hh:mm:ss 

T < 90% Uplynulý čas s SpO2 < 90% % hh:mm:ss 

T < 89% Uplynulý čas s SpO2 < 89% % hh:mm:ss 

T < 88% Uplynulý čas s SpO2 < 88% % hh:mm:ss 

T < 87% Uplynulý čas s SpO2 < 87% % hh:mm:ss 

Ev%SPO2<89 Pokles SpO2 pod 89% po dobu minimálně 20 vteřin / 

∆ Index Index fluktuace SpO2 vypočítaný během intervalu 
12 vteřin 

/ 

T < 40 BPM Uplynulý čas s tepovou frekvencí < 40 tepů/min % hh:mm:ss 

T > 120 BPM Uplynulý čas s tepovou frekvencí > 120 tepů/min % hh:mm:ss 

Ev < 40 BPM Příhody bradykardie během počáteční periody 
analýzy 

/ 

Ev > 120 BPM Příhody tachykardie během počáteční periody 
analýzy 

/ 

%SPO2 start Hodnota SpO2 počáteční fáze před chůzí % 

%SPO2 end SpO2 po chůzi % 

BPM end Tepová frekvence po chůzi Tepy/min 

%SPO2 Base SpO2 před chůzí % 

BPM start Tepová frekvence před chůzí Tepy/min 

T Baseline Délka základní fáze hh:mm:ss 

T Walking Délka chůze hh:mm:ss 

T Recovery Délka fáze zotavení hh:mm:ss 

Distance Vzdálenost m 

T2%Δ SPO2 Uplynulý čas během testu chůze s SpO2 < 2% 
s přihlédnutím k základní lince SpO2 

hh:mm:ss 

T4%Δ SPO2 Uplynulý čas během testu chůze s SpO2 < 4% 
s přihlédnutím k základní lince SpO2 

hh:mm:ss 

Predicted Předvídaná standardní vzdálenost m 

Predicted min Předvídaná minimální vzdálenost m 

% Predicted % ušlé vzdálenosti s přihlédnutím k předvídané 
standardní vzdálenosti 

% 
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%Predicted min % ušlé vzdálenosti s přihlédnutím k předvídané 
minimální vzdálenosti 

% 

SYMBOL POPIS JEDNOTKY 

AUC/Distance* Oblast pod základní linkou SpO2 ku pokryté 
vzdálenosti. 

/ 

Dyspnea Base Stupeň dušnosti před chůzí Borg 

Dyspnea End Stupeň dušnosti po chůzi Borg 

Dyspnea CHG Změny stupně dušnosti během chůze / 

Fatigue Base Úroveň únavy před chůzí Borg 

Fatigue End Úroveň únavy po chůzi Borg 

Fatigue CHG Změny úrovně únavy během chůze / 

Diastolic Base Počáteční diastolická hodnota mmHg 

Systolic Base Počáteční systolická hodnota mmHg 

Diastolic Fine Konečná diastolická hodnota mmHg 

Systolic Fine Konečná systolická hodnota mmHg 

Steps Odhad kroků pacienta v průběhu testu / 

VMU** Počet pohybů pacienta během testu / 

O2-GAP*** Odhad procenta kyslíku podaného pacientovi % 

O2 Procento kyslíku podaného pacientovi před testem l/min-% 

SPO2 Base Základní hodnota SpO2 pro testy SpO2 a ODI % 

BPM Base Základní hodnota BPM pro testy SpO2 a ODI Tepy/min 

ODI Příhody desaturace za hodinu analýzy 1/h 

Mean Dur. Desat. Průměrné trvání příhod desaturace s 

Tot Desaturat. Celkový počet příhod desaturace během celkové 
doby analýzy 

/ 

Longest Desat. Nejdelší trvání příhody desaturace s 

Desatur. Peak Vrchol desaturace % 

BPM Index Variace tepové frekvence za hodinu analýzy / 

Mean Drop Průměrný pokles SpO2 s přihlédnutím k základní 
lince během příhod desaturace 

s 

Max Drop Maximální pokles SpO2 s přihlédnutím k základní 
lince během příhod desaturace 

s 

BPM Variation Variace tepové frekvence za celkovou dobu analýzy / 

NOD 4% Počet příhod s SpO2 < 4% s přihlédnutím k základní 
lince SpO2 pro kontinuální periody nad 5 minut 

/ 

NOD 89% Počet příhod s SpO2 < 89% s přihlédnutím 
k základní lince SpO2 pro kontinuální periody nad 5 
minut 

 
/ 

NOD 90% Počet příhod s SpO2 < 90% s přihlédnutím 
k základní lince SpO2 pro kontinuální periody nad 5 
minut 

 
/ 

t.NOD 4% Uplynulý čas s SpO2 < 4% s přihlédnutím k základní 
lince SpO2 pro kontinuální periody nad 5 minut 

hh:mm:ss 

t.NOD 89% Uplynulý čas s SpO2 < 89% s přihlédnutím k základní 
lince SpO2 pro kontinuální periody nad 5 minut 

hh:mm:ss 



20 
 

t.NOD 90% Uplynulý čas s SpO2 < 90% s přihlédnutím k základní 
lince SpO2 pro kontinuální periody nad 5 minut 

hh:mm:ss 

 

* Následuje popis metody výpočtu oblasti pod základní linku křivky SpO2: 

 
** “Index pohybu”. Parametr vyjadřuje VMU a používá se pro stanovení množství pohybu pacienta 
během oxymetrického testování. 
*** O2 GAP index odhaduje procento kyslíku podaného pacientovi pomocí (6MWT). Další informace 
naleznete v publikaci: “The six minute walk test (6MWT) can predict O2 flows required to prevent 
exercise-induced O2 desaturation”; Autoři: G. Pezzuto, L. Calzetta, MC. Basili, MA. Porretta, L. Senis, P. 
Rogliani, M. Cazzola, C. Saltini, University of Roma "Tor Vergata” Italy, ERS (European Respiratoty 
Society Congress), Barcelona - Spain: 21 September 2010 

 

Následující tabulka obsahuje všechny symboly používané pro parametry v servisním menu pod 
položkou “Set parameters” popisující, který test s ním souvisí a jestli je volitelný: 

 

SYMBOL SYMBOL V MENU „NASTAVENÍ PARAMETRŮ TEST VOLITELNĚ 

%SPO2 min / všechny ne 

%SPO2 max / všechny ne 

BPM min / všechny ne 

BPM max / všechny ne 

%SPO2 mean / všechny ne 

BPM mean / všechny ne 

T Total / všechny ne 

T Analysis / všechny ne 

T < 90% T < 90% všechny ano 

T < 89% T < 89% všechny ano 

T < 88% T < 88% všechny ano 

T < 87% T < 87% všechny ano 

Ev%SPO2<89 Ev%SPO2<89 všechny ano 

∆ Index ∆ INDEX všechny ano 

T < 40 BPM t < 40 BPM všechny ano 

T > 120 BPM t > 120 BPM všechny ano 

Ev < 40 BPM Ev < 40 BPM všechny ano 

Ev > 120 BPM Ev > 120 BPM všechny ano 

%SPO2 start / 6MWT ne 

%SPO2 end / 6MWT ne 
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BPM end / 6MWT ne 

%SPO2 Base / 6MWT ne 

BPM start / 6MWT ne 

SYMBOL SYMBOL V MENU „NASTAVENÍ PARAMETRŮ TEST VOLITELNĚ 

T Baseline / 6MWT ne 

T Walking / 6MWT ne 

T Recovery / 6MWT ne 

Distance / 6MWT ne 

T2%Δ SPO2 T2%∆ SpO2 6MWT ano 

T4%Δ SPO2 T4%∆SpO2 6MWT ano 

Predicted PREDICTED 6MWT ano 

Predicted min PRED.MIN 6MWT ano 

% Predicted %PREDICT. 6MWT ano 

%Predicted min %PRED.MIN 6MWT ano 

AUC/Distance* AUC/DIST. 6MWT ano 

Dyspnea Base BASE DYSP 6MWT ano 

Dyspnea End END DYSP 6MWT ano 

Dyspnea CHG CHG DYSPN 6MWT ano 

Fatigue Base BASE FATIG 6MWT ano 

Fatigue End END FATIG 6MWT ano 

Fatigue CHG CHG FATIG 6MWT ano 

Diastolic Base BASE DIAST. 6MWT ano 

Systolic Base BASE SYST. 6MWT ano 

Diastolic Fine END DIAST. 6MWT ano 

Systolic Fine END SYST. 6MWT ano 

Steps STEPS 6MWT ano 

VMU** VMU 6MWT ano 

O2-GAP*** O2 GAP 6MWT ano 

O2 O2 6MWT ano 

SPO2 Base / ODI ano 

BPM Base / ODI ano 

ODI ODI ODI ano 

Mean Dur. Desat. TOT DESAT ODI ano 

Tot Desaturat. LONG.DURAT ODI ano 

Longest Desat. DES.PEAK ODI ano 

Desatur. Peak BPM INDEX ODI ano 

BPM Index MEAN DESAT ODI ano 

Mean Drop MEAN DROP ODI ano 

Max Drop MAX DROP ODI ano 

BPM Variation BPM VAR. ODI ano 

NOD 4% NOD4% ODI ano 

NOD 89% NOD89% ODI ano 

NOD 90% NOD90% ODI ano 
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t.NOD 4% t.NOD4% ODI ano 

t.NOD 89% t.NOD89% ODI ano 

t.NOD 90% t.NOD90% ODI ano 
 

Parametry vyžadované pro analýzu 6-minutového testu za chůze 
 

SYMBOL POPIS JEDNOTKY 

Dušnost zákl. linka Stupeň dušnosti před chůzí Borg 

Dušnost Konec Stupeň dušnosti po chůzi Borg 

Únava zákl. linka Úroveň únavy před chůzí Borg 

Únava Konec Úroveň únavy po chůzi Borg 

Diastolic. zákl. linka Počáteční diastolická hodnota mmHg 

Systolic. zákl. linka Počáteční systolická hodnota mmHg 

Diastolic. konec Konečná diastolická hodnota mmHg 

Systolic. konec Konečná systolická hodnota mmHg 

O2 Procento kyslíku podaného pacientovi před testem l/min-% 

Nachozeno Ušlá vzdálenost během chůze m 

 
Metoda měření: Absorbce červeného a infračerveného světla 
Rozsah měření %SpO2: 0 – 99% (odstupňováno po 1%) 
SpO2 rozlišení: 1% 
%SpO2 přesnost: ±2% mezi 70 – 100% SpO2 

Průměrný počet úderů srdce pro kalkulaci %SpO2: 8 úderů 

Rozsah měření srdečního pulsu: 
20 – 300 tepů/min (odstupňováno po 
1 tepu/min) 

Rozlišení srdečního pulsu: 1 tep/min 

Přesnost srdečního pulsu: ±2 tepy/min nebo 2% podle toho, co je větší 

Průměrný interval pro kalkulaci srdečního pulsu: 8 vteřin 

Indikace kvality signálu: 0 – 8 dílů na displeji 

 

Zvukové signály: 
▪ „Píp“ podle frekvence srdečního pulsu. 
▪ Souvislý zvukový signál v případě překročení úrovně alarmu %SpO2 nebo srdečního pulsu. 
▪ Souvislý zvukový signál během oxymetrického měření v případě slabé baterie. 
▪ Pokud není prst pacienta správně vložen nebo není konektor správně zapojen, ozve se 

přerušovaný zvukový signál po 10 vteřin. 
▪ Pokud byl test přerušen z důvodu slabé baterie, bude při opětovném zapnutí přístroje znít po 10 

vteřin přerušovaný zvukový signál. 
 

Specifikace oxymetrie a srdečního pulsu jsou stejné bez ohledu na to, který z výše uvedených 
oxymetrických senzorů se používá. 
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1.5.3 Ostatní vlastnosti 
 

Paměť Kapacita paměti až na 6000 spirometrických 
testů. Přesné číslo závisí na individuálním 
nastavení, takže nelze tento údaj určit přesněji. 

Displej STN grafický LCD, 128 x 64 pixelů 

Klávesnice Membránová klávesnice s 6 tlačítky 

Rozhraní RS232, USB, Bluetooth 

Výdrž CR2032 3 V lithiové baterie 
(záloha paměti) 

Zhruba 10 let, za běžných podmínek použití 

Napájení 4x AAA baterie 1,5 V DC (typ AAA), nebo přes 
USB připojení 

Rozměry 60 x 145 x 30 mm 

Hmotnost 180 gramů (včetně baterií) 

Typ elektrické ochrany Přístroj Třídy II 

Typ elektrické ochrany BF 

Stupeň ochrany proti vniknutí vody Přístroj IPX1, ochrana před kapkami vody 

Úroveň bezpečnosti v přítomnosti hořlavých 
anestetických plynů, kyslíku nebo dusíku 

Přístroj není vhodný 

Podmínky použití Přístroj pro kontinuální použití 

Skladovací podmínky Teplota: MIN -20 °C, MAX +60 °C 
Vlhkost: MIN 10% RV, MAX 95 RV 

Provozní podmínky Teplota: MIN +10 °C, MAX +40 °C 
Vlhkost: MIN 10% RV, MAX 95% RV 

Použité normy Norma pro elektrickou bezpečnost IEC 60601-1 
Elektromagnetická kompatibilita IEC 60601-1-2 
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2. Fungování SPIRODOC  

 
2.1 Displej 
Přístroj nemá klávesnici. Typ displeje s dotykovou 
obrazovkou umožňuje přístup ke všem funkcím 
pouhým dotykem na displej. Ovládací prvky na 
dotykové obrazovce se mění dynamicky v závislosti na 
prováděných funkcích. 
Pro přístup k určité funkci stiskněte odpovídající ikonu 
na displeji. 

