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Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek společnosti MIR 
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

 UPOZORNĚNÍ 

Papírový náustek, nosní svorka a jednorázová turbína s náustkem používaná v přístroji jsou výrobky na jedno použití.

Předtím než začnete používat SPIROBANK II
 Přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku, věnujte pozornost všem výstrahám a štítkům včetně všech dalších informací dodaných
s tímto přístrojem.
 Nastavte podle požadavků konfiguraci přístroje (datum, čas, předpokládané hodnoty, jazyk používaný přístrojem, apod.) jak je
popsáno v kapitole 2.5

 UPOZORNĚNÍ

Před připojením SPIROBANK II k PC musí  být na počítači správně nainstalován software winspiroPRO dodávaný s
přístrojem.  Přístroj  smí  být  připojen  k  PC pouze  po  provedení  instalace  softwaru  winspiroPRO  na  PC.  Jakmile  je
“rozpoznán” nový hardware prostřednictvím PC, lze tento přístroj používat.

Ponechte si původní obal!
V nepravděpodobném případě výskytu problému s vaším přístrojem použijte původní obal a zašlete přístroj distributorovi nebo
přímo výrobci.

Pokud by došlo k takovému případu, postupujte podle následujících pokynů:

 Odešlete kompletní přístroj v původním obalu.
 Náklady na přepravu a veškerá cla platí odesílatel.

Adresa výrobce:

MIR SRL
VIA DEL MAGGIOLINO, 125
00155 ROME (ITALY)
Tel ++ 39 0622754777
Fax ++ 39 0622754785
Web site: www.spirometry.com
Email: mir@spirometry.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. Jakékoliv  návrhy  nebo
připomínky související s tímto produktem zašlete prostřednictvím e-mailu: mir@spirometry.com. 
MIR nepřejímá  žádnou  odpovědnost  za  jakoukoliv  ztrátu  nebo  poškození  způsobené  uživatelem tohoto  přístroje  na
základě pokynů prováděných podle této příručky nebo na základě nesprávného používání přístroje.
Upozorňujeme, že vzhledem k omezeným možnostem se mohou lišit zobrazované obrazovky uvedené v této příručce od
reálného zobrazení na jednotce nebo od skutečného grafického zobrazení klávesnicí. 
Kopírování celé příručky nebo její části není povoleno.

FEDERÁLNÍ LEGISLATIVA UMOŽŇUJE PRODEJ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ POUZE LÉKAŘŮM, A TO NA ZÁKLADĚ
OBJEDNÁVKY 

1. ÚVOD

1.1 Použití…………………       

Spirometr a pulzní oxymetr SPIROBANK II je určen k použití lékařem nebo pacientem na základě pokynů lékaře.
Přístroj je určen k vyšetření funkce plic a může provádět:

 spirometrická vyšetření u pacientů nezávisle na věku s výjimkou novorozenců a kojenců
 oxymetrická vyšetření u pacientů nezávisle na věku.

Přístroj lze použít v libovolných případech s výjimkou přepravy pacienta mimo zdravotnické zařízení.
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1.1.1 Kategorie uživatelů

Spirometr SPIROBANK II + oxymetr vypočítává řadu parametrů souvisejících s respiračními funkcemi člověka.
Obvykle lékař “předepíše” spirometrické vyšetření a je zodpovědný za provedení analýzy a kontrolu stanovených výsledků.

1.1.2 Požadovaná odbornost a praxe

Správné používání přístroje, interpretace výsledků a údržba přístroje vyžadují odborný personál. V případě, že přístroj má být
obsluhován přímo pacientem, musí být pacient patřičně zaškolen lékařem.

 UPOZORNĚNÍ

Výrobce nenese zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou uživatelem přístroje na základě nedodržování pokynů a výstrah
uvedených v této příručce. 
Pokud je uživatelem přístroje (pacient) osoba mentálně narušená, potom tento přístroj musí být provozován za dohledu osoby,
která je právně zodpovědná za pacienta a nese za něj zodpovědnost 

 UPOZORNĚNÍ

Pokud  se  přístroj  používá  jako  pulzní  oxymetr,  je  přístroj  SPIROBANK  II  určen  k  namátkové  kontrole,  nočnímu
screeningu popřípadě nepřetržitému monitoringu, a pak musí být používán kvalifikovaným zdravotním personálem.

1.1.3 Provozní prostředí

Spirometr  SPIROBANK II byl  navržen pro použití  v ordinacích  lékaře,  v nemocnicích nebo pro přímé každodenní  použití
pacientem při  kontinuálním sledování  vlastního fyzického  stavu.  Veškeré  informace  potřebné pro správné použití  přístroje  z
hlediska elektromagnetického prostředí (podle požadavků normy EN 60601-1-2) jsou k dispozici u výrobce.
Při použití doma, v práci, ve škole nebo při sportovních činnostech zaznamenává přístroj data a funkční respirační parametry za
období několika týdnů nebo několika měsíců, a tak pomáhá pacientovi při posuzování jeho zdravotního stavu.
Postupy při používání přístroje doma jsou detailně popsány podle typu prováděného vyšetření; displej zobrazí veškeré pokyny
(zprávy, návrhy, apod.),  což umožňuje správné provedení vyšetření a získat správné výsledky, které budou dále analyzovány
lékařem.
Přístroj není určen pro provoz na operačních sálech a nelze jej používat v prostředí s hořlavými kapalinami, čisticími prostředky,
vznětlivými anestetickými plyny, kyslíkem nebo dusíkem.
Přístroj není navržen pro používání v místech, kde dochází k pohybu vzduchu (například průvanu), v blízkosti zdrojů tepla nebo v
chladných  místech,  na  přímém  slunečním  světle  nebo  v  blízkosti  jiných  zdrojů  světla  a  energie,  prachu,  písku  a  dalších
chemických látek.

Uživatel zodpovídá za to, že přístroj bude používán a skladován ve vhodném prostředí; v tomto ohledu odkazujeme na specifikace
popsané v kapitole 1.6.3 níže.

 UPOZORNĚNÍ

Pokud je přístroj vystaven nevhodným podmínkám, může to vést k chybné funkci přístroje, který pak může poskytovat
nesprávné výsledky.

1.1.4 Použití přístroje doma

Přístroj mohou instalovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Před předáním přístroje pacientovi domů provede lékař běžnou
kontrolu a konfiguraci přístroje.

1.1.5 Vliv pacienta na činnost přístroje

Spirometrii  lze  provádět  pouze  tehdy,  je-li  pacient  v  klidu  a  v  dobrém zdravotním stavu.  Spirometrie  vyžaduje  spolupráci
pacienta. Pacient musí při měření provést úplnou nucenou expiraci, aby výsledek vyšetření byl správný. 

1.1.6 Omezení použití jednotky - Kontraindikace

Analýza  výsledků  spirometrického  vyšetření  není  sama  o  sobě  postačující  ke  stanovení  správné  diagnózy  klinického  stavu
pacienta. Potřebná je rovněž podrobná klinická historie pacienta společně s výsledky všech dalších vyšetření navržených lékařem.
Lékař musí provést komentář a interpretaci výsledků vyšetření včetně navržení dalšího průběhu léčby.
Před provedením spirometrického vyšetření je nutno pečlivě zvážit veškeré příznaky, které pacient v době vyšetření má. Uživatel
přístroje  je  zodpovědný  za  posouzení  duševní  i  tělesné  způsobilosti  pacienta,  které  jsou  předpokladem správného  průběhu
vyšetření, přičemž při každém prováděném vyšetření musí uživatel posoudit také stupeň spolupráce pacienta.
Spirometrické vyšetření vyžaduje plnou spolupráci pacienta. Výsledky závisí na schopnosti vyšetřovaného pacienta úplně a co
nejrychleji vdechnout a vydechnout veškerý vzduch. Pokud nejsou respektovány základní podmínky, potom výsledky vyšetření
získané během spirometrického vyšetření nebudou přesné, a proto výsledky nebudou “akceptovatelné“. 
Uživatel  zodpovídá  za  přijatelnost  výsledků  vyšetření.  Speciální  pozornost  by  měla  být  věnována  starším  lidem,  dětem  a
postiženým osobám.
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Přístroj by se nikdy neměl používat, pokud se vyskytly anomálie nebo chybné činnosti přístroje,  které  by v důsledku mohly
ohrozit přesnost výsledků.

 UPOZORNĚNÍ

Pokud se přístroj používá jako pulzní oxymetr, SPIROBANK II má omezení alarmů, a proto přístroj vyžaduje častější
sledování hodnoty SpO2 a tepové frekvence na obrazovce.

1.2 Důležitá bezpečnostní opatření

SPIROBANK II byl testován nezávislou laboratoří, která certifikovala shodu přístroje s Evropskými bezpečnostními normami
EN 601-1 a ověřila požadavky EMC stanovené v rámci limitů Evropské normy EN 60601-1-2.
SPIROBANK II je neustále kontrolován během jeho výroby, a proto produkt splňuje stanovené bezpečnostní úrovně a normy
jakosti dané Směrnicí rady 93/42/EEC pro LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE.
Po  vyjmutí  přístroje  z  obalu  zkontrolujte,  zda  na  něm  nejsou  zjevně  viditelná  poškození.  V  případě  poškození  přístroj
nepoužívejte a zašlete jej zpět výrobci na opravu.
.

 UPOZORNĚNÍ 

Bezpečná a správná činnost tohoto přístroje je zaručena, pokud jsou dodržovány výstrahy a bezpečnostní pravidla pro
práci s touto jednotkou. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za problémy nebo poškození způsobená nedodržením těchto
pokynů uživatelem. Přístroj musí být používán podle pokynů uvedených v uživatelské příručce. Zvláštní pozornost musí
být  věnována  kapitole  “Použití”.  Musí  být  používány  pouze  původní  náhradní  díly  a  příslušenství  podle  specifikace
výrobce. Použití nepůvodního turbínového senzoru, oxymetrických senzorů nebo jiných dílů by mohlo vést k chybám při
měření, popřípadě by mohlo vést ke snížení správné funkce přístroje, a proto takové díly není dovoleno používat. 
Přístroj by neměl být používán déle než je deklarovaná životnost.  Životnost přístroje se striktně vztahuje k životnosti
interní lithiové baterie. Za běžných podmínek je životnost této baterie 10 roků. Přístroj neustále monitoruje stav baterie a
prostřednictvím hlášení informuje uživatele, kdy dojde k vybití baterie. 
V případě jakéhokoliv  problému při  používání tohoto přístroje by měl uživatel  neprodleně informovat výrobce,  tento
postup je zakotven v článku 9 Evropské směrnice č. 46/1997 implementované v Evropské směrnici č. 93/42).

1.2.1 Nebezpečí infekce 

S přístrojem lze používat dva různé typy turbínových senzorů, jeden pro opakované použití a druhý pro jednorázové použití.  Při
práci  se spirometrem se vyžaduje používání  jednorázového náustku.  Aby se zabránilo  nebezpečí  přenosu infekce,  turbínový
senzor musí být před každým měřením sterilizován a každý pacient obdrží nový náustek. Používání antibakteriálního filtru závisí
na rozhodnutí lékaře. Pokud se používá jednorázová turbína, potom každý pacient musí používat vždy novou turbínu.

1.2.2 Turbína

Jednorázová turbína

 UPOZORNĚNÍ

Pokud hodláte provádět spirometrická vyšetření s jednorázovou turbínou, je
nutné, aby každý pacient obdržel novou turbínu. Charakteristiky, přesnosti a
hygiena jednorázových turbín mohou být garantovány pouze tehdy,  pokud
byly uloženy v původním zataveném balení.
Jednorázová turbína je vyrobena z plastu a je zlikvidována ihned po použití v
souladu s platnými místními směrnicemi a normami.

Turbína pro opakované použití 

 UPOZORNĚNÍ

Správná  funkčnost  turbín  pro  opakované  použití  může  být  garantována
pouze  tehdy,  pokud  tyto  turbíny  byly  správným  způsobem  vyčištěny  a
sterilizovány,  neobsahují  cizí  tělesa, která by mohla ovlivnit  jejich otáčení.
Pokud nebyla turbína správně a dostatečně vyčištěna, může to vést k přenosu
kontaminace z jednoho pacienta na druhého. Pravidelné čištění lze provádět
pouze tehdy, když se přístroj používá k osobnímu použití u jednoho pacienta.
Čištění  turbíny  musí  být  prováděno  podle  pokynů  uvedených  v  této
uživatelské příručce.

Následující pokyny se vztahují na oba modely.
Nevystavujte turbínový senzor přímému působení proudu vody nebo vzduchu a zabraňte tomu, aby přišel do styku s kapalinami
o vysoké teplotě.
Chraňte turbínový senzor před vniknutím prachu nebo cizích těles, aby se předešlo jeho nesprávné funkci a možnému poškození.

Rev.1.0 strana 4 z 37



Uživatelská příručka 

Spirobank II

Přítomnost jakýchkoliv nečistot, jakými mohou být vlasy, hleny, vlákna atd. uvnitř tělesa turbínového senzoru, může způsobit
závažné ohrožení přesnosti měření. 
.

1.2.3 Náustek

Jakékoliv jednorázové náustky, které jsou součástí dodávky přístroje, jsou přiloženy pouze jako vodítko poskytující informace o
správném typu a rozměrech náustku potřebného pro tento přístroj, přičemž jsou čisté avšak nikoliv sterilní. Při nákupu vhodných
náustků, které mohou být obecně vyrobeny z papíru nebo plastu a jsou v každém případě určeny k jednorázovému použití, se
obraťte na našeho místního dodavatele, prostřednictvím kterého byl spirometr pořízen.

 UPOZORNĚNÍ 

Použití náustku vyrobeného z nevhodného materiálu by mohlo ovlivnit biologickou kompatibilitu a současně by mohlo způsobit
nesprávnou funkci přístroje spojenou s nepřesnými výsledky vyšetření.

Za obstarání správného typu náustků pro tento přístroj odpovídá uživatel. Přístroj vyžaduje použití standardního typu náustku o
vnějším průměru 30 mm, který je běžně používaný a obecně snadno dostupný. 

