
 

Profesionální m��i� krevního tlaku
HBP-1300

• Návod k obsluze CS

IM-HBP-1300-E-CS-01-02/2013

D�kujeme vám, že jste si zakoupili profesionální m��i� krevního tlaku OMRON.
P�ed prvním použitím m��i�e si p�e�t�te návod k obsluze.
Je nutné zajistit p�esné a bezpe�né použití m��i�e, a proto si p�e�t�te tento návod k obsluze.



Obsah
Úvod

Ú�el použití....................................................................................................................1
Výjimky ..........................................................................................................................1
Poznámky k bezpe�nosti...............................................................................................2
Varování a upozorn�ní ..................................................................................................3

Provoz p�ístroje
Sou�ásti produktu........................................................................................................10
Možnosti ......................................................................................................................10
Funkce produktu..........................................................................................................11
Vlastnosti/funkce p�ístroje ...........................................................................................12
Vložení baterie ............................................................................................................14
P�ipojení sí�ového adaptéru ........................................................................................15

Nastavení systému
Režim nabídky.............................................................................................................16
Pracovní režim ............................................................................................................17

Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)
Zásady neinvazivního m��ení tlaku.............................................................................18
Výb�r a p�ipojení manžety...........................................................................................19
Použití manžety u pacienta .........................................................................................20
M��ení v „ru�ním režimu“ ............................................................................................21
M��ení v „režimu poslechu“ .........................................................................................22
Zastavení m��ení ........................................................................................................23
Zobrazení poslední nam��ené hodnoty.......................................................................23

Údržba
Údržba, kontrola a zajišt�ní bezpe�nosti.....................................................................24
�išt�ní za�ízení ...........................................................................................................24
Pé�e o p�íslušenství ....................................................................................................24
Kontrola p�ed použitím ................................................................................................25
�ešení problém� .........................................................................................................26
Seznam chybových kód� ............................................................................................28
Likvidace .....................................................................................................................29

Technické údaje
Výchozí tovární nastavení ...........................................................................................30
Technické údaje: HBP-1300........................................................................................30
Prohlášení výrobce......................................................................................................33



1

CS

Úvod
Ú�el použití

Léka�ské ú�ely
Toto za�ízení je digitální m��i� ur�ený pro použití p�i m��ení krevního tlaku a tepové frekvence 
u dosp�lých a d�tských pacient� s obvodem paže v rozmezí od 12 cm do 50 cm.

Uživatelé
Tento p�ístroj smí být používán pouze zdravotnickými pracovníky.

Pacienti
Toto za�ízení je ur�eno pro použití u dosp�lých a d�tí ve v�ku od 3 let.

Prost�edí
P�ístroj je ur�en pro použití v ordinacích léka��, nemocnicích, klinikách a dalších zdravotnických za�ízeních.

M��ené parametry
� Neinvazivní m��ení krevního tlaku
� Tepová frekvence

Bezpe�nostní opat�ení p�i použití
Vždy je nutné dodržovat varování a upozorn�ní popsaná v návodu k obsluze.

Výjimky

V následujících p�ípadech nenese spole�nost OMRON žádnou odpov�dnost.
1. Došlo k problému �i poškození zp�sobenému skute�ností, že byla údržba a/nebo 

oprava provedena jinou osobou než pracovníkem spole�nosti OMRON �i prodejcem 
ur�eným spole�ností OMRON.

2. Problém �i poškození produktu spole�nosti OMRON zp�sobené produktem jiného 
výrobce, který nebyl dodán spole�ností OMRON.

3. Problém a poškození zp�sobené skute�ností, že p�i údržb� a/nebo oprav� byly použity 
jiné náhradní díly než díly stanovené spole�ností OMRON.

4. Problém a poškození zp�sobené nedodržením poznámek k bezpe�nosti nebo 
provozního postupu uvedeného v tomto návodu k obsluze.

5. Za okolností, které p�ekra�ují rozsah provozních podmínek tohoto p�ístroje, v�etn� 
zdroje napájení a okolního prost�edí uvedených v tomto návodu.

6. Problém a poškození zp�sobené p�estavbou nebo nesprávnou opravou tohoto produktu.
7. Problém a poškození zp�sobené vyšší mocí, nap�íklad požárem, zem�t�esením, 

záplavami �i bleskem.

1. Obsah tohoto návodu k obsluze m�že být zm�n�n bez p�edchozího upozorn�ní.
2. Obsah tohoto návodu k obsluze jsme d�kladn� p�ekontrolovali. 

Pokud však naleznete nedostate�ný popis nebo chybu, dejte nám prosím v�d�t.
3. Bez svolení spole�nosti OMRON je zakázáno tento návod k obsluze kopírovat, a� již 

jako celek, �i jakoukoli jeho �ást. Pokud není tento návod k obsluze používán osobou 
(spole�ností), nesmí být používán, pokud k tomu spole�nost OMRON nedá svolení 
z hlediska autorského práva.
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Poznámky k bezpe�nosti
Níže uvedené p�íklady varovných zna�ek a symbol� mají zajistit bezpe�né používání produktu, 
zabránit poškození a p�edejít zran�ní vás �i jiných osob. Zna�ky a symboly jsou vysv�tleny níže.

Bezpe�nostní symboly použité v tomto návodu k obsluze

  Varování Ozna�uje situace, kdy nesprávné zacházení m�že zp�sobit smrt nebo 
t�žké zran�ní.

  Upozorn�ní Ozna�uje situace, kdy nesprávné zacházení m�že zp�sobit zran�ní nebo 
hmotné škody.

Obecné informace

Poznámka: Ozna�uje obecné informace, které je p�i použití p�ístroje nutné mít na pam�ti, a další 
užite�né informace.
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Varování a upozorn�ní

Varování a upozorn�ní týkající se používání
Instalace

 Varování

 Upozorn�ní

Nezvedejte p�ístroj pomocí manžety nebo sí�ového adaptéru, protože by tím mohlo dojít 
k poruše p�ístroje.

Pokud došlo k poruše p�ístroje, kontaktujte vašeho prodejce nebo zákaznický servis spole�nosti 
Celimed s.r.o.

Nepoužívejte v kombinaci se za�ízením pro hyperbarickou oxygenoterapii ani v žádném prost�edí, 
v n�mž m�že vznikat ho�lavý plyn.

Nepoužívejte v kombinaci se za�ízením pro magnetickou rezonanci (MRI). Je-li nutné použít MRI, 
sejm�te z pacienta manžetu p�ipojenou k za�ízení.

Nepoužívejte s defibrilátorem.

P�ístroj neinstalujte na následujících místech:
- Místa vystavená vibracím, jako jsou sanitní vozy a záchranné vrtulníky.
- Místa s p�ítomností plynu �i plamene.
- Místa s p�ítomností vody �i vodní páry.
- Místa, kde jsou skladovány chemikálie.

Nepoužívejte p�i mimo�ádn� vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo velké nadmo�ské výšce. 
Používejte pouze v podmínkách, které spadají do rozsahu požadovaných okolních podmínek.

Nevystavujte p�ístroj silným ot�es�m.

Nepokládejte t�žké p�edm�ty ani p�ístroj samotný na kabel sí�ového adaptéru.

U kojenc� a t�hotných žen nebyly provedeny klinické testy. Nepoužívejte u kojenc� a t�hotných žen.

Sí�ový adaptér nep�ipojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.

P�ístroj neinstalujte na následujících místech:
- Prašná místa a místa s p�ítomností soli nebo síry.
- Místa dlouhodob� vystavená p�ímému slune�nímu zá�ení (zejména je nutné zajistit, aby p�ístroj 

nebyl delší dobu ponechán na p�ímém slunci nebo v blízkosti zdroje ultrafialového sv�tla, protože 
ultrafialové sv�tlo m�že poškodit displej LCD).

- Místa vystavená vibracím nebo ot�es�m.
- V blízkosti topných t�les.

Nepoužívejte p�ístroj v blízkosti velkých za�ízení, jejichž napájení je zapínáno/vypínáno spínacím relé.
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P�ed použitím / p�i použití

 Varování

P�ístroj spl	uje normu EMC (IEC60601-1-2). Proto jej lze používat spole�n� s dalšími léka�skými 
za�ízeními. Pokud se však v blízkosti p�ístroje nachází za�ízení vydávající hluk (nap�íklad elektrický 
skalpel nebo za�ízení pro mikrovlnnou terapii), je nutné zkontrolovat funkci p�ístroje b�hem použití 
t�chto za�ízení a po skon�ení jejich použití.

Pokud dojde k chyb� nebo je výsledek m��ení pochybný, zkontrolujte vitální známky pacienta 
poslechem nebo pohmatem. P�i hodnocení stavu pacienta se nespoléhejte pouze na výsledky 
m��ení získané pomocí p�ístroje.

Toto za�ízení smí používat pouze vyškolený zdravotnický personál. Nedovolte, aby toto za�ízení 
obsluhovali pacienti.

Správn� p�ipojte konektory a kabel sí�ového adaptéru.

Nepokládejte na tento p�ístroj žádné p�edm�ty ani kapaliny.

P�ed použitím p�ístroje zkontrolujte následující položky:
- Ujist�te se, zda není sí�ový adaptér poškozený (vodi�e nejsou obnaženy ani p�erušeny) a zda jsou 

všechna spojení spolehlivá.

V p�ípad� sí�ového adaptéru p�ipojeného k p�ístroji, spot�ebního materiálu a volitelných za�ízení 
používejte pouze standardní p�íslušenství nebo produkty stanovené spole�ností OMRON.

Nepoužívejte na vlhkých místech ani na místech, kde by do p�ístroje mohla vniknout voda.
Tento p�ístroj je ur�en pro použití v ordinacích léka��, nemocnicích, klinikách a dalších 
zdravotnických za�ízeních.

