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Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy MIR
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

VÝSTRAHA 

Papírový náustek, nosní svorka a jednorázová turbínka s náustkem používané v přístroji musí být považovány za 
produkty jednorázového použití.

Před použitím MiniSpir …
• Přečtěte pečlivě tuto uživatelskou příručku včetně všech štítků a dalších dodaných informací o produktu.
• Nastavte  konfiguraci  přístroje  (tj.  datum,  čas,  predikované  hodnoty,  jazyk,  atd.)  podle  popisu  v příručce  Software 

WinspiroPro.
• Zkontrolujte  požadavky  PC systému kvůli  kompatibilitě  s  přístrojem  (doporučeno  RAM:  512  Mb  minimum,  1024  Mb; 

operační systém: Windows 2000 – XP Windows Vista (32bit/64bit)- Windows 7 (32bit/64bit); minimální velikost disku: 500 
Mb; CPU Pentium IV; PC 1 GHz; rozlišení displeje 1024x768 popřípadě vyšší.

• MiniSpir musí být připojen pouze k počítači, který je vyroben v souladu s normou EN 60950/1992.

VÝSTRAHA 

Software winspiroPRO dodávaný s přístrojem MUSÍ být správně instalovaný na PC před připojením MiniSpir. Na konci 
instalace připojte přístroj k PC a hardware bude rozpoznán prostřednictvím PC. Přístroj lze pak použít se softwarem 
winspiroPRO.

Originální balení uložte! 
V případě, že váš přístroj vyžaduje opravu, potom použijte původní balení a zašlete dodavateli nebo přímo výrobci.

V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:

• Zasílejte kompletní přístroj v původním balení, 
• Náklady na transport (celní poplatky nebo daně) musí být zaplaceny předem.

Adresa výrobce: Adresa distributora :

MIR SRL: VIA DEL MAGGIOLINO, 125 UTILCELL, s.r.o.
00155 ROME (ITALY) nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice

Tel ++ 39 0622754777 Tel. +420 546427059
Fax ++ 39 0622754785 Fax +420 546427212
Web stránka: www.spirometry.com Web stránka: www.spirolab.cz 
Email: mir@spirometry.com Email: info@utilcell.com 

MIR má zavedenou strategii  neustálého vývoje a zlepšování  produktů,  proto si  výrobce vyhrazuje právo provést 
změny v této příručce v souladu s tím, jak probíhají změny při zlepšování a vývoji tohoto produktu. Proto si výrobce 
vyhrazuje  upravit  nebo  aktualizovat  informace  obsažené  v této  uživatelské  příručce.  Jakékoliv  návrhy  nebo 
připomínky související s tímto produktem zašlete prostřednictvím e-mailu: mir@spirometry.com. Děkujeme vám.
MIR nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo poškození způsobené uživatelem při používání tohoto 
produktu na základě pokynů prováděných podle této uživatelské příručky nebo na základě nesprávného používání 
vlastního produktu.
Kopírování této uživatelské příručky buď jako celku nebo jeho částí je přísně zakázáno.

FEDERALNÍ LEGISLATIVA OMEZUJE PRODEJ TOHOTO PŘÍSTROJE POUZE LÉKÁŘŮM
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1. ÚVOD

1.1 Použití 

Spirometr a pulzní oxymetr MiniSpir je určen pro praktické lékaře, respirační terapeuty nebo techniky.
Přístroj je určen k následujícím vyšetření plicních funkcí:

• spirometrické vyšetření osob nezávisle na věku s výjimkou novorozenců a kojenců 
• oxymetrické vyšetření osob nezávisle na věku.

Lze jej použít v jakémkoliv prostředí.

1.1.1 Kategorie uživatelů
MiniSpir vypočítává řadu parametrů vztahujících se k respiračním funkcím.
Přístroj je proto určený pro použití lékařem, zkušeným paramedikem nebo technikem pod dohledem lékaře.

1.1.2 Požadavky na kvalifikaci 
Správné použití přístroje, interpretace výsledků a údržba přístroje se zvláštní pozorností věnovanou dezinfekci (riziko křížové 
kontaminace) vyžaduje kvalifikovaný personál.

VÝSTRAHA 

Výrobce nemůže být zodpovědný za jakékoliv poškození přístroje způsobené uživatelem popřípadě poruchu přístroje 
v případě dodržování pokynů a výstrah obsažených v této uživatelské příručce.

Pokud je MiniSpir používán jako pulzní oxymetr, lze je využít pro namátkové oxymetrické vyšetření.

1.1.3 Provozní podmínky
MiniSpir byl navržen pro použití v lékařské ordinaci nebo nemocničním prostředí.
Veškeré informace potřebné ke správnému použití přístroje v prostředí s elektromagnetickým polem  (podle požadavku normy 
EN 60601-1-2) jsou specifikovány v Dodatku I.
Přístroj není určený pro použití na operačním sále a rovněž jej nelze používat v prostorách s přítomností hořlavých kapalin nebo 
detergentů, hořlavých anestetických plynů, kyslíku nebo dusíku.
Přístroj není navržen pro použití v průvanu, v blízkosti tepelných zdrojů nebo zdrojů chladu, na přímém slunečním světle nebo 
v blízkosti jiných zdrojů energie, prachu, písku nebo jakýchkoliv chemických látek.
Uživatel  je  zodpovědný  za  zajištění  přístroje  tak,  aby byl  uložen  a  používán  v odpovídajících  okolních  podmínkách podle 
specifikace v odstavci 1.7.3.

VÝSTRAHA 

Pokud je přístroj  vystaven nevhodným okolním podmínkám, mohlo by to vést k jeho chybné funkci nebo získání 
nesprávných výsledků.

1.1.4 Kdo může nebo musí provést instalaci 
Přístroj musí být instalován pouze odborníkem.

1.1.5 Ovlivňování přístroje vyšetřovanou osobou 
Spirometrické vyšetření musí být provedeno pouze tehdy, pokud vyšetřovaná osoba je v klidu a v dobrém zdravotním stavu. 
Spektrometrické  vyšetření  vyžaduje  spolupráci  vyšetřované  osoby,  protože  vyšetřovaná  osoba  musí  provádět  kompletní 
vynucenou expiraci (výdech), aby byly dosaženy správné výsledky vyšetření.

1.1.6 Omezení použití - kontraindikace 
Analýza  výsledků  spirometrického  vyšetření  neposkytuje  správnou  diagnózu  klinického  stavu  vyšetřované  osoby.  Spolu 
s výsledky dalších vyšetření navržených lékařem je vyžadována detailní klinická historie. 
Poznámky k vyšetřením, interpretace výsledků vyšetření a způsobu terapie musí být provedeny lékařem.
Spirometrické vyšetření vyžaduje spolupráci s vyšetřovanou osobou. Výsledky závisí na osobních schopnostech vyšetřované 
osoby provést kompletní a co nejrychlejší výdech a nádech vzduchu. Pokud tyto fundamentální požadavky nejsou dodrženy, 
potom  výsledky  získané  při  spirometrickém  vyšetření  nelze  považovat  za  přesné,  a  proto  výsledky  vyšetření  „nejsou 
akceptovatelné“.
O přijatelnosti vyšetření  rozhoduje  uživatel.  Speciální  pozornost  musí  být  věnována  vyšetřování  starších  osob,  dětí  a 
postižených osob.
Přístroj  nesmí  být  nikdy  používán,  pokud  je  možné  nebo  pravděpodobné,  že  spolehlivost  výsledků  může  být  ohrožena 
jakýmkoliv z takových externích faktorů.



VÝSTRAHA 

MiniSpir při používání jako pulzní oxymetr má omezené vlastnosti alarmů, a proto přístroj vyžaduje častěji sledování  
SpO2 a tepové frekvence na displeji PC.

1.2 Důležité bezpečnostní pokyny 

MiniSpir byl testován nezávislou laboratoří, která ověřila shodu přístroje s bezpečnostním standardem IEC 60601-1. Rovněž 
splňuje požadavky EMC v rámci limitů uvedených ve standardu IEC 60601-1-2.
MiniSpir je  rovněž  testován  během  výroby,  a  proto  výrobek  splňuje  bezpečnostní  požadavky  a  normy jakosti  stanovené 
směrnicí rady 93/42/EEC pro LÉKAŘSKÉ PŘÍŚTROJE.
Po vyjmutí přístroje z balení zkontrolujte, zda nejsou na přístroji žádná viditelná poškození. V případě poškození nepoužívejte 
přístroj a vraťte jej výrobci na výměnu.