 UPOZORNĚNÍ

Zabraňte znečištění životního prostředí při likvidaci použitých náustků tím, že jako uživatel budete dodržovat odpovídající místní
nařízení platná pro likvidaci.

1.2.4 Senzory oxymetru

Senzor, kód 919024_INV, který je součástí soupravy včetně dále uvedených oxymetrických senzorů, lze používat s přístrojem
SPIROBANK II:

Výrobc
e

Kód Popis

BCI 1300 Senzor pro dospělé osoby 
BCI 3026 Senzor pro opakované použití pro novorozence
BCI 3043 Univerzální senzor Y
BCI 3078 Ušní senzor pro opakované použití 
BCI 3178 Dětský senzor na prst, pro opakované použití
BCI 3444 Senzor pro dospělé pro opakované použití (komfortní 

úchytka)
BCI 3044 Senzor pro dospělé na prst, pro opakované použití

Tyto  senzory vyžadují  použití  prodlužovacího  kabelu  (kód  výrobku 919200)  pro  správné  připojení  ke  SPIROBANK II.  K
dispozici jsou dvě délky kabelů:

Kód  919200 délka 1.5 m
Kód 919210_INV délka 0.5 m

Dlouhodobé použití, popřípadě stav pacienta,  může vyžadovat pravidelnou změnu polohy senzoru. Změňte polohu senzoru a
kontrolujte stav pokožky, krevní oběh a správné seřízení minimálně každé 4 hodiny. 

 UPOZORNĚNÍ 

Nesprávně použité senzory nebo poškozené kabely mohou vést k nepřesným údajům. Použití poškozeného senzoru může
vést  k  nepřesnému  údaji,  popřípadě  zranění  nebo  dokonce  k  úmrtí  pacienta.  Před  každým  použitím  zkontrolujte
jednotlivé senzory.

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

Používejte pouze senzory MIR dodávané s přístrojem nebo speciálně určené pro použití se spirometrem SPIROBANK II.
Použití senzoru, který není určen pro SPIROBANK II, může vést k nepřesným údajům.

Měření oxymetrem může být nepřesné, pokud je přístroj vystaven silnému okolnímu světlu. Chraňte podle potřeby plochu
senzoru před světlem (například zakrytím chirurgickou plenou). 

 UPOZORNĚNÍ
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Barvivo  zavedené  do  krevního  řečiště  (např.  při  provádění  diagnostických  vyšetření)  jako  je  methylenová  modř,
indocyaninová zeleň, indigo karmín, modř (patent blue V - PBV) a fluorescin mohou nepříznivě ovlivnit přesnost údajů
oxymetru. 

Jakákoliv překážka, která omezuje průtok krve, jako například používání tlakové manžety nebo přístroje pro stanovení
systematické vaskulární rezistence, může omezit přesné stanovení tepové frekvence a údajů SpO2.
Před  vlastní  aplikací  SpO2  senzorů  odstraňte  lak  na  nehtu  nebo  umělý  nehet.  V  obou  případech  to  může  vést  k
nepřesnému měření oxymetrem.

Významné  hladiny  disfunkčních  hemoglobinů  jako  například  karboxyhemoglobinu  nebo  methemoglobinu  mohou
nepříznivě ovlivnit přesnost oxymetrického měření.

Může docházet k “optickým přeslechům”, kdy jsou dva nebo více senzorů umístěny v těsné blízkosti. Optické přeslechy
mohou  nepříznivě  ovlivnit  přesnost  stanovení  oxymetrických  údajů.  Toto  nebezpečí  může  být  eliminováno  zakrytím
každého místa neprůhledným materiálem.
Překážky nebo nečistoty ulpělé na senzoru mohou způsobit jeho poruchu nebo nepřesný údaj na displeji. Přesvědčte se, že
na trase nejsou žádné překážky a senzor je čistý.

Sterilizace v autoklávu nebo v oxidu ethylenu může rovněž způsobit poškození senzoru. Nepokoušejte se sterilizovat senzor.

Vytáhněte senzor z SPIROBANK II před čištěním nebo před desinfekcí, zabráníte tím poškození senzoru nebo přístroje a
zvýší se bezpečnost uživatele.

1.2.5 Přístroj

 UPOZORNĚNÍ

Musíte pečlivě a přesně provádět údržbu popsanou v této příručce. Pokud nejsou tyto pokyny dodržovány, může to vést k
chybám při měření a nesprávné interpretaci výsledků. 
Jakákoliv úprava, seřízení nebo změny v konfiguraci musí být provedeny pouze výrobcem nebo autorizovanou osobou
výrobce.  Nikdy  se  nepokoušejte  provádět  opravu  sami.  Nastavení  konfigurovatelných  parametrů  musí  provádět
kvalifikovaná osoba. Nesprávné nastavení parametrů však nemůže ohrozit pacienta.
Výrobce poskytne schémata obvodů, seznam komponent, popisy kalibrační pokyny, které budou k dispozici autorizované
servisní organizaci při provádění oprav.
Vysokofrekvenční emise z “elektronických” zařízení může ovlivňovat správnou činnost přístroje. Z tohoto důvodu musí být
dodržena  minimální  vzdálenost  (několik  metrů)  od  zařízení  generujících  vysokofrekvenční  pole  například  TV,  rádio,
mobilní telefon a jiných elektronických jednotek pracujících ve stejnou dobu ve stejné místnosti. 
Přístroj může dávat nesprávné údaje, jestliže je umístěn v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického pole, jako jsou
například elektrochirurgické přístroje nebo se přístroj nachází v blízkosti počítačového tomografu (CT).
Použití  příslušenství  a  kabelů  neodpovídající  specifikaci  uvedené  výrobcem,  může  vést  ke  zvýšeným  emisím
elektromagnetického pole a ovlivnit tak správnou činnost přístroje. 
SPIROBANK II nesmí být používán v blízkosti jiného přístroje nebo přímo postavený na jiném přístroji. Pokud není jiná
možnost  než  SPIROBANK  II  postavit  na  jiný  přístroj,  musí  být  ověřena  jeho  normální  funkce  v  takto  používané
konfiguraci.
Nepoužívejte  přístroj  v  blízkosti  zobrazovacího  zařízení  magnetické  rezonance.  Magnetická  rezonance  může  způsobit
indukované proudy na oxymetrickém senzoru, což by mohlo ohrozit pacienta.
Pokud má být přístroj připojen k jakémukoliv jinému zařízení, musí toto zařízení,  včetně dalších připojených zařízení,
splňovat  základní  bezpečnostní  charakteristiky  stanovené  v  IEC  60601-1.  Proto  PC  popřípadě  tiskárna  připojené  k
SPIROBANK II musí splňovat normu CEI EN 60601-1.
Při likvidaci spirometru SPIROBANK II, jeho příslušenství, jakéhokoliv plastikového spotřebního materiálu (náustky) a
baterií používejte vhodné kontejnery nebo vraťte veškeré tyto díly dodavateli nebo předejte do recyklačního střediska.
Musí být dodrženy veškeré místní směrnice související s likvidací. 
Pokud nejsou dodržovány pokyny uvedené v této příručce, MIR nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé nebo
nepřímé poškození způsobené likvidací výše uvedených materiálů.
Používejte typ baterií uvedený v technických specifikacích.
Přístroj může být napájen prostřednictvím USB kabelu přes PC. V tomto případě přístroj pracuje on-line s PC nebo je
individuálně napájen prostřednictvím PC.
Přístroj se nesmí dostat do dosahu dětí nebo jakékoliv mentálně narušené osoby.

1.3 Upozornění pro používání lithiové baterie 

Přístroj je napájen sadou dobíjitelných lithiových baterii s napětím 3.7 V.
Pro správné použití těchto baterií dodržujte pokyny uvedené níže.  

 UPOZORNĚNÍ
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Používejte baterie dodané pouze společností MIR

Nesprávné použití  baterií  může způsobit  únik kyseliny, přehřátí,  vznik kouře,  explozi  nebo požár.  Následně může být
baterie zničena nebo může dojít ke zhoršení činnosti. Interní bezpečnostní senzor baterie by mohl být poškozen následkem
jakékoliv výše uvedené události. Dále by mohlo dojít k ublížení na zdraví uživatele nebo by mohly být poškozeny okolní
přístroje.

Pečlivě si přečtěte následující informace.

NEBEZPEČÍ
Neodstraňujte nebo neopravujte baterii.  Baterie se dodává s interním bezpečnostním senzorem. Pokud je tento senzor
poškozen, může baterie způsobit únik kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požár.

Nezkratujte kladné (+) a záporné (-) póly kovovými předměty.
Nenoste baterii v kapse nebo společně s kovovými předměty, například, náhrdelníky, sponkami, mincemi či šrouby.
Rovněž neskladuje baterii v blízkosti takových předmětů.

Nezahřívejte nebo nevhazujte baterii do ohně.

Nepoužívejte a neskladuje baterii v blízkosti ohně nebo ve vozidle, kde může teplota překročit 60° C

Baterie nesmí být ponořena do sladké nebo slané vody, nenechávejte rovněž baterii v mokrém prostředí.
To by mohlo vést k poškození bezpečnostního senzoru interní baterie a způsobit tak nabití baterie na vyšší napětí nebo
spuštění chemické reakce vedoucí k úniku kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požáru.

Nabíjení  baterie  neprovádějte  v  blízkosti  otevřeného  ohně  nebo  v  extrémně  horkém prostředí.  Vysoká  teplota  může
aktivovat bezpečnostní senzor interní baterie a přerušit tak nabíjení baterie. Vysoká teplota může poškodit bezpečnostní
senzor interní baterie extrémně silným proudovým výbojem; následně může dojít ke spuštění chemické reakce vedoucí k
úniku kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požáru.

Používejte nabíječku baterií, která splňuje požadavky stanovené v kapitole 1.6.3 této příručky. Nabíjení pomocí nevhodné
nabíječky  může  vést  k  nadměrnému  nabití  nebo  k  extrémně  vysokému  nabíjecímu  proudu  a  způsobit  tak  spuštění
chemické reakce vedoucí k úniku kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požáru. 

Nepoškozujte baterii ostrými předměty, např. nehty.
Nerozklepávejte baterii kladivem, neházejte s ní, popřípadě nevytvářejte nadměrnou sílu působící na baterii.
Poškozená nebo deformovaná baterie může způsobit zkratování interních obvodů a vytvořit tak možnost úniku kyseliny,
přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požár.

Rovněž nepoužívejte značně poškrabané baterie,  může to způsobit únik kyseliny, přehřátí,  vznik kouře,  explozi,  popř.
požár.

Neprovádějte přímo na baterii žádné pájení.

Nevkládejte baterii do přístroje s opačně připojenými póly. 
Pokud se vodiče baterie k nabíječce nebo přístroji nepřipojují snadno, nepoužívejte nadměrnou sílu. Zkontrolujte, zda
jsou vodiče správně vedeny. Pokud jsou vodiče prohozeny, nesprávná polarita může vést k úniku kyseliny, přehřátí, vznik
kouře, explozi, popř. požáru.
Nepřipojujte vedení baterie do síťové zásuvky na stěně nebo do napájecího zdroje v autě (zapalovač). Při vyšším napětí
může baterie způsobit únik kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požár.

Nepoužívejte baterii pro další jiné účely než ty, co jsou uvedeny v příručce, jinak může dojít ke změně vlastností a užitečná
životnost může být zkrácena.

Pokud se kyselina z baterie dostane do oka, nedřete si oči. Oči ihned propláchněte tekoucí vodou a zavolejte lékaře. 

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte nabíjet baterii déle než je průměrná hodnota doby nabíjení uvedená v této příručce.

Nedávejte baterii do mikrovlnné trouby nebo do tlakového hrnce. Rychlé ohřátí nebo ztráta těsnosti mohou vést k úniku
kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požáru.

Pokud  baterie  vydává  zápach,  generuje  teplo,  deformuje  se,  popřípadě  se  s  ní  děje  cokoliv  abnormálního  během
skladování, použití nebo dobíjení, ihned vyjměte baterii z přístroje nebo nabíječky a již ji nepoužívejte. Tyto efekty mohou
způsobit únik kyseliny, přehřátí, vznik kouře, explozi, popř. požár.
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POZNÁMKA
Baterie obsahuje bezpečnostní senzor. Nepoužívejte baterii, pokud se na ni vytváří statický elektrický náboj (ve větším
množství než je deklarováno výrobcem).

Pokud se dostane unikající kyselina z baterie do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, ihned opláchněte tekoucí vodou a
zabraňte zánětu pokožky.

Baterie ukládejte v místě mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí.
Pokud dítě používá tuto baterii, dospělá osoba musí dítě poučit o správném používání baterie.

Před použitím baterie si pečlivě přečtěte příručku a věnujte patřičnou pozornost manipulaci s baterií.
Přečtěte pečlivě informace v příručce o správném vkládání a vyjímání baterie z přístroje.
Před nabíjením baterie si rovněž přečtěte pokyny v příručce.

Životnost baterie není nekonečná. Pokud zjistíte, že doba mezi jednotlivými nabíjeními se zkracuje, vyměňte baterii za
jinou.
Vyjměte baterii po uplynutí životnosti.
Jestliže byla baterie vyjmuta z přístroje, zajistěte izolační páskou izolaci elektrických vodičů (+) a (-); při likvidaci baterie
postupujte podle místních směrnic pro likvidaci takového odpadu nebo předejte do recyklačního střediska baterií.

Při dlouhodobém skladování přístroje, vyjměte baterii a uložte ji v prostorách s požadovanou teplotou a vlhkostí.
Pokud jsou vodiče baterie znečištěny, před použitím vyčistěte suchým hadříkem.

Baterii nabíjejte v místech s teplotou v rozsahu od 0°C do přibližně 40°C
Baterii lze používat v teplotním rozsahu od -20°C do přibližně 60°C.
Baterie může být uložena v místech s teplotou od -20°C do přibližně 60°C.