 
 
 
 
 
 

Pro zobrazení seznamu informací posouvejte levou 
část obrazovky. 
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2.2 Zapnutí a vypnutí SPIRODOC 
 

Pro zapnutí SPIRODOC stiskněte a uvolněte vypínač 
umístěný uprostřed boku přístroje. 
Pokud Spirodoc je připojen k USB nebo síťovému napájení 
není možné přístroj vypnout. 

 
Po zapnutí přístroje první zobrazený obrázek odkazuje na 
výrobce, včetně nastavení data a času. 
Aniž byste se dotkli displeje se po několika sekundách přístroj 
automaticky přesune na hlavní obrazovku. 

Dotykem na ikonu   se zobrazí různé informace podle 
režimu, který byl v přístroji nastaven: Doctor nebo Patient. 

 
Režim Doctor 
Zobrazené informace : 

• nastavení parametrů spirometrie 

• nastavení parametrů oxymetrie 

• spirometrické a oxymetrické testy v paměti 

• % volné paměti 
 

Režim Patient 

Zobrazené informace : 
• Počet aktivovaných symptomů 

• Počet aktivovaných otázek 

• spirometrické a oxymetrické testy v paměti 

• % volné paměti 
Chcete-li SPIRODOC vypnout, stiskněte tlačítko 
umístěné nahoře a následně stiskněte OK na 
spodní pravé straně obrazovky. Je možné přístroj 
vypnout podržením horního tlačítka stisknutého. 
Hlášení na pravé straně se zobrazí po stisknutí 
horního tlačítka a slouží jako vodítko pro správný 
postup. 

 
2.3 Úspora energie 

 
POZOR! 
Když je přístroj zapnutý, displej se přepne po cca 1 minutě nepoužívání do režimu úspory energie a 
tím automaticky sníží úroveň kontrastu displeje. 
Zůstane-li přístroj v nečinnosti po dobu cca 5 minut a není připojen k PC nebo nabíječce, přístroj 
vydá akustický varovný signál a vypne se. 

 

Když je přístroj zapnutý, zobrazí se symbol úrovně nabití baterie: 
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Tento obrázek znamená, že baterie je plně nabitá (6 dílků). Pokles kapacity bateri se zobrazí snížením 
počtem dílků. 

 
2.4 Hlavní obrazovka 

 

V režimu Doctor je na hlavní obrazovce přístup k následujícím oblastem: 

oblast údajů o pacientovi 

oblast oxymetrie 

oblast spirometrie 

oblast archivu 

vyšetření bez údajů o pacientovi 
Když je přístroj nastaven na režim Patient (viz kapitola 3.6.1), na hlavní obrazovce se zobrazí odlišná 
konfigurace: 

 
dotazy na symptomy 

oxymetrické vyšetření 

spirometrické vyšetření 

archiv posledních vyšetření 
 

posílání dat přes Bluetooth 
Tato obrazovka umožňuje pacientovi rychlejší přístup k funkcím. Pro další informace si prosím přečtěte 
bod 3.6.1. 

2.5 Symboly a ikony 
 

Ikony použité při různých funkcích obrazovky a jejich významy zobrazuje následující tabulka: 
 

IKONA POPIS 

 
Vstup do nastavení (servisního menu) 

 
Vstup k datům pacienta z hlavní obrazovky 

 
Provést nový test pacienta z paměti záznamů 

 
Zadání nových dat pacienta 

 
Úprava dat pacienta 

 
Přístup k předchozím testům 

 Zpět 
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Přístup do oblasti přenosu dat do telefonu přes Bluetooth 

 
Vstup do databáze provedených testů 

 
Vyhledání testu podle data narození 

 
Vyhledání testu od určitého data dále (částečná databáze) 

 
Procházení databáze od začátku do konce a naopak (kompletní databáze) 

 
Vyhledání pacienta podle příjmení 

 
Výběr pohlaví pacienta - muž 

 
Výběr pohlaví pacienta - žena 

 

 

Provedení testu bez zadání dat o pacientovi 

 
Přístup k oxymetrickým testům/ Provést SpO2/BPM 

 
Provést SpO2/BPM 

 
Provedení oxymetrického testu během spánku 

 
Provedení oxymetrického testu za chůze/ Přejít na fázi chůze během testu 

 
Fáze zotavení během testu při chůzi 

 
Přístup ke spirometrickým testům 

 
Provést FVC spirometrický test/ hledání FVC testů v paměti 

 
Provést VC spirometrický test/ hledání VC testů v paměti 

 
Provést MVV spirometrický test/ hledání MVV testů v paměti 

 
Provedení spirometrického testu s bronchodilatorem 

 
Hledat v paměti oxymetrické testy trvající déle než 12 hodin 

 
Tisk přes Bluetooth 

 

Zobrazení pletysmografické křivky v reálném čase během oxymetrického 
testu 
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Kontrola alarmů a hodnot alarmů oxymetrických testů 

 

Kontrola alarmů a hodnot alarmů oxymetrických testů, když je vypnut 
minimálně jeden parametr 

 

Zapnutí výstrahy alarmu během oxymetrického testu 
Dočasné vypnutí alarmu 

 

Vypnutí výstrahy alarmu během oxymetrického testu 
Dočasné zapnutí alarmu 

 
Výběr symptomů v režimu PATIENT 

 

2.6 Servisní menu 

Chcete-li zadat servisní menu, když se objeví ikona  , dotkněte se displeje a na několik 
vteřin přidržte. 
Servisní menu zobrazuje různé položky podle toho, zda je přístroj nastaven v režimu Pacient nebo 
Doctor, položka "Spirodoc režim" je první zobrazená v obou režimech. Konfigurace položek menu pro 
oba režimy je následující: 

 

REŽIM PACIENT 
▪ Doctor/Patient 
▪ Režim zapnuto 
▪ Data pacienta 
▪ Nastavení oxymetru 
▪ Nastavení dotazů 
▪ Nastavení symptomů 
▪ Nejlepší osobní hodnoty 

▪ Volba předpovídaných hodnot 
▪ Volba standardních hodnot 
▪ Volba turbíny 
▪ Kalibrace turbíny 
▪ Výběr jazyka 
▪ Formát data 
▪ Formát jednotek 
▪ Vymazání paměti 

 
REŽIM DOCTOR 

▪ Doctor/Patient 
▪ Změna data/času 
▪ Nastavení LCD 
▪ Nastavení Bluetooth 
▪ Režim zapnuto 
▪ Nastavení telefonu 
▪ Nastavení oxymetru 
▪ Volba předpokládaných hodnot 
▪ Volba standardních hodnot 
▪ Volba turbíny 
▪ Kalibrace turbíny 
▪ Výběr jazyka 
▪ Formát data 
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▪ Formát jednotek 
▪ Vymazání paměti 
▪ Firmware info 
▪ Demo Oxi 

 
Procházejte jednotlivé položky nabídky, jak je popsáno 
v odstavci 2.1, jakmile se požadovaná volba zobrazí, 
dotkněte se příslušné položky. 

 

2.6.1 Režim Doctor 
V režimu Doctor má uživatel přístup ke všem funkcím 
přístroje pro profesionální použití, na rozdíl od režimu 
Patient, který je omezen na zjednodušené používání 
přístroje. (Přečtěte si prosím odstavec 3.6.2). 
Následující položky jsou zobrazeny v servisním menu v režimu Doctor. 

 
Doctor/Patient 
Tato funkce umožňuje nastavit jeden ze dvou režimů: 

• režim Patient 

• režim Doctor 
První z nich je nastaven lékařem, když bude přístroj používán pacient pro domácí péči; Druhý režim 
umožňuje plný přístup ke všem funkcím přístroje, je-li používán přímo lékařem. 
Vyberte požadovaný režim, stiskněte ikonu OK, automaticky se nastaví režim a přístroj se vrátí do 
servisního menu. Servisní menu zobrazí jinou konfiguraci podle zvoleného režimu. 
Pro více informací o fungování přístroje v režimu Patient si prosím přečtěte odstavec 3.6.2 

 
Změna data/času 
Vyberte položku dotykem displeje. 
Při nastavování data a času, označuje kurzor _ položku data, která se upravuje. Pomocí uvedených čísel 
změňte požadovanou položku data, klepnutím na OK přejdete na další položku data. Stiskněte OK, aby 
se projevilo nové nastavení a pro návrat do servisního menu. Chcete-li se vrátit do servisního menu 
bez změny položky data, stiskněte  . 

 
Nastavení displeje LCD 
Tato položka umožňuje: 

• Nastavení jasu a kontrastu displeje 
Rozsah nastavení obou parametrů displeje je 0-31 a jeho efekt se zobrazí v reálném čase. 
Jakmile je dosaženo nejlepší kombinace jasu a kontrastu, stiskněte OK na spodní pravé straně 
displeje. 

 

• Funkce kalibrace dotykové obrazovky 
Tato funkce se používá pro kontrolu správné reakce dotykové obrazovky; přístroj nejprve 
požádá o potvrzení, dotykem na ikonu OK se zahájí kalibrace; postup se skládá ze tří fází: 
- stisknutí bílé tečky na pravé horní straně 
- stisknutí bílé tečky na spodní levé straně 
- stisknutí bílé tečky ve středu 

 
Postup kalibrace zohledňuje rozměr dotykové obrazovky. Postup musí být proveden kuličkovým 
perem, které je vůči dotykové obrazovce drženo tak svisle jak je to možné. 
Pokud je kalibrace správná, zobrazí se následující zpráva: 
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Calibration is OK 
 

Jinak přístroj požaduje zopakování postupu. 
 

Nastavení Bluetooth 
Jakmile je v menu možné zvolit aktivační režim funkce Bluetooth. Položka "Activation" umožňuje zvolit 
jednu z následujících možností; "On request (Na vyžádání)" a "Always on (Zapnuto vždy)", v prvním 
případě je funkce aktivována pouze v případě požadavku (například pro tisk testu), jinak zůstává 
vypnuta a umožňuje tak úsporu energie, výběrem volby " Always on (Zapnuto vždy) " je tato funkce 
vždy aktivní a připravená pro používání (například pro přenos dat do mobilního telefonu.) 
Otevření tohoto menu pro vyhledávání aktivních Bluetooth zařízení, stiskněte volbu "Search Device", 
SPIRODOC začne vyhledávat zařízení s funkcí Bluetooth v okolí, jakmile je nalezeno jedno nebo více 
zařízení, zobrazí se seznam těchto zařízení s jejich jmény. Dotykem přístroje úroků bude uloženo jako 
tiskárna, telefon, nebo jako PC - on-line, zvolte jednu z možností. 
V menu " Bluetooth setting (Nastavení bluetooth)" lze všechny dříve uložená zařízení v paměti zobrazit 
v seznamu "tiskáren", seznamu "telefonů" nebo seznamu "PC – On line". Vedle názvu zařízení se objeví 
ikona (telefon, tiskárna nebo PC). Jakékoliv zařízení z těchto seznamů lze nastavit jako výchozí (zařízení, 
ke kterému se SPIRODOC automaticky připojí přes Bluetooth) vložením do seznamů, dotykem displeje 
a výběrem zařízení. Zařízení může být ze seznamu smazáno (v tomto konkrétním případě uživatel 
potvrdí smazání ikonou OK). 
Pokud nechcete provádět úpravy, klepněte na ikonu   ve spodní levé části. 

 

Režim zapnutí 
Funkce umožňuje, aby se přístroj automaticky zapnul v předem stanoveném čase. Přístroj se 
automaticky zapne a zahájí oxymetrický test během spánku (tento test je také schopen sledovat 
pacienta po celý den, a zahrnuje i čítač kroků a triaxiální akcelerometr pro měření VMU). 
Přístroj se automaticky vypne v předem stanoveném čase. 

 
 
 
 

!POZOR! 
Pokud je nastavena funkce automatického 
zapnutí, nebude možné přístroj v průběhu 
testu vypnout. Ikona zamčeného zámku, 
nacházející se v horním středu displeje, 
upozorňuje uživatele o aktuálním nastavení. 

 
 

Vyberte položku dotykem na displej a zvolte jednu z následujících možností: 
• Manuální 
• Automatické 

 
Manuální zapnutí: umožňuje zapnutí přístroje pomocí tlačítka ON/OFF. 
Automatické zapnutí: umožňuje programování četnosti a délky zapnutí přístroje. Zvolte 
požadovanou položku a stiskněte OK. Pokud uživatel zvolí automatické zapnutí, může vybrat jednu 
z následujících možností: 

 

• Pouze jednou 

• Jednou týdně 

• Pondělí až pátek 
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• Sobota-neděle 

• Každý den 
 

U každé možnosti se objeví nabídka pro 
nastavení dne a času, kdy se přístroj zapne a 
vypne. 

 
 
 
 
 
 

Pokud byl již režim automatického zapnutí ON 
povolen a uživatel zapne přístroje v jinou dobu 
než v naprogramovaném čase, přístroj zobrazí 
obrazovku na pravé straně. Chcete-li 
pokračovat, stiskněte ikonu OK a vložte heslo 
1 2 2 3 3 3, stiskem   se přístroj vypne. 