VÝSTRAHA 

Bezpečná  a  správná  činnost  přístroje  může  být  zajištěna  pouze  tehdy,  pokud  přístroj  splňuje  odpovídající 
bezpečnostní pravidla a směrnice. 
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobená chybou uživatele i při správném dodržování pokynů.
Zařízení  musí  být  používáno  podle  pokynů  uvedených  výrobcem  v uživatelské  příručce  se  zvláštní  pozorností 
věnované kapitole „Použití“ týkající se původních dílů a příslušenství. Použití jiných než původních dílů v případě 
průtokového  senzoru  turbínky,  oxymetrického  senzoru  nebo  dalších  doplňků  může  způsobit  chyby  v měření, 
popřípadě ovlivnit správnou činnost přístroje, a proto používání jiných než původních dílů není povoleno.
V případě  jakéhokoliv  problému vyplývajícího  z používání  přístroje  požadujeme po  uživateli,  aby informoval  bez 
prodlení výrobce v souladu se směrnicí 93/42/EEC o lékařských přístrojích.

1.2.1 Nebezpečí křížové kontaminace 
S přístrojem  lze  používat  dva  různé  typy  turbínek:-  jednorázový  a  znovu  použitelný.  Pro  kontakt  vyšetřované  osoby  se 
spirometrem se vyžaduje použití náustku.
Aby se zabránilo vystavení vyšetřované osoby riziku křížové kontaminace, před provedením každého spirometrického vyšetření 
musí být znovu použitelný průtokový senzor turbínky vždy čistý; u každé nové vyšetřované osoby musí být vždy použitý nový  
jednorázový náustek. Použití antibakteriálního filtru závisí na rozhodnutí lékaře. 
Pokud se používá jednorázová turbínka, vždy u každého dalšího pacienta musí být použitá nová.

1.2.2 Turbínka

Jednorázová 
turbínka

Pokud  budete  provádět  spirometrické  vyšetření  s jednorázovou  turbínkou,  je  nutné  vždy 
používat  u  každého  pacienta  novou  jednorázovou  turbínku.  Charakteristiky,  přesnost  a 
hygiena jednorázové turbínky bude zaručena pouze tehdy, pokud byla uložena v původním 
zataveném balení.
Jednorázová turbínka je  vyrobena  z umělé  hmoty a  její  likvidace po použití  je  stanovena 
místní legislativou.

Znovu 
použitelná 
turbínka

Správná  funkce  jednorázové  turbínky  může  být  zaručena  pouze,  pokud  byla  turbínka 
vyčištěna správným způsobem a neobsahuje žádná cizí tělesa, která by mohla ovlivňovat její  
pohyb. Pokud nebyla turbínka dostatečně předem vyčištěna, mohlo by to způsobit křížovou 
kontaminaci z jednoho pacienta na druhého.
Čištění turbínky musí být provedeno podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce.

Následující informace se vztahují na oba modely turbínky.
Nevystavujte turbínku přímému proudu vody nebo vzduchu a zabraňte kontaktu s vysokoteplotními kapalinami.
Zabraňte  přístupu  prachu  nebo  cizích  těles  do  senzoru  turbínky  tak,  aby  se  zabránilo  nesprávné  činnosti  a  možnému 
poškození. Přítomnost nečistot (například vlasů, slin, apod.) v tělese senzoru turbínky může vážně ovlivnit přesnost měření.

Poznámky ke kalibraci jednorázové turbínky 

VÝSTRAHA 

Průtokový  senzor  turbínky nevyžaduje  kalibraci,  pouze potřebuje  pravidelné  čištění.  Pokud  musí  být  provedena 
kalibrace, potom musí být dodrženy následující pokyny.
Kalibraci lze provést použitím kalibrační stříkačky při provedení zkoušky FVC.

V souladu s publikací "Standardizované vyšetření plicních funkcí" vydané the European Respiratory Society (Vol 6,  
Supplement 16, březen 1993), vzduch vydechnutý z úst má teplotu cca 33/34 °C.



Vydechnutý průtok a objem, který má být převeden na podmínky TPS (37 °C) musí  být zvýšen o 2.6% -  toto je  
stanoveno na základě faktoru BTPS s hodnotou 1.026 při teplotě 33°C, která představuje korekci 2.6%. V praxi je proto 
faktor  BTPS vydechnutého průtoku a objemů konstantní a rovný 1.026.
U vydechnutého objemu a průtoků závisí faktor BTPS na okolní teplotě stejně jako vydechnutý vzduch na okolní 
teplotě.
Například při okolní teplotě 20°C s relativní vlhkostí 50% je faktor BTPS roven 1.102 a korekce je +10.2%.
Korekce vydechnutého vzduchu a průtoku je provedena automaticky. Pokud přístroj má interní senzor teploty, pak 
jsou vypočteny hodnoty BTPS.
Pokud se k provedení kalibrace používá třílitrová stříkačka, a pokud MiniSpir je kalibrován správně, potom bude 
hodnota FVC následující::
3.00  (FVC)  x  1.026  (BTPS)  =  3.08  litru  (FVC při BTPS).
Pokud je okolní teplota 20°C, hodnota FIVC (stříkačka) 
3.00  (FIVC)  x  1.102  (BTPS)  =  3.31  litru  (FIVC při BTPS).
Uživatel si musí být vědom toho, že objem stříkačky zobrazený přístrojem je převeden na podmínky BTPS, takže 
"zvýšení" výsledků vzhledem k očekávaným hodnotám nezpůsobí chybu. 
Například, pokud kalibrační postup je proveden na následujících datech:
FVC = 3.08 l a FIVC = 3.31 l při teplotě okolí 20°C, bude výsledky korekční faktor:

VDECHOVÁNÍ .00%
VYDECHOVÁNÍ .00%

Toto nepředstavuje chybu, ale je to logický důsledek vysvětlení podrobně uvedeného dále.

1.2.3 Náustek
Jednorázové náustky jako součást přístroje jsou dodávány pouze jako vzor  pro výběr správného typu a rozměrů náustku 
požadovaného pro tento přístroj; dodané náustky jsou čisté nikoliv sterilní. Pro nákup příslušného náustku, obecně papírového 
nebo plastového, buď jednorázového/ znovu použitelného, doporučujeme, abyste kontaktovali místního dodavatele, který dodal 
váš spirometr.

VÝSTRAHA 

Použití náustku vyrobeného z nevhodného materiálu může ovlivnit bio-kompatibilitu a může být příčinou nesprávné 
funkce přístroje. Rovněž pak vede k získání nesprávných výsledků a nepohodlí pacienta.

Uživatel přístroje je odpovědný za získání správného typu náustku. Je to standardní typ s vnějším průměrem 30 mm, obecně se 
používají a dají se snadno sehnat.

Aby se předešlo kontaminaci okolí při likvidaci použitých náustků, uživatel musí dodržet odpovídající platné místní 
směrnice.

1.2.4 Oxymetrický senzor 
Oxymetrické senzory používané u MiniSpir jsou následující:

• BCI 1300 senzor pro dospělé (jednorázový)
• BCI 3026 omotávací senzor pro kojence 
• BCI 3043 univerzální senzor Y
• BCI 3078 ušní senzor 
• BCI 3178 pediatrický prstový senzor, znovu použitelný 
• BCI 3444 senzor pro dospělé, znovu použitelný (Comfort Clip)
• BCI 3044 senzor pro dospělé, znovu použitelný, prstový.

Tyto senzory vyžadují  použití  prodlužovacího kabelu tak, aby byly správně připojeny k přístroji.  K dispozici jsou následující 
prodlužovací kabely:
kód 919200 délka 1,5 m
kód 919210_INV délka 0,5 m

Prodloužené  použití  nebo  stav  pacienta  mohou  vyžadovat  pravidelnou  změnu  místa  senzoru.  Změňte  polohu  senzoru  a 
zkontrolujte neporušenost pokožky, oběhový systém a správné nastavení alespoň každé 4 hodiny. 