Nepoužívejte p�ístroj v p�ípad�, že z n�ho vychází kou� �i neobvyklý zápach nebo vydává 
neobvyklý hluk.

Do místnosti, v níž je p�ístroj instalován nebo používán, nenoste mobilní telefony ani vysíla�e.

Nep�ipojujte jednoho pacienta k více m��i��m.

Nep�ipojujte p�ístroj k elektrické zásuvce, která je ovládána vypína�em.



5

CS

 Upozorn�ní
P�ed použitím p�ístroje ov��te, že u pacienta neplatí žádná z následujících situací:
- Špatný periferní ob�h, výrazn� nízký krevní tlak nebo nízká t�lesná teplota (pr�tok krve do místa 

m��ení by byl špatný).
- Pacient používá um�lé srdce a plíce (nebude p�ítomen žádný puls)
- K téže paži je p�ipojen sníma� SpO2 a manžeta.
- Pacient má aneuryzma.
- Pacient trpí �astou arytmií.
- Pohyby t�la, jako jsou k�e�e, arteriální pulzace �i t�es (probíhající srde�ní masáž, drobné 

nep�etržité vibrace, revmatismus apod.).

P�ed použitím p�ístroj vizuáln� prohlédn�te a ujist�te se, zda nevykazuje deformace zp�sobené 
pádem a zda není zne�išt�ný �i vlhký.

Pokud p�ístroj nebyl delší dobu používán, p�ed použitím vždy ov��te, zda funguje normáln� 
a bezpe�n�.

Nepoužívejte p�ístroj na místech, kde by mohl snadno spadnout. V p�ípad� pádu p�ístroje ov��te, zda 
funguje normáln� a bezpe�n�.
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�išt�ní

 Varování

 Upozorn�ní

Údržba a kontrola

 Varování

P�i �išt�ní p�ístroje vypn�te napájení a odpojte sí�ový adaptér.

Po �išt�ní p�ístroje se ujist�te, zda je úpln� suchý, a až poté jej p�ipojte k elektrické zásuvce.

Nerozprašujte, nest�íkejte ani nelijte kapaliny na p�ístroj, p�íslušenství, konektory, tla�ítka �i otvory 
v krytu ani do p�ístroje, p�íslušenství, konektor�, tla�ítek �i otvor� v krytu.

K �išt�ní p�ístroje nepoužívejte �edidla, benzen ani jiná rozpoušt�dla.

Nesterilizujte v autoklávu ani plynovou sterilizací (ethylenoxidový plyn EOG, formaldehydový plyn, 
vysoce koncentrovaný ozon atd.).

Pokud používáte k �išt�ní antiseptický roztok, postupujte podle pokyn� výrobce.

P�ístroj je nutné pravideln� �istit.

Je nutné zajistit bezpe�né a správné používání p�ístroje, a proto p�ístroj p�i zahájení práce 
vždy zkontrolujte.

Neoprávn�né úpravy jsou zakázány zákonem. Nepokoušejte se p�ístroj rozebírat ani upravovat.
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Varování a upozorn�ní týkající se bezpe�nosti m��ení
Dobíjecí baterie

 Varování

 Upozorn�ní

Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s okem, ihned prove
te d�kladný výplach velkým 
množstvím vody. Nemn�te si o�i. Ihned vyhledejte léka�skou pomoc.

Krom� tohoto p�ístroje nepoužívejte baterii v žádném jiném za�ízení. Nevhazujte do ohn�, 
nerozebírejte ani nevystavujte teplu.

P�ed vyjmutím nebo vložením baterie vždy od p�ístroje odpojte sí�ový adaptér.

Pokud nebude p�ístroj používán po dobu jednoho m�síce nebo déle, vyjm�te z p�ístroje baterii 
a uložte ji. Každých 6 m�síc� baterii nabijte. (Podmínky pro uložení baterie: teplota -20 až 30 °C 
a vlhkost 65 ± 20 %.)

P�ed použitím baterii vždy nabijte.

Nepokoušejte se baterii rozebírat ani upravovat.

Netla�te na baterii ani ji nedeformujte. Baterii neházejte, neohýbejte, nevystavujte úder�m a chra	te 
ji p�ed upušt�ním.

Baterie má kladnou/zápornou polaritu. Pokud nelze baterii k p�ístroji správn� p�ipojit, nepokoušejte 
se ji p�ipojit násilím.

Nepropojujte kladný a záporný pól baterie drátem ani jiným kovovým p�edm�tem. Nep�enášejte ani 
neukládejte baterii spole�n� s kovovými �etízky, vlásenkami �i jinými kovovými p�edm�ty.

Používejte pouze p�edepsaný typ baterie.

Nedotýkejte se kladného a záporného pólu baterie drátem ani jiným kovovým p�edm�tem. Pokud se 
kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo od�vem, ihned ji opláchn�te vodou.
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Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)

 Varování

 Upozorn�ní

Pokud používáte manžetu u pacienta s infekcí, nakládejte s manžetou jako se zdravotnickým 
odpadem nebo ji p�ed op�tovným použitím dezinfikujte.

Pokud po delší dobu provádíte �astá m��ení NIBP pomocí manžety, pravideln� kontrolujte pacient�v 
ob�h. Manžetu je také nutné nasadit zp�sobem uvedeným v upozorn�ních v tomto návodu.

Manžetu pro m��ení NIBP ani její spojovací díl nep�ipojujte k adaptéru Luer Lock.

B�hem napoušt�ní a vypoušt�ní vzduchu neohýbejte trubi�ku manžety, a to zejména po zm�n� 
polohy t�la.

Manžetu nenasazujte na následující �ásti t�la:
- Paže, na níž je provedena nitrožilní kapa�ka nebo krevní transfuze.
- Paže, k níž je p�ipojen sníma� SpO2, katetr pro invazivní m��ení krevního tlaku nebo jiný p�ístroj.
- Paže s p�ípojkou pro hemodialýzu.

Pokud m��íte krevní tlak pomocí manžety nasazené na paži na stran� t�la, kde byla provedena 
mastektomie, zkontrolujte stav pacienta.

M��ení NIBP je nutné provád�t na paži.

B�hem m��ení NIBP p�edejd�te v�tším pohyb�m pacientova t�la a minimalizujte chv�ní.

Pokud léka� uvedl, že pacient má hemoragickou dispozici nebo trpí nadm�rnou srážlivostí, po m��ení 
zkontrolujte stav paže.

Zajist�te správnost m��ení použitím manžety vhodné velikosti. Pokud použijete p�íliš velkou 
manžetu, nam��ená hodnota krevního tlaku je zpravidla nižší než skute�ný krevní tlak. Pokud 
použijete p�íliš malou manžetu, nam��ená hodnota krevního tlaku je zpravidla vyšší.

P�ed m��ením a v jeho pr�b�hu ov��te, že u pacienta neplatí žádná z následujících situací:
- �ást t�la, na niž je manžeta nasazena, je v jiné výšce než srdce.

(Výškový rozdíl 10 cm m�že ovlivnit hodnotu krevního tlaku až o 7 �i 8 mmHg.)
- Pohyb t�la nebo mluvení b�hem m��ení.
- Manžeta je nasazena na tlustý od�v.
- Paže je vystavena tlaku zp�sobenému vyhrnutým rukávem.

V p�ípad� manžety pro dosp�lé platí, že manžetu je nutné nasadit tak t�sn�, aby bylo možné mezi 
manžetu a paži vsunout dva prsty.

V p�ípad� blikající nam��ené hodnoty, která je mimo m��icí rozsah, nelze zaru�it p�esnost m��ení. 
P�ed rozhodnutím o dalším postupu vždy zkontrolujte stav pacienta.

Pokud je manžeta poškozená nebo d�ravá, nepoužívejte ji.

S tímto za�ízením lze používat pouze manžetu OMRON GS.
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Poznámka:
Instalace
• U každého volitelného p�íslušenství je nutné se seznámit s návodem a porozum�t mu. Tento návod 

neobsahuje upozorn�ní s informacemi ur�enými pro volitelné p�íslušenství.
• P�i práci s kabely postupujte opatrn� a kabely umíst�te tak, aby se do nich pacient nezapletl 

ani nezachytil.

P�ed použitím / p�i použití
• Po zapnutí vypína�e zkontrolujte následující položky:
- Z p�ístroje nevychází kou�, neobvyklý zápach ani neobvyklý hluk.
- Stiskn�te každé tla�ítko a ov��te, zda funguje.
- V p�ípad� funkcí, které zp�sobují rozsvícení nebo blikání ikon, ov��te, že p�íslušné ikony svítí nebo 

blikají (strana 13).
- M��ení lze provést b�žným zp�sobem a chyba m��ení se nachází v rámci tolerance.
• Není-li na displeji zobrazeno normální zobrazení, p�ístroj nepoužívejte.
• P�i recyklaci nebo likvidaci díl� p�ístroje (v�etn� baterií) postupujte v souladu s pravidly a p�edpisy 

stanovenými státem a samosprávou. 

�išt�ní
• Informace týkající se �išt�ní naleznete na strana 24.

Dobíjecí baterie
• Uchovávejte baterie mimo dosah kojenc� a malých d�tí, protože v opa�ném p�ípad� hrozí 

nebezpe�í nehody.
• Pokud máte pocit, že baterie není zcela v po�ádku, ihned ji p�eneste na bezpe�né místo a obra�te se 

na vašeho prodejce nebo zákaznický servis spole�nosti Celimed s.r.o.
• Je-li nap�tí baterie nízké, p�ístroj pravd�podobn� nebude fungovat.

Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)
• Pokud pacient trpí akutním zán�tem, hnisavým onemocn�ním nebo má vn�jší poran�ní na míst�, na 

které má být nasazena manžeta, postupujte podle pokyn� léka�e.
• Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP) se provádí stla�ením paže.

N�kte�í lidé mohou cítit intenzivní bolest, anebo se u nich mohou objevit p�echodné skvrny zp�sobené 
podkožním krvácením (mod�iny). Tyto skvrny postupn� vymizí. Pokud je to však pro pacienty d�ležité, je 
vhodné o možnosti vzniku skvrn pacienty informovat a v p�ípad� pot�eby od m��ení upustit.

• K zajišt�ní správnosti m��ení doporu�ujeme, aby pacient b�hem m��ení byl klidný a nemluvil.
• K zajišt�ní správnosti m��ení doporu�ujeme, aby byl pacient p�ed m��ením 5 minut v klidu.
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Provoz p�ístroje
Sou�ásti produktu
P�ed použitím p�ístroje se ujist�te, zda nechybí žádné p�íslušenství a zda p�ístroj a p�íslušenství 
nejsou poškozené. Pokud n�které p�íslušenství chybí nebo je poškozené, obra�te se na vašeho 
prodejce.
Hlavní jednotka

Standardní zdravotnické p�íslušenství
• Manžeta GS L (32–42 cm) / M (22–32 cm)
• Sí�ový adaptér

Ostatní
• Baterie
• Návod k obsluze (tento dokument)

Možnosti

Volitelné p�íslušenství

Baterie
HXA-BAT-2000
(9065797-0)
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Volitelné zdravotnické p�íslušenství
(v rámci sm�rnice ES �. 93/42/EHS o zdravotnických prost�edcích)

* Zástr�ka typu UK 
AC ADAPTER-UK1600
(9994843-9)

 Upozorn�ní
S tímto za�ízením lze používat pouze manžetu OMRON GS. 

Funkce produktu
P�ístroj OMRON HBP-1300 je cenov� dostupný profesionální m��i� krevního tlaku, jehož p�esnost byla 
klinicky prokázána a který poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky a je snadno ovladatelný.

Klí�ové vlastnosti, výhody a vzhled
• K dispozici je 5 manžet – (SS: 12 až 18 cm, S: 17 až 22 cm, M: 22 až 32 cm, L: 32 až 42 cm, 

XL: 42 až 50 cm) (obvod paže v rozsahu od 12 do 50 cm)
• P�ístroj je navržen pro použití na stole.
• Funkce zastavení p�i pohybu (Je-li zjišt�n pohyb, p�ístroj na dobu 5 sekund zastaví vypoušt�ní vzduchu.)
• Indikátor nepravidelného tepu – Pomáhá identifikovat zm�ny srde�ní frekvence, rytmu nebo pulzu, 

které mohou být zp�sobeny srde�ní chorobou nebo jinými závažnými zdravotními obtížemi.
• Nastavení tlaku pro napoušt�ní vzduchu – 4 možnosti: Auto, 220 mmHg, 250 mmHg, 280 mmHg
• Funkce zobrazení poslední nam��ené hodnoty
• Automatické vypnutí
• Vlastní dobíjecí baterie
• Velký a snadno �itelný podsvícený displej

Manžeta GS L
HXA-GCUFF-LLB
(9065798-9)

Manžeta GS M
HXA-GCUFF-MLB
(9065799-7)

Manžeta GS S
HXA-GCUFF-SLB
(9065800-4)

Manžeta GS SS
HXA-GCUFF-SSLB
(9065801-2)

Manžeta GS XL
HXA-GCUFF-XLLB
(9065802-0)

HADI�KA MANŽETY 
�. 2 (1,5 m)
HBP-CUFFF-BLU15
(9968172-6)

HADI�KA MANŽETY 
�. 1 (3,5 m)
HBP-CUFFH-BLU35
(9968171-8)

Sí�ový adaptér*
AC ADAPTER-E1600
(9063658-2)
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Vlastnosti/funkce p�ístroje

P�ední a zadní strana p�ístroje

Význam symbol�

1
Tla�ítko [START/STOP]
(Vypína�)

Zapnutí / m��ení krevního tlaku
Pokud je p�ístroj vypnutý, stisknutím tohoto tla�ítka jej zapnete 
a zahájíte m��ení krevního tlaku. Pokud probíhá napoušt�ní 
vzduchu nebo m��ení, stisknutím tla�ítka operaci zastavíte.

Vypnutí
Chcete-li p�ístroj vypnout, podržte tla�ítko stisknuté 
nejmén� 3 sekundy.

2 Tla�ítko režimu [MODE]

Stisknutím tla�ítka vstoupíte do „režimu nabídky“ a budete 
moci konfigurovat r�zná nastavení.
Pokud tla�ítko podržíte stisknuté nejmén� 3 sekundy, 
zatímco je zobrazen výsledek m��ení, nam��ené údaje 
budou vymazány, aniž by se uložily do pam�ti.

3 Tla�ítko [ ] [ ]
Zobrazí nastavení systému (strana 16) a poslední nam��enou 
hodnotu (strana 23). Pokud používáte „režim poslechu“, toto 
tla�ítko slouží k napušt�ní a vypušt�ní vzduchu z manžety.

4 Výstražná kontrolka Tato kontrolka se rozsvítí nebo za�ne blikat, jestliže je 
aktivována výstraha (strana 28).

5 Konektor pro m��ení NIBP Tento konektor slouží k p�ipojení hadi�ky manžety.

6 Konektor stejnosm�rného 
proudu

Tento konektor slouží k p�ipojení sí�ového adaptéru.

7 Kryt baterie Tento kryt otev�ete, pokud chcete vložit �i vym�nit baterii.

Symbol Popis Symbol Popis

Tento symbol zobrazuje typ použitého 
dílu BF.

Prostudujte návod k obsluze.

T�ída II (sí�ový adaptér)

71

5

2 3

4

6
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LCD displej

* Pouze pokud je vložena baterie.

1 SYS Zobrazuje systolický krevní tlak.

2 DIA Zobrazuje diastolický krevní tlak.

3 Puls Zobrazuje tepovou frekvenci.

4 Ikona synchronizace 
pulsu

Tato ikona b�hem m��ení bliká synchronizovan� 
(sou�asn�) s pulsem.

5
Ikona 
nepravidelného 
srde�ního rytmu

Tato ikona se zobrazí na displeji v zobrazení výsledku 
m��ení a v zobrazení pam�ti, pokud byl srde�ní rytmus 
nepravidelný nebo pokud b�hem m��ení došlo k pohybu 
t�la (strana 23).

6 Ikona pam�ti
Tato ikona svítí, pokud jsou zobrazeny p�edchozí údaje 
(strana 23).

7 Ikona nabíjení*
Tato ikona b�hem nabíjení bliká. Po dokon�ení nabíjení 
se nep�etržit� zobrazí pln� zabarvená ikona.

8
Ikona úrovn� 
nabití baterie*

Tato ikona ukazuje, do jaké míry je baterie nabitá 
(strana 14).

9 Ikona poslechu
Tato ikona se zobrazí, když je „režim poslechu“ aktivní 
(strana 16).

10
Ikona nastavení 
napoušt�ní vzduchu

Zobrazí se hodnota po�áte�ního tlaku napoušt�ní 
vzduchu (strana 16).

3

2

1

8

10

9

7

5
4

6
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Vložení baterie

 Upozorn�ní
Nezkratujte (nepropojujte) kladný a záporný pól baterie drátem ani jiným kovovým p�edm�tem. Pokud 
se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo od�vem, ihned opláchn�te vodou.

1. Ujist�te se, zda byl odpojen napájecí adaptér.
2. Vyšroubujte dva šrouby z horní �ásti zadního 

krytu p�ístroje a sejm�te kryt baterie.
3. P�ipojte baterii ke konektoru m��i�e a vložte ji do 

p�ihrádky pro baterii tak, aby trojúhelníková 
zna�ka na baterii byla zarovnána 
s trojúhelníkovou zna�kou na m��i�i.

4. Znovu nasa�te kryt baterie a upevn�te jej šrouby.
P�i nasazování krytu dávejte pozor, abyste nep�isk�ípli dráty.

5. P�ipojte k p�ístroji sí�ový adaptér a baterii nabijte.
Používáte-li baterii poprvé, baterii je nutné p�ed použitím pln� nabít (cca 4 hodiny).

Životnost baterie
• Na jedno nabití lze provést p�ibližn� 300 m��ení.
• Obecn� lze doporu�it vým�nu baterie p�ibližn� jednou ro�n�, avšak doba použití na jedno nabití se 

m�že v závislosti na podmínkách použití zkrátit. Pokud zjistíte, že se doba použití na jedno nabití 
zkrátila a �asto je zobrazena ikona , baterii vym�	te.

Doba nabíjení
• Po p�ipojení sí�ového adaptéru se automaticky spustí nabíjení.

Pokud používáte novou baterii nebo baterii, kterou jste delší dobu nepoužívali, spušt�ní nabíjení 
m�že ur�itou dobu trvat.

• B�hem nabíjení bliká ikona .
• Nabíjení bude dokon�eno p�ibližn� za 4 hodiny.

Vybitá baterie
Když za�ne blikat ikona , ihned nabijte baterii.
Když se ikona zm�ní na , baterie je p�íliš vybitá a krevní tlak již nelze m��it. Nabijte baterii.

Automatické vypnutí
• Pokud je p�ístroj napájen baterií a vy jej zapomenete vypnout, p�ístroj se po uplynutí nastavené doby 

automaticky vypne.
• Pokud je p�ístroj používán s p�ipojeným sí�ovým adaptérem, nastavení „automatického vypnutí“ 

nefunguje.