 
 
 

 
Nastavení oxymetrie 
Při vstupu do menu nastavení oxymetrie se zobrazí následující položky: 

 

• Alarms Setting 

• SpO2 Sampling Rate 
• Pulse tone ON/OFF 

• Default alarms (Výchozí alarmy) 
 

Alarms Setting /Nastavení alarmů 
Přístup k této funkci umožňuje nastavit referenční hodnoty pro SpO2 a BPM, akustický alarm 
upozorní uživatele, pokud SpO2 a BPM během testu klesne pod minimální limit, nebo přesáhne 
maximální limit předem nastavené hodnoty 
SpO2 a BPM. 
První nastavitelný parametr je zvuk: je možné 
zvolit typ zvuku a hlasitost, oba parametry mají 
dvě hodnoty: 
Typ zvuku 1 kHz 4 kHz 
Hlasitost min MAX 
Jak můžete vidět na obrázku napravo. 

 

Dotkněte se odpovídající čtverce / podokna pro 
výběr požadované hodnoty. 
Klepnutím na tlačítko OK v pravém dolním rohu 
uživatel zobrazí minimální a maximální limit 
dvou parametrů oximetrie. U každého 
parametru displej umožňuje nastavení alarmu 
na zapnuto nebo vypnuto. (Dotykem na ikony 
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ON a OFF) nebo změnit mezní hodnotu ikonou . 
 

Pořadí hodnot je následující: 
Parametr Minimální hodnota nastavení Max. hodnota nastavení 

SpO2 min 60 99 

SpO2 max 60 99 

BPM min 60 120 
BPM max 60 120 

 

!POZOR! 
Pokud je maximální hodnota parametru SpO2/BPM nastavena na nižší nebo shodnou jako 
minimální hodnota, nastavení se neprojeví, přístroj bude vydávat akustické upozornění a 
automaticky se vrátí na nastavení minimální hodnoty. 

 
Po nastavení maximální hodnoty BPM stiskněte 
OK pro nastavení zvukových alarmů. Pořadí je 
následující: 

• Prst není vložen 

• Snímač není vložena 

• Vybitá baterie 
Obrázek vpravo je příklad zapnutí/vypnutí alarmu 
pro použití prstu s oxy. snímačem. 

 

Doba snímání SpO2 

Prostřednictvím této funkce je možné nastavit čas, 
který uplyne mezi hodnotami v paměti mezi jedním 
a dalším parametrem oxymetrie; zvolte jednu ze 
dvou zobrazených ikon: 2 vteřiny nebo 4 vteřiny, 
stiskněte OK pro nastavení zvolených hodnot a 
přístroj se automaticky vrátí do servisního menu. 
Pulse tone ON / FF 
Toto nastavení umožňuje tón srdečního tepu 
(zvukový signál) při testech oxymetrie. 

 

!POZOR! 
Tón srdečního tepu (zvukový signál) je během oxymetrického testu během spánku vždy 
deaktivován (viz odst. 3.13.2). 

 
Výchozí alarmy 
Funkce umožňuje obnovit všechna výchozí 
nastavení. Pro potvrzení stiskněte ikonu "YES". 
Nastavení se vrátí na standardní hodnoty. 
Obrázek vpravo znázorňuje výchozí nastavení 
výrobce. 

 
 
 

Po několika vteřinách se přístroj vrátí na obrazovku nastavení oxymetrie. 
 

Výběr předpokládaných hodnot 
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Zvolte položku stisknutím displeje. 
Zobrazí se seznam předpokládaných hodnot ; zvolte požadovanou předpokládanou hodnotu 

 
Adult Pediatric 

ERS Knudson 

Knudson Knudson 

USA Knudson 

ERS Zapletal 

MC-Barcelona Zapletal 

 

Vyberte dvojici pro použití a stiskněte OK. Předpokládané hodnoty jsou nastaveny a přístroj se vrátí do 
servisního menu. 

 
Výběr standardu 
Zvolte položku dotykem displeje. 
Zvolte standard, který má být použit (ATS/ERS, nebo NHANES III) a stiskněte OK, nastavení se projeví a 
přístroj se vrátí do servisního menu. 

 
!POZOR! 
Pokud je zvolen standard NHANES III, není možné nastavit nebo změnit předpovídané hodnoty. 

 
Nastavení parametrů 
Je možné zvolit typ vypočítaných parametrů během spirometrických a oxymetrických testů. Pro 
každou z těchto dvou kategorií si uživatel může vybrat z následujících tří možností: 

 

• zjednodušený 

• osobní 

• kompletní 
 

"Zjednodušený" režim umožňuje pouze zobrazení hlavních parametrů podle hlavních standardů v 
platnosti. V odstavcích 2.7.1. a 2.7.2 jsou tyto parametry zobrazeny. 
V "osobním" režimu může uživatel vybrat, které parametry budou zobrazeny. Zobrazí se parametry 
bíle označené. Chcete-li parametr odstranit ze seznamu, jednoduše stiskněte bílé označený parametr, 
a ten změní barvu na šedou. 
V "kompletním" režimu budou na konci testu zobrazeny všechny parametry, které je přístroj schopný 
vypočítat. 

 
!POZOR! 
Parametry zjednodušeného režimu se zobrazí vždy, bez ohledu na to, který režim je zvolen. 

 
!POZOR! 
Některé oxymetrické parametry jsou seskupeny podle druhu zobrazených informací, výběrem 
jednoho parametru ze skupiny budou vybrány automaticky všechny ostatní parametry, které patří 
do stejné skupiny. 

 
!POZOR! 
Pokud je zvolen standard NHANES III, funkce nastavení spirometrických parametrů se automaticky 
deaktivuje. 

 
Výběr turbíny 
Zvolte položku dotykem displeje. 
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Zvolte požadovanou turbínu (jednorázová nebo na opakované použití) a stiskněte OK. Typ turbíny se 
automaticky uloží a přístroj se vrátí do servisního menu. 

 
Kalibrace turbíny 
Vyberte turbíny kalibrace položku a vyberte si z následujících možností: 

• zobrazit aktuální hodnoty 

• upravit kalibraci 

• tovární nastavení. 
 

Zvolením první položky se zobrazí procento korekce v daném momentu. 
Položka „modify calibration/upravit kalibraci" umožňuje vložit nové vypočítané hodnoty pro provedení 
nové kalibrace. Pro přístup k této možnosti je vyžadováno heslo, vložte následující heslo dotykem čísel 
zleva doprava: 

1 2 2 3 3 3 
 

Položka "tovární nastavení" vymaže předchozí hodnoty kalibrace a obnoví korekční faktor ze 
dvouprocentního na nula procent, v tomto případě je vyžadováno heslo, viz. výše. 
Chcete-li provést tento postup správně podívejte se na odstavec 3.6.2. 

 
 
 

Výběr jazyka 
Zvolte požadovanou položku dotykem displeje a stiskněte OK, jazyk je nastaven a a přístroj se vrátí do 
servisního menu. 

 
Formát data 
Zvolte položku dotykem displeje. 

 
day month year 
month day year 
year month day 

 
Zvolte požadovaný formát a stiskněte ikonu OK. Výběr se automaticky uloží a přístroj se vrátí do 
servisního menu. 

 
Formát jednotek 
Zvolte položku dotykem displeje. 

 
Imperiální (in,lb) 
Metrický (cm, kg) 

 
Zvolte požadovaný formát a stiskněte ikonu OK. Výběr se automaticky uloží a přístroj se vrátí do 
servisního menu. 

 
Vymazání paměti 
Zvolte požadovanou položku dotykem displeje. 

 

Pro vymazání paměti přístroje zadejte následující heslo stiskem čísel: 
 

1 2 2 3 3 3 
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Pokud heslo nebylo správně zadáno, zobrazí se následující zpráva: 

Pokud se uživateli nepodaří zadat správné heslo třikrát za sebou, přístroj se automaticky vypne. 
Pokud bylo heslo správné, zobrazí se následující zpráva: 

 

Přibližně po 30 sekundách se zobrazí následující zpráva: 

 

 
Přístroj se nyní vrátí do servisního menu. 

 
Firmware info 
V tomto menu může uživatel zobrazit aktuální verzi softwaru následujících komponentů: 

 
▪ SPIRODOC 
▪ Bluetooth 
▪ Oxymetr 

Po přibližně 10 vteřinách zobrazí přístroj automaticky servisní menu, jinak stiskněte  . 
Jakmile jsou nastaveny všechny položky v servisním menu, je možné ukončit nabídku stiskem 

 ve spodní levé části displeje. 
 

Demo Oxi 
Tato funkce je ukázkou/simulací oxymetrického testu. 
Pokud se provádí spirometrický test a následně je spuštěna funkce Demo Oxi při demonstraci 
oxymetrického testu bude rovněž zobrazen FVC test včetně graf průtoku/objemu a času. 

 

2.6.2 Režim pacient 
 

Režim Patient umožňuje zjednodušené použití přístroje pacientem v domácí péči. V tomto režimu 
může lékař také nastavit/zobrazit některé funkce užitečné pro porozumění zdravotním stavu pacienta 
a jak se vyvíjí v čase. 

Stisknutím ikony   na několik vteřin uživatel vstoupí do zjednodušeného servisního menu 

s následujícími položkami: 
• Change date/time 
• LCD settings 

• Configuration 

• Bluetooth settings 

• Info firmware 
 

Pro přístup do servisního menu v režimu Patient zvolte položku “Configuration” a vložte následující 
heslo: 

1 2 2 3 3 3 
 

Následující položky jsou zobrazeny v servisním menu v režimu Patient: 
 

▪ Doctor/Patient 
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▪ Režim zapnuto* 
▪ Data pacienta* 
▪ Nastavení oxymetru* 
▪ Nastavení dotazů 
▪ Nastavení symptomů 
▪ Nejlepší osobní hodnoty 
▪ Volba předpokládaných hodnot* 
▪ Volba standardních hodnot* 
▪ Volba turbíny* 
▪ Kalibrace turbíny* 
▪ Výběr jazyka * 
▪ Formát data* 
▪ Formát jednotek* 
▪ Vymazání paměti* 

 
Některé z položek v režimu Patient lze nalézt v režimu Doctor (položky s *). Tyto položky jsou vysvětleny 
v odstavci 3.6.1 (Režim Doctor) Všechny ostatní položky se vztahují výhradně k režimu Patient a jsou 
popsány níže. 

 
Nejlepší OSOBNÍ hodnoty 
Uživatel může zvolit referenční parametr, který chce použít pro porovnání reportu spirometrického 
testu. Je možné vybrat z následujících parametrů: 

FVC FEV1 PEF c FEF2575 
Každá ze čtyř parametrů může být porovnáván buď s nejlepší osobní hodnotou pacienta nebo 
předpokládanou hodnotou podle výběru jedné ze dvou níže uvedených položek: 

• Nastavení osobní hodnoty 

• Použití předpokládané hodnoty 

 

 
Nastavení otázek 
Tato volba umožňuje vybrat konkrétní otázky, které pacient zodpoví po zapnutí přístroje. Následující 
tabulka ukazuje položky, které mohou být nastaveny a možné pacientovi odpovědi: 

 

Otázky Překlad Possible answers/Odpovědi 

Taken drug? Příjem léků? No/Ne Yes/Ano 

Taking oxygen? Příjem kyslíku? No/Ne Yes/Ano 
Are you working? Pracujete? No/Ne Yes/Ano 

Mood Nálada 

  
 
 

Nastavení symptomů 
Toto nastavení obsahuje seznam otázek, na které pacient odpovídá při zaznamenávání každého testu. 
Následující tabulka ukazuje všechny položky, které mohou být vybrány a možné pacientovi odpovědi: 

 

Symptom Překlad Odpověď 

Tiredness on waking Únava po probuzení NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 

Daytime drowsiness Ospalost během dne NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 

Breathless on waking Udýchanost po probuzení NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 
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Troubled Sleep Neklidný spánek NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 

Wheezing Sípání NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 
Cough Kašel NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 

Sputum production Produkce hlenu NO/NE CLEAR/ČISTÝ DARK/TMAVÝ 

Sputum increasing Zvýšená produkce hlenu NO/NE  YES/ANO 

Breathlessness Dušnost NO/NE EFFORT REST 

Fatigue Únava NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 

Chest tightness Tlak na hrudi NO/NE MED/STŘEDNÍ MAX 
 

Jakmile je lékařem vybrán symptom, pacient může otázku přeskočit a přejít na další. 

 
2.6.3 Kalibrace turbíny na opakované použití 

 

!POZOR! 
Turbínový průtokový senzor nevyžaduje kalibraci, ale pouze pravidelné čištění. Pokud je nutné 
provést kalibraci, pečlivě prostudujte následující pokyny. 
Kalibrace se smí provádět pouze u turbíny na opakované použití. 

 
Kalibrace turbíny se provádí pomocí kalibrační 
stříkačky k provedení FVC testu pro expirační 
parametry a FIVC testu pro inspirační parametry. 
Pro vstup do kalibrační funkce zvolte v servisním 
menu „Turbine Calibration“ (viz. odstavec 3.6). 

 
Chcete-li zadat nové hodnoty kalibrace zvolte 
položku "Modify" v podnabídce, zadejte heslo a 
vložte nové hodnoty kalibrace. 

 
Před vložením nové hodnoty kalibrace nezapomeňte zkontrolovat, že objem stříkačky odpovídá 
hodnotě v pravé horní části obrazovky. Chcete-li změnit objem stříkačky, klepněte na ikonu  , 
tímto způsobem kurzor umožní vložit správný objem injekční stříkačky použité pro kalibrační zkoušku. 
V FVC a FIVC oblastech vložte FVC a FIVC parametry naměřené v kalibrační zkoušce s kalibrační 
stříkačkou, pomocí čísel zobrazených ve spodní části obrazovky. Jakmile jsou tyto údaje pro každý 
parametr byla vložena stiskněte OK ikonu. 