VÝSTRAHA 

Nesprávně použité senzory nebo poškozené kabely mohou vést  k nesprávným údajům. Poškozený senzor  může 
způsobit  nesprávný  odečet  hodnoty,  popřípadě  poranění  nebo  i  smrt  pacienta.  Zkontrolujte  každý  senzor  před 
vlastním použitím.

Pokud se senzor jeví jako poškozený, nepoužívejte jej. Použijte jiný senzor nebo kontaktujte autorizované servisní 
středisko.



Použijte pouze dodané senzory MIR, nebo speciálně určené pro použití s MiniSpir. Použití jiných senzorů neurčených  
pro MiniSpir může vést k nepřesným výsledkům.

Oxymetrická měření mohou být nepřesná v přítomnosti silného zdroje světla. Chraňte senzor před světlem (například 
ručníkem), měření mohou být jinak nepřesná. 

VÝSTRAHA 

Barviva zavedená do krevního řečiště jako např.  methylová modř, indocyanová zeleň, indigotin,  patentní modř V 
(PBV), a fluorescein mohou negativně ovlivnit přesnost oxymetrických údajů. 

Jakýkoliv  stav,  který  omezuje krevní  tok,  jako například použití  manžety nebo přístroj  pro stanovení  systemické 
vaskulární rezistance, může způsobit, že nelze stanovit přesnou tepovou frekvenci a údaje SpO2.
Před aplikací senzorů SpO2 odstraňte lak z nehtů a umělé nehty. Mohou vést k nepřesnému oxymetrickému měření.

Významné hladiny dysfunkčního hemoglobinu, jako je například karboxyhemoglobin nebo methemoglobin, mohou 
nevhodně ovlivnit přesnost oxymetrického měření.

Pokud dva nebo více senzorů jsou umístěny v těsné blízkosti, může dojít k optickému přeslechu. Optické přeslechy 
mohou negativně ovlivnit  přesnost oxymetrického údaje.  Nebezpečí může být eliminováno zakrytím každé strany 
neprůhledným materiálem.
Překážky nebo nečistota na vysílačích senzorů nebo detektorů mohou způsobit chybnou činnost nebo dát nepřesné 
údaje. Přesvědčte se, že na senzorech nejsou žádné překážky a senzor je čistý.

Autokláv nebo sterilizace v ethylenoxidu může vést k poškození senzoru. Nepokoušejte se sterilizovat senzor.

Před čištěním nebo desinfekcí  vyjměte  senzor  z přístroje  MiniSpir  tak,  abyste  zabránili  poškození  senzoru  nebo 
přístroje a předešli tak bezpečnostním rizikům.

1.2.5 Kabel USB 
Nesprávné použití kabelu USB může vést k nepřesnému měření, které dává velmi nepřesné hodnoty o stavu pacienta. Pečlivě 
zkontrolujte před použitím každý kabel.
Nepoužívejte kabely, které se jeví nebo jsou skutečně poškozené. Pokud je vyžadován nový kabel, obraťte se na místního 
dodavatele.
Používejte pouze kabely dodané společností MIR, speciálně navržené pro použití s přístrojem  MiniSpir. Použití jiných typů 
kabelů vede k nepřesným měřením.

1.2.6 Přístroj

VÝSTRAHA 

Musí se provádět údržba popsaná detailně v této příručce. Pokud tyto pokyny nejsou dodržovány, může to vést k  
chybám měření a nesprávné interpretaci výsledků.
Jakákoliv  modifikace,  nastavení,  opravy nebo  změna  konfigurace  musí  být  provedeny výrobcem  nebo  osobami 
oprávněnými  výrobcem.  V  případě  problémů  se  nikdy  nepokoušejte  opravit  přístroj  sami.  Nastavení 
konfigurovatelných  parametrů  musí  být  provedeno  vždy kvalifikovanou  osobou.  Nesprávné  nastavení  parametrů 
nevystavuje pacienta riziku.
Vysokofrekvenční emise z “elektronických” přístrojů mohou rušit správnou činnost přístroje. Z tohoto důvodu musí 
být  dodržována určitá minimální  vzdálenost  (několik  metrů)  od takových přístrojů  jako jsou například TV,  rádio, 
mobilní telefon, apod., pokud tyto přístroje pracují ve stejné místnosti a ve stejnou dobu.
Přístroj  může  dávat  nepřesné  údaje,  pokud  pracuje  v  přítomnosti  silného  elektromagnetického  pole  nebo  v 
přítomnosti jiných lékařských přístrojů jako jsou například echografy.
Pokud se používá PC připojené k MiniSpir v místě, kde se nachází i pacient, je nutné, aby PC splňovalo normu EN 
60601-1 (rovněž EN 60601-1-1).
Při likvidaci přístroje MiniSpir, jeho doplňků, plastových spotřebních materiálů (náustky) včetně baterií, používejte 
pouze odpovídající odpadkové nádoby nebo vraťte veškerý takový materiál prodejci přístroje nebo do recyklačního 
střediska. Musí být dodrženy všechny místní směrnice.

Pokud některá z těchto směrnic není dodržena, potom přístroj MIR může mít tendenci k poškození. 

1.3 Nepředpokládané chyby 

Pokud dojde k nějakému problému s přístrojem, zobrazí se hlášení indikující na obrazovce PC charakter problému, souběžně je 
slyšet výstražné “pípání”. 
Chyby při měření nebo v interpretaci mohou být způsobeny:
• nekvalifikovaným personálem nebo nezaškoleným personálem, který má malé zkušenosti 
• chybou uživatele 
• použitím přístroje v nesouladu s pokyny popsanými v uživatelské příručce 
• použitím přístroje i v případě, že se na něm vyskytují některé anomálie 



• neoprávněným servisem přístroje.

1.4 Štítky a symboly 

1.4.1 Identifikační štítek 

Na štítku je zobrazeno:
• Výrobní číslo přístroje 
• Název produktu 
• Název a adresa výrobce 
• Elektrický bezpečnostní symbol 
• Výstražný symbol směrnice WEEE 
• Symbol shody se směrnicí lékařských přístrojů 

1.4.2 Symbol elektrické bezpečnosti 

V souladu s normou IEC 60601-1 tento produkt a jeho komponenty jsou přístrojem typu BF, a proto jsou chráněny proti riziku 
přímého a nepřímého kontaktu s elektřinou. 

1.4.3 Výstražný symbol podle směrnice WEEE

Tento symbol je definován v dokumentu 2002/96/EEC týkající se likvidace elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Na 
konci životnosti nesmí být tento přístroj likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být dodán do autorizovaného 
sběrného střediska WEEE.
Jako alternativa může být přístroj vrácen dodavateli, pokud je tento starý přístroj nahrazený novým přístrojem.
Z důvodu konstrukčního materiálu použitého u tohoto přístroje by mohla likvidace jako běžný odpad způsobit zátěž životního 
prostředí nebo ovlivnit zdraví osob.
Nedodržení těchto směrnic může vést k trestnímu stíhání.

1.4.4 Symbol shody se směrnicí lékařských přístrojů 

0476
Tento výrobek je certifikován a splňuje požadavky třídy II a směrnice 93/42/EEC o lékařských přístrojích.

1.4.5 Výstražný symbol sériového portu USB 

1.4.6 Výstražný symbol portu SpO2 pro oxymetrii 

SpO2

1.4.7 Symbol citlivosti elektrostatického výboje (ESD) 

Symbol ESD požadovaný mezinárodní normou EN 60601-1-2 se používá v blízkosti jakéhokoliv konektoru, který byl testován 
na elektrostatický výboj.



1.5 Popis produktu 

Přístroj MiniSpir je spirometr a pulzní oxymetr připojený k osobnímu počítači přes USB kabel.

Toto zařízení měří rozsah respiračních parametrů, kyslíkovou saturaci v krvi a tepovou frekvenci. 
Hlavní vlastnosti tohoto víceúčelového přístroje MiniSpir zjednodušují jeho použití a zaručují mu víceúčelovost.