 Varování
• Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s okem, ihned prove
te d�kladný výplach velkým 

množstvím vody. Nemn�te si o�i. Ihned vyhledejte léka�skou pomoc.
• Krom� tohoto p�ístroje nepoužívejte baterii v žádném jiném za�ízení. Nevhazujte do ohn�, 

nerozebírejte ani nevystavujte teplu.
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Nabíjení baterie

Úrove	 nabití baterie

P�ipojení sí�ového adaptéru

Napájení ze sít� st�ídavého nap�tí
Ov��te, zda elektrická zásuvka dodává požadované nap�tí a kmito�et (100–240 V AC, 50/60 Hz).

P�ipojte sí�ový adaptér ke konektoru stejnosm�rného proudu na p�ístroji 
a k elektrické zásuvce.

Poznámka:
Je-li vložena baterie
Pokud není žádný problém s následujícími položkami:
- Sí�ový adaptér
- Konektor stejnosm�rného proudu
- Elektrická zásuvka
- Baterie
A ikona  nebliká, kontaktujte zákaznický servis spole�nosti Celimed s.r.o.

Stav Obsah LCD displeje a operace Ikona

Nabíjení Ikona bliká.

Baterie je pln� nabitá 
(nabíjení dokon�eno)

Ikona svítí.

Problém s baterií Je zobrazena chybová zpráva. -

Úrove	 nabití baterie Obsah LCD displeje a operace Ikona

Baterie je pln� nabitá
Ikona svítí.
P�ístroj lze použít.

Úrove	 nabití 
baterie je 20 %.

Ikona bliká (není zobrazena chyba E40).
P�ístroj lze použít.

Úrove	 nabití 
baterie je 5 %.

Ikona bliká (je zobrazena chyba E40).
P�ístroj nelze použít.
Pokud je p�ístroj neustále používán, za 30 sekund se 
automaticky vypne.

-
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Nastavení systému
Nastavení systému jsou rozd�lena do dvou režim�: „režimu nabídky“ a „pracovního režimu“.

Režim nabídky
„Režim nabídky“ umož	uje konfigurovat nastavení „hodnoty po�áte�ního tlaku napoušt�ní vzduchu“ 
a „režimu poslechu“.

1. Stiskn�te tla�ítko [MODE].
Zobrazí se obrazovka nastavení „hodnoty po�áte�ního tlaku 
napoušt�ní vzduchu“.

2. Zm�	te nastavení stisknutím tla�ítka [ ] nebo [ ].
• Stisknutím tla�ítka [ ] zm�níte nastavení v následujícím po�adí: „280“, „250“, „220“, „AUTO“, „280“...

• Stisknutím tla�ítka [ ] zm�níte nastavení v následujícím po�adí: „220“, „250“, „280“, „AUTO“, „220“...
Pokud je nastavena „hodnota po�áte�ního tlaku napoušt�ní vzduchu“, napoušt�ní vzduchu bude 
probíhat stálou rychlostí až do dosažení nastavené hodnoty, a je tedy rychlejší.
Pokud používáte nastavení „AUTO“, b�hem napoušt�ní vzduchu je odhadován systolický krevní tlak 
a manžeta je automaticky napušt�na na vhodnou hodnotu.
Pokud používáte nastavení „220“, „250“ nebo „280“ mmHg, vyberte hodnotu, která je o 30 až 40 mmHg 
vyšší než p�edpokládaný systolický krevní tlak.

3. Po dokon�ení nastavení „hodnoty po�áte�ního tlaku napoušt�ní vzduchu“ 
stiskn�te tla�ítko [MODE].
Zobrazí se obrazovka nastavení „režimu poslechu“.

4. Stisknutím tla�ítek [ ] a [ ] nastavte režim na hodnotu „ON“ (zapnuto) 
nebo „OFF“ (vypnuto).
Pokud je nastavena hodnota „ON“ (zapnuto), hodnoty SYS a DIA lze zaznamenat pomocí 
m��ení poslechem.
Informace týkající se m��ení poslechem naleznete na strana 22.

5. Po dokon�ení nastavení „režimu poslechu“ stiskn�te tla�ítko [MODE].
Zobrazí se hodnota „0“.
Chcete-li zahájit m��ení krevního tlaku, stiskn�te tla�ítko [START/STOP].

Poznámka:
• Pokud používáte „režim poslechu“, funkce detekce pohybu t�la není aktivní.
• Po vypnutí p�ístroje se nastavení vrátí na tovární nastavení.

Nastavení „hodnoty po�áte�ního tlaku napoušt�ní vzduchu“ se zm�ní na „AUTO“ a nastavení 
„režimu poslechu“ se zm�ní na „OFF“ (vypnuto).

Hodnota po�áte�ního 
tlaku napoušt�ní 
vzduchu

Režim poslechu

Zobrazí se nápis 
„ON“ (zapnuto) 
nebo „OFF“ 
(vypnuto).
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Pracovní režim
„Pracovní režim“ umož	uje konfigurovat nastavení „automatického vypnutí“ a „potvrzení p�esnosti tlaku“.

1. Ov��te, zda je p�ístroj vypnutý.
Pokud je zapnutý, podržte tla�ítko [START/STOP] stisknuté nejmén� 3 sekundy 
a p�ístroj vypn�te.

2. Podržte tla�ítko [MODE] stisknuté, dokud se nezobrazí 
obrazovka nastavení „automatického vypnutí“.
Zobrazí se obrazovka nastavení „hodnoty po�áte�ního tlaku napoušt�ní vzduchu“ 
a zm�ní se na obrazovku nastavení „automatického vypnutí“.

3. Zm�	te nastavení automatického vypnutí stisknutím tla�ítka 
[ ] nebo [ ].
Lze zadat nastavení „5 min.“ nebo „10 min.“.
Pokud je p�ístroj napájen baterií a vy jej po nastavenou dobu („5 min.“ nebo 
„10 min.“) nepoužijete, p�ístroj se z d�vodu úspory baterie automaticky vypne.
Pokud je aktivována výstraha st�ední priority, s výjimkou chyby vybité baterie (chyba E40), p�ístroj se 
automaticky nevypne.

4. Po dokon�ení nastavení „automatického vypnutí“ stiskn�te 
tla�ítko [MODE].
Zobrazí se obrazovka „potvrzení p�esnosti tlaku“. Zobrazí 
se hodnota „0“.

5. Zkontrolujte p�esnost tlaku.
P�idejte externí tlak zp�sobem popsaným na strana 24.
Porovnejte se zobrazenou hodnotou a ov��te, zda nedochází k jakémukoli problému.

6. Po dokon�ení „potvrzení p�esnosti tlaku“ stiskn�te tla�ítko [START/STOP]. 
P�ístroj se vypne.

Zobrazí se 
hodnota „5“ 
nebo „10“.

Zobrazí se 
hodnota „0“.
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Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)
Zásady neinvazivního m��ení tlaku

Oscilometrická metoda
Kontrakce srdce vytvá�í tepové pulsy, které jsou zachyceny jako tlak uvnit� manžety, a tím je m��en 
krevní tlak. Pokud je manžeta na paži dostate�n� natlakována, pr�tok krve se zastaví, tepové pulsy 
jsou však i nadále manžetou detekovány. P�i poklesu tlaku v manžet� oscilace postupn� roste 
a dosahuje maxima, p�i následném dalším poklesu oscilace postupn� klesá a dosahuje minima.
Vztah tlaku v manžet� a nár�st s poklesem oscilace v manžet� b�hem této �ady proces� jsou ukládány 
do pam�ti, kde jsou provedeny výpo�ty a je stanovena hodnota krevního tlaku.
Tlak v manžet� p�i výrazném nár�stu oscilace je systolický tlak a tlak v manžet� p�i výrazném poklesu 
oscilace je diastolický tlak. Dále platí, že tlak v manžet� p�i maximu oscilace je použit jako pr�m�rný 
tlak pulsace.
Oscilometrická metoda stanoví hodnotu krevního tlaku výše popsaným zp�sobem (na rozdíl od 
automatického m��i�e krevního tlaku s mikrofonem, který využívá poslechovou metodu), není proto 
snadno ovlivn�na vn�jším hlukem, jako je elektrický skalpel �i jiný elektrický chirurgický nástroj.

KOROTKOVOVY OZVY

RADIÁLNÍ PULS

5 S

OSCILACE TLAKU MANŽETY

TLAK 
MANŽETY

Porovnání poslechové (auskultační), oscilometrické a 
pohmatové (palpační) metody měření krevního tlaku.

L.A. Geddes,
„The Direct and Indirect Measurement of Blood Pressure“, Year Book Medical Publishers, Inc. 1970
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Výb�r a p�ipojení manžety

Výb�r manžety

 Upozorn�ní
• Pokud je manžeta poškozená nebo d�ravá, nepoužívejte ji.
• Zajist�te správnost m��ení použitím manžety vhodné velikosti. Pokud použijete p�íliš velkou manžetu, 

nam��ená hodnota krevního tlaku je zpravidla nižší než skute�ný krevní tlak. Pokud použijete p�íliš 
malou manžetu, nam��ená hodnota krevního tlaku je zpravidla vyšší.

Poznámka:
Je d�ležité používat manžetu, jejíž velikost je pro pacienta vhodná, protože v opa�ném p�ípad� nelze 
zajistit p�esnost m��ení.

Zm��te obvod paže pacienta a vyberte velikost manžety, která je pro daný 
obvod vhodná.
Z níže uvedených manžet vyberte manžetu, která je pro pacienta vhodná.

* Dostupné jako volitelné p�íslušenství.

P�ipojení manžety
P�ipojte hadi�ku manžety ke konektoru pro m��ení NIBP na p�ístroji 
a zajist�te ji oto�ením ve sm�ru hodinových ru�i�ek.