 
Zadejte obě hodnoty FVC a FIVC. Pokud jsou vypočítané korekční faktory přijatelné (<10%), jsou 
zobrazeny vedle parametrů New FVC a New FIVC. Zobrazí se zpráva ENTER OK TO CONFIRM. 
Pokud nechcete zadávat korekci stiskněte ESC pro návrat do servisního menu. 
Dotykem na ikonu  se přístroj vrátí k předchozímu kroku. 
Pokud hodnoty FVC a FIVC vykazují korekční faktor, který je >10%, nelze akceptovat hodnoty FVC a 
FIVC. To znamená, že systém nedokáže takové velké kalibrační odchylky napravit. V tomto případě: 

− Zkontrolujte správnou funkci SPIRODOC s novou turbínou a/nebo 

− Vyčistěte turbínu. 
 

Pro smazání použité kalibrace a reset výchozí kalibrace, použijte položku "Factory defaults " z 
kalibračního menu. 

 

!POZOR! 
V souladu s publikací „Standardizované testování funkce plic“ Evropské respirační společnosti (Vol 
6, příloha 16, březen 1993), má vydechovaný vzduch z úst teplotu cca 33/34 °C. Aby se vydechovaný 
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průtok a objem převedl do BTPS podmínek (37 °C) musí být zvýšen o 2,6% - toto je odvozeno od 
faktoru BTPS 1,026 při teplotě 33°C, což představuje korekci ve výši 2,6%. V praxi je faktor BTPS 
vydechovaného průtoku a objemu konstantní a rovný 1,026. 
Pro vdechované objemy a průtoky závisí BTPS faktor na okolní teplotě, zda je vdechovaný vzduch při 
pokojové teplotě. Například při okolní teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50% je BTPS faktor 1,102, 
korekce +10,2%. Korekce vdechovaných objemů a průtoků se provádí automaticky, přístroj má 
interní teplotní senzor; BTPS hodnoty jsou tedy vypočteny. 
Pokud se ke kalibraci používá 3 l stříkačka a pokud je spirobank II správně kalibrován, pak budou 
hodnoty FVC (stříkačka): 
3,00 (FVC) x 1,026 (BTPS) = 3,08 l (FVC při BTPS). 
Pokud je okolní teplota 20 °C, budou hodnoty FVC (stříkačka): 
3,00 (FVC) x 1,102 (BTPS) = 3,31 l (FVC při BTPS) 
Uživatel si musí uvědomit, že objem stříkačky ukázaný přístrojem je převeden na BTPS podmínky, 
takže „zvýšení“ výsledku s ohledem na očekávané hodnoty nepředstavuje chybu. Například, pokud 
se kalibrace provádí s naměřenými daty: 
FVC = 3,08 l a FIVC = 3,31 l při okolní teplotě 20 °C stane se výsledný korekční faktor: 
VÝDECH ,00% 
NÁDECH    ,00% 
Toto neznamená chybu, ale logický důsledek vysvětlení podaného výše. 

 
Poznámka 
Kalibrace se může provádět také pomocí softwaru winspiroPRO dodaného s tímto přístrojem. Pro 
více informací o on-line kalibraci pomocí winspiroPRO si přečtěte on line návod winspiroPRO. 

 
 
 
 
 

 
2.7 Údaje o pacientovi 

 

Uživatel má použitím ikony   z hlavní obrazovky přístup ke správě dat pacienta. Vstupem do 
tohoto menu je možné: 

 

Upravit aktuální údaje o pacientovi * 

Zadat nového pacienta 

* Tato funkce se zobrazí pouze v případě, pokud byl již dříve vložen soubor pacienta do databáze 
Pokud je databáze prázdná, přístroj automaticky instruuje uživatele, aby zadal jméno pacienta. 

 

2.7.1 Zadání dat nového pacienta 

Stiskněte ikonu    a vložte informaci v požadovaném pořadí. 

První obrazovka (jméno) 
Pomocí dotykové klávesnice napište jméno pacienta Pro vstup na další obrazovku stiskněte OK. 

 
Druhá obrazovka (příjmení) 
Příjmení pacienta zadejte stejně jako jméno výše a stiskněte OK. 
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Třetí obrazovka (datum narození, váha, výška, pohlaví) 
Pomocí zobrazených čísel v dolní části obrazovky nastavte den, měsíc, rok narození, výšku a hmotnost 
pacienta. Poslední údaj pro vložení je pohlaví pacienta, které lze vybrat z následujících symbolů: 

    Muž     Žena 

Pro pohyb mezi položkami stiskněte OK. 
 

Čtvrtá obrazovka (etnická skupina) 
Nastavení korekčního faktoru: tato hodnota umožňuje přizpůsobit data testu podle etnické skupiny 
pacienta (lze také nastavit volba „bez korekce“); 

 
Standard ATS/ERS Standard NAHNES III 

SKUPINA PŘEKLAD % Korekce  PŘEKLAD 

Without correction Bez korekce 100% Caucasian Kavkazská 

Caucasian Kavkazská 100% Mexican-American Mexicko-americká 
Oriental Orientální 100% Afro-American Afro-americká 

Hong Kong Chinese Hong Kong, Čínská 100% Other Jiná 

Giapanese Japonská 89%  

Polinesian Polynéská 90%  

North Indian Severoindická 90%  

South Indian Jihoindická 87%  

Pakistani Pákistánská 90%  

African descendant Africký potomek 87%  

 

Při použití standardů ATS/ERS, je korekce aplikována na predikované hodnoty těchto parametrů: 
 

FVC, FEV1, FEV3, FEV6, VC 
Při použití standardů NAHNES III, je korekce založená na několika teoretických vzorcích (podle 
standardů NAHNES III). 
Jakmile je nastavena etnická skupina, přístroj ukládá data a automaticky se vrátí na hlavní obrazovku. 
Chcete-li přerušit zadávání dat, klepněte na ikonu ESC a přístroj se automaticky vrátí na hlavní 
obrazovku. 

 

2.7.2 Úprava dat pacienta 
 

Ikona   umožňuje změnit aktuální data pacienta, zadáním v této funkci jsou data pacienta 
uváděny na různých obrazovkách, upravte data pomocí alfanumerických kláves, které se zobrazují. 
Dotkněte se ikony   pro návrat na hlavní obrazovku bez úpravy dat. 

 
!POZOR! 

Při výběru této funkce není nový pacient vytvořen z předchozího pacienta. Nicméně může být 
upraven informace o pacientovi. Budoucí testy budou spojeny s pacientem vždy označeným stejným 
ID kódem, jedinečným pro konkrétního pacienta. 
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2.8 Zobrazení dat v paměti 
 

2.8.1 Možnosti hledání v databázi 
 

!POZOR! 
Databáze obsahuje pouze testy provedené před aktuálním testem. Chcete-li analyzovat data týkající 
se aktuálního testu podívejte se do odstavce 2.9. 

Z hlavní obrazovky je možný přístup do databáze přístroje pomocí ikony  . 
Jsou k dispozici čtyři metody výzkumu: 

 

 
Hledání podle data narození pacienta 

 
Hledání podle data testu 

 
Zobrazení všech testů v databázi od nejaktuálnějšího 

Hledání podle příjmení pacienta 

Hledání podle data narození pacienta: je nutné vložit datum narození pacienta; po vložení všech dat 
stiskněte OK. Veškerá zobrazená data se týkají testů prováděných u pacientů, jejichž datum narození 
koresponduje s vloženým datem narození. 

 
Kompletní paměť: zobrazuje data podle abecedy. 
Poslední údaj označuje dvojité pípnutí, pak zobrazená data začínají od prvního záznamu. 

 
Databáze podle data testu: vyžaduje vložení dne, kdy byl test proveden; po vložení všech dat stiskněte 
OK. Veškerá zobrazená data se týkají testů provedených během tohoto konkrétního dne. 

 

Kompletní databáze: zobrazuje data začínající od nejnovějšího záznamu. Poslední údaj označuje 
dvojité pípnutí, pak zobrazená data začínají od posledního záznamu. 

 
Vyhledávání podle příjmení: zadejte příjmení pacienta, nebo první písmeno; poté stiskněte OK pro 
zobrazení dat. Zobrazená data se týkají všech testů provedených u konkrétního pacienta. 

 
Poznámka 
Testovací relace v režimu Doctor se vztahuje na testy (spirometrické PRE, POST a oxymetrické) 
shromážděné od jednoho pacienta ve stejný den. Zobrazená relace v databázi se může skládat z 
různých testů, které jako celek, umožňují lékaři vyhodnotit zdraví pacienta v tomto konkrétním dni. 
Testovací relace v režimu Patient se vztahuje na spirometrické PRE testy a oxymetrické testy 
prováděné během dvacetiminutového časového intervalu. 
Nová relace se aktivuje po zapnutí přístroje, v případě, že čas začátku předchozího relace byl před 
více než dvaceti minut od aktuálního času. 
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Pokud je přístroj zapnutý déle než 20 minut, aktuální relace testu bude pokračovat dokud se zařízení 
nevypne. 

 
Uživatel musí vybrat druh výsledků testů, které 
mají být zobrazeny pomocí obrazovky na pravé 
straně. Uživatel může provádět další 
vyhledávání, jak je uvedeno dále 

 
 
 

 

 
Jakmile jsou vybrány požadované testy, zvýrazní se odpovídající ikony. Po stisknutí ikony OK se objeví 
seznam odpovídajících výsledků testů v databázi. Ikonou "ALL" vyberete všechny testy současně. 

Ikona     omezuje hledání ve všech oxymetrických testech s délkou trvání delší než 12 hodin. 

2.8.2 Zobrazení informací v databázi 
 

Výsledek vyhledávání provedený jednou z 
uvedených metod v odstavci 2.8.1 se zobrazí tak 
jako na obrázku vpravo. Dotykem na požadovanou 
relaci se dostanete 
k provedených zkouškám. 

 
 
 
 
 
 

Jakmile je zvolena relace testu, v okně databáze se 
zobrazí informace jako na obrázku vedle. 
Listováním jako v odstavci 3.1 může uživatel zvolit 
požadovanou relaci testu. 
Tři ikony na spodní části obrazovky umožňují 
přístup k následujícím funkcím: 

 

 
Provedení nové relace testu u vybraného pacienta 

 
Parametry vybraného testu poslat pomocí Bluetooth do tiskárny 
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Zobrazení parametrů vybraného testu. 
 

Pro testy FVC jsou křivky průtoku a času zobrazeny, jak je znázorněno na 
obrázku na pravé straně. Pro zobrazení parametrů testu se jednoduše 
dotkněte displeje. 
Následující snímky displeje zobrazí předem vybrané parametry ze 
servisního menu, včetně procentuální změny od předpokládaných hodnot. 

 
Oxymetrické testy zobrazí vybrané parametry ze servisního menu a jsou zobrazeny stejně jako 
spirometrické parametry výše. 

Uživatel se může vrátit na předchozí obrazovku pomocí ikony  . 

Ikony ◄ ◄ a ► ► se zobrazí pouze tehdy, pokud je v paměti více než 32 testů. Tyto ikony umožňují 
uživateli procházení bloků 32 testů současně. 

 
POZOR! 
Tisk pomocí Bluetooth je možný pouze po nastavení alespoň jedné tiskárny ze seznamu Bluetooth 
tiskáren. Viz odstavec 3.6 pro správné nastavení této funkce. Není-li vybrána tiskárna, přístroj 
zobrazí následující zprávu: 

EMPTY LIST 
Device search 

Touch OK to confirm 
Stisknutím ikony OK přístroj začne vyhledávat blízká zařízení, pokud nějaké zařízení vyhledá, mohou 
být uložena v konkrétním seznamu Bluetooth. 

 
 

 
2.9 Zobrazení poslední relace testu aktuálního pacienta 

 
Pro zobrazení posledního provedeného spirometrického testu aktuálního pacienta klepněte na ikonu 

 . 

Uvnitř spirometrické nabídky umožňuje ikona    přístup k naposledy provedeným testům. 

Chcete-li zobrazit poslední oxymetrické testy aktuálního pacienta klepněte na ikonu  na hlavní 
obrazovce. 

Uvnitř oxymetrické nabídky umožňuje ikona    přístup ke všem datům posledních testů. 
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Pokud nebyl zatím proveden žádný test, ale v 
databázi již existují předchozí relace testů pacienta, 
umožňuje předchozí postup zobrazit předchozí 
relaci testu. Pokud jsou k dispozici jak poslední 
relace testu tak i předchozí relace testu, postup 
umožňuje vybrat, kterou relaci zobrazit, jak je vidět 
napravo. 

 
2.10 Režim online provozu (připojeno k PC) 

 

Tento provozní režim je srovnatelný s laboratorním spirometrem, připojený k PC přístroj pracuje 
v reálném čase. Připojte přístroj k PC buď přes USB kabel nebo RS232 sériový kabel. 
SPIRODOC takto funguje jako inteligentní senzor pro měření průtoku a objemu, zatímco PC kontrolujte 
funkce, včetně zapnutí a vypnutí přístroje. 
Připojen k přenosnému PC, SPIRODOC umí provést epidemiologické studie v provozních podmínkách, 
školách atd. 
Stejně jako standardní spirometrické parametry a F/V křivky v reálném čase, vypočítává přístroj také 
další indexy, jako je ventilační profil a extrapolovaný objem (Vext). 
PC software má také dostupné nejnovější protokoly bronchiálního provokačního testu s grafem dávky 
FEV1 – křivky reakce na dávku a doby reakce. 