Spirometrické funkce 
MiniSpir vypočítává až 30 funkčních respiračních parametrů stejně jako porovnání parametrů po podání léku (PRE/POST) u 
bronchodilatačního testu. Porovnání dat se provádí mezi POST (po podání léku) a PRE (před podáním léku). Data testu po 
podání  léku  se  vztahují  k  variaci  procentuální  hodnoty  mezi  měřenými  výsledky  a  predikovanými  hodnotami  na  základě 
vložených antropometrických dat.
Jako senzor měření průtoku a objemu se používá digitální turbínka, která pracuje na principu přerušení infračerveného světla, 
což zajišťuje časovou přesnost požadovanou u profesionálního zařízení.

Speciální vlastnosti tohoto typu senzoru jsou následující:
• Přesné měření i při malých průtokových rychlostech (konec výdechu)
• Není ovlivněno vlhkostí plynu nebo jeho hustotou 
• Odolný proti nárazu a lomu 
• Výměna není nákladná.

Dvě  varianty  turbínek  na  měření  průtoku  používaných  u  přístroje  MiniSpir  (jednorázové  nebo  znovu  použitelné)  zajišťují 
vysokou přesnost měření a mají velkou výhodu, že nevyžadují pravidelnou kalibraci (turbínky však musí být kalibrovány, pokud 
to požaduje lékař).

ZNOVU POUŽITELNÁ 
TURBÍNKA

JEDNORÁZOVÁ 
TURBÍNKA

Aby byly zachovány charakteristiky turbínek, musí být dodržována následující upozornění:
• u jednorázových turbínek: musí být turbínky vždy vyměněny po každém vyšetření pacienta.
• u znovu použitelných turbínek: vždy vyčistěte turbínku po každém pacientovi, abyste zajistili maximální hygienu a bezpečnost 

u každého pacienta.

Pro  správnou  interpretaci  spirometrického  vyšetření  musí  být  změřené  hodnoty  porovnány  buď  s  tzv.  normálními  nebo 
predikovanými hodnotami,  které jsou vypočteny z antropometrických dat pacientů nebo alternativně na základě nejlepších 
osobních hodnot pacienta z klinické historie.
Nejlepší osobní hodnoty se mohou značně lišit od predikovaných hodnot, které byly převzaty u “zdravých” vyšetřovaných osob.

MiniSpir je připojen k PC přes port USB. Data měřená přístrojem MiniSpir jsou předávána do PC v reálném čase. Software 
Windows “winspiroPro” umožňuje sledovat spirometrické výsledky vyšetření (křivky průtoku/objemu, spirometrické parametry) 
včetně odpovídajících detailů o vyšetřované osobě.

Data měřená pomocí přístroje MiniSpir a uspořádaná softwarem mohou být interpretována pouze specializovaným personálem.
Software  poskytuje  interpretaci  každého  spirometrického  vyšetření  přiřazením  tzv.  “dopravního  značení”  a  porovnáním  s 
předcházejícími hodnotami u stejné vyšetřované osoby popřípadě referenčními hodnotami skupiny vyšetřovaných osob. Další 
detailnější informace, viz online příručka softwaru WinSpiroPro.

MiniSpir je schopen stanovit hodnoty FVC, VC & IVC, MVV včetně vyšetření dechových křivek, vypočítává hodnotu přijatelnosti  
(kontrola jakosti) a reprodukovatelnosti prováděných spirometrických vyšetření. Automatická interpretace vyšetření umožňuje 
stanovit  posledních  11  úrovní  klasifikace  ATS  (American  Thoracic  Society).  Každé  vyšetření  může  být  podle  požadavku 
zopakováno. K dispozici jsou vždy ke zobrazení nejlepší parametry. Normální (predikované) hodnoty lze vybrat z normálních 



“řad”.  Například v rámci Evropské unie používá většina lékařů predikované hodnoty ERS (European Respiratory Society). 
Konfigurace parametrů a uložených vyšetření, viz online příručka softwaru WinSpiroPro.

Oxymetrické funkce (varianta)
Oxymetrický  senzor  má  dvě  světelné  diody  (LED),  jedna  emituje  světlo  v  oblasti  viditelného  spektra,  druhá  v  oblasti 
infračerveného světla. Obě světla pak procházejí prstem pacienta a jsou “přečteny” přijímačem. Jakmile světlo projde prstem, 
část světla je absorbována v krvi a v měkké tkáni v závislosti na koncentraci hemoglobinu. Množství světla absorbovaného u 
každé frekvenci závisí na stupni okysličení hemoglobinu v měkké tkáni. 
Měření zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost bez nutnosti speciální kalibrace. 

1.6 Technické vlastnosti 

Následuje obsáhlý popis důležitých vlastností přístroje.

1.6.1 Vlastnosti spirometru 

Měřené parametry:

SYMBOL POPIS Jednotk
a 

FVC Nucená vitální kapacita litry
FEV1 Expirační objem během první sekundy vyšetření litry
FEV1% FEV1/FVC x100 %
FEV3 Expirační objem během prvních 3 sekund vyšetření litry
FEV3/FVC FEV3/FVC x 100 %
FEV6 Expirační objem během prvních 6 sekund vyšetření litry
FEV6% FEV1/FEV6 x 100 %
PEF Špičkový expirační průtok litry /min
FEF25 Maximální průtok při 25% FVC litry /s
FEF50 Maximální průtok při 50% FVC litry /s
FEF75 Maximální průtok při 75%  FVC litry /s
FEF2575 Poměr průtoku při 25% a 75% %
FET Doba nuceného výdech S
Vext Extrapolovaný objem mililitry 
FIVC Vitální kapacita při nucené ventilaci litry
FIV1 Inspirační objem během první sekundy vyšetření litry
FIV1/FIVC FIV1/FIVC x 100 %
PIF Špičkový inspirační průtok litry /s
ELA Odhadované stáří plic roky

*FVC Nejlepší FVC litry
*FEV1 Nejlepší FEV1 litry
*PEF Nejlepší PEF litry/s
VC Vitální kapacita při pomalém výdechu litry
IVC Vitální kapacita při pomalém vdechu litry
IC Kapacita vdechu  (max. mezi EVC a IVC) - ERV litry
ERV Expirační rezervní objem litry
FEV1/VC FEV1/VC x 100 %
TV Tidální objem litry
VE Ventilace v klidu za minutu litry/min
Rf Respirační frekvence
ti Průměrná doba vdechu v klidu S
te Průměrná doba výdechu v klidu S
ti/t-tot Průměrná doba vdechu / celková doba min
TV/ti Průměrný inspirační průtok v klidu litry/s
MVV(cal) Maximální vůlí ovládaná ventilace vypočtená z FEV1 litry/min

*= nejlepší hodnoty

Měřicí systém průtoku/ objemu Dvousměrná digitální turbínky 
Teplotní senzor Polovodičový (0 - 45°C)
Princip měření Přerušení infračerveného světla
Rozsah objemu 10 litrů
Rozsah průtoku ± 16 litrů/s
Přesnost objemu ± 3% nebo 50 ml
Přesnost průtoku ± 5% nebo 200 ml/s
Dynamická rezistance při 12 litrů/s <0.5 cmH2O



1.6.2 Vlastnosti oxymetru



Měřené parametry:

SYMBOL POPIS Jednotky

SpO2 Baseline
Průměrná  hodnota 
SpO2 během prvních 
třech minut 

%

SpO2 Min
Minimum  SpO2 
během trvání analýzy 

%

SpO2 Max
Maximum  SpO2 
během trvání analýzy

%

SpO2 Mean
Průměr SpO2 během 
trvání analýzy 

%

BPM Baseline
Průměrná  tepová 
frekvence  během 
prvních třech minut 

BPM

BPM Min
Minimální  tepová 
frekvence  během 
trvání analýzy

BPM

BPM Max
Maximální  tepová 
frekvence  během 
trvání analýzy

BPM

BPM Mean
Průměrná  tepová 
frekvence  během 
trvání analýzy 

BPM

Recording time
Celková doba měření 
SpO2

hh:mm:ss

Analysis Time
Celková  doba 
analýzy

hh:mm:ss

T90
Doba  uplynulá  pro 
SpO2 < 90 %

% hh:mm:ss

T89
Doba  uplynulá  pro 
SpO2 < 89 %

% hh:mm:ss

T88
Doba  uplynulá  pro 
SpO2 < 88 %

% hh:mm:ss

T87
Doba  uplynulá  pro 
SpO2 < 87 %

% hh:mm:ss

N.  SpO2  Events  < 
89%

Pokles SpO2 pod 89 
%  po  alespoň  20 
sekund

\

∆ Index (12sec)
Index fluktuace SpO2 
vypočtený  v 
intervalech 12 sekund

\

T< 40 BPM
Doba  uplynulá  pro 
tepovou  frekvenci  < 
40 BPM

% hh:mm:ss

T> 120 BPM
Doba  uplynulá  pro 
tepovou  frekvenci  > 
120 BPM

% hh:mm:ss

Bradycar. Events < 40 
BPM

Výskyt  bradykardie 
během analýzy

\

Tachycar. Events>120 
BPM

Výskyt  tachykardie 
během analýzy 

\

∆=DELTA

Metoda měření Absorpce červeného a infračerveného 
světla 

Rozsah %SpO2 0 – 99% (přírůstek 1%)