1.4 Štítky a symboly 

1.4.1 Identifikační štítek výrobku

 

Na štítku je uvedeno:
 Výrobní číslo přístroje (SN)
 Název výrobku (REF)
 Symbol antény u zařízení, která vyzařují rádiové frekvence 
 Název a adresa firmy výrobce 
 Symbol elektrické bezpečnosti 
 Značka CE v souladu se směrnicí 93/42 EEC.
 Symbol WEEE
 Identifikace ID FCC v souladu s normou FCC 
 Symbol směrnice FDA (Rx ONLY)
 Symbol ochrany proti pronikání externích činidel (IPX1)

1.4.2 Značka CE lékařských přístrojů

0476

Tento výrobek splňuje požadavky třídy II směrnice 93/42 CEE pro lékařské přístroje.

1.4.3 Elektrický bezpečnostní symbol 

Podle  normy  IEC601-1 je  výrobek a  jeho  díly klasifikován  jako  typ BF, a  proto  má zajištěnou ochranu  před  nebezpečím
způsobeným přímým nebo nepřímým kontaktem s elektrickým proudem.
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1.4.4 Symbol pro USB port

Pro připojení dalších zařízení jako je PC nebo tiskárna. 
Používejte pouze USB kabel dodávaný výrobcem a dodržujte bezpečnostní směrnici IEC 60601-1-1.

1.4.5 Symbol pro port SpO2 při oxymetrii

SpO2

1.4.6 Symbol pro WEEE

Jak stanovují  požadavky Evropské  směrnice  (the  European Directive  2002/96/EEC)  v  souvislosti  s  likvidací  elektrických a
elektronických zařízení (WEEE), nesmí být na konci životnosti toto zařízení likvidováno s běžným domácím odpadem, protože
obsahuje materiály, které by mohly ohrozit životní prostředí nebo představují zdravotní riziko. Musí být předány do autorizované
firmy na likvidaci, kde bude zařízení likvidováno odpovídajícím způsobem. 
Alternativou je vrácení tohoto přístroje dodavateli nebo distributorovi při nákupu nového ekvivalentního přístroje.
Z důvodu materiálů použitých při výrobě tohoto přístroje likvidace tohoto zařízení jako běžného domácího odpadu by mohla
způsobit ohrožení životního prostředí popřípadě zdraví osob.
Nedodržení těchto směrnic může být posuzováno jako porušení legislativních předpisů.

1.4.7 Symboly FDA a FCC 

SPIROBANK II splňuje část 15 směrnic FCC. Správná činnost tohoto přístroje musí splňovat následující podmínky:

(1) přístroj nesmí způsobit škodlivé interference 
(2) přístroj nesmí být ovlivněn jakýmikoliv interferencemi včetně interferencí způsobujících nežádoucí činnost.

Jakákoliv úprava, která není jednoznačně schválena výrobcem, může vést k odejmutí oprávnění používat tento přístroj.
POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a splňuje limity pro třídu B digitálního zařízení v souladu s částí 15 směrnic FCC. Tyto
limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly odůvodněnou ochranu proti škodlivé interferenci při instalaci i v domácnostech. Tento
přístroj generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může vést
ke generování škodlivé interference v radiokomunikaci.
Není však zaručeno, že interference nenastane u části instalace. Pokud tento přístroj přece jen způsobuje škodlivé interference při
příjmu rádiových  a  televizních  signálů,  což  lze  stanovit  vypnutím a  zapnutím přístroje,  uživateli  se  doporučuje  pokusit  se
odstranit interference jedním z následujících způsobů:

 Změnit orientaci přijímací antény.
 Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
 Připojit přístroj do výstupu na obvodu, který je jiný než, ve kterém je připojen přijímač.
 Konzultovat s dodavatelem nebo zkušeným TV technikem.

Štítky a symboly jsou zobrazeny na přístroji, viz následující obrázky:

     SpO2        

1.4.8 Symbol citlivosti na elektrický výboj (ESD) 

Symbol  (ESD)  požadovaný  mezinárodní  normou  EN  60601-1-2  se  používá  v blízkosti  jakéhokoliv  konektoru,  který  nebyl
zkoušen na elektrostatický výboj.

 UPOZORNĚNÍ
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Nelze  se  dotýkat  kolíků  konektorů  označených  výstražným  symbolem  ESD  a  nelze  provádět  připojení  k těmto
konektorům, pokud nejsou provedeny standardní postupy ESD.

Jedná se o následující postupy:
 Postupy související s prostředím,  např.:  použití  klimatizace nebo vzduchotechniky, zvlhčení,  použití  vodivé podlahy,

nesyntetické oděvy 
 Uživatelské postupy, např.:  vybíjení statické elektřiny lidského těla na kovových předmětech, použití zápěstní pásky

připojené k zemi.

Doporučuje se vysvětlit význam výstražného symbolu ESD a zaškolit personál k provádění těchto postupů.

Elektrostatický výboj  je  definován  jako  elektrický  náboj  v klidu.  Je  to  náhlý  tok  elektrického  náboje  mezi  dvěma  objekty
způsobený kontaktem, elektrickým zkratem nebo elektrickým průrazem. Elektrický výboj může být způsoben vytvářením statické
elektřiny triboelektrickým jevem nebo elektrostatickou indukcí. Při nižších relativních vlhkostech, například jako je prostředí v
sušičce, se významně zvýší generování elektrického náboje. Obecně, plastové hmoty budou generovat největší statický náboj. 
Typické hodnoty elektrostatického napětí:

Chůze na koberci 1 500 – 35 000 V
Chůze po neošetřené vinylové podlaze 250 – 12 000 V
Vinylová obálka s pracovními pokyny 600 – 7 000 V
Pracovník u pracovního stolu 700 – 6 000 V

Pokud jsou dva objekty na rozdílném elektrickém potenciálu, a pokud se k sobě přibližují, může dojít k přeskočení jiskry. Tento
rychlý  spontánní  přenos  elektrostatického  náboje  generuje  teplo  a  může  roztavit  obvodové  součástky  v  elektronických
komponentách.
Tento latentní jev může nastat, pokud objekt citlivý na elektrický výboj je vystaven elektrickému výboji a je z části poškozen.
Může však pracovat bez narušení své funkce, a tak jej nelze kontrolovat normálním způsobem. Později může dojít k přechodným
nebo trvalým poruchám. 
Statický disipativní materiál umožní přenos náboje na zem nebo na jiné vodivé objekty. Přenos náboje ze statického disipativního
materiálu obecně trvá déle než z vodivého materiálu se stejnou velikostí. Mezi dobře známé izolátory lze uvést obecně plastové
hmoty a sklo. Izolátor zadržuje náboj a nelze jej uzemněním odvést.
Jak  vodiče,  tak  izolátory  se  mohou  nabít  statickou  elektřinou  a  vybít  se.  Zemnění  je  velmi  efektivní  kontrolní  nástroj
elektrostatického výboje, přičemž mohou být uzemněny pouze vodiče (vodivé a disipativní).
Základní principy pro odstranění elektrostatického výboje jsou následující:

 Uzemnění všech vodičů včetně osob 
 Odstranění izolátorů, nahrazení variantou s ochranou elektrostatického výboje (ESD) 
 Neutralizace ionizérů 
 Mimo ochranou plochu v balení se používá stínění 

1.4.9 Informace související s ochranou proti průniku kapalin 

Štítek 

IPX1

Symbol popisuje ochranu přístroje proti průniku kapalin. Přístroj je chráněn proti vertikálnímu průniku vody.

1.4.10 Symbol zařízení, které obsahuje zdroj rádiových frekvencí 

 

Tento symbol se vyžaduje na základě normy CEI EN 60601-1-2: 2007, bod 5.1.1 u všech zařízení, která jsou zdrojem radiových
frekvencí.

1.5 Popis výrobku

SPIROBANK II je kapesní spirometr s variantou pulzního oxymetrického modulu. Může pracovat v samostatném režimu a může
být připojen k PC nebo k tiskárně dvěma způsoby: USB a bluetooth. 

Rev.1.0 strana 10 z 37



Uživatelská příručka 

Spirobank II

SPIROBANK II je speciálně navržen k měření respiračních parametrů, monitorování saturace krve kyslíkem a stanovení tepové
frekvence.  Kontrola jakosti  se  provádí  interně  na  měřených parametrech a  přístroj  má  interní  paměť dostačující  pro 10000
spirometrických vyšetření nebo 900 hodin  oxymetrického monitoringu.

SPIROBANK II je výkonný a kompaktní  měřicí  přístroj  určený pro respiračního specialistu nebo pro vhodně zaškoleného
praktického lékaře. Spirometr vypočítává až 30 funkčních respiračních parametrů za předpokladu farmakodynamických efektů, tj.
porovnání dat před a po podání léku (PRE/POST) u bronchodilačního testu nebo bronchiálního provokačního testu. Porovnání dat
se provádí po podání léku (POST) a před podáním léku (PRE).

Měřicím čidlem průtoku a objemu je  digitální  turbína,  která  pracuje na principu přerušování infračerveného paprsku.  Tento
princip zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost měření, aniž by byla vyžadována pravidelná kalibrace. 
Vlastnosti tohoto typu senzoru jsou uvedeny níže:

 Přesné měření i při velmi nízkých průtocích (konec expirace)
 Neovlivněno vlhkostí ani hustotou plynu 
 Odolnost proti nárazu a odolnost proti lomu
 Nenákladné na výměnu.

Senzor měření průtoku turbínou je k dispozici jako jednorázový nebo pro opakované použití.

TURBÍNA PRO
OPAKOVANÉ POUŽITÍ JEDNORÁZOVÁ TURBÍNA

Musí být dodrženy následující pokyny tak, aby charakteristiky turbíny byly nezměněny po celou dobu:

 u jednorázových turbín: vždy musí být provedena výměna u každého pacienta.
 u turbín pro opakované použití: vždy vyčistěte turbínu mezi použitím u jednotlivých pacientů a zajistěte maximální hygienu a

bezpečnost pro pacienta.

Pro správnou interpretaci spirometrického vyšetření musí být údaje porovnány buď s tzv.  normálními nebo predikovanými
hodnotami,  které se počítají z anthropometrických vlastností pacienta nebo alternativně se porovnávají s  osobními nejlepšími
údaji vybraných z klinických údajů pacienta.
Osobní nejlepší údaje se mohou značně měnit od predikovaných hodnot, které jsou převzaty od zdravých osob.

SPIROBANK II může být rovněž připojen k PC (nebo jinému počítačovému systému) za účelem konfigurace systému. Výsledky
veškerých spirometrických vyšetření plus odpovídající informace o pacientovi uložené v přístroji lze přenášet na PC a potom
prohlížet přímo na PC (křivky průtoku/objemu, spirometrické parametry, plus varianty oxymetrických parametrů).
Připojení k winspiroPRO na PC lze provést přes USB. 

SPIROBANK II je schopen vytvořit FVC, VC & IVC, MVV a testy dechových křivek. Rovněž je schopen vypočítat index
přijatelnosti  vyšetření  (kontrola  jakosti)  včetně  reprodukovatelnosti  prováděných  spirometrických  vyšetření.  Automatická
interpretace  vyšetření  je  prováděna  podle  poslední  jedenáctistupňové  klasifikace  ATS  (American  Thoracic  Society).  Každé
vyšetření může být podle požadavku zopakováno. Pro kontrolu jsou vždy k dispozici nejlepší parametry. Normální (predikované)
hodnoty lze vybrat  z  mnoha normální “souborů  dat”.  Například v rámci  Evropské unie většina lékařů používá  predikované
hodnoty ERS (European Respiratory Society).

Oxymetrická funkce 
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Senzor oxymetru má dvě světelné diody (LED), jedna emituje ve viditelném spektru a druhá v infračervené oblasti. Oba typy
světla  pak  procházejí  prstem  a  část  absorbovaná  krví  a  měkkou  tkání  je  funkcí  koncentrace  hemoglobinu.  Množství
absorbovaného světla pro danou frekvenci závisí na stupni okysličení hemoglobinu uvnitř měkké tkáně. 
Tento způsob měření zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost bez pravidelných kalibrací přístroje. 
Oxymetrický senzor může být dezinfikován lihem.

1.6 Technické specifikace

Následuje obsáhlý popis hlavních vlastností přístroje, měřící turbíny průtoku a objemu včetně oxymetrického senzoru:

1.6.1 Vlastnosti spirometru

Měřené parametry: 
Symbol Popis Jednotka

*FVC Nejlepší hodnota FVC (nucená vitální kapacita) litry
*FEV1 Nejlepší hodnota FEV1(expirační objem během první 

sekundy vyšetření)
litry

*PEF
Nejlepší hodnota PEF (špičkový expirační průtok)

litry/sekund
a

FVC Nucená vitální kapacita litry
FEV1 Expirační objem během první sekundy vyšetření litry
FEV1/FVC FEV1/FVC x 100 %
FEV1/VC FEV1 /nejlepší hodnota mezi EVC a IVC x 100 %
PEF

Nejlepší hodnota PEF (špičkový expirační průtok)
litry/sekund
a

T-PEF Doba potřebná k provedení 90% PEF sekundy
FEF2575

Průměrný průtok mezi 25% a 75% FVC
litry/sekund
a

FEF7585
Průměrný průtok mezi 75% a 85% FVC

litry/sekund
a

FEF25
Nucený expirační průtok při 25%  FVC

litry/sekund
a

FEF50
Nucený expirační průtok při 50% FVC

litry/sekund
a

FEF75
Nucený expirační průtok při 75% FVC

litry/sekund
a

FEV05 Expirační objem během 5. sekundy vyšetření litry
FEV05% FEV05/FVC x 100 %
FEV075 Expirační objem během 0.75 sekundy vyšetření litry
FEV075% FEV075/FVC x 100 %
FEV2 Expirační objem během prvních 2 sekund vyšetření litry
FEV2% FEV2/FVC x 100 %
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% FEV6/FEV x 100 %
FET Doba nucené expirace sekundy
EVol Extrapolovaný objem mililitry 
FIVC Nucený inspirační objem litry
FIV1 Inspirační objem během první sekundy vyšetření litry 
FIV1/FIVC FIV 1 % %
PIF

Špičkový inspirační průtok
litry/sekund
a

FIF25
Maximální průtok při 25% FIVC

litry/sekund
a

FIF50
Maximální průtok při 50% FIVC

litry/sekund
a

FIF75
Maximální průtok při 70% FIVC

litry/sekund
a

R50 FEF50/FIF50 x 100 %
MVVcal Maximální vůlí ovládaná ventilace vypočtená na základě 

FEV1
litry/sekund
a

VC Vitální kapacita při pomalé expiraci litry 
EVC Vitální kapacita při pomalé expiraci litry
IVC Vitální kapacita při pomalé inspiraci litry

Rev.1.0 strana 12 z 37



Uživatelská příručka 

Spirobank II

Symbol Popis Jednotka
IC Inspirační kapacita (max mezi EVC a IVC) - ERV litry
ERV Expirační rezervní objem litry
TV Tidální objem litry
VE Ventilace v klidu za minutu litry/min
RR Respirační frekvence vdechy/min
tI Průměrná doba inspirace v klidu sekundy
tE Průměrná doba expirace v klidu sekundy
TV/tI Průměrný průtok při inspiraci v klidu litry/min
tI/tTot tE/(tI+tE) \
MVV Maximální vůlí ovládaná ventilace litry/min
ELA Odhadnuté stáří plic roky

*= nejlepší hodnoty

Měřící systém průtoku/objemu Dvousměrná digitální turbína 
Teplotní čidlo Polovodič (0-45°C)
Princip měření  Přerušení infračerveného světla 
Rozsah objemu 10 litrů 
Rozsah průtoku  16 litrů/sekunda

Přesnost objemu  3% nebo 50 ml
Přesnost průtoku  5% nebo 200 ml/s
Dynamický odpor při 12 litrech/sekundu <0.5 cmH2O/l/s

1.6.2 Vlastnosti oxymetru

Definice:

Desaturace
Desaturace SpO2 klesá >= 4% v omezené době 8-40 sekund a následně roste > = 2% během
celkové doby 150 sekund.