 Upozorn�ní
S tímto za�ízením lze používat pouze manžetu OMRON GS. 

Poznámka:
• Pokud je hadi�ka manžety p�íliš krátká, lze ji prodloužit p�ipojením volitelné hadi�ky o délce 3,5 m 

nebo 1,5 m. K prodloužení lze použít pouze volitelnou hadi�ku o délce 3,5 m nebo 1,5 m, protože 
v opa�ném p�ípad� dojde ke zhoršení p�esnosti m��ení. 

• Ujist�te se, zda jsou spoje t�sné.

 Varování
Pokud používáte manžetu u pacienta s infekcí, nakládejte s manžetou jako se zdravotnickým 
odpadem nebo ji p�ed op�tovným použitím dezinfikujte.

Název manžety
Obvod paže

(cm) (palce)
Manžeta GS XL* 42–50 17–20

Manžeta GS L 32–42 13–17

Manžeta GS M 22–32 9–13

Manžeta GS S* 17–22 7–9

Manžeta GS SS* 12–18 5–7
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Použití manžety u pacienta

1. Manžetu nasa�te na obnaženou paži nebo na tenký od�v.
Manžetu nasa
te na obnaženou paži nebo na tenký od�v. Tlustý od�v nebo vyhrnutý rukáv zp�sobí 
nep�esnost m��ení krevního tlaku.
P�ístroj lze použít bu
 na pravé, nebo na levé paži.

2. Umíst�te zna�ku „INDEX ARTERY“ k brachiální tepn�.

Ve
te hadi�ku po vn�jší stran� bez ohyb� (brachiální tepna se nachází na vnit�ní stran� 
pacientova nadloktí).
Ujist�te se, zda se zna�ka „INDEX ARTERY“ nachází uvnit� „ROZSAHU“ a zda je spodní okraj 
manžety umíst�n ve vzdálenosti 1 až 2 cm od vnit�ní strany loketního kloubu.
Pokud se zna�ka „INDEX ARTERY“ nachází mimo „ROZSAH“, zvýší se chyba hodnoty krevního 
tlaku. V takovém p�ípad� použijte jinou velikost manžety.
Jako obecné doporu�ení pro utažení manžety platí, že mezi manžetu a paži by m�lo být možné 
vsunout p�ibližn� dva prsty.

3. V pr�b�hu m��ení ponechte brachiální tepnu, na níž je manžeta nasazena, 
ve stejné výšce jako pravá srde�ní sí	.

1 to 2 cm

1. 3.2.

1 až 2 cm
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 Upozorn�ní
Ujist�te se, zda je manžeta na paži nasazena ve správné poloze a zda je ve stejné výšce jako srdce. 
Výškový rozdíl 10 cm m�že ovlivnit hodnotu krevního tlaku až o 7 až 8 mmHg.

Poznámka:
• Pokud je m��ení obtížné z d�vodu arytmie, použijte jinou metodu m��ení krevního tlaku.
• Pokud pacient trpí akutním zán�tem, hnisavým onemocn�ním nebo má vn�jší poran�ní na míst�, na 

které má být nasazena manžeta, postupujte podle pokyn� léka�e.
• Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP) se provádí stla�ením paže.

N�kte�í lidé mohou cítit intenzivní bolest anebo se u nich mohou objevit p�echodné skvrny zp�sobené 
podkožním krvácením. Tyto skvrny postupn� vymizí, avšak pokud by mohly pacientovi vadit, zkuste 
použít následující postup:
- Umíst�te pod manžetu tenký ru�ník nebo látku (v jedné vrstv�).

Pokud je ru�ník nebo látka p�íliš tlustá, manžeta nevytvo�í dostate�né stla�ení a nam��ená hodnota 
krevního tlaku bude vysoká.

• Pohyb pacienta nebo dotyk manžety m�že být nesprávn� detekován jako puls, a v takovém p�ípad� 
m�že dojít k nadm�rnému napušt�ní vzduchem.

• Nenafukujte manžetu, pokud není nasazena na paži. Pokud tak u�iníte, m�že dojít 
k poškození manžety.

M��ení v „ru�ním režimu“

1. Stiskn�te tla�ítko [START/STOP].
Bude jednou provedeno m��ení krevního tlaku.

2. Zobrazí se výsledky m��ení.
Pokud se nam��ená hodnota nachází mimo odpovídající rozsah uvedený níže, hodnota bude blikat.
SYS: 59 mmHg a nižší nebo 251 mmHg a vyšší.
DIA: 39 mmHg a nižší nebo 201 mmHg a vyšší.
PULS: 39 tep� za minutu a nižší nebo 201 tep� za minutu a vyšší.

 Upozorn�ní
V p�ípad� blikající nam��ené hodnoty, která je mimo rozsah m��ení, není zaru�ena p�esnost m��ení. 
P�ed rozhodnutím o dalším postupu vždy zkontrolujte stav pacienta.

Poznámka:
Pokud je napušt�ní vzduchem nedostate�né, napušt�ní m�že být b�hem m��ení automaticky 
znovu spušt�no.

� Normální m��ení � Chyba/porucha 
p�i m��ení
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Funkce detekce nepravidelného srde�ního rytmu
Za�ne-li být srde�ní rytmus b�hem m��ení nepravidelný, zobrazí se ikona detekce nepravidelného 
srde�ního rytmu, která vás na tuto skute�nost upozorní.

Funkce detekce pohybu t�la
Pokud je b�hem m��ení zjišt�n pohyb t�la, vypoušt�ní vzduchu se na 5 sekund zastaví. V zobrazení 
výsledku m��ení se rozsvítí ikona nepravidelného srde�ního rytmu.

Po 5 sekundách je m��ení znovu spušt�no a p�ístroj se pokusí dokon�it m��ení v jednom cyklu.

M��ení v „režimu poslechu“
Prove
te m��ení pomocí stetoskopu.
Pokud je nastavena hodnota „ON“ (zapnuto), hodnoty SYS a DIA lze zaznamenat pomocí 
m��ení poslechem.
Chcete-li b�hem m��ení ur�it hodnoty SYS a DIA, stiskn�te tla�ítko [MODE].
B�hem vypoušt�ní vzduchu je p�i prvním stisknutí tla�ítka [MODE] zaregistrována hodnota SYS a p�i 
druhém stisknutí hodnota DIA.
Po ur�ení hodnoty DIA se manžeta rychle vyfoukne a hodnoty SYS a DIA se zobrazí jako výsledky m��ení.
V zobrazení výsledk� m��ení se nezobrazí tepová frekvence.
B�hem vypoušt�ní vzduchu lze znovu spustit napoušt�ní tím, že podržíte stisknuté tla�ítko [ ], 
p�ípadn� lze vypoušt�ní urychlit tím, že podržíte stisknuté tla�ítko [ ].
Pokud svítí ikona poslechu, jsou zobrazeny uložené údaje, které byly nam��eny v „režimu poslechu“.

Poznámka:
Pokud používáte „režim poslechu“, funkce detekce pohybu t�la není aktivní.
Informace týkající se režimu poslechu naleznete na strana 16.

� Vypoušt�ní vzduchu je zastaveno.

� B�hem op�tovného napoušt�ní vzduchu.
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Zastavení m��ení
Chcete-li m��ení v jeho pr�b�hu zastavit, stiskn�te tla�ítko [START/STOP].

Zobrazení poslední nam��ené hodnoty
Je zobrazena hodnota získaná p�i p�edchozím m��ení (systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak 
a tepová frekvence) a informace, zda byl nebo nebyl zjišt�n nepravidelný srde�ní rytmus. V p�ípad� 
m��ení poslechem se zobrazí ikona poslechu.
Chcete-li zobrazit p�edchozí údaje, stiskn�te tla�ítko [ ] nebo [ ]. Tato funkce je rovn�ž k dispozici, 
když je p�ístroj vypnutý.

Poznámka:
Ponecháte-li m��i� po dobu jedné minuty v ne�innosti, podsvícení zhasne.

Tato ikona svítí, pokud jsou 
zobrazeny p�edchozí údaje.

Pokud tla�ítko podržíte stisknuté nejmén� 3 vte�iny, zatímco je 
zobrazen výsledek m��ení, nam��ené údaje budou vymazány, 
aniž by se uložily.

Pokud byly údaje nam��eny 
v „režimu poslechu“, zobrazí 
se ikona poslechu.

Pokud je zjišt�n nepravidelný 
srde�ní rytmus nebo pohyb t�la, 
zobrazí se ikona nepravidelného 
srde�ního rytmu.
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Údržba
Údržba, kontrola a zajišt�ní bezpe�nosti
Je nutné provád�t údržbu p�ístroje HBP-1300, a tím zajistit bezpe�nost pacient� a obsluhy.
Je nutné, aby pracovník obsluhy provád�l denní kontrolu a údržbu. (strana 25)
Krom� toho je nezbytný kvalifikovaný personál, který zajistí výkon a bezpe�nost a bude provád�t 
pravidelné kontrolní prohlídky. Doporu�ujeme nejmén� jednou ro�n� provád�t ov��ovací zkoušku.

�išt�ní za�ízení
�išt�ní a dezinfekci je nutné provád�t v souladu s dezinfek�ními postupy vašeho pracovišt�.

�išt�ní povrch� 
Ot�ete had�íkem, který byl navlh�en v isopropylalkoholu �ed�ném na 50 v/v% nebo ethylalkoholu 
(dezinfek�ním alkoholu) �ed�ném na 80 v/v% nebo mén� a vyždímán. 
Neotírejte konektor stejnosm�rného proudu a p�edejd�te jeho navlh�ení.