 

!POZOR! 
Když je přístroj připojen k PC nelze ho dálkově ovládat z přístroje samotného. Výchozí nastavení PC 
softwaru bude převedeno do přístroje a zůstane v přístroji i při použití samostatně, například když 
je SPIRODOC připojen k PC a uživatel zvolí typ turbíny (jednorázová nebo na opakované použití), 
výběr bude uložen v přístroji a zůstane účinný, i když je SPIRODOC používán samostatně. 
Nastavení turbíny je nutné věnovat pozornost. 

 
2.11 Spirometrické testování 

 

Ke správnému provedení spirometrického testu doporučujeme pečlivě postupovat podle následujících 
instrukcí: 

▪ Vložte turbínu nadoraz příslušného pouzdra a postupně turbínou otáčejte ve směru 
hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Zasuňte náústek do vyčnívající části turbíny, alespoň 
0,5 cm; 

▪ Na nos pacienta nasaďte nosní klip, aby nemohl nosními dírkami unikat žádný vzduch; 
▪ Uchopte SPIRODOC oběma rukama, nebo jednou rukou (jako když držíte mobilní telefon). 

V obou případech musí být displej namířen na uživatele; 
▪ Vložte náústek do úst mezi zuby, dbejte, aby vzduch nemohl unikat po stranách úst; 

 
!POZOR! 
Správné umístění náustku v ústech pacienta pod zubním obloukem má zásadní význam, aby nedošlo 
k turbulencím, které mohou chybně ovlivnit spirometrické výsledky. 
Doporučujeme, aby se test prováděl ve stoje a při výdechu se předklonit, komprese břicha pomůže 
při výdechu. 

Stisknutím ikony   se dostanete do oblasti spirometrických testů s následujícími testy: 
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FVC spirometrický test 

 
VC typ spirometrického testu 

MVV typ spirometrického testu 

Test s bronchodilatorem 

Jakmile je zvolen test, na displeji se zobrazí informace o typu používané turbíny (na opakované použití 
nebo pro použití u jednoho pacienta), včetně informace nezbytné pro správné provedení testu. 

 
!POZOR! 
Test je archivován podle jména posledního zobrazeného pacienta. Pokud se jedná o pacienta, jehož 
data byla již v minulosti zadána, vyvolejte poslední test pacienta. Jak postupovat je popsáno 
v kapitole 3.8.2. 

 
Pro ukončení testu stiskněte vypínač (ON/OFF) umístěný na horní straně přístroje. 

 

2.11.1 FVC test 

Fáze popsané na obrazovce se musí dodržovat, zvláště: 
 

INSPIRE slowly (nadechněte pomalu) 
EXPIRE quickly (vydechněte rychle) 
INSPIRE slowly (nadechněte pomalu) 

 
Test je možné spustit chvilkovým klidným dýcháním (a může to být i užitečné). Až budete připraveni, 
nadechněte se co nejpomaleji je to možné a co nejvíce vzduchu (pomáhá držet ruce od těla) a pak 
proveďte kompletní výdech tak rychle, jak je to možné. Poté s náústkem stále pevně v ústech 
dokončete cyklus opětovným nadechnutím jak nejrychleji je možné. Tento konečný nádech se může 
vynechat pokud nechcete testovat parametry nádechu (FIVC, FIV1, FIV1%, PIF). 
Počáteční fázi nádechu je také možné provést před vložením náústku do úst. Po pomalém a hlubokém 
nádechu musí být následující výdech proveden s maximálním úsilím vydechnout všechen vzduch co 
nejrychleji je možné. Po 6 vteřinách vydechování vydá přístroj souvislý tón, což pomáhá uživateli určit, 
kdy bylo dosaženo minimální doby výdechu. 

 

!POZOR! 
Pro přesné výsledky spirometrického testování je nezbytné vydechnout všechen vzduch z plic. 

 

Test je možné několikrát opakovat opakováním cyklu, aniž by se vyndal náústek z úst. V takovém 
případě SPIRODOC rozpozná nelepší test (FVC+FEV1) a automaticky zobrazí výsledky tohoto nejlepšího 
testu. Pro ukončení testu stiskněte OK. 
Během testování vydává SPIRODOC zvukový tón, jehož frekvence je přímo úměrná rychlosti 
nadechování a vydechování vzduchu. Toto je užitečné pro lékaře, aby zjistil, kdy se rychlost vzduchu 
blíží nule a kdy pacient skoro vyčerpal všechen nadechnutý nebo vydechnutý objem. 
V části údržby je vysvětlení, jak může tato funkce fungovat jako velmi jednoduchý kontrolní systém 
správného fungování pohyblivého „rotoru“ turbíny. 
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Aby byl test FVC posouzen za přijatelný, je kromě co nejhlubšího dýchání požadováno, aby byl čas 
výdechu (FET) dostatečně dlouhý na to, aby se vydechl všechen vzduch z plic. 

 

2.11.2 VC test 
 

Ventilační profil 
Měření pomalé vitální kapacity lze začít provedením několika kompletních nádechů a výdechů v klidu. 
Po třech nebo čtyřech takových nádeších a výdeších zazní zvukový signál jako potvrzení, že byl změřen 
ventilační profil a nyní můžete provést VC nebo IVC test. 

 

Pomalá expirační vitální kapacita: VC 
Po zvukovém signálu co nejpomaleji nadechtěte a poté co nejpomaleji vydechněte co nejvíce vzduchu 
dokážete. 

 
Pomalá inspirační vitální kapacita: IVC 
Po zvukovém signálu co nejpomaleji vydechněte a poté co nejpomaleji nadechněte co nejvíce vzduchu 
dokážete. 
Pro ukončení testu stiskněte OK. 

 
Pro správné provedení tohoto testu postupujte podle informací na displeji. 

 
!POZOR! 
Chcete-li provést test v servisním menu s položkou “PARAMETER setting”, musí být aktivován/zvolen 
alespoň jeden parametr vztahující se k tomuto testu, jinak bude ikona neaktivní. 

 

2.11.3 MVV test 
 

Započněte tento test provedením série nucených nádechů a výdechů s maximální možnou amplitudou. 
Doporučená frekvence je 30 dechů/min. 
Test se automaticky ukončí po 12 vteřinách. 

 

!POZOR! 
Chcete-li provést test v servisním menu s položkou “PARAMETER setting”, musí být aktivován/zvolen 
alespoň jeden parametr vztahující se k tomuto testu, jinak bude ikona neaktivní. 

!POZOR! 
Jednorázové náústky a turbíny se musí na konci každého testu vyměnit. 

 
2.11.4 POST test, po podání léku 

 

!POZOR! 
Pro provedení POST testu je nezbytné provést u pacienta ve stejný den nejméně jeden test typu PRE 
FVC; není možné provést POST test na PRE VC nebo MVV testech; nicméně je možné provést POST 
VC nebo MVV test, pokud již archiv obsahuje nejméně jeden PRE test provedený ve stejný den. 
Provedení POST testu viz. odstavec 2.5. 
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Chcete-li provést POST test vstupte do spirometrické oblasti stiskem ikony na hlavní 

obrazovce a poté stisnkěte  . 
POST test je spirometrické vyšetření po aplikaci léku nějakého druhu, obvykle bronchodilatoru. Během 
následujících testů se na obrazovce přístroje (vpravo nahoře) zobrazí značka POST. Na pravé straně 

obrazovky je ikona  , která vám umožní zobrazit všechny výsledky z PRE testu, jakož i příslušné 
předpokládané hodnoty. Následující testy provedené pacientem ukazují následující parametry: 

 

• hodnoty vztahující se k provedenému testu 

• hodnoty vztahující se k nejlepšímu PRE testu provedenému u jednoho pacienta v jeden den. (Který 
je ve stejné testovací relaci ) 

• procentuální rozdíl mezi hodnotami PRE a POST (ve sloupci CHG) 
 

Není možné provést POST test u pacienta, jehož PRE testování nebylo provedeno ve stejný den. 
Pokud je během POST relace vložen nový pacient nebo jiný je vyvolán z archivu, přístroj automaticky 
ukončí aktuální relaci testu POST. 

 

2.12 Prohlížení spirometrických výsledků 
 

Po FVC testu, jsou zobrazeny výsledky testu spirometrické vyšetření. První obrazovka zobrazuje: 

• Graf průtoku/objemu vitální kapacity 

• Všechny zvolené parametry (s procentní změnou oproti předpokládaným hodnotám) 
v konfiguračním menu. 

Posouváním na pravé straně obrazovky je možné prohlížet všechny parametry vedle zvolených 
predikované hodnoty. 

 

2.12.1 Výklad spirometrického testu 
 

Výklad spirometrického testu je založen na testu vitální kapacity (FVC) a udává se jednou z následujících 
zpráv: 

 

• Normal Spirometry (normální spirometrie) 

• Mild obstruction (mírná obstrukce) 

• Moderate obstruction (střední obstrukce) 
• Moder severe obstruct. (středně těžká obstrukce) 

• Severe obstruction (těžká obstrukce) 

• Very severe obstruction (velmi těžká obstrukce) 

• Mild Restriction (mírná restrikce) 
• Moderate Restriction (střední restrikce) 

• Moder Severe Restriction (středně těžká restrikce) 

• Severe Restriction (těžká restrikce) 

• Very severe Restriction (velmí těžká restrikce) 

• Obstruct. + Restrict (obstrukce + restrikce) 
 

Pro POST test jsou zprávy stejné, ale místo "obstrukce" POST test odkazuje na "restrikce". 
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Prostředníctvím analýzy některých ukazatelů a parametrů vypočítaných z FVC testu SPIRODOC vydává 
různé seznamy komentářů kontroly kvality sloužící k pochopení spolehlivosti provedeného testu. 

 
Kontrola kvality přiřadí aktuální spirometrické relaci písmeno, jak je popsáno níže: 

 
PRE test 
A = minimálně dva přijatelné manévry, shoda dvou nejvyšších hodnot FEV1 do 100 ml a dvou největších 
hodnot FEV6 do 100 ml 
B= minimálně dva přijatelné manévry, s dvěma hodnotami FEV1 shoda od 101 ml do 150 ml 
C= minimálně dva přijatelné manévry, s dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 shoda od 151 do 200 ml 
D= pouze jeden přijatelný manévr, nebo více než jeden, ale hodnoty FEV1 se neshodují ani s přesností 
do 200 ml (bez interpretace). 
F= nepřijatelné manévry (bez výkladu). 

 
POST test 
A = dva přijatelné manévry FEV1 shodující se s hodnotami do 100 ml 
B= dva přijatelné manévry FEV1 shodující se s hodnotami 200 ml 
C= dva přijatelné manévry FEV1 neshodující seani do 200 ml 
D= pouze jeden přijatelný manévr FEV1 
F= nepřijatelné manévry FEV1 

 
Přijatelný manévr znamená: dobrý začátek a vyhovující výdech (délka a průtok) 

 
Vypočítá se několik komentářů souvisejících s jedním testem, ale Spirodoc upozorní pouze na 
nejdůležitější pro usnadnění interpretace testu. 

 
CHYBA při Vext a PEFT 
Pokud je extrapolovaný objem Vext větší než 500 ml, nebo větší než 5% FVC, nebo pokud je PEFT (čas 
do vrcholového průtoku) větší než 200 ms, poté se zobrazí následující zpráva: 

Repeat test and blow faster 
FET chyba 
Pokud je FET pod předpovídanou prahovou hodnotou, zobrazí se následující zpráva: 

Expiry time insufficient < 6s 
 

CHYBA PRŮTOKU 
Pokud je poslední bod průtoku F/V křivky vyšší než 200 ml/s, znamená to, že výdech nebyl dokončen a 
zobrazí se následující zpráva: 

Blow out all air in lungs 
Mezi testy SPIRODOC vyhodnotí opakovatelnost následujících parametrů: 

 
PEF opakovatelný pokud je rozdíl mezi dvěma největšími FEF ≤ 0,67 l/s; 
VC opakovatelný pokud je rozdíl mezi dvěma největšími VC ≤150 ml; 

 
Pokud je FVC >1,0 l pak: 
FEV1 opakovatelný pokud je rozdíl mezi dvěma největšími FEV1 ≤150 ml; 
FVC opakovatelný pokud je rozdíl mezi dvěma největšími FVC ≤150 ml; 

 
Pokud je FVC ≤1,0 l pak: 
FEV1 opakovatelný pokud je rozdíl mezi dvěma největšími FEV1 ≤100 ml; 
FVC opakovatelný pokud je rozdíl mezi dvěma největšími FVC ≤100 ml; 
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2.13 Oxymetrické testování 
 

SPIRODOC dokáže provést 3 různé druhy oxymetrických testů, které jsou popsány v následujících 
kapitolách. 

 

!POZOR! 
Senzor popsaný níže slouží pouze k ilustračním účelům. SPIRODOC lze použít s jakýmkoli senzorem 
popsaným v kapitole 2.2.4. MIR nedoporučuje použití specifického typu senzoru; rozhodnutí v této 
souvislosti záleží na lékaři. 
Během oxymetrického testu nelze SPIRODOC vypnout, pro vypnutí přístroje je nezbytné přerušit 
probíhající test, čímž se předejde nechtěným přerušením, které by mohly ohrozit přesnost získaných 
dat. 

 
Pro neinvazivní měření SpO2 saturace kyslíkem a tepové frekvence se používá prstový senzor na 
opakované použití. Tento senzor se doporučuje pro pacienty vážící > 20 kg s omezenou aktivitou. 

 

Oxymetrický test se provádí následovně: 
▪ Připojte k přístroji senzor: vložte konektor s šipkou mířící vzhůru (vytisknutá na konektoru), jak je 

zobrazeno: 
▪ Zvolte místo s vysokou perfuzí, na které se snadno připojí senzor. 
▪ Vložte prst do senzoru, aby se prst dotýkal konce 

sondy. 
Ujistěte se, že spodní část prstu zcela zakrývá 
detektor. Pokud není možné prst správně vložit, 
použijte jiný prst. 