Celková odchylka 
tepové frekvence

Nárůst tepové frekvence >= 10 BPM (tepů za minutu) v omezené době 8-40 sekund a následně
klesá >=8 BPM během celkové doby 150 sekund.

Parametry oxymetrického vyšetření:

Symbol Popis Jednotka
%SPO2 min Minimální hodnota SPO2 během vyšetření %
%SPO2 max Maximální hodnota SPO2 během vyšetření %
BPM min Minimální hodnota tepové frekvence (BPM) během vyšetření BPM
BPM max Maximální hodnota tepové frekvence (BPM) během vyšetření BPM
%SPO2 mean Průměrná hodnota SPO2 %
BPM mean Průměrná hodnota tepové frekvence (BPM) BPM
T Total Celková doba vyšetření hh:mm:ss
T Analysis Celková doba měření (doba vyšetření mínus nuly) hh:mm:ss

T<90% Doba s hodnotou SPO2 nižší než 90%
%-
hh:mm:ss

T<89% Doba s hodnotou SPO2 nižší než 89%
%-
hh:mm:ss

T<88% Doba s hodnotou SPO2 nižší než 88%
%-
hh:mm:ss

T<87% Doba s hodnotou SPO2 nižší než 87%
%-
hh:mm:ss

Ev%SPO2<89 Hodnota SpO2 pod 89% po dobu alespoň 20 sekund /

T<40BPM Doba vyšetření s tepovou frekvencí <40 tepů/ min (BPM)
%-
hh:mm:ss

T>120BPM Doba vyšetření s tepovou frekvencí >120 tepů/ min (BMP)
%-
hh:mm:ss

T89% Doba s hodnotou SpO2<89% po spojitý interval alespoň 5 minut hh:mm:ss
T90% Doba s hodnotou SpO2<90% po spojitý interval alespoň 5 minut s min. hodnotou <86% (Nadir) hh:mm:ss

=DELTA

Parametry požadované u vyšetřovací analýzy se šestiminutovou chůzí 

Měřící metoda: Absorpce červeného a infračerveného světla 
Rozsah měření %SpO2: 0 – 99% (s 1% přírůstky)
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Rozlišení SpO2 1%

Přesnost %SpO2:  2% mezi 70-100% SpO2
Průměrná tepová frekvence pro výpočet hodnoty
%SpO2:

8 tepů

Rozsah měření tepové frekvence:
18 – 300 tepů za minutu (BPM) (přírůstky 
po 1 BPM)

Rozlišení tepové frekvence: 1 BPM

Přesnost tepové frekvence:  2 BPM nebo 2% podle toho, co je větší 
Průměrný interval pro výpočet tepové frekvence: 8 sekund
Indikace kvality signálu: 0 - 8 segmentů na displeji 

Akustické signály:
 “Pípání” v rytmu tepové frekvence 
 “Pípání”  se  speciální  alarmovou  frekvencí  v  případě,  že  buď  %SpO2 nebo  tepová  frekvence  je  mimo  rozsah

naprogramovaných úrovní alarmů.  
 “Pípání” se speciální alarmovou frekvencí během oxymetrických měření v případě nízkého napětí baterie.
 Pokud není správně vložený prst nebo konektor není správně připojený, bude pípání přerušováno po dobu 10 sekund.  
 Pokud vyšetření bylo přerušeno vlivem neočekávané události, bude slyšet pípání po dobu 5 sekund, než se přístroj znovu

zapne.

Specifikace jak pro oxymetrii, tak pro tepovou frekvence jsou stejné nezávisle na tom, který z výše uvedených oxymetrických
senzorů se používá.

1.6.3 Další vlastnosti

Paměť
Kapacita paměti je více než 10000 spirometrických vyšetření. 
Přesný  počet  závisí  na  individuální  konfiguraci,  takže  tento  počet  nelze  stanovit
přesněji

Klávesnice Membránová klávesnice se 6 klávesami  
Displej LDC displej, 160x80 monochromatický 
Interface USB, bluetooth

Bluetooth interface

Rozsah frekvence  = 2402-2480 MHz
Nominální RF výkon = 0.001 W
Odchylka frekvence = 20 ppm
Typ antény = permanentně připojená 
Zisk antény = 0 max dBi

Životnost  lithiové baterie 3.7V Přibližně 10 roků, při normálních podmínkách použití 
Napájení Baterie Li-ion 3.7 V, 1100mAh

Nabíječka baterie 
Napětí  = 5VDC
Proud = 500 mA nebo vyšší 
Konektor = micro USB, typ B

Rozměry 160x55.2x25mm; 
Hmotnost Centrální jednotka 140g (včetně baterií)
Typ elektrické ochrany Zařízení třídy II
Typ elektrické ochrany BF
Stupeň ochrany proti průniku vody Zařízení IPX1, ochrana proti postřiku vodou 
Bezpečnostní úroveň v přítomnosti 
hořlavého anestetického plynu, kyslíku 
nebo dusíku 

Zařízení není vhodné pro tento účel 

Podmínky pro použití Zařízení pro trvalý provoz 

Skladovací podmínky
Teplota: MIN -20 °C, MAX + 60 °C
Vlhkost: MIN 10% rel. vlhkost; MAX 95% rel. vlhkost

Transportní podmínky 
Teplota: MIN -20 °C, MAX + 60 °C
Vlhkost: MIN 10% rel. vlhkost MAX 95% rel. vlhkost 

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

Použité normy
Norma zajištění elektrické bezpečnosti IEC 60601-1
Elektromagnetická kompatibilita IEC 60601-1-2

Běžná činnost (podle EN 60601-1:2007)
Přesnost spirometrických parametrů v souladu s normou ATS 
Míra oxymetrických parametrů s přesností definovanou v tabulce na straně 13

2. ČINNOST  SPIROBANK II
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2.1 Zapnutí a vypnutí přístroje 

Zapněte  SPIROBANK II stisknutím  .

První obrazovka zobrazí logo výrobce, informace o nastavení data a času
na přístroji.  Pokud nedojde k  dotyku s žádnou klávesou,  po několika
sekundách přístroj zobrazí hlavní obrazovku.

Druhá obrazovka zobrazuje informace jako na obrázku vedle. Tlačítko

 umožňuje vizualizaci  servisního menu; prostřednictvím zvukových
zpráv lze nakonfigurovat přístroj správným způsobem.
Pokud dojde k dotyku libovolného tlačítka, potom se na přístroji objeví
hlavní obrazovka.

Přístroj vypněte stisknutím tlačítka  .

 UPOZORNĚNÍ

SPIROBANK II se nevypne úplně, ale přejde do pohotovostního stavu s velmi nízkou spotřebou energie. Některé funkce
jsou připraveny, datum i čas běží anebo podle potřeby se zapíná přístroj za použití dálkových ovladačů. Za tímto účelem

použijte symbol , který odpovídá pohotovostní stavu.

2.2 Úspora energie

 UPOZORNĚNÍ 

Pokud je přístroj zapnutý, přibližně za 1 minutu přejde displej do režimu úspory energie, a proto se automaticky sníží jas
displeje.
Pokud přístroj zůstává v pohotovostním režimu po dobu přibližně 5 minut, a navíc není připojen k PC nebo nabíječce
baterií, přístroj bude vydávat akustický výstražný signál a vypne se.

Pokud je přístroj zapnutý, je úroveň nabití baterie zobrazena následujícím způsobem:

 

Tento symbol indikuje, že baterie je plně nabitá (6 sloupců). Pokles napětí na baterii se zobrazuje menším počtem svislých čar.

2.3 Hlavní obrazovka 
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Na  hlavní  obrazovce  v režimu  „Lékař“  jsou  přístupné  následující
plochy:

 Plocha správy dat pacienta 

 Plocha spirometrických vyšetření 

 Plocha oxymetrických vyšetření 

 Archivní plocha 

Tato obrazovka umožňuje pacientovi mnohem rychlejší přístup k jednotlivým funkcím. Další informace naleznete v kapitole 3.6.1.

2.4 Symboly a ikony

Ikony používané na obrazovkách s různými funkcemi jsou zobrazeny v následující tabulce:

IKON
Y

POPIS 

Přístup k implicitnímu nastavení (servisní menu)

Přístup k datům pacientů z hlavního displeje 

Provedení nového vyšetření pacienta na základě vyvolaných záznamů pacienta.

Vložení nových dat pacienta 

Modifikace dat pacienta

Zobrazení posledních vyšetření pacienta 

Zobrazení posledního provedeného vyšetření 

Přístup do databáze provedených vyšetření.

Vyhledání vyšetření na základě data narození pacienta 

Vyhledání vyšetření začínaje specifikovaným datem (částečná databáze)

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

Volba pohlaví pacienta – muž 

Volba pohlaví pacienta – žena

Přístup k verzím oxymetrických vyšetření / provedení vyšetření SpO2/BPM 

Přístup k typu oxymetrického vyšetření 

Provedení vyšetření nucené vitální kapacity FVC/vyhledání vyšetření FVC v paměti 

Provedení vyšetření vitální kapacity při pomalé expiraci VC/ vyhledání vyšetření VC v paměti 

Provedení spirometrického vyšetření maximální vůlí ovládanou ventilaci MVV/vyhledání vyšetření MVV 
v paměti 

Provedení spirometrického vyšetření s bronchodilátorem 

Kontrola alarmů a alarmových prahů během oxymetrického vyšetření 

Kontrola alarmu a alarmových prahů během oxymetrického vyšetření, pokud je alespoň jeden parametr 
vypnutý (OFF)
Výstraha alarmu zapojena během oxymetrického vyšetření 
Přechodné vypnutí alarmu
Výstraha alarmu odpojena během oxymetrického vyšetření 
Přechodné zapnutí alarmu 

2.5 Servisní menu 

Pro vstup do servisního menu stiskněte klávesu , na druhé obrazovce pak stiskněte ikonu  
Rovněž lze vstoupit do servisního menu z hlavní obrazovky stisknutím kláves   a  .
Servisní menu ukazuje následující seznam voleb: 

 Změna data/času 
 Nastavení LCD 
 Nastavení bluetooth
 Nastavení volby jazyka 
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 Vymazání paměti 
 Volba normy
 Volba předpokládaných hodnot
 Volba turbíny 
 Kalibrace turbíny 
 Nastavení oxymetru 
 Nastavení spirometru 
 Formát data 
 Formát jednotek 

 Info firmware

Pro požadovanou volbu použijte klávesy  a , potom zadejte prostřednictvím klávesy .

Změna data/času
Při nastavení data a času označuje kurzor  datovou položku, jež byla modifikována. Použijte klávesy   a  a modifikujte

první část data, přejděte na modifikaci další části data stisknutím . Stiskněte   a nové nastavení bude aktualizováno, pak
se provede návrat do servisního menu. Pro návrat do servisního menu bez jakékoliv modifikace položky data stiskněte  .

Nastavení LCD 
Změňte a nastavte jas a kontrast použitím kláves a . Přepnutí z jednoho parametru na druhý lze provést použitím kláves

 a  . Pro návrat do servisního menu stiskněte .

Nastavení bluetooth 
V menu lze vybrat aktivaci funkce bluetooth. 
Jsou možné tři konfigurace:

 Vždy vypnuto (OFF)
 Pouze pokud SpirobankII je zapnutý (ON)
 Zapnuto (ON), i když je SpirobankII vypnutý (OFF)

Vyberte požadovanou konfiguraci, potom stiskněte .
Pro zablokování jakékoliv modifikace stiskněte ikonu   ve spodní levé části 
Pokud je zvolena konfigurace 2 nebo 3, potom se ve spodní části obrazovky zobrazuje bluetooth PIN.

Volba jazyka

Vyberte požadovanou položku za použití tlačítek   a  a stiskněte , takto se nastaví požadovaný jazyk a přístroj přechází
do servisního menu.

Vymazání 
Pro vymazání paměti přístroje, vložte následující heslo dotykem na číslice, viz níže:

      
Pokud nebylo heslo správně zadáno, objeví se hlášení, viz následující obrázek:

WARNING
Password Error
Press OK to try again

Pokud není uživatel schopen zavést správné heslo na třetí pokus, přístroj se automaticky vypne.
Pokud bylo však zavedeno správné heslo, zobrazí se hlášení, viz další obrázek:

WARNING
Please wait 
erasing memory

Po 30 sekundách se zobrazí následující hlášení: 

WARNING
Memory deleted
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Pro návrat do servisního menu stiskněte .