Odstran�ní prachu 
Navlh�enou vatovou ty�inkou odstra	te prach, který se nahromadil na v�tracích otvorech.

Servis
P�ístroj nevyžaduje žádný pravidelný servis krom� b�žného �išt�ní a vizuální kontroly manžety, hadi�ek atd.

 Upozorn�ní
• Nesterilizujte v autoklávu ani plynovou sterilizací (ethylenoxidový plyn EOG, formaldehydový plyn, 

vysoce koncentrovaný ozon atd.).
• Pokud používáte k �išt�ní antiseptický roztok, postupujte podle pokyn� výrobce.

Pé�e o p�íslušenství
Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)
Manžeta
Ot�ete povrch manžety had�íkem navlh�eným v 70v/v% roztoku isopropylalkoholu nebo 80v/v% �i 
mén� koncentrovaném roztoku dezinfek�ního ethanolu (ethylalkoholu).
Zajist�te, aby se do manžety nedostaly žádné kapaliny. Vnikne-li do manžety kapalina, pe�liv� manžetu 
uvnit� vysušte.

P�íklad zapojení pro potvrzení p�esnosti tlaku:
1. Zp�sobem popsaným v �ásti „pracovní režim“ na strana 17 zobrazte 

obrazovku potvrzení p�esnosti tlaku.

2. Propojte m��i� krevního tlaku, kalibrovaný referen�ní tlakom�r, manžetu 
a balónek.

3. Zkontrolujte hodnotu tlaku na m��i�i krevního tlaku a hodnotu tlaku na 
kalibrovaném referen�ním tlakom�ru.

Poznámka:
• Ujist�te se, zda se hodnota nam��ená m��i�em krevního tlaku nachází v rozmezí ±3 mmHg od 

hodnoty nam��ené kalibrovaným referen�ním tlakom�rem.
• Chcete-li manžetu rychle vyfouknout, stiskn�te tla�ítko [ ].

Chcete-li „potvrzení p�esnosti tlaku“ opakovat, vypn�te p�ístroj a opakujte postup po�ínaje krokem 
1 uvedeným v �ásti „pracovní režim“ na strana 17. 

Zobrazte hodnotu tlaku.

Na obrazovce potvrzení p�esnosti tlaku zobrazte hodnotu „0“.
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Kontrola p�ed použitím
P�ed provedením bezpe�nostní kontroly je nutné provést položky uvedené v �ásti „�išt�ní za�ízení“ 
a „Pé�e o p�íslušenství“. (strana 24)

P�ed zapnutím p�ístroje
P�ed zapnutím p�ístroje zkontrolujte následující položky:

Vn�jší vzhled
� P�ístroj ani jeho p�íslušenství nevykazují deformace zp�sobené pádem �i jiným nárazem.
� P�ístroj není špinavý.
� P�ístroj není vlhký.

Sí�ový adaptér
� Sí�ový adaptér je spolehliv� p�ipojen ke konektoru za�ízení.
� Na kabelu sí�ového adaptéru neleží žádné t�žké p�edm�ty.
� Kabel sí�ového adaptéru není poškozen (obnažené vodi�e, p�erušení atd.).

P�i zapnutí p�ístroje
P�i zapnutí p�ístroje zkontrolujte následující položky:
Displej/kontrolka
� Po zapnutí p�ístroje stisknutím tla�ítka [START/STOP] se zobrazí níže uvedená obrazovka a rozsvítí 

se výstražná kontrolka (strana 13).

Po zapnutí p�ístroje
Po zapnutí p�ístroje zkontrolujte následující položky:
Vn�jší vzhled
� Ze za�ízení nevychází kou� ani zápach.
� Za�ízení nevydává žádný neobvyklý zvuk.

Tla�ítka
� Stiskn�te každé tla�ítko a ov��te, zda funguje.

Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)
� Ujist�te se, zda je p�ipojena vhodná manžeta OMRON GS (tj. manžeta odpovídající obvodu 

pacientovy paže).
� Hadi�ka manžety je spolehliv� p�ipojena.
� Je nutné, aby osoba provád�jící kontrolu manžety tuto manžetu nasadila na paži, provedla m��ení 

a zkontrolovala, zda se krevní tlak nachází v blízkosti b�žných nam��ených hodnot.
� V pr�b�hu m��ení ohn�te p�íslušnou paži a hýbejte t�lem tak, aby se vypoušt�ní vzduchu zastavilo. 

B�hem pozastavení vypoušt�ní zkontrolujte, zda tlak neklesá.

Výstražná kontrolka svítí.
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ešení problém�

P�ístroj nelze zapnout

P�í�ina �ešení

Pokud je p�ístroj napájen baterií, baterie není 
vložena nebo je vybitá. Vložte baterii nebo ji vym�	te za novou (strana 14).

Porucha vnit�ního dílu Odpojte sí�ový adaptér, vyjm�te baterii a obra�te se na 
vašeho prodejce nebo na spole�nost Celimed s.r.o.

• Zkontrolujte, zda je p�ipojen sí�ový adaptér a zda není spojení uvoln�né.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše adaptéru nebo baterie.

Displej p�ístroje nefunguje
P�í�ina / �ešení

P�esta	te p�ístroj používat a obra�te se navašeho prodejce nebo na spole�nost Celimed s.r.o.

P�ístroj se zah�ívá
P�í�ina �ešení

Na p�ístroji nebo v jeho bezprost�ední blízkosti se 
nachází n�jaký p�edm�t.

Udržujte prostor kolem p�ístroje volný, 
bez jakýchkoli p�edm�t�.

Pokud se p�ístroj zah�eje tak, že se jej nem�žete dotknout, uvnit� p�ístroje pravd�podobn� došlo k problému. 
Vypn�te p�ístroj, odpojte sí�ový adaptér, vyjm�te baterii a obra�te se na vašeho prodejce nebo na spole�nost 
Celimed s.r.o.

P�ístroj je p�ipojen k elektrické zásuvce, ale b�ží na baterii
P�í�ina / �ešení

Pokud nelze zajistit sí�ové napájení st�ídavým proudem, p�ístroj bude pracovat pouze na baterii.
• Zkontrolujte, zda je sí�ový adaptér správn� p�ipojen k p�ístroji.
• Zkontrolujte, zda je sí�ový adaptér p�ipojen k elektrické zásuvce.
• Zkontrolujte, zda daná elektrická zásuvka funguje – pro kontrolu p�ipojte k téže elektrické zásuvce jiný 

spot�ebi�.

Manžeta se po stisknutí tla�ítka [START/STOP] nenafoukne

P�í�ina �ešení

P�ipojení hadi�ky manžety je uvoln�né. Zkontrolujte p�ipojení.

Z manžety uniká vzduch. Vym�	te manžetu.

Jestliže je zobrazen tlak, hadi�ka manžety je ohnutá. Zajist�te, aby žádná �ást hadi�ky manžety 
nebyla ohnutá.

M��ení nebylo možné provést
P�í�ina / �ešení

Prohlédn�te pacienta pohmatem nebo jinou metodou.
Po kontrole pacienta zkontrolujte chybový kód a v seznamu „Seznam chybových kód�“ (strana 28) 
vyhledejte informace týkající se neinvazivního m��ení krevního tlaku (NIBP).
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Abnormální nam��ená hodnota
P�í�ina / �ešení

Možné p�í�iny jsou uvedeny níže. Zkontrolujte pacienta pohmatem a opakujte m��ení.
• Pohyb t�la (zimnice nebo jiný t�es)
• Arytmie
• Hluk v manžet�

- Pacienta se dotkla n�která z osob v jeho blízkosti.
- Byla práv� provád�na masáž srdce.

Nam��ená hodnota je pochybná
P�í�ina �ešení

Manžeta se rychle vyfoukne. Zkontrolujte, zda není p�ipojení manžety uvoln�né.

Prove
te sou�asn� m��ení stetoskopem.
P�iložte stetoskop a poslouchejte a zárove	 pozorujte tlak zobrazený na tlakom�ru.

Krevní tlak se m�že v d�sledku fyziologických ú�ink� zna�n� lišit.
Možné p�í�iny jsou uvedeny níže.
• Emocionální vzrušení nebo neklid

- Bolest zp�sobená nasazením manžety
- „Syndrom bílého plášt�“ – zvýšený krevní tlak pacienta v klinickém prost�edí

• Velikost manžety nebo zp�sob jejího nasazení jsou nesprávné.
• Místo nasazení manžety na nadloktí není ve stejné výšce jako srdce.
• Pacient�v krevní tlak není stabilní v d�sledku zm�n dýchací soustavy, pulsus alternans nebo z jiného d�vodu.

Byla použita manžeta nesprávné velikosti. Zm��te obvod pacientovy paže a zajist�te, aby byla 
použita manžeta správné velikosti.

Manžeta je nasazena na tlustý od�v.
Zajist�te, aby manžeta byla nasazena na obnaženou 
paži nebo na velmi tenký od�v.

Pacient není správn� posazen.
Ujist�te se, zda pacient správn� sedí a chodidla má 
položena na podlaze a zda se manžeta nachází na 
úrovni srdce.

Pacient nedávno jedl, pil nebo se namáhal.

P�ed m��ením se ujist�te, zda pacient v uplynulých 
30 minutách nejedl, nepil nápoje s obsahem kofeinu 
nebo alkoholické nápoje a nevyvíjel náro�nou 
fyzickou aktivitu.