Přesnost %SpO2 ± 2% mezi 70-99% SpO2
Průměrná tepová frekvence při výpočtu %SpO2 8 tepů
Rozsah tepová frekvence 30 – 300 BPM (přírůstek 1 BPM)

Přesnost tepová frekvence ± 2 BPM nebo 2%
Průměrný interval pro výpočet tepová frekvence 8 sekund



Indikace kvality signálu 0 - 8 segmentů na displeji 

Specifikace jak pro oxymetrii, tak tepovou frekvenci jsou stejné a nezávisle na tom, který ze senzorů je používán.
Podrobnější specifikace přesnosti oxymetrie u oxymetrických sond je uvedena v Dodatku 2.

1.6.3 Další vlastnosti 

Interface USB
Napájení Připojení USB 
Rozměry 142x49.7x26mm
Hmotnost 65 gramů 

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

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

Shoda se standardy 
Elektrický  bezpečnostní  standard  IEC 
60601-1
EMC Standard IEC 60601-1-2

Typ elektrické ochrany Třída II
Stupeň elektrické ochrany BF
Stupeň ochrany proti proniknutí vody IPX0
Úroveň bezpečnosti v přítomnosti 
hořlavých anestetických plynů, 
kyslíku a dusíku 

Není vhodná 

Podmínky použití Přístroj pro trvalé používání 

2. FUNKCE  MiniSpir

2.1 Připojení k PC
VÝSTRAHA 

Před připojením MiniSpir k PC musí být instalován na PC software winspiro.

Připojení se provede zasunutím konektoru USB připojovacího kabelu USB k MiniSpir (který je 
součástí balení, viz obrázek).
Dále připojte na PC další konektor k USB portu.
Pokud provádíte  počáteční  připojení,  PC provede  buď automatickou instalaci  driveru  nebo 
vyžaduje některé další informace. Abyste předešli chybám v této fázi, přečtěte si velmi pečlivě 
uživatelskou příručku  winspiroPRO.
Kontrola propojení mezi  přístrojem a PC je zajištěna světelnou diodou LED, která musí na 
přístroji svítit.

2.2 Použití MiniSpir

Správné použití přístroje a pro správné nastavení dat požadovaných pro interpretaci výsledků 
(počáteční nastavení, kalibrace turbínky, správa dat pacientů, zobrazení předcházejících dat a 
interpretace výsledků) naleznete v příručce softwaru winspiroPro.

2.3 Spirometrické vyšetření 

VÝSTRAHA 

S přístrojem může pracovat pouze kvalifikovaný personál znalý spirometrie; toto je důležité pro správné provedení 
vyšetření, přijatelnost změřených parametrů stejně jako pro správnou interpretaci výsledků.

Pro správné provedení spirometrického vyšetření se doporučuje pečlivě pročíst pokyny popsané níže.

• Vložte dodaný náustek alespoň 0,5 cm do dutiny turbínky.
• Vložte nosní svorku na nos vyšetřované osoby tak, abyste zajistili, že vzduch nemůže unikat přes nosní dírky.
• Držte  MiniSpir jednou rukou jako by se jednalo o mobilní  telefon. Strana s označením  ID by měla být  směrem k ruce 



uživatele.
• Vložte náustek do úst za zuby, buďte opatrní, abyste zajistili, že vzduch nemůže unikat bočními stranami z úst.
• Přístroj je navržen k provedení vyšetření ve stoje a během výdechu je nutné se předklonit tak, aby při výdechu byl stlačen i 
žaludek.

VÝSTRAHA 

Během vyšetření se nedotýkejte USB kabelu. Mohli byste tak zabránit přenosu dat do PC nebo zastavit předčasně  
vyšetření.
Uvědomte si,  že pro  přesné spirometrické vyšetření  je  nezbytné,  aby veškerý  vzduch byl  vydechnutý  z  plic.  Je 
důležité, aby jednorázový náustek a turbínka byly vyměněny na konci každého vyšetření.

Po 6 sekundách od počátečního vynuceného vydechnutí přístroj  MiniSpir vydává trvalý zvuk. Ten je užitečný pro lékaře, aby 
zjistil, zda pacient dosáhl minimální dobu výdechu požadovanou mezinárodní pneumologickou asociací.

2.4 Interpretace spirometrického vyšetření  

Při interpretaci těchto indexů a parametrů v % podle norem ATS je generována řada hlášení, která odpovídají možným úrovním 
obstrukcí nebo omezení včetně jedné úrovně normální spirometrie tak, jak je dále uvedeno:

• normální
• mírné 
• střední
• středně silné 
• silné  
• velmi silné 

Při  analýze použité  u některých indexů a parametrů vypočtených v rámci vyšetření  FVC produkuje přístroj  MiniSpir řadu 
poznámek týkajících se kontroly jakosti, které jsou užitečné pro pochopení spolehlivosti provedeného vyšetření.
Tato kontrola jakosti přiřazuje písmeno pro aktuální relaci podle níže uvedeného popisu:

PRE Test
A = Alespoň dva přijatelné výdechy se dvěma nejvyššími hodnotami FEV1 v rozsahu do 100 ml, největší dvě hodnoty FEV6 do 
100 ml.
B= Alespoň dva přijatelné výdechy s hodnotami FEV1 odpovídající od 101 do 150 ml
C= Alespoň dva přijatelné výdechy s hodnotami FEV1 odpovídající od 151 do 200 ml 
D= Pouze jeden přijatelný výdech, popřípadě více výdechů, ale hodnoty FEV1 neodpovídají rozsahu do 200 ml (bez 

interpretace).
F= Žádný přijatelný výdech (bez interpretace).

POST Test
A= Dvě přijatelné hodnoty (1) FEV1 v rozsahu do 100 ml
B= Dvě přijatelné hodnoty (1) FEV1 v rozsahu do 200 ml
C= Dvě přijatelné hodnoty (1) FEV1, které nejsou v rozsahu do 200 ml
D= Pouze jedna přijatelná hodnota (1) FEV1  
F= Žádná přijatelná hodnota (1) FEV1 

Přijatelný výdech znamená v tomto případě: dobré zahájení a uspokojivý průběh výdechu (tj. jeho trvání a průtok)

V případě, kdy je několik poznámek vztaženo k jednotlivému vyšetření, přístroj  MiniSpir ukáže pouze nejdůležitější z nich pro 
usnadnění interpretace. 