Volba normy 

Zvolte používanou normu (ATS/ERS nebo  NHANES III) pomocí tlačítek  a , potom stiskněte , nastavení se aktivuje a
přístroj se vrací do servisního menu.

 UPOZORNĚNÍ 

Pokud je vybraná norma NHANES III, nelze nastavit nebo modifikovat předpokládané hodnoty.

Volba předpokládaných (predikovaných) hodnot.  
Zobrazí se seznam předpokládaných hodnot; vyberte požadovanou předpokládanou hodnotu.

Dospělí Děti
ERS Knudson
Knudson Knudson
USA Knudson
ERS Zapletal
MC-Barcelona Zapletal
JRS Knudson
Pereira Pereira

Vyberte pomocí tlačítek  a  a potom stiskněte . Předpokládané hodnoty jsou nastaveny a přístroj se vrací do servisního
menu.

Volba turbíny 

Vyberte  typ  turbíny,  jenž  má  být  používán  (pro  jednorázové  nebo  opakované  použití)  a  stiskněte  .  Volba  turbíny bude
automaticky uložena a přístroj se vrací do servisního menu.

Kalibrace turbíny
Vyberte kalibraci turbíny a zvolte z následujících variant:

 Zobrazení aktuálních hodnot 
 Modifikace kalibrace 
 Implicitní nastavení při výrobě 

Volba první položky ukazuje korekci v procentech použitou v tomto okamžiku.
Položka “Modifikace kalibrace” umožňuje vložit nově vypočtené hodnoty z nového vyšetření s kalibrační stříkačkou. Pro přístup
do této varianty se požaduje heslo; vložte následující heslo počínaje zleva doprava:

     

Položka “implicitní  nastavení z výroby” maže předcházející kalibrace a vrací hodnoty dvou procentuální korekcí na hodnoty
korekčních faktorů s nulovou procentuální hodnotou; v tomto případě se rovněž požaduje heslo, viz výše. 
Pro správné provedení tohoto postupu odkazujeme na kapitolu 2.5.1.

Nastavení oxymetru 
Při vstupu do menu nastavení oxymetru jsou zobrazeny následující položky:

 Nastavení alarmů 
 Implicitní alarmy 

Nastavení alarmů 
Tato funkce umožňuje nastavení parametrů týkajících se oxymetrie. 
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Prvním parametrem je  intenzita  alarmu:  lze  nastavit  typ  alarmu a  jeho

hlasitost. Použijte   a   pro přepnutí na jiný parametr, pak se použijí
tlačítka  a  pro nastavení požadované hodnoty: vybraná ikona je

v šedé  barvě.  Stiskněte   pro  změnu  obrazovky.  Postupně  krok  po
kroku lze nastavit prahovou hodnotu pro údaje %SpO2 a BPM. Akustický
alarm  bude  varovat  uživatele,  pokud  hodnoty  SpO2  a  BPM  během
vyšetření  klesnou pod minimální  prahovou hodnotu nebo stoupnou nad
maximální již dříve nastavené hodnoty SpO2 a BPM.

Použijte klávesy   a   pro snížení/zvýšení hodnot a pohybujte se

pomocí kláves se šipkami  a .

Na závěr stiskněte  pro návrat do servisního menu.

 UPOZORNĚNÍ

Pokud  je  maximální  hodnota  parametru  %SpO2/BPM  nastavena  níže  než  nebo  rovna  minimální  hodnotě,  potom se
nastavení  neprojeví.  Přístroj  bude  generovat  akustickou  výstrahu  a  automaticky  se  vrací  do  nastavení  s minimální
hodnotou.

Nastavení spirometru 
Lze vybrat typ vypočtených parametrů během spirometrického vyšetření. Uživatel může zvolit z následujících dvou variant:

 Zjednodušený
 Osobní

“Zjednodušený” režim umožňuje pouze nastavení následujících parametrů:

FVC FEV1 PEF FEF2575 FET VEXT ELA (pro vyšetření FVC)
VC IVC IC ERV IT (pro vyšetření VC)

V “osobním” režimu může uživatel vybrat, které parametry mají být zobrazeny. Budou zobrazeny parametry zvýrazněné v bílé
barvě. 

Vyberte parametr pomocí tlačítek  a . Zvolte zobrazovaný parametr použitím  a zrušte parametr pomocí .

 UPOZORNĚNÍ

Parametry “zjednodušeného” režimu jsou vždy zobrazeny nezávisle na tom, který režim byl vybrán. 

 UPOZORNĚNÍ

Pokud je vybrána norma  NHAHES II, je automaticky odpojena funkce nastavení spirometrických parametrů. 

Formát DATA
Lze vybrat jednu z následujících variant:

den měsíc rok
měsíc den rok
rok měsíc den

Vyberte požadovaný formát prostřednictvím tlačítek  a , stiskněte ; volba bude automaticky uložena a přístroj se vrátí do
servisního menu.

Formát JEDNOTKY 
Lze vybrat jednu z následujících variant:
Britské jednotky (palce-in, libry-lb)
Metrický systém (cm, kg)

Zvolte požadovaný formát prostřednictvím tlačítek  a , stiskněte ; volba bude automaticky uložena a přístroj se vrátí do
servisního menu.
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Info firmware
V tomto  menu  může  uživatel  sledovat  informace  týkající  se  varianty
komponent použitých v přístroji:

 Varianta bluetooth 
 Bluetooth PIN
 Oxymetr

Přibližně po 10 sekundách se přístroj automaticky vrátí do servisního menu,
jinak stiskněte .
Jakmile  jsou  v servisním  menu  nastaveny  všechny  položky,  můžete
vystoupit z menu stisknutím .

2.5.1 Kalibrace turbíny pro opakované použití 

 UPOZORNĚNÍ

Senzor průtoku turbíny nevyžaduje kalibraci, ale potřebuje pouze pravidelné čištění. Jednorázová turbína se kontroluje
před použitím externího obalu, z tohoto důvodu není nutná pravidelná kalibrace. Pokud musí být provedena kalibrace,
postupujte podle uvedených pokynů.
Kalibrační postup se provádí jak u turbín pro opakované použití, tak u turbín na jedno použití.

Kalibrace turbíny se provádí pomocí kalibrační stříkačky, kdy se simuluje
vyšetření  FVC u expiračních parametrů a  vyšetření FIVC u inspiračních
parametrů. 
Pro zavedení kalibrační funkce zvolte variantu kalibrace turbíny “Turbine
Calibration” v  servisním menu  (vysvětlení  v  kapitole  2.5).  Pro  zavedení
nových kalibračních hodnot vyberte položku modifikace kalibrace “Modify
calibration” v dílčím menu, zadejte heslo a vložte nové kalibrační hodnoty.
Proveďte  tři  kroky  se  stříkačkou  podle  popisu  na  obrazovce  přístroje6,
potom SPIROBANK II vypočte hodnoty FVC a FIVC. 
Stiskněte tlačítko .

Obrazovka požaduje vložit hodnotu objemu používané stříkačky; SPIROBANK II vypočte procentuální hodnotu korekce mezi

referenční a vypočtenou hodnotou. Rovněž lze změnit objem stříkačky za použití tlačítek   a  , potom stiskněte  .

V tomto okamžiku jsou zobrazeny dvě nové kalibrační  hodnoty.  Stiskněte   pro  aplikaci  těchto korekcí,  jinak stiskněte
tlačítko  pro nastavení výrobních kalibračních hodnot (0%).

Pokud jsou korekční faktory FVC a FIVC > 10%, objeví se na obrazovce následující hlášení:

 WARNING
The calibration 
Is out of range

Hodnoty FVC a FIVC nebudou akceptovány.  To znamená,  že přístroj  není  schopen korigovat tak velkou kalibrační  chybu.
V takovém případě:

- Zkontrolujte správnou činnost SPIROBANK II s použitím nové turbíny, popřípadě
- Vyčistěte turbínu.

Pro vymazání používané kalibrace a resetování na původní výrobní kalibraci, použijte implicitní nastavení “Factory defaults” v
kalibračním menu 

 UPOZORNĚNÍ 

V souladu  s  publikací  "Standardised Lung  Function Testing"  vydanou  the  European Respiratory  Society  (svazek  6,
dodatek 16, březen 1993) vzduch vydechnutý ústy má teplotu přibližně 33/34 °C.
Vydechnutý průtok a objem převedený na podmínky BTPS (37°C) musí být zvýšený o 2.6% - toto je stanoveno z faktoru
BTPS s hodnotou 1.026 při teplotě 33°C, což odpovídá korekci 2.6%. V praxi faktor BTPS pro vydechnutou průtokovou
rychlost a objemy je proto konstantní a je roven 1.026.
U vdechnutého objemu a u průtoků závisí faktor BTPS na okolní teplotě, protože vdechovaný vzduch je na teplotě okolí
závislý.
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Například při okolní teplotě 20°C s relativní vlhkostí 50% je faktor BTPS roven 1.102 a korekce je +10.2%.
Korekce vdechovaného vzduchu a průtoků se provádějí automaticky, protože přístroj má svůj interní teplotní senzor; jsou
vypočítány hodnoty BTPS.
Pokud se provádí kalibrace s třílitrovou stříkačkou, a pokud spirometr SPIROBANK II je správně nakalibrován, potom
hodnota FVC (stříkačka) bude:
3.00 (FVC)  x  1.026  (BTPS)  =  3.08  litrů  (FVC při BTPS).
Pokud je teplota okolí 20°C, hodnota FIVC (stříkačka) bude:
3.00 (FIVC)  x  1.102  (BTPS)  =  3.31  litrů  (FIVC pro BTPS).
Uživatel si musí uvědomit, že objem stříkačky je převeden na podmínky BTPS tak, aby tzv. “zvýšení” výsledků vzhledem k
očekávaným hodnotám nevytvářelo chybu. 
Například pokud je provedena kalibrace s naměřenými údaji:
FVC = 3.08 litrů a FIVC = 3.31 litrů při okolní teplotě 20°C, pak jsou výsledné korekční faktory:

EXPIRATION .00%
INSPIRATION .00%

Toto nepředstavuje chybu, ale logický důsledek je vysvětlený níže.

POZNÁMKA

Kalibraci lze rovněž provést pomocí softwaru winspiroPRO. Detailnější informace týkající se kalibrace za použití softwaru
winspiroPRO naleznete v příručce uživatele winspiroPRO. 

2.6 Údaje o pacientech 

Z hlavní obrazovky se může uživatel dostat do správy údajů pacientů použitím tlačítka . Vstupem do tohoto menu lze:

Vložit údaje o novém pacientovi 

Upravit aktuální údaje pacienta *

2.6.1 Vkládání údajů o novém pacientu 

Stiskněte  a vložte informace o pacientovi v požadovaném pořadí.

První obrazovka (datum narození, hmotnost, výška a pohlaví)

Použijte tlačítka  a   k nastavení správné hodnoty; použijte  a  pro přepnutí z jednoho na druhý parametr. Nastavte
den, měsíc a rok narození, výšku a hmotnost pacienta. Posledním údajem pro vložení je pohlaví pacienta, které lze zvolit pomocí
jedné z následujících ikon:

Muž Žena

Druhá obrazovka (etnická skupina)
Nastavení korekčního faktoru: Umožňuje nastavit údaje vyšetření jako funkci etnické skupiny pacienta (lze rovněž zvolit “bez
korekce”);

Norma ATS/ERS Norma NAHNES III
Skupina % korekce
Bez korekce 100% Kavkazská
Kavkazská 100% Mexicko-americká
Orientální 100% Afro-americká 
Čínská - Hong Kong 100% Ostatní
Japonská 89%
Polynéská 90%
Severoindická 90%
Jihoindická 87%
Pákistánská 90%
Afričtí potomci 87%
Aboriginská 85%

Pokud se používají normy ATS/ERS, korekce se používá u predikovaných hodnot následujících parametrů:

FVC, FEV1, FEV3, FEV6, FIVC, FIV1, EVC, IC, VC, ERV, TV, TV/ti

Pokud se používají normy NAHNES III, korekce vychází z několika teoretických vztahů (podle norem NAHNES III).
Jakmile se etnická skupina nastaví, přístroj uloží údaje a automaticky se vrátí do hlavní obrazovky. 
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Přerušit vkládání dat lze provést stisknutím  , přístroj automaticky přechází na hlavní obrazovku.
 

2.6.2 Úprava údajů pacienta 

Tlačítkem  lze provést úpravy aktuálních údajů pacienta; vstupem do této funkce lze prezentovat údaje pacienta na různých
stránkách; upravte data použitím tlačítek  a .
Stiskněte ikonu  a vrátíte se zpět do hlavní obrazovky bez úpravy dat.  

 UPOZORNĚNÍ

Při výběru této funkce nelze vytvořit údaje nového pacienta z předcházejících údajů. Lze však modifikovat informace o
pacientovi.  Další  vyšetření se  budou vždy vztahovat k pacientovi,  který je označený stejným identifikačním kódem ID
jedinečným pro daného pacienta.

2.7 Vizualizace údajů v paměti 

2.7.1 Možnosti vyhledání v databázi 

Z hlavní obrazovky lze rovněž vstoupit do databáze přístroje použitím ikony  (klávesy ).
K dispozici jsou čtyři metody vyhledávání:

Vyhledávání podle data narození pacienta.

Vyhledávání podle data vyšetření.

Zobrazení všech vyšetření v databázi počínaje posledním vyšetřením.

Vyhledávání podle data narození pacienta: Musí být předem vloženo datum narození pacienta; po vložení všech dat narození

stiskněte   . Všechny zobrazené údaje se týkají vyšetření provedených u pacienta, jehož datum narození odpovídá vloženému
datu narození.

Vyhledávání podle data vyšetření: Tato metoda vyžaduje vložení data provedeného vyšetření; jakmile jsou zavedeny veškeré

požadované údaje, stiskněte . Data vrácená přístrojem jsou všechny v sekci vyšetření provedené během určitého dne.