Stetoskop
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Seznam chybových kód�
Výstražná kontrolka bliká, pokud byla aktivována výstraha se st�ední prioritou, a nep�etržit� svítí, pokud 
byla aktivována výstraha s nízkou prioritou.
Chcete-li výstrahu deaktivovat, stiskn�te libovolné tla�ítko.
� Pokud je sou�asn� aktivována výstraha s nízkou prioritou a výstraha se st�ední prioritou, zobrazí se 

výstraha se st�ední prioritou.
Pokud mají ob� výstrahy stejnou úrove	 priority, zobrazí se chybový kód výstrahy, která byla 
aktivována jako první.
P�i napájení z baterie je však nutné zabránit jejímu vybití, a proto má vždy p�ednost chyba vybité 
baterie (chyba E40).

� P�íklad: E2

SYSTÉM

NIBP

Chybový 
kód

Priorita Popis Položky ke kontrole

E9 St�ední Vnit�ní chyba hardwaru Kontaktujte vašeho prodejce nebo 
spole�nost Celimed s.r.o.

Chybový 
kód

Priorita Popis Položky ke kontrole

E1 Nízká
Hadi�ka manžety není p�ipojena. Spolehliv� p�ipojte hadi�ku manžety.

Z manžety uniká vzduch.
Nahra
te novou manžetou OMRON GS 
bez net�sností.

E2 Nízká

Napušt�ní vzduchem neprob�hlo 
správn�, protože b�hem m��ení došlo 
k pohybu paže nebo t�la.

Zajist�te, aby pacient nepohyboval paží ani 
t�lem, a opakujte m��ení.

Pacient b�hem m��ení pohnul t�lem �i 
paží nebo mluvil.

Zajist�te, aby se pacient nepohyboval ani 
nemluvil, a opakujte m��ení.

Manžeta není správn� upevn�na. Správn� upevn�te manžetu.

Pacient má vyhrnutý rukáv, který 
tla�í na paži.

Svlékn�te p�íslušnou �ást od�vu a znovu 
nasa
te manžetu.

Délka m��ení p�ekro�ila stanovenou dobu.
Stanovená doba: 165 sekund

Délka m��ení p�ekro�ila p�edpokládanou 
dobu, a m��ení proto bylo ukon�eno, aby 
nebyl pacient vystaven nepohodlí. Je 
možné, že se m��ení v d�sledku úniku 
vzduchu z manžety neustále opakuje.
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Další problémy

Likvidace

Popis
Vzhledem k riziku zne�išt�ní životního prost�edí je nutné dodržovat platné národní i místní právní 
p�edpisy upravující likvidaci �i recyklaci tohoto za�ízení a baterií.
V tabulce níže jsou uvedeny hlavní složky jednotlivých díl�. Vzhledem k riziku infekce nerecyklujte 
p�íslušenství použité pacienty (nap�íklad manžety) a zlikvidujte je v souladu s postupy vašeho za�ízení 
a platnými p�edpisy.

Chybový 
kód

Priorita P�í�ina 
ešení

E3 Nízká

P�i napoušt�ní vzduchu v „režimu 
poslechu“ byla manžeta napušt�na 
tlakem 300 mmHg nebo vyšším.

P�i napoušt�ní vzduchu v „režimu poslechu“ 
je po dosažení požadované hodnoty nutné 
pustit tla�ítko.

Dochází k nadm�rnému 
napoušt�ní vzduchu.

Pokud k tomu dojde v pr�b�hu m��ení, 
opakujte m��ení.
Pokud k tomu dojde, když není provád�no 
m��ení, obra�te se na vašeho prodejce nebo 
na spole�nost Celimed s.r.o.

E40 St�ední Baterie je vybitá.
Dobijte baterii nebo ji vym�	te za novou. 
(strana 14)

E41 St�ední Baterie se nenabíjí.
Zkuste baterii znovu nabít. Pokud se nadále 
nenabíjí, vym�	te ji za novou. (strana 14)

E42 St�ední Chyba nap�tí baterie
Vym�	te baterii za novou. Pokud chyba 
p�etrvává, obra�te se na vašeho prodejce 
nebo na spole�nost Celimed s.r.o.

Položka Díly Materiál

Obal
Krabice Lepenka
Výpl	 Lepenka
Sá�ek PE

Hlavní jednotka 
a p�íslušenství

Kryt ABS, PC, SR
Vnit�ní díly Obecné elektronické sou�ásti

Baterie
Vn�jší hadi�ka PVC
Baterie (�lánky) Nikl-metal hydrid
Vnit�ní díly Obecné elektronické sou�ásti
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Technické údaje
Výchozí tovární nastavení
Tovární nastavení a zálohování jsou uvedeny níže.

Zálohování
: Nastavení z�stává zachováno i p�i p�erušení napájení.
: Nastavení se p�i vypnutí vrátí k výchozímu továrnímu nastavení.

Technické údaje: HBP-1300

Hlavní jednotka

Napájení

Nastavení hodnoty tlaku Nastavení Tovární nastavení Zálohování
Hodnota po�áte�ního tlaku 
napoušt�ní vzduchu AUTO, 220, 250, 280 AUTO

Režim poslechu ON (zapnuto), OFF (vypnuto) OFF (vypnuto)

Automatické vypnutí 5 min, 10 min 5 min

M��ené parametry Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP), tepová frekvence

Rozm�ry Hlavní jednotka: 123 x 201 x 99 mm (Š x V x H)
Sí�ový adaptér: 46 x 66 x 37 mm (Š x V x H)
Baterie: 54 x 43,5 x 15,4 mm (Š x V x H)

Hmotnost Hlavní jednotka: cca 0,52 kg (bez p�íslušenství a dopl	k�)
Sí�ový adaptér: cca 0,2 kg
Baterie: cca 0,1 kg

Displej LCD, 7 segment�

T�ída ochrany
T�ída II (sí�ový adaptér)

Za�ízení s vnit�ním napájením (pouze p�i provozu s baterií)

Stupe	 ochrany
Typ BF

Klasifikace MDD T�ída II a

Sí�ový adaptér Rozsah vstupního nap�tí: st�ídavý proud, 100 V až 240 V
Kmito�et: 50/60 Hz
Rozsah výstupního nap�tí: stejnosm�rné nap�tí, 6 V ± 5 %
Jmenovitý výstupní proud: 1,6 A

Dobíjecí baterie Typ: 3,6 V, 1900 mAh
Po�et pracovních cykl� p�i plném nabití: 300
Podmínky m��ení
• Nová baterie, pln� nabitá
• Okolní teplota 23 °C
• Použita manžeta velikosti M
• SYS 120 / DIA 80 / tepová frekvence (PR) 60 (nastavení napoušt�ní 

vzduchu: AUTO)
• Jeden p�timinutový cyklus zahrnující m��ení pomocí manžety + �ekání
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Podmínky prost�edí

Neinvazivní m��ení krevního tlaku (NIBP)

* Srovnání s poslechovou metodou bylo provedeno vyškoleným pracovníkem.
Hodnota DIA stanovená poslechovou metodou je „K5“.

Poznámka: Technické údaje mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní.

Tento m��i� krevního tlaku spl	uje požadavky Sm�rnice Rady 93/42/EHS (Sm�rnice pro zdravotnické 
prost�edky). Dále spl	uje evropskou normu EN 1060, neinvazivní krevní tlakom�ry, �ást 1: Všeobecné 
požadavky a �ást 3: Dopl	kové požadavky na elektromechanické systémy k m��ení krevního tlaku.

Provozní teplota a vlhkost Rozsah teplot: 10 až 40 °C
Rozsah vlhkosti: 30 až 85 % rH (nekondenzovaná)
Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa

Uskladn�ní a p�eprava Rozsah teplot: -20 až 60 °C
Rozsah vlhkosti: 10 až 95 % rH (nekondenzovaná)
Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa

Technologie m��ení Oscilometrická

Metoda m��ení Metoda dynamického lineárního vypoušt�ní vzduchu

Zobrazovaný rozsah tlaku 0 až 300 mmHg

P�esnost zobrazovaného tlaku do ±3 mmHg

Rozsah m��ení NIBP SYS: 60 až 250 mmHg
DIA: 40 až 200 mmHg
Tepová frekvence 40 až 200 /min

P�esnost m��ení NIBP* Maximální st�ední chyba do ±5 mmHg
Maximální sm�rodatná odchylka do 8 mmHg

P�esnost tepové frekvence do ±5 % nam��ené hodnoty

Referen�ní norma: EN1060-1:1995+A2:2009
EN1060-3:1997+A2:2009
ISO81060-1:2007
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D�ležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
S nar�stajícím po�tem elektronických za�ízení, jako jsou osobní po�íta�e a mobilní telefony, mohou 
být používané léka�ské p�ístroje citlivé na elektromagnetickou interferenci s jinými za�ízeními. 
Elektromagnetická interference m�že vést k nesprávné funkci léka�ského p�ístroje a vyvolat 
potenciáln� nebezpe�nou situaci.
Léka�ské p�ístroje by rovn�ž nem�ly interferovat s ostatními za�ízeními.

Za ú�elem úpravy požadavk� na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu) s cílem zabránit 
nebezpe�ným situacím vzniklým v souvislosti s produktem byla zavedena norma EN60601-1-2:2007. 
Tato norma definuje stupe	 odolnosti v��i elektromagnetickým interferencím a rovn�ž nejvyšší 
p�ípustnou úrove	 elektromagnetických emisí léka�ských p�ístroj�.

Tento léka�ský p�ístroj vyrobený spole�ností OMRON HEALTHCARE je v souladu s touto normou 
EN60601-1-2:2007 s ohledem na odolnost i emise.
P�esto je však zapot�ebí dodržovat zvláštní opat�ení:
• V blízkosti léka�ského p�ístroje nepoužívejte mobilní telefony ani jiná za�ízení, která generují silné 

elektrické nebo elektromagnetické pole. M�že tak dojít k nesprávné funkci p�ístroje a ke vzniku 
potenciáln� nebezpe�né situace. Doporu�ujeme dodržovat minimální vzdálenost 7 m. Je-li 
vzdálenost menší, ov��te správnou funkci p�ístroje. 