ERROR IN Vext a PEF
Pokud je extrapolovaný objem Vext větší než 500 ml nebo větší než 5% z hodnoty FVC, nebo pokud PEFT (doba a špičkový  
průtok) je větší než 300 ms, potom se zobrazí následující poznámka:

INITIAL EXPIRATION TOO SLOW (POČÁTEČNÍ VÝDECH PŘÍLIŠ MALÝ)
FET error
Pokud je hodnota FET nižší než predikovaná hodnota, objeví se následující hlášení: 

EXPIRY TIME INSUFFICENT <6s (NEDOSTATEČNÁ DOBA VÝDECHU<6s )
FLOW ERROR
Pokud je  poslední  bod průtoku křivky F/V větší  než 200 ml/s,  označuje  to,  že  výdech nebyl  dokončen,  a  tak  se zobrazí  
následující hlášení:

BLOW OUT ALL AIR IN LUNGS (VYDECHNOUT VEŠKERÝ VZDUCH Z PLIC)

Přístroj MiniSpir vyhodnocuje opakovatelnost následujících parametrů mezi dvěma vyšetřeními:

PEF opakovatelné, pokud rozdíl mezi dvěma největšími hodnotami PEF je ≤ 0.67 l/s;



VC opakovatelné, pokud rozdíl mezi dvěma největšími hodnotami VC je ≤ 150 ml;

Pokud FVC je > 1.0 l potom:
FEV1 opakovatelné, pokud rozdíl mezi dvěma největšími hodnotami FEV1 je ≤ 150 ml;
FVC opakovatelné, pokud rozdíl mezi dvěma největšími hodnotami FVC je ≤ 150 ml;

pokud FVC je ≤ 1.0 l potom:
FEV1 opakovatelné, pokud rozdíl mezi dvěma největšími hodnotami FEV1 je ≤ 100 ml;
FVC opakovatelné, pokud rozdíl mezi dvěma největšími hodnotami FVC je ≤ 100 ml;

2.5 Oxymetrické vyšetření 

VÝSTRAHA 

Pokud byl přístroj MiniSpir zakoupen bez oxymetrické verze, potom lze provádět pouze spirometrická vyšetření.

VÝSTRAHA 

Senzory popsané níže jsou pouze pro ilustrační účely. Přístroj MiniSpir může využívat řadu senzorů popsaných v 
odstavci  1.2.4.  Společnost  MIR  nedoporučuje  používat  jiné  specifické  typy senzorů;  jakékoliv  rozhodnutí  v  této 
souvislosti závisí na lékaři.

Prstový senzor pro opakované použití 
Tento senzor se doporučuje používat u pacientů s hmotností > 20 kg s omezenou aktivitou.

Proveďte oxymetrické vyšetření následujícím způsobem:

• Připojte senzor k přístroji: zasuňte konektor šipkou (vytisknutou na konektoru) nahoru 
tak, jak je uvedeno 
• Vyberte stranu s vysokou perfúzí snadno pro senzor adaptovatelnou 
• Vložte prst do senzoru tak, aby se dotýkal konce sondy. Zajistěte, aby dolní část prstu 
úplně zakryla detektor. Pokud nelze prst správně polohovat, zkuste jiný prst.

• Umístěte prst  tak,  aby kabel  byl  pod hřbetem ruky.  To umožní,  aby světelný zdroj 
zůstal na nehtu a detektor na dolní části prstu.

VÝSTRAHA 

Aby se  zajistila  reprodukovatelnost  měření  a  integrita  senzoru,  zabraňte tomu,  aby se kabel  senzoru kroutil;  při  
připojování, odpojování a vkládání prstu manipulujte opatrně s kabelem senzoru.

Během prvních několika sekund vyšetření vyhledává přístroj nejlepší signál, potom se časovací zařízení vynuluje a přístroj 
MiniSpir spustí ukládání dat. 

Pokud nebyl senzor správně použitý, objeví se na obrazovce PC hlášení “Sensor unplugged”(Senzor není připojen).



Pokud byl senzor přiložen, ale není na prst správně vložen, na obrazovce PC se zobrazí hlášení “Finger not detected correctly” 
(Senzor není správně detekován).

Pokud senzor správně detekuje signál, po několika sekundách začne přístroj pípat a na obrazovce PC se zobrazí hodnoty.

VÝSTRAHA 

Hodnoty vyšetření jsou archivovány pod jménem posledního pacienta. Pokud se hodnoty vztahují k pacientovi, jehož 
data byla již zavedena v předchozím období, vyhledejte předchozí vyšetření provedené u pacienta a pokračujte tak,  
jak je popsáno v závěru odstavce 2.6.

VÝSTRAHA 

Postup uložení výsledků vyšetření je uveden v příručce softwaru winspiroPRO 

"Ovinovací" znovu použitelný senzor 
Použití toho senzoru je možné u pacienta s hmotností větší než 30 kg, s kontraindikací u pacientů alergických na lepicí pásku.

VÝSTRAHA 

Materiály používané k výrobě senzoru jsou látky bez obsahu přírodního latexového proteinu. Materiály používané u 
senzoru jsou podrobeny zkouškám biokompatibility.

Senzor pro dospělé pacienty – Pokyny pro použití 

VÝSTRAHA 

Tento senzor je určen pro pacienty vážící více než 30 kg, s kontraindikací u pacientů, u kterých dochází k alergickým 
reakcím na lepicí pásku. Nepoužívejte opakovaně, jedno použití pro jednoho pacienta.

• Vyberte aplikační  stranu na pacientově prstu na ruce nebo noze,  kde bude 
světelný zdroj  bezprostředně nad a v linii  s detektorem. Preferovaná místa jsou 
ukazováček nebo palec.
• Odstraňte z nehtu lak nebo celý umělý nehet. 
• Vložte prst pacienta do senzoru stranou nehtu nahoru, nastavte podložku prstu 
nad detektorem. Polohovací čára senzoru probíhá přes střední osu prstu. 
• Omotejte lepicí páskou kolem prstu pečlivě tak, abyste nezakryli nehet.
• Ohněte horní část senzoru kolem prstu, přesvědčte se, že světelný zdroje je 
přímo nad a v linii s detektorem. Omotejte lepicí pásku kolem prstu a zajistěte tak 
senzor.  Kabel  protáhněte  kolem  dlaně  nebo  kolem  chodidla  a  zajistěte  lepicí 
páskou, pokud je to potřeba.
Připojte senzor k přístroji: vložte konektor šipkou směrem nahoru a zkontrolujte správnou funkci podle předcházejících 
pokynů.

VÝSTRAHA 

Nekruťte nadměrně nebo nepoužívejte nadměrnou sílu při připojování, odpojování nebo ukládání senzoru.
Příliš utažený senzor může způsobit nepřesné měření saturace. Proto dbejte, aby nedošlo k nadměrnému utažení 
lepicí pásky. 
Doporučuje se upevnit kabel k zápěstí bandáží.

3. PŘENOS DAT

VÝSTRAHA 

Přečtěte si pozorně pokyny a pochopte smysl veškerých uváděných informací před vlastním přenosem dat.

3.1 Přenos prostřednictvím USB kabelu

Veškeré  údaje  v  přístroji  MiniSpir  se  přenášejí  prostřednictvím  připojení  kabelu  USB.  Odkazujeme na  odstavec  2.1  této 
příručky o připojení přístroje k PC. Data změřená přístrojem MiniSpir během spirometrického vyšetření jsou zaslána do PC v 
digitální formě a řízena softwarem winspiroPro.

VÝSTRAHA 

Přístroj MiniSpir během vyšetření neodpojujte od PC. Před odpojením přístroje MiniSpir od PC ukončete software 
winspiroPRO.  Při  odpojení  přístroje  MiniSpir  odpojte  USB kabel  od  konektoru  PC.  Další  podrobnosti  naleznete 
v uživatelské příručce winspiroPRO.

3.2 Aktualizace interního softwaru 



Software přístroje MiniSpir lze aktualizovat po připojení k PC přes USB. Aktualizace lze stáhnout po registraci na stránkách 
www.spirometry.com. Další informace o aktualizaci softwaru jsou uvedeny v příručce softwaru winspiroPro.

4. ÚDRŽBA

Přístroj MiniSpir vyžaduje velmi malou údržbu. Činnosti, které je nutné provádět pravidelně: 

• Čištění a kontrola turbínky pro opakované použití 
• Výměna jednorázové turbínky při každém vyšetření 
• Čištění oxymetrického senzoru (u senzoru pro opakované použití)
• Výměna lepicí pásky u oxymetrického omotávacího senzoru 

Postupy údržby podle uživatelské příručky musí být prováděny velmi pečlivě.  Nedodržením pokynů obsažených v příručce 
může dojít k chybám při měření nebo chybné interpretaci měřených hodnot.
Modifikace, seřízení, opravy a změna konfigurace musí být prováděny výrobcem nebo jinou výrobcem oprávněnou osobou.
V případě problémů se nepokoušejte sami opravit jednotku.
Pouze kvalifikovaná osoba je oprávněna provést nastavení konfiguračních parametrů. V žádném případě nesprávné nastavení 
parametrů nevede k ohrožení pacienta.