Vyhledávání v kompletní databázi: Zobrazuje údaje od začátku do konce v dané sekci. Konec databáze je indikován dvojitým
pípnutím. Vyhledávání v databázi pokračuje od poslední sekce.

2.7.2 Vizualizace informací z databáze 

Výsledek  vyhledávání  provedený  jednou  z  popisovaných  metod  v
kapitole 2.7.1 lze sledovat na následujících obrázcích. Volbou požadované
sekce lze vstoupit k provedeným vyšetřením. 

Použijte k výběru požadovaného vyšetření klávesy  a .
Jakmile byla vybrána sekce vyšetření,  zobrazí se obrazovka s databází,
viz  následující  obrázek.  Dvě  ikony na  spodní  části  obrazovky umožní
přístup k následujícím funkcím: 

 (klávesa ) provedení nového vyšetření u aktuálního pacienta 

 (klávesa ) zobrazení parametrů vybraného vyšetření 

Uživatel se může vrátit na předcházející obrazovku použitím .

2.8 Režim připojení PC on-line (připojení k PC)

V režimu připojení PC on-line se SPIROBANK II stává plně laboratorním přístrojem, který pracuje v reálném čase připojený k
PC. Rozhraní PC je přes USB kabel nebo pomocí bezdrátového připojení přes bluetooth.

SPIROBANK II se  stává inteligentním snímačem objemu a průtoku,  přičemž PC ovládá přístroj  včetně  funkce zapínání  a
vypínání.
Při  připojení k  přenosnému PC lze  SPIROBANK II  použít  pro  epidemiologické  studie  prováděné  v  obytných prostředích,
školách, apod.

Kromě obvyklých spirometrických parametrů a F/V v reálném čase zaznamenává SPIROBANK II také další parametry jako jsou
ventilační profily a extrapolovaný objem (Vext).
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Software4 PC rovněž umožňuje vytváření nejnovějších protokolů bronchiálních provokačních testů s grafem dávky-odezvy FEV1
a křivek časových odezev FEV1. 

 UPOZORNĚNÍ 

Pokud je přístroj připojený k PC, nelze jej na dálku ovládat z vlastního přístroje. Implicitní nastavení softwaru PC se
převede do přístroje a zůstává v něm uloženo i tehdy, pokud se přístroj používá v samostatném režimu (stand-alone);
například  když  SPIROBANK  II  je  připojen  k PC a  uživatel  zvolí  typ  turbíny  (jednorázové  použití  nebo  opakované
použití);  volba  bude  uložena  v přístroji  a  zůstává  účinná  dokonce  i  tehdy,  pokud  se  SPIROBANK  II  používá
v samostatném režimu. Proto věnujte patřičnou pozornost nastavení turbíny. 

2.9 Spirometrické vyšetření

Pro provedení správného spirometrického vyšetření doporučujeme pečlivě postupovat podle následujících instrukcí.

 Zasuňte náustek do vyčnívající části turbíny tak, až se náustek mechanicky zastaví. Pak otáčejte ve směru hodinových ručiček,
dokud se náustek nezastaví. Zasuňte náustek alespoň 0.5 cm do drážky v turbíně.

 Na nos pacienta nasuňte nosní svorku tak, aby vzduch nemohl unikat přes nosní otvory.
 Držte spirometr  SPIROBANK II na jednom konci oběma rukama nebo podržte jednou rukou jako mobilní telefon, přičemž

displej by měl být při vyšetření otočený k uživateli. 
 Vložte náustek do úst za zuby a dbejte na to, aby vzduch nemohl unikat z bočních stran úst.

 UPOZORNĚNÍ 

Správné umístění náustku v ústech vyšetřovaného pacienta je důležité, aby se předešlo turbulencím, které by mohly značně
ovlivnit spirometrické výsledky.

 UPOZORNĚNÍ 

Pokud je to možné, při provádění vyšetření je vhodné stát. Během výdechu se doporučuje předklonit tělo a vydechnout
veškerý vzduch s pomocí abdominálních svalů.

Stisknutím  tlačítka     vedle  ikony    může  uživatel  vstoupit  do  oblasti  spirometrických  vyšetření,  která  zahrnuje
následující:

Spirometrické vyšetření FVC 

Spirometrické vyšetření typu VC 

Spirometrické vyšetření typu MVV 
Vyšetření s bronchodilátorem 
(POST)

Jakmile  je  vybráno  vyšetření,  zobrazí  obrazovka  informace  týkající  se  typu  používané  turbíny  (opakované  použití  nebo
jednorázové) včetně potřebných doplňujících informací vyšetření.

Pro ukončení stiskněte klávesu .  

2.9.1 Vyšetření FVC 

Správné vyšetření FVC musí být provedeno po jednotlivých fázích popsaných na obrazovce, zvláště pak:

VYDECHNOUT veškerý vzduch 
VYDECHNOUT veškerou sílou 
NADECHNOUT veškerou sílou 

Vyšetření lze (a může to být užitečné) zahájit na několik okamžiků dýcháním. Jakmile je pacient připraven, pomalu nadechne co
nejvíce vzduchu (lze usnadnit rozpažením), a pak co nejrychleji vydechne. S náustkem pevně vloženým v ústech dokončí pacient
cyklus co nejrychlejším úplným vydechnutím. Toto konečné vydechnutí lze vynechat, pokud se nesledují výdechové parametry
(FIVC, FIV1, FIV1%, PIF).
Před vložením náustku do úst lze jako možnou variantu počáteční fáze provést vdechnutí.
Po hlubokém a pomalém vdechnutí je nutné s maximální snahou vydechnout z plic co nejrychleji veškerý vzduch.
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Po uplynutí 6 sekund po výdechu bude přístroj vydávat nepřerušované pípání; to pomůže uživateli poznat, zda byla dosažena
minimální doba expirace, jak je doporučeno hlavními mezinárodními institucemi zabývajícími se touto problematikou.

 UPOZORNĚNÍ 

Přesné spirometrické vyšetření vyžaduje, aby pacient vydechl z plic veškerý vzduch.

Toto vyšetření lze provést několikrát za sebou opakováním cyklu bez vyjmutí náustku z úst;  SPIROBANK II potom rozpozná
nejlepší vyšetření (největší FVC+FEV1) a automaticky zobrazí výsledky nejlepšího vyšetření.

Pro ukončení vyšetření stiskněte tlačítko .
Během  vyšetření  vydává  SPIROBANK  II  akustickou  signalizaci,  frekvence  tohoto  pípání  je  přímo  úměrná  rychlosti
vdechovaného nebo vydechovaného vzduchu. Toto pomáhá zjistit,  kdy rychlost vzduchu se přibližuje k nule,  a pacient téměř
vyfoukl, jak nadechovaný tak vydechovaný vzduch.
V části údržby je také podáno vysvětlení, jak pracuje tato funkce jako kontrolní systém správné činnosti pohyblivého “rotoru”
turbíny.
U vyšetření FVC je nutné napřed posoudit, zda je vyšetření “přijatelné”, přičemž pacient zhluboka nadechuje a vydechuje. Rovněž
se požaduje, aby doba vynucené expirace (FET) byla dostatečně dlouhá pro kompletní vydechnutí veškerého vzduchu obsaženého
v plících.

2.9.2 Vyšetření VC

Ventilační profil
Vyšetření vitální kapacity při pomalé expiraci (VC) může být zahájeno provedením několika kompletních nádechů v klidu. Po
třech až čtyřech nádeších se ozve akustická signalizace, která potvrzuje, že ventilační profil byl změřen a nyní můžete pokračovat s
vyšetřením VC nebo IVC.

Vyšetření vitální kapacity při pomalé expiraci: VC
Po akustické signalizaci nadechněte pomalu co největší objem vzduchu, a potom vydechněte pomalu co největší objem vzduchu.
 
Vyšetření vitální kapacity při pomalé inspiraci: IVC
Po akustické signalizaci vydechněte pomalu co největší objem vzduchu; a potom nadechněte pomalu co největší objem vzduchu.
Pro ukončení vyšetření stiskněte .
Postupujte podle následujících pokynů zobrazených na obrazovce. Postupujte tak, abyste nenarušili vyšetření.

2.9.3 Vyšetření maximální vůlí ovládanou ventilaci (MVV)

Začněte vyšetření provedením řady nucených nádechů a nucených výdechů s maximální možnou amplitudou. Doporučuje se
30 nádechů/min.
Vyšetření se automaticky ukončí po 12 sekundách.

 UPOZORNĚNÍ

K provedení vyšetření v servisním menu s položkou „Nastavení parametrů“ musí být aktivován / zvolen alespoň jeden
parametr související s tímto vyšetřením.

 UPOZORNĚNÍ 

Je důležité, aby po provedení každého vyšetření byly jednorázové náustky a turbíny vyměněny.

2.9.4 Doplňující vyšetření po podání léku (POST)

 UPOZORNĚNÍ 

K provedení DOPLŇUJÍCÍHO vyšetření (POST) se musí ten stejný den provést alespoň jedno vyšetření PRE FVC; nelze
provést DOPLŇUJÍCÍ vyšetření na vyšetřeních PRE VC nebo MVV; lze však provést doplňující vyšetření POST VC nebo
MVV, pokud již databáze obsahuje alespoň jedno DOPLŇUJÍCÍ vyšetření provedené tentýž den.

K provedení DOPLŇUJÍCÍHO vyšetření vstupte na plochu spirometrických vyšetření stisknutím  a následně stiskněte .

DOPLŇUJÍCÍ vyšetření je spirometrické vyšetření následující po podání léku určitého typu; obvykle se tím myslí bronchodilátor.
Na obrazovce přístroje (v jeho středu) na první obrazovce spirometrické plochy se objeví označení “POST Phase”. Následující
vyšetření provedená pacientem zobrazí tyto následující parametry:

 Hodnoty související s provedeným vyšetřením 
 Hodnoty vztahující se k nejlepšímu PŘEDBĚŽNÉMU vyšetření u stejného pacienta stejný den.(tj. stejná sekce) 
 Variace procentuální hodnoty u PŘEDBĚŽNÉHO a DOPLŇUJÍCÍHO vyšetření (ve sloupci CHG)  
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Nelze provést DOPLŇUJÍCÍ vyšetření u pacienta, jehož PŘEDBĚŽNÉ vyšetření nebylo provedeno ten stejný den. 
Pokud jsou během sekce  DOPLŇUJÍCÍ vyšetření  vloženy údaje  nového  pacienta  nebo jsou údaje jiného  pacienta  vyvolány
z archívu, přístroj automaticky ukončí sekci aktuálních DOPLŇUJÍCÍCH vyšetření. 
2.10 Sledování spirometrických výsledků

Po  vyšetření  FVC  jsou  výsledky  spirometrického  vyšetření  zobrazeny.
První  obrazovka  zobrazuje  graf  průtok/objem  při  vyšetření  vynucené
vitální kapacity. 

Stisknutím  tlačítka   lze  zobrazit  nejlepší  hodnotu  následujících
vyšetření  FVC, FEV1, FEV1% a PEF a procentuální změnu v porovnání
s predikovanými hodnotami.

Přetáčením pomocí   a  lze sledovat veškeré parametry spolu s vybranými predikovanými hodnotami.

2.10.1 Interpretace spirometrických vyšetření 

Interpretace  spirometrického  vyšetření  je  založena  na  vyšetření  nucené  vitální  kapacity  (FVC).  Interpretace  vyšetření  je
indikována jedním z následujících hlášení:

 Normální spirometrie 
 Možné mírné obstrukce a omezení 
 Možné střední obstrukce a omezení 
 Možné  středně  silné  obstrukce  a

omezení
 Možné silné obstrukce a omezení 
 Možné velmi silné obstrukce a omezení

Poslední úroveň interpretace je “obstrukce + omezení ”; v tomto případě bude indikace na semaforu nejhorší.

V rámci použití matematické analýzy pro určité parametry vypočtené při vyšetření FVC je  SPIROBANK II schopen vytvářet
seznam připomínek zajištění jakosti užitečných pro zajištění a posouzení a reprodukovatelnosti systému.

Kontrola zabezpečení jakosti přiřazuje písmeno pro aktuální spirometrickou sekci, jak je popsáno níže:

PŘEDBĚŽNÉ vyšetření (PRE)
A = Alespoň dva přijatelné pokusy, s nejvyššími dvěma hodnotami FEV1 odpovídající objemu do 100 ml a největší dvě hodnoty

FEV6 do 100 ml
B= Alespoň dva přijatelné pokusy, s hodnotou FEV1 odpovídající objemu od 101 do 150 ml
C= Alespoň dva přijatelné pokusy, s hodnotou FEV1 odpovídající objemu od 151 do 200 ml 
D= Pouze jeden přijatelný pokus nebo i více pokusů, přičemž hodnoty FEV1 neodpovídají objemu do 200 ml (bez interpretace).
F= Žádné přijatelné pokusy (bez interpretace).

DODATEČNÉ vyšetření (POST) 
A= Dva přijatelné pokusy s hodnotami FEV1 odpovídající objemu do 100 ml
B= Dva přijatelné pokusy s hodnotami FEV1 odpovídající objemu do 200 ml
C= Dva přijatelné pokusy s hodnotami FEV1 neodpovídající objemu do 200 ml
D= Pouze jeden přijatelný pokus s hodnotou FEV1 
F = Žádný přijatelný pokus s hodnotou FEV1

Přijatelný pokus znamená: dobrý počátek a uspokojivou exhalaci (trvání a průtok)

Je stanovena řada poznámek souvisejících vždy s jedním vyšetřením, přičemž SPIROBANK II zdůrazní pouze ten nejdůležitější
fakt, aby se usnadnila interpretace vyšetření. 