▪ Umístěte senzor tak, aby byl kabel pod dlaní 
ruky. To umožňuje, aby zůstal zdroj světla na 
nehtu a detektor na spodní části prstu. 

Vyberte jeden z testů, které mohou být se SPIRODOC 
provedeny. 

Pro přístup do oblasti oxymetrie stiskněte ikonu   na hlavní obrazovce a následně zvolte typ 

oxymetrického testu, který chcete provést. 

Oxymetrie (SpO2/BPM) 

Oxymetrie ve spánku 

Test za chůze – 6MWT 

Pokud se zobrazí zpráva: 
WARNING OXIMETER DEVICE NOT PRESENT 

neumožňuje váš přístroj tuto funkci. 
Pokud se zobrazí zpráva: 

WARNING THE OXIMETER IS NOT ENABLED 
Váš přístroj obsahuje oxymetr, ale funkce nebyla aktivována. V tomto případě kontaktujte servisní 
centrum nebo výrobce. 

 

!POZOR! 
Před začátkem testu zkontrolujte, zda jsou baterie zcela nabité ,pokud jsou slabé, zobrazí se 
následující zpráva: 

Low battery level 
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V tomto případě zvolte ESC pro ukončení testu, stiskem jakéhokoli tlačítka můžete pokračovat s již 
započatým testem. 
Pokud je test přerušen kvůli slabému nabití baterií, objeví se na displeji při opětovném zapnutí 
následující zpráva: 

WARNING 
Wrong interruption of last oximetry test 

 
Po dobu 4 vteřin bude znít souvislý zvukový signál, po kterém se zobrazí hlavní obrazovka přístroje. 

 
Alternativně zobrazí displej obrazovku s oxymetrickými testy, které lze provést: 

 

!POZOR! 
Aby nedošlo k ohrožení reprodukovatelnosti měření a integrity senzoru, zabraňte překroucení 
kabelu a zacházejte se senzorem během použití, připojování, odpojování a umísťování prstu opatrně. 

 
Během prvních několika vteřin testu přístroj vyhledává nejlepší signál, poté se čas resetuje na nulu a 
SPIRODOC začne ukládat data do paměti. 

 
Pokud nebyl senzor správně připojen, zobrazí se následující zpráva: 

 
WARNING 

Sensor unplugged 

Současně vydává SPIRODOC zvukový signál. 
Pokud je senzor zapojený, ale není do něj správně vložen prst, zobrazí se následující zpráva: 

WARNING 
FINGER not inserted 

 
Současně vydává SPIRODOC zvukový signál. 
Pokud senzor obdrží signál správně, po několika vteřinách začne přístroj pípat a na obrazovce se zobrazí 
hodnoty. 
Alarmy lze nastavit, jak je popsáno v kapitole 3.6. 
Během oxymetrických testů, pokud SpO2 a krevní tepová frekvence klesne pod spodní hranici nebo 
překročí horní hranici, SPIRODOC vydá zvukový signál "(pokud bylo již dříve nastaveno v servisním 
menu)", dokud taková situace přetrvává. Pro oxymetrický test během spánku je tón tepové frekvence 
vždy vypnut. 

 

Pokud jsou během oxymetrického vyšetření 
zapnuty všechny alarmy, zobrazí se na displeji 

vždy ikona    . 
Když se během testu dotknete této ikony, 
přístroj na několik sekund zobrazí své 
nastavení, jak je vidět na obrázku vpravo. Jsou 
také vidět hodnoty alarmů dříve nastavené v 
servisním menu. Po několika sekundách se 
přístroj vrátí k aktuální testovací obrazovce. 

Pokud se během testu objeví ikona , jeden nebo více alarmů je v servisním menu vypnutý. 
Uživatel může stiskem výše uvedené ikony kdykoli zkontrolovat alarmové situace. 
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Aktuální hodnota BPM 

Délka testu 
Konec testu Zobrazení pletysmografické křivky 

Index perfuze   Aktuální hodnota Kontrola alarmů 
SpO2 

Stav 
baterie 

!POZOR! 
Test se archivuje pod jménem posledního pacienta. Pokud se jedná o pacienta, jehož údaje již byly 
v minulosti uloženy, vyvolejte předchozí test provedený u tohoto pacienta a postupujte podle popisu 
v kapitole 3.8.2. 

 

!POZOR! 
Během oxymetrických testů SpO2 a 6MWT displeji se vždy zobrazí kapacita baterie; poskytující 
odhad skutečné kapacity, která se může lišit podle toho, jestli je přístroj v úsporném režimu nebo s 
podsvícením displeje na max. úrovni. 

 
Během testu se na displeji zobrazí následující informace: 

 
 

Pro ukončení oxymetrického testu 
stiskněte vypína ON/OFF. Po stisku 
ESC se na několik vteřin zobrazí displej 
napravo. 

 
 
 

2.13.1 Test za chůze (6MWT) 
 

Pro provedení testu za chůze stiskněte   na hlavní obrazovce a vyberte ikonu   . 
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Test je složen ze 3 fází: 
▪ počáteční odpočinek 
▪ chůze 
▪ zotavení 

 

!POZOR! 
Během testování je možné správné fungování čítače kroků umístěním 
přístroje na prsou, jak je znázorněno na obrázku na pravé straně. 

 
Držák je dodáván pouze na objednávku. 

 

Počáteční odpočinek 
V této fázi zobrazí displej následující data: 
▪ Doba trvání testu 
▪ Indikace kvality signálu 
▪ Aktuální fáze 

▪ % hodnota SpO2 a tepové frekvence (symbol 
srdce) 

 
 

 

Fáze „počátečního dopočinku“ trvá minimálně 2 minuty, poté obrazovka zobrazí . Jednoduše 
stiskněte toto tlačítko pro vstup do následující fáze „chůze“. Pokud fáze trvá déle jak 6 minut, vydá 
SPIRODOC zvukový signál jako upozornění, že se má přejít do následující fáze chůze. 
Počet sloupců (symbol „▬“) v pravém horním rohu obrazovky odpovídá kvalitě oxymetrickému signálu: 
čím je kvalita signálu vyšší, tím více sloupců je zobrazeno (maximum 7). Pro získání co nejvyšší kvality 
signálu umístěte prst do senzoru. 

 
Fáze chůze 
Na počátku této fáze je časovač nastaven na nulu, poskytuje přesnou kontrolu trvání každé jednotlivé 
fáze. Data na displeji jsou stejná jako zobrazená předtím. 

Tato fáze trvá minimálně 2 minuty, poté se zobrazí ikona  . Stiskněte ikonu     pro vstup 
do následující fáze „zotavení“. Pokud fáze „chůze“ trvá déle jak 6 minut, vydá SPIRODOC zvukový 
signál, po kterém přejde do fáze „zotavení“ a časovač se vynuluje. 

 

Fáze zotavení 
Délka této fáze je zcela na lékaři, není doporučená 
doba (na začátku této fáze se čas vynuluje). 
Pro ukončení testu stiskněte vypínač ON/OFF. Na 
konci testu se zobrazená odhadovaná vzdálenost 
během fáze. Uživatel může tuto hodnotu 
přijmout nebo manuálně vložit vzdálenost 

dotykem na ikonu  . Dále přístroj vyžaduje, 
aby uživatel vložil další údaje týkající se 
zdravotního stavu pacienta. Dotykem na ikonu 
"Ano" se zobrazí screenshoty pro vložení následujících údajů: 

▪ Podání kyslíku? 
▪ Dušnost, základní linka 
▪ Dušnost, konec 
▪ Únava, základní linka 
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▪ Únava, konec 
▪ Diastolický, základní linka 
▪ Systolický, základní linka 
▪ Diastolický, konec 
▪ Systolický, konec 

 
Stisknutím „NO“ přístroj okamžitě zobrazí parametry testu. 

!POZOR! 
Pokud jsou hlasové "nastavené parametry" v servisním menu vypnuté parametry únava, dušnost, 
diastolický a systolický přístroj na konci testu vyžaduje pouze ušlou vzdálenost. 

 

Pro účely podání kyslíku umožňuje přístroj vybrat z: 
 

nebyl podáván podáván v l/min podáván v % 
 
 

Pokud byl pacientovi před testováním podáván 
kyslík, může uživatel vložit hodnotu pomocí 
obrazovky na pravé straně. Při použití jednotek 
L/min je možné vložit desetinné hodnoty (ikona), 
při použití % je možné použít pouze celé hodnoty. 
Přijatelný rozsah hodnot pro dvě jednotky: 

 

Jednotky Minimum Maximum 

l/min 0.1 6.5 

% 20 99 

 
Parametry dušnost a únava jsou představovány v Borgově stupnici a mohou mít následující hodnoty. 
Koeficienty Borgovy stupnice představují následující hodnoty závažnosti: 

STUPEŇ ZÁVAŽNOST 

0 Vůbec žádná 

0,5 Velmi, velmi nepatrná (sotva pozorovatelná) 

1 Velmi nepatrná 

2 Lehká 

3 Průměrná 

4 Poněkud těžší 

5 Těžká 

6 “ 
7 Velmi Těžká 

8 “ 
9 Velmi, velmi těžká (téměř maximální) 

10 Maximální 

 

Vzdálenost chůze pacienta (vyjádřená v metrech), se automaticky odhaduje akcelerometrem v 

přístroji, který počítá kroky. Je však možné upravit odhadovanou vzdálenost chůze pomocí ikony  
. 
Diastolické a systolické hodnoty jsou vyjádřeny v milimetrech sloupce rtuti (mmHg). 
Data se zadávají pomocí zobrazených čísel, použijte OK pro přechod na další data. 
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Vytisknutí dat viz. kapitola 4.2. Verze testu pro tisk zobrazí pouze výsledky testu za chůze; příklad 
tiskové verze testu je přiložen. 

 

!POZOR! 
Na konci 6MWT přístroj zobrazí také Recovery time, což je doba potřebná k návratu hodnoty SpO2 
na nejméně 99% průměrné hodnoty vypočítané v průběhu první fáze testu. 

 

2.13.2 Oxymetrie během spánku 

 
Akcelerometry v přístroji také zaznamenávají pozici pacienta během testu a druh pohybu pacienta. 
Když pacient leží, SPIRODOC rozpozná polohu na břiše nebo na zádech, a zda pacient leží na levém 
nebo na pravém boku. Jestliže pacient stojí SPIRODOC zaznamenává, jestli je pacient vklidu nebo jestli 
jde včetně toho jak rychle: pomalu, střední nebo velká rychlost. 

Jestliže pacient začne chodit přístroj počítá, kolik kroků ušel a v důsledku toho vzdálenost chůze. 
Mimo SpO2% a BPM měření (na PC) bude mít lékař také následující dostupné údaje: 

 

• poloha pacienta při spánku * 

• druh pohybu * 

• oxymetrie perfuze index * 

• odhad kroků 

• VMU 
* V grafické podobě 

 

Chcete-li sledovat a zaznamenávat tyto informace přístroj musí být umístěn na pacienta, jak bylo dříve 
popsáno v kapitole 3.13.1. 

Chcete-li provést tento test stiskněte     na hlavní obrazovce a poté zvolte test ikonou  . 

Po zhruba 5 minutách od začátku testu přejde SPIRODOC do pohotovostního režimu, tj. vypne se 
displej. Pokud během pohotovostního režimu dojde ke ztrátě signálu, přístroj automaticky ukončí fázi 
a zobrazí se varovná zpráva (odpojený senzor nebo nesprávná detekce prstu). 
Zobrazené údaje jsou stejné jako v předchozím testu, kromě možnosti pro zobrazení trendu 
pletysmografické křivky. 
V horní části obrazovky napravo od ikony ESC se zobrazí stav nabití baterie. 
Po potřebné době lze test přerušit, jak je popsáno výše. Pro tisk dat viz. kapitola 4.2; příklad tisknutého 
reportu testu je součástí návodu. 

 

!POZOR! 
Během testu oxymetrie během spánku v samostatném režimu se zobrazí kapacita baterie, zbývající 
hodiny nebo minuty (pokud je výdrž baterie nižší než 1 h). Výdrž baterie se může lišit podle toho, 
jestli je přístroj v úsporném režimu nebo s podsvícením displeje na max. úrovni. 

 
 

2.13.3 SpO2/BPM Oxymetrický test 

 

Pro spuštění testu stiskněte na hlavní obrazovce   a poté ikonu . 
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Doba testu není limitována a cílem je zaznamenat změny oxymetrických hodnot během doby určené 
lékařem. 
Během testu displej zobrazuje informace zde 
zobrazené. Dvě ikony níže umožňují: 

▪ zobrazení pletysmografické křivky 

▪  umožňuje zkontrolovat nastavení 
alarmů servisního menu 

 
Pro ukončení testu stiskněte vypínač ON/OFF. 
Tisk dat viz. kapitola 4.2; příklad tisknutého reportu testu je přiložen. 

 

2.13.4 Oxymetrie v pacientském režimu 
 

Oxymetrické testy v pacientském režimu přístroj třídí podle určitých parametrů záznamů. Klasifikace 
kritérií je uvedena v diagramu níže: 

 
 

2.13.5 Pacientský senzor pro dospělé – Instrukce k použití 
 

!POZOR! 
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Senzor popsaný níže slouží k ilustračním účelům, SPIRODOC lze použít i s dalšími senzory popsanými 
v kapitole 2.2.4. MIR nedoporučuje používat konkrétní typ senzoru; rozhodnutí záleží na každém 
lékaři. 