4.1 Čištění a kontrola turbínky pro opakované použití 

Turbínka používaná na přístroji MiniSpir patří do jedné ze dvou kategorií: jednorázové a znovu použitelné. Obě zaručují přesné 
měření a mají velkou výhodu, protože nevyžadují  pravidelnou kalibraci.  Aby byly zajištěny správné charakteristiky turbínky, 
postačuje jednoduché čištění před každým použitím (pouze u turbínky s opakovaným použitím).
Čištění  jednorázové turbínky není požadováno, protože je dodávána čistá a zatavená v umělohmotném sáčku. Musí být po 
použití zlikvidována. 

Je vhodné kontrolovat čas od času, zda nedochází k ukládání nečistot v turbínce (vlasy, chlupy). Nečistoty by mohly 
brzdit nebo úplně zablokovat otáčení turbínky a tak snížit přesnost měření.

Při čištění turbínky pro opakované použití vyjměte turbínku z přístroje MiniSpir, otočte proti směru hodinových ručiček a lehce 
přitlačte. Rovněž si můžete pomoct jemným zatlačením zespodu jedním prstem.
Ponořte turbínku do doporučeného studeného roztoku detergentu, pohybujte turbínkou v kapalině tak, abyste odstranili nečistoty 
deponované uvnitř turbínky, ponechte turbínku ponořenou v detergentu po dobu uvedenou v návodu na obsluhu.

Abyste předešli  jakémukoliv poškození znovu použitelné turbínky,  nepoužívejte žádné roztoky obsahující  alkohol 
nebo olej, neponořujte turbínku do horké vody nebo horkých roztoků.
Rovněž nevkládejte turbínku do přímého proudu vody nebo jiné kapaliny. Pokud není detergent k dispozici, vyčistěte  
turbínku čistou vodou.
Společnost MIR doporučuje používat prostředek Perasafe, vyrobený firmou Dupont, který byl testován s pozitivními 
výsledky na všech senzorech MIR.

Opláchněte turbínku ponoření do čisté vody (ne horké).
Odkapejte přebytečnou vodu z turbínky a nechejte vysušit postavením kolmo na suchý povrch.

Jakmile je turbínka vyčištěna a usušena, vložte turbínku na místo ve směru symbolu uzamknutého zámku vytisknutého na 
umělohmotném krytu přístroje MiniSpir.

Pro správné vložení turbínky zatlačte na konec turbínky a otočte ji ve směru pohybu hodinových ručiček tak, až dosáhnete ke 
hraně, která zablokuje turbínku v umělohmotném krytu.

Pokud používáte jednorázovou turbínku, nečistěte ji, ale po každém vyšetření ji vyměňte.

4.2 Čištění oxymetrického senzoru 

Senzor  čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě nebo mírném mýdlovém roztoku. Dezinfikujte senzor vydrhnutím v 
izopropyl alkoholu. Po vyčištění senzor usušte.

VÝSTRAHA 

Nesterilizujte ozařováním, párou nebo ethylenoxidem. Neponořujte do kapalin.
Před čištěním nebo dezinfekcí senzoru, vysuňte ze zařízení.

4.3 Výměna lepicí pásky omotávacího senzoru 

Lepicí páska je vyrobena z materiálu bez obsahu latexu.



• Opatrně odstraňte lepicí pásku ze senzoru a vyhoďte ji.
• Zadní strana senzoru má seřizovací kolíky. Umístěte senzor seřizovacími kolíky čelem ke straně s lepicí páskou a vložte 

seřizovací kolíky do otvorů v pásce.
• Zatlačte senzor tak, aby se kolíky zasunuly do otvorů v pásce. Vytáhněte senzor a pásku, zkontrolujte, zda kolíky senzoru 

jsou správně vloženy.

U každého senzoru se doporučuje se použít novou lepicí pásku.

5. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM HLÁŠENÍ MOŽNÉ PROBLÉMY ODSTRANĚNÍ 

Přístroj MiniSpir není připojený k PC 

\ USB kabel není správně 
připojen

Zkontrolujte správné 
připojení USB kabelu na 
straně PC a na straně 
přístroje.

\ Driver nepracuje správně Zkontrolujte, zda je přístroj 
uveden v seznamu 
připojených USB zařízení. 
Zkuste odpojit a znovu 
připojit.

Spirometrické údaje na konci 
vyšetření nejsou přijatelné 

\ Turbínka se neotáčí 
správně 

Vyčistěte turbínku a 
zkontrolujte; popřípadě 
použijte jinou turbínku 

\ Vyšetření bylo 
provedeno špatně 

Zopakujte vyšetření a 
dodržujte pokyny na 
obrazovce 

Během oxymetrického vyšetření  jsou 
zobrazené hodnoty chybné 

\ Senzor je umístěn 
špatně nebo index 
oxymetrické perfúze 
pacienta ji nízký 

Vložte senzor do jiné 
polohy. 

\ Pacient se pohybuje Pro získání přesných 
výsledků měření nesmí 
pacient dělat prudké 
pohyby.



MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH
Via del Maggiolino, 125   00155 - Roma - ITALY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
(Dodatek II s výjimkou odstavce 4)

Prohlašujeme, že následující přístroj:

Typ Spirometr/Oxymetr
Značka MIR Medical International Research
Název přístroje MiniSpir
Třída IIa

splňuje všeobecné požadavky směrnice 93/42/EC o lékařských přístrojích ve znění dalších předpisů a 
jeho platnosti v členských státech.
Toto prohlášení je založeno na základě certifikátu EU MED 9826 vydaného Cermet, oznámený subjekt č. 
0476.

Řím, 28 březen 2012

Paolo Sacco Boschetti
předseda představenstva



OMEZENÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na  přístroj  MiniSpir,  včetně  jeho  standardního  příslušenství  se  vztahuje  záruka  12  měsíců,  pokud  je  přístroj  určen  pro 
profesionální účely (lékaři, nemocnice, apod.).
Záruka je platná od data prodeje uvedeného ve faktuře nebo daňovém dokladu.

Při zakoupení musí být přístroj zkontrolován a veškeré reklamační závady (v písemné formě) musí být neprodleně sděleny 
výrobci.

Tato záruka pokrývá opravu nebo výměnu (dle vlastního rozhodnutí výrobce) výrobku nebo jeho vadných dílů, přičemž materiál 
ani práce nejsou účtovány.

Na všechny baterie a další spotřební díly nebo materiály se podmínky této záruky nevztahují.

Záruka pozbývá platnosti v následujících případech na základě konečného rozhodnutí techniků společnosti MIR:

• Je-li  závada  způsobena  nesprávnou  instalací  nebo  obsluhou  přístroje  nebo  nesplňuje-li  instalace  požadavky 
bezpečnostních norem platných v příslušné zemi.
• Je-li výrobek používán jiným způsobem, než jaký je popsán v uživatelské příručce.
• Byla-li  provedena  jakákoliv  změna,  úprava,  seřízení  nebo oprava  personálem,  který  k tomu neměl  oprávnění  udělené 
výrobcem.
• Je-li závada způsobena nedostatečnou nebo nesprávnou pravidelnou údržbou přístroje.
• Jestliže  došlo  k pádu  nebo  mechanickému  poškození  přístroje  nebo  jestliže  byl  přístroj  vystaven  nadměrnému 
mechanickému nebo elektrickému namáhání.
• Je-li závada způsobena elektrickou sítí nebo jiným výrobkem, ke kterému byl přístroj připojen.
• Chybí-li výrobní číslo přístroje nebo je-li toto číslo úmyslně pozměněno anebo není dobře čitelné.

Oprava  nebo  výměna,  která  je  popsána  v souvislosti  s touto  zárukou,  se  provádí  u  zboží,  které  bylo  zasláno  našemu 
autorizovanému servisnímu středisku na náklady zákazníka. Podrobné informace o těchto servisních střediscích vám poskytne 
dodavatel spirometru nebo se můžete obrátit přímo na výrobce.