ERROR IN Vext and PEFT
Pokud je extrapolovaný objem Vext větší než 500 ml nebo je o 5% větší než FVC, popřípadě pokud PEFT (doba do špičkového
průtoku) je větší než 200 ms, zobrazí se následující hlášení:

Repeat test and blow faster (Zopakujte vyšetření a vydechněte rychleji)

FET ERROR
Pokud je FET menší než minimum (6 sekund), zobrazí se toto hlášení:

Expiry time insufficient < 6 s  (Nevhodná doba výdechu < 6s)
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FLOW ERROR
Pokud je poslední bod křivky F/V větší než 200 ml/s, znamená to, že expirace nebyla provedena kompletně,  a tak se objeví
následující hlášení:

Blow out all air in lungs (Vyfoukněte veškerý vzduch z plic) 

SPIROBANK II kontroluje mezi jednotlivými vyšetřeními opakovatelnost měření následujících parametrů: 

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

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

2.11 Oxymetrická vyšetření 

 UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda na vašem přístroji jsou k dispozici oxymetrické funkce; u některých modelů je tato funkce pouze jako
možná varianta.

SPIROBANK II je schopen provádět 3 různé typy oxymetrických vyšetření, které budou popsány v následujícím odstavci.

 UPOZORNĚNÍ

Oxymetrický  senzor  používaný  v této  příručce  je  pouze  jeden  z několika  různých  možných  typů  senzorů,  které  lze
používat. Tyto senzory jsou uvedeny v kapitole 2.2.4. MIR nedoporučuje používat jakýkoliv jiný senzor; ošetřující lékař
doporučí nejvhodnější senzor. 
Během oxymetrického vyšetření nelze SPIROBANK II vypnout. Aby bylo možné přístroj vypnout, nejprve se musí ukončit
oxymetrické vyšetření.  Tento  postup byl  implementován z důvodu, aby se  zabránilo  nežádoucímu přerušení vyšetření.
Jinak by se mohla zhoršit přesnost naměřených dat. 

Při neinvazivním měření  saturace kyslíkem SpO2  a při stanovení pulsu, používejte senzor pro opakované použití přichycený na
prst. Tento senzor se doporučuje zvláště u pacientů s hmotností vyšší než 20 kg. Pro vyšetření během 6 minutové chůze jsou
doporučeny jiné typy senzorů, které méně ovlivňuje pohyb ruky.
K provedení oxymetrického vyšetření:

 Připojte senzor k přístroji: připojte k přístroji konektor šipkou nahoru
podle obrázku (vytisknuta na konektoru):

  Vyberte místo s vysokou perfúzí a snadno přizpůsobivé senzoru. 
 Vložte prst do senzoru tak, aby se dotknul konce sondy. Zajistěte, aby

spodní  část  prstu  úplně  zakrývala  detektor.  Pokud  není  prst  správně
umístěn uvnitř senzoru, zkuste použít jiný prst. 

 Uložte  senzor tak,  aby kabel  ležel na hřbetu  ruky.  Tím se zajistí,  že
zdroj světla je podepřený na boku nehtu a čtečka na spodní straně ruky.

Zvolte jedno z vyšetření přístroje SPIROBANK II
Pro přístup na oxymetrickou plochu stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko ; vyšetření začíná ihned  

Po spuštění se objeví následující hlášení:

WARNING OXIMETER NOT PRESENT (UPOZORNĚNÍ – OXYMETR NENÍ K DISPOZICI)
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To znamená, že váš přístroje nedisponuje touto funkcí.

 UPOZORNĚNÍ

Pokud je před spuštěním vyšetření slabá baterie nebo špatné napětí, objeví se následující hlášení:

Low battery level (SLABÁ BATERIE) 

Stiskněte klávesu   pro ukončení vyšetření, jinak se během jedné sekundy spustí vyšetření.
V případě, že vyšetření bylo přerušeno z důvodu slabé baterie, příště se přístroj zapne a objeví se následující hlášení:

WARNING (UPOZORNĚNÍ)
Wrong interruption of last oximetry test (Neoprávněné přerušení oxymetrického vyšetření) 

Současně se spustí zvukový alarm po dobu 4 sekund.
Následně se SPIROBANK II vrátí do hlavní obrazovky.

 UPOZORNĚNÍ

Zabraňte ohnutí kabelu senzoru, protože tím může dojít ke zhoršení přesnosti měření popřípadě poškození samotného
senzoru; rovněž nepoužívejte nadměrnou sílu při používání, připojování, odpojování a ukládání oxymetrického senzoru. 

Prvních několik sekund se využije pro nalezení nejlepšího možného signálu; poté časovací zařízení  SPIROBANK II se samo
resetuje a přístroj začne zaznamenávat data.
U libovolného typu oxymetrického vyšetření při  chybně připojeném senzoru se po několika sekundách na obrazovce objeví
následující hlášení:

 senzor
unplugged

Současně SPIROBANK II vydává akustický alarm (pokud bylo na přístroji dříve nastaveno v servisním menu).
Pokud je senzor připojený správně, ale prst není správně vložený, na obrazovce se objeví následující hlášení.

 Finger
Not inserted

Současně SPIROBANK II vydává akustický alarm (pokud byl na přístroji dříve nastaven v servisním menu).
Pokud je signál na senzoru správný, po několika sekundách vydává přístroj akustický signál, přičemž také na obrazovce zobrazuje
hodnoty.
Alarmy lze upravit, postup je popsán v kapitole 2.5.
Během oxymetrického vyšetření, pokud hodnota SpO2 a puls klesnou pod dolní práh nebo se zvednou nad horní práh, bude
SPIROBANK II  vydávat  akustický  alarm ‘(pokud  byl  na  přístroji  dříve  nastaven  v  servisním menu.)’.  Při  oxymetrickém
vyšetření ve spánku je vždy tón tepové frekvence vypnutý.

 UPOZORNĚNÍ

Vyšetření se ukládá pod kódem údajů posledního zobrazeného pacienta. Pokud se vyšetření vztahuje k dříve uloženým
údajům pacienta,  potom před provedením vyšetření  musí  uživatel  vyvolat  údaje  pacienta  z databáze,  jak je  popsáno
v kapitole 2.7.2.

 UPOZORNĚNÍ 

Během oxymetrického vyšetření ukazuje displej stav nabití baterie; ten se může měnit v závislosti na tom, zda přístroj je
v energeticky úsporném režimu nebo s maximálním podsvícením displeje.

Během vyšetření displej bude zobrazovat následující informace:
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Pro ukončení oxymetrického vyšetření stiskněte klávesu  . 

3.1.5 Pokyny pro použití jednorázového senzoru u dospělého pacienta 

 UPOZORNĚNÍ

Oxymetrický  senzor  používaný  v této  příručce  je  pouze  jeden  z několika  různých  typů  senzorů,  které  lze  používat
s přístrojem SPIROBANK II. Tyto další senzory jsou uvedeny v kapitole 2.2.4. MIR nedoporučuje používat jakýkoliv jiný
senzor; ošetřující lékař doporučí nejvhodnější senzor. 

K provedení neinvazivního kontinuálního monitorování arteriální  saturace kyslíkem se doporučuje používat  "omotávací"  typ
senzoru. 

 UPOZORNĚNÍ 

Materiál  používaný  pro  výrobu  senzoru  neobsahuje  PŘIRODNÍ  LATEXOVÉ  PROTEINY  a  je  podrobený
biokompatibilním testům.

 UPOZORNĚNÍ

Jednorázový senzor pro dospělého pacienta je ideální pro pacienta s hmotností větší než 30 kg. Neměl by být používán
pacienty, kteří trpí alergickými reakcemi na lepicí pásku. Senzor je navržen pouze pro jednorázové použití.

 Vyberte  aplikační  místo  na prstu  ruky nebo noze  pacienta,  kde bude zdroj  světla
správně umístěný a to souběžně s detektorem. Preferovaná místa jsou ukazováček na
ruce nebo palec na noze.

 Odstraňte z nehtu lak nebo umělé nehty.

 Vložte prst pacienta na senzor nehtem nahoru, srovnejte na podložce nad detektorem.
Středová čára senzoru probíhá osou prstu. 

 Omotejte prst páskou, dbejte na to, abyste nezakryli nehet.

 Ohněte horní část senzoru přes prst, přesvědčte se, že zdroj světla je přímo nad a v
linii se detektorem. Omotejte lepicí pásku kolem prstu. Tím je zajištěn senzor proti
pohybu. Veďte kabel podél dlaně nebo pod chodidlem a podle potřeby zajistěte lepicí
páskou.

 Připojte senzor k přístroji: zasuňte konektor šipkou na horní straně do přístroje a zkontrolujte správnou funkci senzoru
podle příslušných pokynů.
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 UPOZORNĚNÍ

Neohýbejte kabel a nepoužívejte nadměrnou sílu při používání, připojování, odpojování a skladování senzoru.
Zabraňte nadměrnému utahování lepicí páskou; senzor omotaný příliš pevně může způsobovat nepřesnosti při měření.
Proto se doporučuje připevnit kabel obinadlem k zápěstí.

3. PŘENOS DAT

 UPOZORNĚNÍ 

Pozorně si přečtěte a pochopte instrukce a pokyny pro přenos dat uvedené v této příručce. 

 UPOZORNĚNÍ 

Jako doplňková funkce se používá bezdrátová komunikace přes bluetooth. V případě že dojde k poruše při bezdrátovém
přenosu přes bluetooth, doporučuje se použít mnohem spolehlivější technologii přes USB kabel.

3.1 Přenos dat prostřednictvím bluetooth  

SPIROBANK II může být zapojený jako “přístroj” k jinému zařízení, který provádí “řídicí” funkci. SPIROBANK II lze připojit
k PC nebo chytrému telefonu a s použitím aplikace mohou tato  zařízení  pracovat současně.  Připojení  používá protokol  SPP
(Serial Porto Profile). Aby systém pracoval správně, připojení vyžaduje splnění následujících požadavků:
 SPIROBANK II musí mít funkci bluetooth (tato funkce je u některých modelů pouze jako varianta)
 Ovládání v nastavení bluetooth “Bluetooth settings” v servisním menu musí být nastaveno na “ON only if spirobank ON”

nebo “ON even if spirobank OFF”

Pokud jsou tyto požadavky splněny, potom „řídicí“ zařízení vyhledává aktivní zařízení.
Pokud  se  nalezne  SPIROBANK  II,  potom  zadejte  PIN  na  „řidícím“
zařízení;  PIN je definován dvěma různými způsoby v servisním menu:

 Info firmware
 Nastavení bluetooth 

Zadejte PIN a proběhne spárování zařízení.
V tomto  okamžiku  SPIROBANK II využívá  připojení  prostřednictvím
protokolu SPP. Podrobnější informace související s protokolem SPP vám
poskytne výrobce.

SPIROBANK II může být připojen k PC s instalovaným softwarem winspiroPRO. Jakmile je navázáno spojení, winspiroPRO se
stane interaktivním panelem a řídí  SPIROBANK II.  Uživatel může provést on-line bezdrátová spirometrická a oxymetrická
vyšetření, a data těchto vyšetření budou uložena v databázi softwaru winspiroPRO.

3.2 Připojení PC prostřednictvím USB port

 UPOZORNĚNÍ

Před připojením SPIROBANK II prostřednictvím USB k PC musí být pro nutnou komunikaci s přístrojem nejdříve na PC
nainstalovaný winspiroPRO software. 
Před zahájením následujícího postupu, je důležité znát verzi instalovaného operačního systému na PC používaného pro
připojení (na ovládacím panelu klikněte na “Systém”, kde lze potom zjistit typ instalovaného operačního systému na PC).
Pokud je software winspiroPRO již instalovaný na PC, potom není nutná nová instalace tohoto softwaru.

Připojení  provedete  zasunutím  mini  USB  konektoru  dodávaného  s
přístrojem SPIROBANK II, viz obrázek, a připojením dalšího konektoru
k portu USB na PC.
Když provádíte počáteční připojení, v závislosti na operačním systému
vyžaduje PC buď automatickou instalaci driveru  (u Windows 98, 2000,
ME) nebo  vyžaduje  informace  (u  Windows  XP,  Vista  a  Windows7).
Abyste  předešli  jakékoliv  chybě,  pročtěte  si  odpovídající  kapitoly  v
příručce uživatele softwaru winspiroPRO.

3.3 Aktualizace interního softwaru 

Interní  software  SPIROBANK  II  může  být  aktualizován  z PC  prostřednictvím  USB  připojení.  Aktualizace  lze  provést
downloadem po registraci na stránkách www.spirometry.com. Další informace ohledně aktualizace softwaru naleznete v příručce
uživatele softwaru “winspiroPRO”.
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4. ÚDRŽBA

SPIROBANK II vyžaduje minimální údržbu. 
Kroky, které je nutné v rámci údržby provádět pravidelně, jsou následující: 

 Vyčištění a kontrola turbíny pro opakované použití.
 Výměna jednorázových turbín před každým použitím.
 Čištění oxymetrického senzoru (v případě senzorů pro opakované použití).
 Výměna lepicí pásky omotávacího oxymetrického senzoru.
 Dobíjení interní baterie.

Činnosti údržby popsané v příručce uživatele musí být prováděny s extrémní péčí. Nedodržení těchto pokynů může způsobit
chyby při měření a chybnou interpretaci naměřených hodnot.
Úpravy, nastavení, opravy a změny konfigurace musí být prováděny výrobcem nebo jiným kvalifikovaným personálem. 
V případě nepravděpodobného vzniku problému nikdy přístroj neopravujte.
Nastavení  konfigurace  parametrů  musí  být  provedeno  kvalifikovaným personálem.  V  žádném  případě  nesprávné  nastavení
konfigurace neovlivní zdraví pacienta.

4.1 Čištění a kontrola turbíny pro opakované použití 

S přístrojem SPIROBANK II lze používat dva typy turbín – jednorázovou turbínu a turbínu pro opakované použití. Obě turbíny
zajišťují přesné měření a mají výhodu, že není nutná pravidelná kalibrace. Pro zachování implicitně nastavených charakteristik u
turbíny pro opakované použití se před použitím vyžaduje pouze jednoduchý postup čištění. 
Čištění jednorázové turbíny se nevyžaduje, protože se dodává čistá a zatavená v plastovém sáčku. Po použití  musí být  vždy
zlikvidována.

 UPOZORNĚNÍ

Pravidelně kontrolujte vnitřní část turbíny, abyste zajistili, že nejsou uvnitř turbíny žádné nečistoty a cizí předměty jako
jsou například vlasy, které by mohly zablokovat nebo zpomalit pohybující se části. Následkem toho by mohlo dojít ke
zhoršení přesnosti spirometrického vyšetření.