V tomto návodu je k dispozici další dokumentace v souladu s normou EN60601-1-2:2007, viz kapitola 
Prohlášení výrobce.

Správná likvidace tohoto produktu 
(Odpadní elektrická a elektronická za�ízení)
Toto ozna�ení provedené na produktu nebo v p�íslušném návodu zna�í, že produkt na 
konci své technické životnosti se nesmí likvidovat spole�n� s ostatním domovním 
odpadem. Abyste zabránili p�ípadným škodám na životním prost�edí nebo lidském 
zdraví zp�sobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, odd�lte tento produkt od 
ostatních typ� odpadu a zodpov�dn� jej recyklujte – p�isp�jete tak k trvalému 
op�tovnému použití zdroj� materiálu.

Podrobnosti o tom, kde a jak se dá toto za�ízení bezpe�n� recyklovat s ohledem na životní prost�edí, 
mohou domácí uživatelé získat bu
 u prodejce, u kterého si tento produkt po�ídili, nebo mohou 
kontaktovat místní obecní ú�ad.

Komer�ní uživatelé nech� kontaktují svého dodavatele a prov��í okolnosti a podmínky uvedené 
v kupní smlouv�. Tento produkt se nesmí za�adit mezi ostatní technický odpad ur�ený k likvidaci.

Produkt neobsahuje žádné nebezpe�né látky.

Baterie likvidujte podle platných místních p�edpis�.
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Prohlášení výrobce
P�ístroj HBP-1300 je ur�en pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prost�edí. 
Je nutné, aby zákazník �i uživatel p�ístroje HBP-1300 zajistil jeho používání v takovém prost�edí.
Elektromagnetické emise: 
(IEC60601-1-2)

Elektromagnetická odolnost: 
(IEC60601-1-2)

Zkouška emisí Shoda Elektromagnetické prost�edí 

RF emise
CISPR 11

Skupina 1 P�ístroj HBP-1300 využívá radiofrekven�ní energii pouze 
pro své vnit�ní funkce. Jeho RF emise jsou proto 
mimo�ádn� nízké a je nepravd�podobné, že by mohly 
zp�sobovat jakékoli rušení blízkých elektronických za�ízení.

RF emise
CISPR 11

T�ída B P�ístroj HBP-1300 je vhodný k použití ve všech za�ízeních, 
v�etn� domácností a za�ízení p�ímo napojených na ve�ejnou 
sí� nízkého nap�tí, která napájí budovy užívané k bydlení.Emise harmonického proudu

IEC 61000-3-2
T�ída A

Kolísání nap�tí / kmitající emise
IEC 61000-3-3

Vyhovuje

Zkouška 
odolnosti

Zkušební úrove	 
IEC60601-1-2

Úrove	 shody Elektromagnetické prost�edí – pokyny

Elektrostatický výboj 
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV, kontakt
±8 kV, vzduch

±6 kV, kontakt
±8 kV, vzduch

Podlaha by m�la být d�ev�ná, 
betonová nebo z keramické dlažby. 
Jsou-li podlahy pokryty syntetickým 
materiálem, relativní vlhkost by m�la 
dosahovat nejmén� 30 %.

Rychlé elektrické 
p�echodné jevy / 
skupiny impulz�
IEC 61000-4-4

±2 kV pro 
napájecí sít�
±1 kV pro p�ívodní/
výstupní sít�

±2 kV pro 
napájecí sít�
±1 kV pro p�ívodní/
výstupní sít�

Kvalita sí�ového napájení by m�la být 
na úrovni typického komer�ního nebo 
nemocni�ního prost�edí.

Rázový impulz
IEC 61000-4-5

±1 kV
diferen�ní režim
±2 kV 
b�žný režim

±1 kV
diferen�ní režim
±2 kV
b�žný režim

Kvalita sí�ového napájení by m�la být 
na úrovni typického komer�ního nebo 
nemocni�ního prost�edí.

Poklesy nap�tí, krátká 
p�erušení a kolísání 
nap�tí na p�ívodních 
napájecích sítích
IEC 61000-4-11

< 5 % UT
po dobu 0,5 cyklu

< 5 % UT
po dobu 0,5 cyklu

Kvalita sí�ového napájení by m�la být 
na úrovni typického komer�ního nebo 
nemocni�ního prost�edí. Požaduje-li 
uživatel, aby p�ístroj HBP-1300 
nep�etržit� pracoval i p�i p�erušení 
sí�ového napájení, doporu�uje se 
napájet p�ístroj HBP-1300 ze zdroje 
nep�etržitého napájení nebo baterie.

40 % UT
po dobu 5 cykl�

40 % UT
po dobu 5 cykl�

70 % UT
po dobu 25 cykl�

70 % UT
po dobu 25 cykl�

< 5 % UT
po dobu 5 sekund

< 5 % UT
po dobu 5 sekund

Magnetické pole sí�ové-
ho kmito�tu (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetická pole sí�ového kmito�tu by 
m�la být na úrovních charakteristických 
pro typické umíst�ní v typickém komer�-
ním nebo nemocni�ním prost�edí.

Poznámka: UT je st�ídavé nap�tí sít� p�ed použitím zkušební úrovn�.
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Zkouška 
odolnosti

Zkušební 
úrove	 

IEC60601-1-2
Úrove	 shody Elektromagnetické prost�edí – pokyny

Vedené RF
IEC 61000-4-6

Vyza�ované RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz až 
80 MHz
80 % AM (2 Hz)

3 V/m
80 MHz až 
2,5 GHz
80 % AM (2 Hz)

3 Vrms

3 V/m

P�enosná a mobilní radiofrekven�ní komunika�ní 
za�ízení by se nem�la používat v menší 
vzdálenosti od jakékoli �ásti p�ístroje HBP-1300, 
v�etn� kabel�, než je doporu�ená vzdálenost 
vypo�ítaná z rovnice platné pro frekvenci vysíla�e.

Doporu�ená vzdálenost

d = 1,2 150 kHz až 80 MHz
d = 1,2 80 MHz až 800 MHz
d = 2,3 800 MHz až 2,5 GHz

kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon 
vysíla�e ve wattech (W) podle údaj� výrobce 
vysíla�e a d je doporu�ená vzdálenost 
v metrech (m).

Intenzita pole pevných radiofrekven�ních vysí-
la�� zjišt�ná elektromagnetickým pr�zkumem 
lokalitya by m�la být nižší než povolená úrove	 
v každém z frekven�ních rozsah�b.

K rušení m�že docházet v blízkosti za�ízení 
ozna�ených následujícím symbolem:

Poznámka 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekven�ní rozsah.
Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Ší�ení elektromagnetických vln je 

ovlivn�no jejich pohlcováním budovami, p�edm�ty a lidmi a jejich odrážením od budov, 
p�edm�t� a lidí.

a Intenzitu pole pevných vysíla��, nap�íklad základnových stanic radiových (mobilních/
bezdrátových) telefon� a pozemních mobilních radiostanic, amatérských vysíla�ek, 
rozhlasového vysílání na AM a FM frekvencích a televizního vysílání, nelze teoreticky p�edem 
p�esn� stanovit. Pro posouzení elektromagnetického prost�edí z d�vodu p�ítomnosti pevných 
radiofrekven�ních vysíla�� je nutné zvážit provedení elektromagnetického pr�zkumu lokality. 
P�esahuje-li nam��ená intenzita pole v lokalit�, kde je za�ízení používáno, p�íslušnou výše 
uvedenou povolenou radiofrekven�ní úrove	, je nutné ov��it, zda p�ístroj HBP-1300 p�i provozu 
pracuje b�žným zp�sobem. Nepracuje-li p�ístroj normáln�, pravd�podobn� bude nutné provést 
ur�itá opat�ení, nap�. zm�nit orientaci �i umíst�ní p�ístroje HBP-1300.

b Ve frekven�ním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by m�la být intenzita pole nižší než 3 V/m.

P
P
P
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Doporu�ené vzdálenosti:

Doporu�ené vzdálenosti mezi p�enosnými a mobilními radiofrekven�ními komunika�ními za�ízeními 
a p�ístrojem HBP-1300

P�ístroj HBP-1300 je ur�en k použití v elektromagnetickém prost�edí, v n�mž je vyza�ované radiofrekven�ní 
rušení regulováno. Zákazník nebo uživatel p�ístroje HBP-1300 m�že pomoci p�edcházet 
elektromagnetickému rušení tím, že bude v souladu s níže uvedeným doporu�ením dodržovat minimální 
vzdálenost mezi p�enosnými a mobilními radiofrekven�ními komunika�ními za�ízeními (vysíla�i) 
a p�ístrojem HBP-1300, a to podle maximálního výstupního výkonu komunika�ního za�ízení.

Jmenovitý maximální 
výstupní výkon 
vysíla�e (W)

Vzdálenost v závislosti na frekvenci vysíla�e
m

150 kHz až 80 MHz

d = 1,2 

80 MHz až 800 MHz

d = 1,2 

800 MHz až 2,5 GHz

d = 2,3 

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

U vysíla�� se jmenovitým maximálním výstupním výkonem, jenž není uveden výše, je možno 
doporu�enou vzdálenost d v metrech (m) stanovit pomocí rovnice platné pro frekvenci daného vysíla�e, 
kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysíla�e ve wattech (W) podle údaj� výrobce vysíla�e.

Poznámka 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost pro vyšší frekven�ní rozsah.
Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Ší�ení elektromagnetických vln je 

ovlivn�no jejich pohlcováním budovami, p�edm�ty a lidmi a jejich odrážením od budov, 
p�edm�t� a lidí.

P P P
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