 
Pro neinvazivní kontinuální monitorování arteriální saturace kyslíkem se doporučuje použít ovinovací 
senzor. 

 

!POZOR! 
Materiály použité při výrobě senzoru neobsahují přírodní latex. Materiály použité pro senzor 
podléhají testům biokompatibility. 

 

!POZOR! 
Tento senzor je určený pro pacienty vážící více jak 30 kg a není vhodný pro pacienty s alergií na 
náplast.Nepoužívejte opakovaně. K použití pouze u jednoho pacienta. 

 
 

▪ Zvolte místo pro aplikaci na prstu pacienta u ruky nebo u nohy, 
místo kde bude zdroj světla přímo proti detektoru. 
Preferovaná místa jsou na ukazováku nebo na palci u nohy. 

 
 

▪ Odstraňte lak na lehty, nebo umělé nehty. 

 
 
 

▪ Umístěte prst pacienta do senzoru nehtem nahoru tak, aby 
prst zakrýval detektor. Linky na snímači vedou přes střední linii 
prstu. 

 
▪ Oviňte spodní lepící část kolem prstu, buďte opatrní, aby 

nedošlo k překrytí nehtu. 
 
 
 
 
 

▪ Ohněte horní stranu senzoru přes prst, ujistěte se, že je zdroj 
světla v jedné ose s detektorem. Oviňte lepící část kolem prstu 
nebo prstu na noze a zajistěte senzor. Kabel natáhněte přes 
dlaň nebo pod chodidlo a pokud je to nutné, přilepte náplastí. 

 

▪ Zapojte senzor do přístroje: zapojte konektor tak, aby šipka na 
konektoru směřovala nahoru a zkontrolujte správnou funkci 
podle instrukcí popsaných výše. 

 

!POZOR! 
Senzor zbytečně nepřekrucujte nebo nepoužívejte nepřiměřenou sílu při používání, zapojování, 
odpojování nebo ukládání senzoru. Přílišné utažení senzoru může způsobit nepřesné měření 
saturace. Z toho důvodu neutahujte příliš náplast. Doporučuje se upevnit kabel na zápěstí. 
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2.14 Test bez pacientských dat 
 

Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Doctor, umožňuje uživateli provádět spirometrické a 
oxymetrické vyšetření bez vložení dat souvisejících s vyšetřovaným pacientem. 

 
Uživatel může tuto funkci vyvolat stiskem ikony 

 na hlavní obrazovce. 

V oblasti obrazovky má uživatel přístup k 
následujícím funkcím: 

 
spirometrický test 

oxymetrický test 

test za chůze 

oxymetrie během spánku 

zaslání dat přes Bluetooth 

!POZOR! 
Výsledky spirometrických testů   nezahrnují   žádné automatické interpretace, srovnání s 
predikovanými hodnotami, protože předtím nebyly vloženy žádné antropometrické údaje pacienta. 

 

Pro oxymetrické testování zahrnující testu během chůze viz kapitoly 3.13.1 a 3.13.3. 
 
 

3. Přenos dat  

!POZOR! 
Před zahájením přenosu dat si pozorně pročtěte instrukce, věnujte jim pozornost a ujistěte se, že 
všemu rozumíte. 

 
Bezdrátová komunikace Bluetooth je určena jako doplňková funkce. V případě selhání přenosu přes 
Bluetooth doporučujeme použít spolehlivější technologii USB. 

 
3.1 Bezdrátový přenos dat přes Bluetooth na server pomocí mobilního telefonu 

 

Pro aktivaci funkce kontaktujte výrobce. 
 

 
3.2 Přenos dat pro tisk přes Bluetooth 

 

!POZOR! 
Zkontrolujte, zda má přístroj funkci Bluetooth k dispozici, u některých modelů je tato funkce 
volitelně. 
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Tisk dat z funkce správa pacienta je možný pouze pokud má tiskárna Bluetooth připojení; 
alternativně lze na tiskárnu instalovat USB klíč, aby bylo Bluetooth připojení dostupné. 

 
Bluetooth systém umožňuje SPIRODOC , aby přenášel data z testu do tiskárny vybavené Bluetooth. 
Postup je následující: 

 

3.2.1 Jak vytisknout test uložený v databázi 

• Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu  

• Vyberte způsob vyhledávání 
• Vyberte relaci testu, ve které byl daný test proveden 

• Po vstupu do relace testu vyberte test a stiskněte ikonu  . 

Když nebyla nastavena žádná tiskárna, zobrazí se zpráva upozorňující na vyhledávání dostupných 
zařízení. Po nastavení zařízení je automaticky dostupný tisk dat. 

 
Když SPIRODOC vyhledává dostupná Bluetooth zařízení, zkontroluje adresy těch zařízení, která již byla 
dříve registrována a automaticky změní název u těch 
zařízení, u kterých došlo ke změně. 

 
V případě chyby během přenosu dat se objeví zpráva 

vpravo na obrazovce. 
Přístroj se automaticky vrátí na hlavní obrazovku, 
opakujte postup znovu. 

 

!POZOR! 
Pro postup výše je potřeba test uložený v databázi. Poslední provedený test je zaznamenám v oblasti 
testů. Pro tisk naposledy provedeného testu musí uživatel nejdříve test uložit jedním z následujících 
způsobů: 
1. Vytvořit nového pacienta 
2. Provést nový test 
3. Stáhnout databázi přístroje do softwaru winspiroPRO 

 
3.3 Připojení k PC přes USB port 
!POZOR! 
Před připojením SPIRODOC k PC přes USB, musí být v přístroji nainstalováno winspiroPro rozhraní. 
Před spuštěním je důležité znát verzi operačního systému nainstalovaného v PC a používaného pro 
připojení (na ovládacím panelu klikněte na „System“, zde lze zkontrolovat typ operačního systému 
nainstalovaného v PC). 
Pokud je již v PC nainstalován winspiroPRO, není nutné jej instalovat znovu. 
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Pro připojení zapojte mini USB konektor dodávaný se SPIRODOC 
do přístroje a druhý konektor připojte do USB portu PC, jak je 
zobrazeno na obrázku. 
PC v závislosti na verzi operačního systému provede buď 
automatickou instalaci ovladače (pro Windows 98, 2000, ME), 
nebo vyžádá některé informace(pro Windows XP, Vista, a 7). Aby 
se v této fázi předešlo chybám, pročtěte si velmi pozorně návod 
k použití winspiroPRO. 
Pro kontrolu spojení mezi přístrojem a PC ověřte, zda LED na 
přístroji svítí. 

 
3.4 Upgrade interního softwaru 

 

Při připojení k PC přes USB lze provést upgrade softwaru SPIRODOC. Upgrady lze stáhnout po registraci 
na www.spirometry.com. Více informací o upgradu softwaru naleznete v návodu k použití softwaru 
„winspiroPRO“. 

 
 

4. Údržba  

 
SPIRODOC je přístroj, který vyžaduje velmi malou údržbu. Pravidelná údržba zahrnuje: 

 
▪ Vyčištění a kontrolu turbíny na opakované použití. 
▪ Výměnu jednorázové turbíny před každým testem. 
▪ Vyčištění oxymetrického senzoru (pro senzory na opakované použití). 
▪ Výměnu lepící pásky ovinovacího oxymetrického senzoru. 
▪ Nabíjení dobíjitelné baterie. 

 
Postupy údržby popsané v návodu k použití se musí provádět pečlivě. Nedodržení pokynů může 
způsobit chyby v měření nebo interpretaci naměřených hodnot. Změny, úpravy, opravy a 
rekonfigurace musí provádět výrobce nebo oprávněná osoba. V případě problémů se nepokoušejte 
přístroj opravit sami. Nastavení konfiguračních parametrů musí provádět kvalifikovaný personál. 
V každém případě rizika vztahující se k chybnému nastavení nepředstavují nebezpečí pro pacienta. 

 
4.1 Čištění a kontrola turbíny na opakované použití 

 
Turbíny používané SPIRODOC patří do jedné ze dvou kategorií: jednorázové nebo na opakované 
použití. Obě zaručují přesné měření a mají velkou výhodu v tom, že nevyžadují žádné pravidelné 
kalibrace. V rámci zachování vlastností turbíny na opakované použití je před každým použitím nutné 
jednoduché očištění. 
Čištění jednorázových turbín není nutné, protože jsou dodávány v čistém uzavřeném plastovém sáčku. 
Po použití je nutné je zlikvidovat. 

 

!POZOR! 
Je dobré pravidelně zkontrolovat, zda nejsou uvnitř turbíny nečistoty (jako jsou vlákna nebo vlasy) 
nebo cizí předměty. Všechny takovéto překážky mohou brzdit nebo blokovat otáčení lopatek turbíny 
a tím ohrozit přesnost měření. 

http://www.spirometry.com/
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Před použitím proveďte zkoušku popsanou v kapitole 4.1.1, která umožňuje kontrolu účinnosti turbíny. 
Pokud je výsledek testu negativní proveďte následující postup. 
Chcete-li vyčistit turbínu na opakované použití, nejdříve ji jemně vyjměte otáčením proti směru 
hodinových ručiček, lehce táhněte. Může pomoci, pokud zespodu jemně zatlačíte jedním prstem. 
Ponořte turbínu do studeného roztoku čistícího prostředku a pohybujte jí v tekutině, aby se odstranily 
všechny nečistoty, které mohou být uvnitř. Nechte turbínu ponořenou po dobu uvedenou v návodu 
na roztoku. 

 

!POZOR! 
Aby nedošlo k nenapravitelným škodám na turbíně pro opakované použití nepoužívejte žádné 
alkoholické nebo olejové čisticí prostředky, a neponořujte turbínu do horké vody nebo horkých 
tekutin. Nikdy neproplachujte turbínu přímým proudem vody nebo jiné tekutiny. Kde nejsou 
k dispozici žádné čistící prostředky, je nezbytné čistit turbínu v čisté vodě. k čištění turbíny 
nepoužívejte stlačený vzduch. 

 
Opláchněte turbínu studenou vodou (nikoliv horkou). 
Oklepejte přebytečnou vodu z turbíny a ponechte oschnout, položenou ve vertikální poloze na suchém 
povrchu. 

 
Jakmile je turbína vyčištěná, vložte ji zpět na své místo a postupujte podle pokynů uvedených na 
plastovém krytu spirometru. Pro správné vložení turbíny – zatlačte ji a poté otáčejte ve směru 
hodinových ručiček dokud nedosáhnete zarážky, která zajistí, že je turbína upevněna uvnitř krytu. 

 

Pro ujištění, že turbína funguje správně, zopakujte kontroly popsané v kapitole 4.1.1; pokud nefunguje 
správně, vyměňte za novou. 

 
!POZOR! 
Pokud používáte jednorázovou turbínu, nečistěte ji, ale vyměňte po každém testu za novou. 

 

4.1.1 Ověření volného pohybu turbíny 
▪ Zapněte SPIRODOC, jako když chcete provést spirometrický test (například FVC). 
▪ Uchopte SPIRODOC do jedné ruky a jemně s ním pohybujte ze strany na stranu, aby mohl přes 

turbínu procházet vzduch. 
▪ Pokud se rotor turbíny otáčí správně, uslyšíte pravidelný zvukový signál, který indikuje, že se 

turbína pohybuje podle nízkého průtoku indikovaného zvukovým signálem. 
▪ Pokud se během pohybu přístroje neozývá zvukový signál pokračujte vyčištěním turbíny. 

 
4.2 Čištění oxymetrického senzoru 

 

Senzor očistěte jemným hadříkem navhlčeným vodou nebo jemným mýdlovým roztokem. Pro 
dezinfekci senzoru očistěte izopropyl alkoholem. Po vyčištění nechte senzor oschnout. 

 

!POZOR! 
Nesterilizujte ozařováním, párou nebo etylen oxydem. Neponořujte do tekutin. Před čištěním nebo 
dezinfekcí odpojte senzor od přístroje. 

 
Senzor je vyroben z materiálu neobsahujícího latex. 
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4.3 Výměna lepící pásky ovinovacího senzoru 
 

Lepící páska je vyrobena z materiálu neobsahujícího latex. 
 

▪ Jemně odstraňte použitou lepící pásku ze senzoru a zlikvidujte ji. 
▪ Na zadní straně senzoru jsou zarovnávací kolíčky. Umístěte senzor tak, aby zarovnávací kolíčky 

směřovaly k lepící části pásky a vložte kolíčky do otvorů na pásce. 
▪ Přitlačte senzor, aby kolíčky zapadly do otvorů na pásce. Zvedněte senzor a pásku a 

zkontrolujte, že jsou kolíčky senzoru správně umístěny. 
 

Doporučuje se použít novou lepící pásku pro každý senzor u pacienta, nebo podle potřeby. 

 
4.4 Výměna baterií 

 
Zapněte Spirodoc a na hlavní obrazovce se zobrazí následující ikona ukazující stav nabití baterie: 

 

 

Maximální úroveň nabití je zobrazena všemi 6 dílky uvnitř baterie. 
Pokud se zobrazí pouze jeden dílek nebo v případě, že přístroj se ani 
nezapne, baterie musí být nabita následujícím způsobem: 

• Zapojte nabíječku do zásuvky a kabel nabíječky do konektoru mikro 
USB na přístroji; přístroj v této fázi je vždy zapnutý 

• Když je nabíjení dokončeno ikona baterie zobrazí všech šest dílků. 

• V tuto chvíli odpojte nabíječku od přístroje. 
 