Před vlastním použitím proveďte zkoušku popsanou v kapitole 4.1.1, která umožňuje zkontrolovat účinnost turbíny. Jestliže je
výsledek zkoušky negativní, proveďte následující postup.
Při čištění turbíny pro opakované použití vyjměte turbínu z krytu jejím otočením proti směru hodinových ručiček, mírným tlakem
prstu zespodu turbíny ji vytlačte z krytu.
Vložte turbínu do studeného roztoku kapaliny a protřepejte, abyste odstranili veškeré nečistoty. Ponechte turbínu ponořenou po
dobu uvedenou v instrukcích dodávaných s roztokem.

 UPOZORNĚNÍ

Předejděte jakémukoliv poškození turbíny na jedno použití - nepoužívejte alkoholové roztoky nebo detergenty s obsahem
oleje, rovněž tak neponořujte turbínu do horké vody nebo jiných horkých kapalin.
Turbínu nevkládejte do přímého proudu vody nebo jiné kapaliny.  Pokud není k dispozici  roztok detergentu,  vyčistěte
turbínu čistou vodou. K čištění turbíny nepoužívejte stlačený vzduch.

Opláchněte turbínu ponořením do čisté vody (voda nesmí být horká).
Vytřepejte nadbytečnou vodu z turbíny a usušte, postavte turbínu svisle na suchý povrch.

Před vložením turbíny na opakované použití do přístroje vizuálně zkontrolujte, zda se rotor uvnitř turbíny volně pohybuje. Držte
turbínu vodorovně a pomalu pohybujte vlevo a vpravo. Pozorujte, zda se lopatky volně pohybují. Pokud se nepohybují volně,
nelze zajistit přesnost měření a taková turbína musí být vyměněna.

Po dokončení čištění turbíny vložte turbínu do jejího krytu a přesvědčte se, že se otáčí ve směru pohybu hodinových ručiček (viz
symbol zámku vytisknutý na přístroji SPIROBANK II).

Turbína se vloží do přístroje správným zatlačením a následně jejím otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se
nezastaví; tento bajonetový mechanismus zajistí, že je turbína zablokovaná uvnitř plastového krytu. 

Abyste se ujistili, že turbína pracuje správně, postupujte podle kontrolního seznamu uvedeného v kapitole 4.1.1; pokud se zjistí,
že turbína stále nepracuje správně, vyměňte ji.

 UPOZORNĚNÍ

Pokud  používáte  turbínu  na  jedno  použití,  neprovádějte  čištění  turbíny;  u  každého  pacienta  musí  být  použita  nová
turbína.
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4.1.1 Kontrola správné činnosti turbíny 

 Zapněte SPIROBANK II 
 Nastavte přístroj tak, aby mohl provést spirometrické vyšetření (například vyšetření FVC).
 Držte SPIROBANK II jednou rukou a pohybujte pomalu do stran, nechte vzduch procházet přes turbínu.
 Pokud se rotor správně otáčí, přístroj vydává různé akustické signály. Frekvence pípání je funkcí průtoku vzduchu turbínou.
 Pokud není slyšet žádné pípání při pohybu přístroje, pokračujte s čištěním turbíny. 

4.2 Čištění oxymetrického senzoru

Prstový senzor pro opakované použití musí být vyčištěn před každým použitím u pacienta; vždy vyčistěte senzor před dalším
použitím.
Vyčistěte senzor jemným hadříkem namočeným ve vodě nebo ve slabém mýdelném roztoku. Při dezinfekci vydrhněte senzor
isopropyl alkoholem. Po vyčištění nechte senzor vyschnout.
Na čištění senzoru nepoužívejte abrazivní materiál nebo žíravinu.

 UPOZORNĚNÍ

Neprovádějte sterilizaci ozařováním, parou nebo použitím ethylenoxidu.
Odpojte senzor od přístroje před jeho čištěním nebo provedením dezinfekce.

Senzor včetně přístroje SPIROBANK II je vyroben z materiálu bez obsahu latexu.

4.3 Výměna omotávacího senzoru 

Jednorázová lepicí páska je vyrobena z materiálu bez latexu.

 Opatrně odstraňte použitou lepicí pásku ze senzoru a zlikvidujte ji.
 Zadní strana senzoru má seřizovací kolíky. Umístěte senzor se seřizovacími kolíky čelem k lepicí straně pásky a vsuňte

kolíky do otvorů v pásce.
 Zatlačte senzor tak, aby se kolíky úplně zasunuly do pásky. Zvedněte jak senzor, tak pásku a zkontrolujte, zda kolíky jsou ve

správných polohách.

 UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme používat u každého pacienta vždy nový kus lepicí pásky.

4.4 Nabíjení baterie

Zapněte SPIROBANK II, na hlavní obrazovce se objeví následující ikona zobrazující stav baterie:

Maximální nabití baterie je zobrazeno všemi 6 plnými čarami uvnitř baterie. 
Pokud je zobrazena pouze jedna čára nebo přístroj nelze zapnout, musí být baterie nabita následujícím způsobem:

 Zasuňte vidlici nabíječky baterie do sítě a kabel nabíječky do mikro USB konektoru na
přístroji; přístroj v této fázi je vždy zapnutý. 

 Jakmile je nabíjení ukončeno, bude ikona baterie opět zobrazovat všech 6 plných čar.

 V tuto chvíli odpojte nabíječku od přístroje.

SpO2          

 UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme nepoužívat přístroj, pokud se jeho baterie nabíjí.
Vždy odpojte nabíječku baterie od přístroje, jakmile je cyklus nabíjení ukončen.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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PROBLÉM HLÁŠENÍ MOŽNÉ PŘÍČINY NÁPRAVA
SPIROBANK II se 
nezapne

\ Baterie může být vybitá Připojte přístroj k nabíječce.
\ Baterie není správně vložena do přístroje Kontaktujte technické servisní centrum. 
\ Porušený software v přístroji Připojte přístroj k PC pomocí USB kabelu a

aktualizujte interní software; další 
podrobnosti naleznete v příručce uživatele 
softwaru winspiroPRO, kterou naleznete 
přímo ve vlastním softwaru na PC.

Problém při zapnutí 
přístroje 

Error in 
ram 
memory
Recovering 
data
Please wait

(Chyba paměti RAM. Obnova dat. Vyčkejte)
Data v paměti přístroje byla poškozena. 

Pokud byla data správně obnovena, přístroj 
se spustí sám. Pokud tento proces není 
ukončen, obraťte se na autorizované 
technické servisní centrum.

Přístroj se vypne a 
následně se znovu 
zapne.

\ Došlo k interní chybě. Podívejte se na následující webovou 
stránku www.spirometry.com a vyhledejte 
poslední verzi softwaru. Aktualizujte interní
software stažením poslední verze softwaru 
winspiroPRO. Další informace naleznete 
v příručce uživatele softwaru winspiroPRO 
kterou naleznete přímo ve vlastním 
softwaru.

Výsledky 
spirometrických 
vyšetření nejsou 
spolehlivé 

\ V turbíně mohou být nečistoty nebo cízí 
látky. 

Vyčistěte turbínu, viz kapitola 5.1; pokud je
to nutné, vyměňte turbínu za jinou.

\ Vyšetření nebylo provedeno správně. Zopakujte vyšetření a postupujte striktně 
podle pokynů na obrazovce.

Na konci vyšetření 
nejsou zobrazena 
některá spirometrická a 
oxymetrická vyšetření.

\ Upravte nastavení parametrů v servisním 
menu.

Zkontrolujte nastavení parametrů v položce 
nastavení parametrů “PARAMETER 
setting” v servisním menu, viz kapitola 2.5

Během oxymetrického 
vyšetření jsou hodnoty 
zobrazeny 
v nepravidelných 
intervalech, 
přerušovaně nebo 
dokonce špatně.

\ Senzor je umístěn nesprávně nebo perfúze 
pacienta není správná.

Změňte polohu oxymetrického senzoru.

\ Pacient se pohnul. Aby byly získány přesné údaje 
z oxymetrického vyšetření, pacient se nesmí
výrazně pohybovat.

Během oxymetrického 
vyšetření je obrazovka 
špatně čitelná 

\ Po několika minutách se podsvícení 
obrazovky vypne automaticky a šetří se 
interní baterie.

Není specifikována 

Problém během 
nabíjení baterie 

Damaged 
battery pack

(Baterie poškozena) Baterie mohla být 
poškozena nebo je špatně umístěna.

Kontaktujte technické servisní centrum 

Nepředvídaná chyba 
paměti 

Error in 
memory

(Chyba paměti) Data v archívu jsou 
poškozena.

Kontaktujte technické servisní centrum

Přístroj „zamrzl“ 
z důvodu nepředvídané 
chyby 

\ \ Stiskněte hlavní vypínač  3x za sebou a 
vyčkejte přibližně 4 sekundy, poté se 
přístroj sám resetuje a znovu se zapne. 

 UPOZORNĚNÍ

Předtím, než se obrátíte na technické servisní  centrum, pokuste se nahrát databázi z přístroje do PC prostřednictvím
softwaru winspiroPRO. Tento postup je nezbytný pro uložení zálohy databáze pro případ, že by došlo během opravy
k náhodné ztrátě dat. Kromě toho databáze může být důvěrného charakteru a měl by k ní mít přístup pouze autorizovaný
personál.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Via del Maggiolino 125, 00155 Roma - 
ITALY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE
(Dodatek II s výjimkou odst.4)

Tímto prohlašujeme, že uvedený přístroj:

Typ Spirometr/Oxymetr

Obchodní značka MIR Medical International Research

Název přístroje spirobank II

Třída IIa

splňuje všeobecné požadavky Směrnice 93/42/EC o lékařských přístrojích, včetně doplňků a jejího zavedení do členských států
EU.
Toto prohlášení je provedeno na základě osvědčení CE č. MED 9826 vydané Cermet, notifikovaný subjekt č. 0476.

Řím 21/10/2013

Paolo Sacco Boschetti
předseda
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na SPIROBANK II, společně se svými standardním příslušenstvím, se vztahuje záruka na období:

 12 měsíců jestliže se jedná o profesionální použití (lékaři, v nemocnici, apod.)
 24 měsíců, jestliže je přístroj používán přímo koncovým uživatelem.

Tato záruka platí od data nákupu přístroje, které musí být uvedeno na příslušné faktuře nebo dokladu o nákupu tohoto přístroje.

Tato záruka platí od data prodeje přístroje, které musí být uvedeno na příslušné faktuře nebo dokladu o nákupu tohoto přístroje.

Při zakoupení musí být přístroj zkontrolován v okamžiku nákupu nebo při dodávce a veškeré reklamace v písemné formě musí
být neprodleně zaslány 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 na základě výrobce pozbývá platnost v následujících případech:

 Je-li  závada  způsobena  nesprávnou  instalací,  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 a jeho příslušenství musí být přiložen jasný a podrobný popis závady nebo zjištěného problému.
Mají-li být přístroje vráceny výrobci, je před odesláním jakýchkoliv přístrojů společnosti MIR nezbytné získání písemného nebo
ústního svolení.

Společnost MIR – Medical International Research - si vyhrazuje právo na provedení úpravy přístroje, pokud tato bude potřebná,
přičemž společně s vráceným zbožím bude zákazníkovi zaslán i popis veškerých provedených změn.
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DODATEK 3 INFORMACE PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ V ELMG PROSTŘEDÍ

Pokyny a prohlášení výrobce – vyzařování elektromagnetického pole 

Spirometr SPIROBANK II je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem popsaným níže. 
Zákazník nebo uživatel spirometru SPIROBANK II musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí.
Emisní zkoušky Shoda Elmg prostředí – pokyny 

VF emise
CISPR 11

Skupina 1 Spirometr  SPIROBANK II 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 Přístroj  SPIROBANK  II je  vhodný  pro  použití  ve  všech  zařízeních  včetně
domácností a těch veřejných prostor napájených standardním síťovým napětím.

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2

Neaplikováno 

Fluktuace napětí /
blikavé emise 

IEC 61000-3-3

Neaplikováno 

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita 

Spirometr SPIROBANK II je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem popsaným níže.
Zákazník nebo uživatel spirometru SPIROBANK II musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí.

Test imunity Zkušební úroveň
IEC 60601

Shoda Elmg prostředí – pokyny 

Elektrostatick
ý  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 vzduchu by měla být alespoň 30 %.
V  případě  poruchy  během  oxymetrického  vyšetření  vlivem
elektrostatického  výboje  dojde  během 30  sekund  k  obnovení  činnosti
přístroje (v souladu s ISO 9919).

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

3 A/m 3 A/m Magnetická  pole  síťového  kmitočtu  by  měla  odpovídat  typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
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(50/60 Hz)
IEC  61000-4-
8
POZN. UT je střídavé napětí před aplikací zkušebního napětí.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita 

Spirometr SPIROBANK II je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem popsaným níže.
Zákazník nebo uživatel spirometru SPIROBANK II musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém 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  spirometru  SPIROBANK  II včetně  kabelů
překračujících  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. 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  spirometr  SPIROBANK II překračuje
stanovenou úroveň VF, měla by se ověřit normální činnost spirometru SPIROBANK II. Pokud se zjistí, že přístroj nepracuje
správně, změňte orientaci nebo polohu přístroje SPIROBANK II.

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  SPIROBANK II
Spirometr SPIROBANK II je určen pro použití v prostředí s elektromagnetickým polem, ve kterém jsou emise VF pod kontrolou.
Zákazník  nebo  uživatel  spirometru  SPIROBANK II může  zabránit  rušení  elektromagnetickým polem dodržením minimální
vzdálenosti mezi  přenosným a mobilním VF komunikačním zařízením (zdrojem emisí) a  SPIROBANK II 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  
      3

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

800 MHz až 2,5 GHz

d=[   7   ]  √P  
      3

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 se jmenovitým maximálním výkonem neuvedeným výše může být doporučená vzdálenost d v metrech (m) odhadnuta za
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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.
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