Zákazník je zodpovědný za zajištění  dopravy zboží jak do servisního střediska tak zpět a za uhrazení veškerých poplatků 
souvisejících s dopravou a s proclením zboží.

Ke každému vrácenému přístroji musí být přiložen jasný a podrobný popis závady nebo zjištěného problému. Mají-li být zařízení  
vrácena výrobci, je před odesláním jakýchkoliv přístrojů společnosti MIR nezbytné získání písemného nebo ústního svolení.

Společnost MIR si vyhrazuje právo na provedení úpravy přístroje, pokud tato bude potřebná, přičemž společně s vráceným 
zbožím bude zákazníkovi zaslán i popis veškerých provedených změn.



1. DODATEK 1 INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S ELMG KOMPATIBILITOU

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise

Přístroj MiniSpir je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem popsaným níže. 
Zákazník nebo uživatel přístroje MiniSpir musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí.
Emisní zkoušky Stanovená úroveň Elmg prostředí – pokyny 

VF emise
CISPR 11

Skupina 1 Přístroj MiniSpir používá VF energii pouze pro svou 
interní funkci.  Protože jsou VF emise velmi  nízké, 
není tedy pravděpodobné, že by docházelo k rušení 
sousedních elektronických přístrojů.

VF emise 
CISPR 11

Třída B

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2

Neaplikováno 

Fluktuace napětí /
blikavé emise 

IEC 61000-3-3

Neaplikováno 

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita 
Přístroj MiniSpir je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem popsaným níže.

Zákazník nebo uživatel přístroje Minispir  musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí.
Test imunity Zkušební úroveň 

IEC 60601
Stanovená úroveň Elmg prostředí - pokyny 

Elektrostatický výboj (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt

±8 kV vzduch

±6 kV kontakt

±8 kV vzduch

Podlahy  by  měly  být  vyrobeny  ze 
dřeva,  betonu  nebo  keramických 
kachliček.  Pokud  je  podlaha  pokryta 
syntetickým  materiálem,  relativní 
vlhkost vzduch nesmí překročit 30 %.

Rychlé  elektrické  přechodové  jevy 
/pulsy

IEC 61000-4-4

±1 kV na vstupním a výstupním 
vedení 

Kvalita  síťového  napájení  by  měla 
odpovídat  typickému  komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí.

Rázy

IEC 61000-4-5

±1 kV diferenciální režim

±2 kV běžný režim

Neaplikováno Kvalita  síťového  napájení  by  měla 
odpovídat  typickému  komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí.

Útlum napětí, krátkodobé přerušení a 
odchylky napětí na vstupních 
napájecích vedeních

IEC 61000-4-11

<5 % UT

(>95 % útlum UT)
u 0,5 cyklu
40 % UT

(60 % útlum UT)
u 5 cyklů

70 % UT

(30 % útlum UT)
u 25 cyklů

<5 % UT

(>95 % pokles UT)
za 5 sekund

Neaplikováno

Magnetické pole síťového kmitočtu
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetická pole síťového kmitočtu by 
měla odpovídat typickému 
komerčnímu nebo nemocničnímu 
prostředí.

VF šířené po vedení 

IEC 61000-4-6

VF emise 

IEC 61000-4-3

3 Veff

150 kHz až 80 MHz

3 V/m

80 MHz až 2,5 GHz

[3 ] V

[3 ] V/m

Přenosná a mobilní VF komunikační 
zařízení nesmí být používána v 
blízkosti jakékoliv části přístroje 
MINISPIR včetně kabelů překračující 
doporučenou vzdálenost vypočtenou z 
rovnice pro frekvenci zdroje.
Doporučená vzdálenost

d=[ 3.5 ]  √P  
      3

d=[ 3.5 ]  √P  80 MHz až 800 GHz
      3

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

kde  P  je  maximální  jmenovitý  výkon 
vysílače  ve  wattech   (W)   podle 
výrobce a d je doporučená vzdálenost 
v metrech (m).

Intenzita pole stacionárního VF zdroje 
stanovená  na  základě  průzkumu 



elektromagnetického  pole  přímo  v 
místě musí být menší než stanovená 
úroveň  u  každého  frekvenčního 
rozsahu.

V  blízkosti  zařízení  označeného 
následujícím symbolem mohou nastat 

interference

POZN. UT je střídavé napětí před aplikací zkušebního napětí.

POZN. 1 Při 80 MHz a 800 MHz se používá vyšší frekvenční rozsah.

POZN. 2 Tyto pokyny nejde aplikovat ve všech situacích. Šíření elmg pole je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, budov a osob.

a) Intenzity pole stacionárních zdrojů jako jsou základny telefonů (bezdrátových nebo mobilních), amatérské radiostanice, rozhlasové vysílače AM a FM a televizní  
vysílače nelze teoreticky stanovit s určitou přesností. Pro posouzení elektromagnetického pole v prostředí vlivem stacionárních vysílačů VF musí být proveden  
průzkum elektromagnetického pole přímo v místě. Pokud měřená intenzita elmg pole v místě, kde se používá MINISPIR překračuje stanovenou úroveň VF, měla by 
se ověřit normální činnost MINISPIR. Pokud se zjistí, že přístroje nepracuje správně, změňte orientaci nebo polohu přístroje MINISPIR.

b) Nad frekvenčním rozsahem 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole menší než [3] V/m.

Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními 
a přístrojem  MINISPIR

Přístroj MINISPIR je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem, ve kterém jsou emise VF pod kontrolou. Zákazník nebo uživatel přístroje MINISPIR  
může zabránit rušení elektromagnetickým polem dodržením minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním VF komunikačním zařízením (zdrojem emisí) a  
MINISPIR podle doporučení uvedeného dále a podle maximálního výkonu komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální výkon zdroje

W

Vzdálenost podle frekvence zdroje 
m

150 kHz až 80 MHz

d=[   3.5     ]  √P  
     V1

80 MHz až 800 MHz

d=[ 3.5   ]  √P  
     E1

800 MHz až 2,5 GHz

d=[   7   ]  √P  
     E1

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

U zdrojů s jmenovitým maximálním výkonem neuvedeným výše může být doporučená vzdálenost  d  v metrech (m) odhadnuta za použití  rovnice platné pro 
frekvenci zdroje, kde P je maximální jmenovitý výkon zdroje ve wattech (W) dodaný výrobcem.

POZN 1: Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz se používá vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.

POZN 2: Tyto pokyny nejde aplikovat ve všech situacích. Šíření elmg pole je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, budov a osob.



2. DODATEK 2 SPECIFIKACE PŘESNOSTI OXYMETRICKÉHO VYŠETŘENÍ 

Níže  uvedená  tabulka  zobrazuje  hodnoty ARMS změřené v  klinické  studii  za  použití  oxymetrického senzoru  pro  dospělé 
pacienty (Reusable Hard Shell Adult Oximetry Sensor - MIR 919020) s přístrojem MiniSpir.

Parametr 70-100% SpO2 70-80% SpO2 80-90% SpO2 90-100% SpO2

ARMS 1.19 % 1.45 % 1.32 % 0.554 %

Níže uvedená tabulka zobrazuje hodnoty ARMS změřené v klinické studii za použití jednorázového oxymetrického senzoru pro 
dospělé pacienty (MIR 919007) s přístrojem MiniSpir.

Parametr 70-100% SpO2 70-80% SpO2 80-90% SpO2 90-100% SpO2

ARMS 1.227 % 1.618 % 1.074 % 0.927 %

Níže uvedená tabulka zobrazuje hodnoty ARMS změřené v klinické studii za použití oxymetrického senzoru pro opakované 
použití u dospělých pacientů s MiniSpir (MIR 919023).

Parametr 70-100% SpO2 70-80% SpO2 80-90% SpO2 90-100% SpO2

ARMS 1.470 % 1.626 % 1.667 % 0.941 %



Níže uvedená tabulka zobrazuje hodnoty ARMS změřené v klinické studii za použití oxymetrického senzoru pro opakované 
použití u dospělých pacientů (MIR 919026) s MiniSpir.

Parametr 70-100% SpO2 70-80% SpO2 80-90% SpO2 90-100% SpO2

ARMS 1.390 % 1.851 % 1.397 % 0.652 %
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