!POZOR! 
Nedoporučuje se používat přístroj během nabíjení baterie. 
Po ukončení nabíjecího cyklu vždy odpojte nabíječku od přístroje. 
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5. Řešení problémů  

Následuje seznam problémů a jejich příčiny při práci se spirometrem SPIRODOC. 
Na displeji jsou také zobrazeny diagnostické zprávy pro označení druhu závady: 

 

PROBLÉM ZPRÁVA MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ 

SPIRODOC se nezapne / Baterie může být vybitá Připojte přístroj do nabíječky 

/ Baterie není dobře 
vložena do přístroje 

Kontaktujte servisní 
středisko 

 Přístroj mohl ztratit 
vnitřní software 

Připojte přístroj k PC pomocí 
kabelu USB a aktualizujte 
interní software; 
Podrobnější informace 
naleznete v návodu k 
softwaru winspiroPRO, který 
je k dispozici on-line 

Problém při zapínání 
přístroje 

Error in ram 
memory 

Recovering 
data 

Please wait 

Data v paměti jsou 
poškozena 

Pokud byla data obnovena 
správně standardní proces 
zapnutí se dokončí sám. 
Pokud se proces nedokončí, 
kontaktujte autorizované 
technické servisní středisko 

Přístroj se sám vypíná a 
znovu zapíná 

/ Interní chyba Zkontrolujte na internetové 
adrese www.spirometry.com 
nejnovější verzi interního 
softwaru pro přístroj. 
Aktualizujte interní software 
stažením nejnovější verze 
pomocí softwaru 
winspiroPRO. Pro další 
informace nahlédněte do 
návodu winspiroPRO, k 
dispozici on-line v rámci 
softwaru. 

Nesprávné výsledky 
spirometrického testu 

/ V turbíně může být 
špína nebo cizí předmět 

Vyčistěte turbínu podle 
pokynů v kapitole 5.1; 
v případě potřeby použijte 
novou turbínu. 

/ Test nebyl správně 
proveden. 

Zopakujte test a důsledně 
dodržuje pokyny na displeji. 

Na konci testu se 
nezobrazí určité 
spirometrické a/nebo 
oxymetrické parametry 

/ Personalizované 
nastavení parametrů v 
servisním menu. 

Zkontrolujte nastavení 
parametrů v položce 
"nastavení parametrů" v 
servisním menu,jak je 
uvedeno v kapitole 3.6.1 

Během oxymetrického 
testu se hodnoty vrací v 
nepravidelných 
intervalech, přerušovaně 
nebo jednoduše chybně 

/ Senzor umístěn chybně 
nebo nedostatečná 
perfuze pacienta. 

Přemístěte oxymetrický 
senzor. 

/ Pacient se pohnul Pro získání přesných 
oxymetrických hodnot je 
důležité, aby se pacienta 
prudce nepohyboval. 

http://www.spirometry.com/
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Během oxymetrických 
zkoušek je displej sotva 
čitelný 

/ Po několika minutách 
se podsvícení displeje 
automaticky vypne, aby 
šetřilo energii baterie. 

/ 

Problém s nabíjením 
baterie 

Damaged 
battery pack 

Baterie může být 
poškozená nebo 
jednoduše špatně 
vložená 

Kontaktujte technické 
servisní středisko 

Nepředvídaná chyba 
paměti 

Error in 
memory 

Data v paměti byla 
poškozena 

Kontaktujte technické 
servisní středisko 

Přístroj zmrazen v 
důsledku nepředvídané 
události 

/  3x stiskněte vypínač ON/OFF 
a počkete cca 4 s, přístroj se 
resetuje a znovu zapne 

 

!POZOR! 
Před kontaktováním technického servisního centra si stáhněte z přístroje do PC test paměti pomocí 
softwaru WinSpiroPRO. Tento postup je nezbytný, protože by během opravy přístroje mohlo dojít 
ke ztrátě dat a ta by mohla být důvěrné povahy, a proto podléhají zákonům na ochranu osobních 
údajů. 
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MIR MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH 
Via del Maggiolino, 125 00155-Řím- ITÁLIE 

 
 
 
 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
(příloha II kromě odst. 4) 

 
Tímto prohlašujeme, že níže uvedený přístroj: 

 
 

Popis přístroje Spirometr 

Značka MIR MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH 

Název přístroje spirodoc 

Klasifikace IIa 
Tento přístroj je označen CE 0476 

 
 
 

odpovídá základním požadavkům Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a 
jejím novelizacím a provedení členskými státy. 
Toto prohlášení je vytvořeno na základě CE Certifikátu č. MED-9826 vydaného Notifikovanou 
osoba č. 0476 – CERMET. 

 
 

Řím 1.1. 2011 
 
 
 
 
 

Podpis: 
Paolo Sacco Boschetti 
ředitel 
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Záruční podmínky  

 
SPIRODOC má spolu se svým standardním příslušenstvím následující záruční dobu: 

▪ 12 měsíců pokud je určený k profesionálnímu použití (lékaři, nemocnice, atd.). 
▪ 24 měsíců pokud výrobek zakoupí přímo koncový uživatel. 

Záruka je platná od data zakoupení uvedeného na odpovídající prodejní faktuře nebo dokladu o koupi. 

Záruka je platná od data zakoupení, což musí být uvedeno na odpovídající prodejní faktuře nebo 

dokladu o koupi. 
 

Přístroj musí být v době nákupu nebo při dodání zkontrolován a jakékoliv stížnosti je nutné neprodleně 
sdělit písemně výrobci. 

 

Záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu (dle uvážení výrobce) výrobku nebo vadných částí bez 
poplatku za díl nebo práci. 

 
Všechny baterie a jiné spotřební části jsou vyloučeny z podmínek této záruky. 

Záruka není platná, podle uvážení výrobce, v následujících případech: 

▪ Pokud je porucha způsobena nesprávnou instalací nebo použitím přístroje, nebo pokud 
instalace neodpovídá platným bezpečnostním normám v dané zemi. 

▪ Pokud se přístroj používá v rozporu s návodem k použití. 
▪ Pokud neautorizovaný personál provede jakékoliv změny, úpravy nebo opravy. 
▪ Pokud je porucha způsobena nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou přístroje. 
▪ Pokud došlo k upuštění přístroje, nebo poškození způsobenému násilím nebo elektřinou. 
▪ Pokud je poškození způsobeno ze sítě nebo přístrojem, který je k přístroji připojen. 
▪ Pokud na přístroji chybí výrobní číslo, je upravené a/nebo není čitelné. 

 
Přepravní náklady při vrácení zboží certifikovanému servisnímu středisku na opravu nebo výměnu 
hradí zákazník. Pro více informací o těchto centrech kontaktujte místního dodavatele spirometru, nebo 
přímo výrobce. 

 

Zákazník je odpovědný za dopravu a veškeré dopravní a celní poplatky a stejně tak za dopravu zboží do 
a ze servisního centra. 

 
Ke každému vrácenému přístroji a příslušenství musí být přiloženo podrobné vysvětlení zjištěné 
závady. Pokud chcete přístroj vrátit výrobci je nutné před odesláním přístroje získat písemné nebo 
ústní povolení. 

 
MIR – Medical International Research si vyhrazuje právo na změnu přístroje, pokud je to nutné, popis 
všech provedených změn bude zaslán spolu s vráceným zbožím. 
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Příloha 1 Příklady reportu oxymetrického testu  
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Příloha 2 Příklady reportu spirometrického testu  
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Příloha 3 Informace o správném použití v elektromagnetickém prostředí 
 

Prohlášení a poučení výrobce – Elektromagnetické vyzařování 

SPIRODOC je určený pro použití v elektromagnetickém prostřední specifikovaném níže. 
Uživatel by se měl ujistit, že jej používá v tomto prostředí 

Emisní testy Shoda Elektromagnetické prostředí - poučení 

RF emise CISPR11 Skupina 1 SPIRODOC využívá vysokofrekvenční 
energii pouze pro své vnitřní funkce. 
Tudíž je vysokofrekvenční záření velmi 
nízké a nemělo by způsobit poškození 
elektronického vybavení v okolí. 

RF emise CISPR11 Třída B  

Harmonic emise 
IEC 61000-3-2 

Nevztahuje se  

Kolísání napětí/kolísání emisí 
IEC 61000-3-3 

Nevztahuje se  

 
Prohlášení a poučení výrobce – Elektromagnetická odolnost 

SPIRODOC je určený pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel by 
se měl ujistit, že jej používá v tomto prostředí. 

Test odolnosti IEC 60601 test 
level 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí 
- poučení 

 
 

Elektrostatický výboj 
(ESD) IEC 6100-4-2 

 
 

± 6 kV kontakt 
± 8 kV vzduch 

 
 

± 6 kV kontakt 
± 8 kV vzduch 

Podlahy by měly být dřevěné 
nebo z keramických dlaždic. 
Pokud jsou podlahy pokryty 
syntetickými materiály, 
relativní vlhkost by měla být 
alespoň 30%. 

Elektrická přechodová 
rychlost/zlom IEC 61000- 
4-4 

±1 kV pro napájecí 
linky 

  
Kvalita síťového napájení by 
měla odpovídat takovému, 
které se používá 
v nemocničním prostředí. 

Vlnění 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV rozdílný 
režim 
± 2 kV stejný režim 

Nevztahuje se 

Poklesy napětí, < 5% UT Nevztahuje se  

krátkodobá přerušení a (> 95% poklesu UT)  

změny napětí síťového na 0.5 cyklu  

napájení ve vstupních 
linkách. 
IEC 61000-4-11 

40% UT 

(60% poklesu UT) 
na 5 cyklů 

 

  

70% UT 

 

 (30% poklesu UT)  

 na 25 cyklů  

 < 5% UT 
 

 (> 95% poklesu UT)  

 na 5 vteřin  
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Síťový kmitočet (50/60 
Hz) Magnetické pole IEC 
61000-4-8 

 
 

3 A/m 

 
 

3 A/m 

Síťový kmitočet 
magnetického pole by měl 
být v mezích typických pro 
místa komerčního použití 
v nemocnicích. 

Vedená vysoká frevence 
IEC 61000-4-6 

 
 

Vyzařovaná vysoká 
frevence IEC 61000-4-3 

3 V rms 

150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
 
 

3 V/m 
80 MHz až 2.5 GHz 

3 V 
 
 
 
 
 
 

3 V/m 

Žádná přenosná a mobilní 
zařízení komunikující na 
vysoké frekvenci by neměla 
být používána ve větší 
blízkosti jakékoliv části 
SPIRODOC, včetně kabelů, 
než je doporučená 
vzdálenost vypočtená 
z rovnice pro použití 
vysokofrekvenčních zařízení. 
Doporučená vzdálenost. 

   

 

   
80 MHz až 800 

MHz 

   
800 MHz až 2.5 

GHz 

   
P je ve vzorci maximální 
hodnota výkonu vysílače na 
výstupu (ve wattech) a to 
podle dodávaného vysílače. d 
označuje doporučenou 
vzdálenost (v metrech). 

   
Pole sílící vlivem pevných 
vysílačů, jak je určeno 
průzkumem 
elektromagnetismu * , by 
mělo být menší než povolený 
kmitočtový rozsah. 
Záření se může objevit u 
okolních přístrojů,které jsou 
onačeny tímto symbolem: 

   
 

 

POZNÁMKA: UT je a.c. priorita hlavního napětí pro požadavky Test Level. 
Poznámka 1 Při 80 MHz a 800 MHz je požadovaný kmitočtový rozsah 
Poznámka 2 Tyto rady a poučení zde popsané nemusí vždy odpovídat konkrétní situaci. 
Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorbcí a odrazem od povrchu objektů a od lidí. 

* Pole sílící vlivem pevných vysílačů, jako jsou základní stanoviště pro radio 
(komorová/bezdrátová), telefony a místní mobilní rádia, AM a FM rádiové a televizní vysílání se 
nedají teoreticky s přesností předpovědět. Před vstupem do elektromagnetického prostředí s 
fixními vysokofrekvenčními vysílači, by se měl udělat průzkum tohoto prostředí. Pokud je 
naměřená hodnota pole v místě, kde je užíván spirobank II, silná a překračuje povolenou 
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vysokofrekvenční hodnotu, doporučuje se prověřit správnost funkcí spirobank II. Objeví-li se 
abnormální chod přístroje, je nutné měření opakovat nebo přemístit spirobank II na jiné místo. 
* Přes rozmezí frekvence 150 kHz až 80 MHz, sílící pole by mělo být menší než 3 V/m. 

Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními zařízeními komunikujícími na 
vysoké frekvenci a SPIRODOC 

SPIRODOC je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vysílaná vysoká 
frekvence kontrolována. Uživatel by měl dbát prevence proti elektromagnetickému záření 
dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními zařízeními komunikujícími na 
vysoké frekvenci a spirobankem II a to tak jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupu 
napájení komunikujících zařízení. 

Stanovený maximální 
výstup napájení 

vysílače 
(W) 

Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače 
(m) 

150 kHz až 80 MHz 

 

80 MHz až 800 MHz 
 

 

800 MHz až 2.5 GHz 
 

 

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

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

1 1,17 1,17 2,34 
10 5,28 5,28 1,056 

100 11,66 11,66 23,32 

Pro vysílače, které mají stanovený maximální výstup napájení se doporučuje vzdálenost (d) 
v metrech (m), pro výpočet se používá rovnice platná k frekvenci vysílače, kde P je maximální 
výstup napájení stanoveného vysílače ve wattech (W) a to podle výrobce vysílače. 

 

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz, je požadována oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvence. 
Poznámka 2: Tyto poučky není možné použít za všech okolností. Elektromagnetické šíření je 
ovlivněno absorbcí a odrazem struktury, objektů a lidí. 

 


