
Přenosný, bezdrátový, jednokanálový monitor EKG

Model HCG-801

• Návod k obsluze CZ

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přenosný monitor EKG 
OMRON.
Před použitím přístroje si důkladně pročtěte návod k obsluze a řiďte 
se uvedenými informacemi.
Při používání přístroje mějte tento návod k použití vždy po ruce.

Společnost OMRON nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění 
osob nebo poškození způsobené používáním tohoto produktu.
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Úvod

OMRON HCG-801 je snadno použitelný elektrokardiografický monitor, který může 
zaznamenávat a ukládat měření elektrokardiogramu (EKG) vašeho srdečního rytmu. Každé 
měření EKG zaznamenává přibližně 30 sekund měření a toto EKG může lékaři pomoci při 
monitorování vašeho zdravotního stavu. Na displeji se rovněž zobrazují pokyny, které vás 
navedou jak správně provést měření a získat přesné výsledky.

Monitor se dodává s paměťovou SD kartou, na kterou se může uložit až 300 měření 
zahrnujících data EKG spolu s datem a časem měření. Uložení dat EKG na paměťovou SD 
kartu nebo do paměti jednotky vám nebo vašemu lékaři umožní jejich pozdější zobrazení.

Použití
Zdravotní účel Přístroj se používá k záznamu 

elektrokardiografické křivky, když pacient 
pociťuje příznaky arytmie.

Kým má být používán Určeno k provedení měření samotným 
pacientem.

Pro kterou skupinu pacientů je určen Není určen k použití u dětí s hmotností 
menší než 10 kilogramů.

Prostředí Přístroj může být použit kdykoli, vyjma 
případů uvedených v části Varování 
a upozornění v Návodu k použití.

Měřené parametry Elektrokardiogram (EKG)
Bezpečnostní opatření při použití Varování a upozornění popsaná v Návodu 

k použití je nutno dodržovat.

Důležité upozornění: Mějte na paměti, že i když měření z monitoru EKG jsou 
užitečným ukazatelem pro vašeho lékaře, nemohou odhalit 
všechny změny stavu vašeho srdce. Pokud si povšimnete 
jakékoli změny vašeho zdravotního stavu, bez ohledu na 
výsledky měření, se vždy poraďte s vaším lékařem. 
Obraťte se na lékaře, i když je jako výsledek měření 
zobrazena „Stable waveform.“ (stabilní křivka), máte-li 
diagnostikováno onemocnění srdce. 

* Obrázky v tomto návodu se mohou mírně lišit od vzhledu skutečného přístroje.
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Poznámky o bezpečnosti

Tento monitor je navržen pro monitorování křivky EKG. Nikdy přístroj 
nepoužívejte ke sledování životních funkcí a akutních událostí.
- Určování vlastní diagnózy a samoléčení na základě naměřených výsledků 

je nebezpečné. Dodržujte pokyny lékaře.
Výsledky měření slouží pouze pro účely monitorování a nikdy nesmí být použity 
jako základ pro zahájení nebo úpravu léčby bez nezávislého potvrzení lékařským 
vyšetřením.
- Hodnoty zobrazené na monitoru jsou dané hodnoty v době měření.
Zdravotní stav se může náhle změnit. Pokud si povšimnete jakékoli změny svého 
stavu, obraťte se na lékaře bez ohledu na výsledky měření.
- Tento přístroj neobsahuje funkci, která by detekovala stimulační impulzy.
U osob s kardiostimulátorem stimulační impulzy mohou, ale nemusí být 
zaznamenány.

Upozornění!
• Přístroj nepoužívejte na jednotkách intenzivní péče ani na operačních sálech. 
• Pokud tento přístroj používáte v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, 

používejte jej pod dohledem lékaře.
Tento přístroj může ovlivnit funkci jiných lékařských zařízení, a naopak.

• Přístroj nepoužívejte s defibrilátorem.
• Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetik, léků nebo stlačeného kyslíku 

(jako např. hyperbarická komora, ultrafialový sterilizátor nebo kyslíkový stan).
• Určování vlastní diagnózy a samoléčení na základě naměřených výsledků je 

nebezpečné. Dodržujte pokyny lékaře.
- Vlastní diagnóza může vést ke zhoršení vašeho stavu.

• Nepoužívejte u osob s citlivou pokožkou nebo alergiemi.
- Může to mít za následek exantém, podráždění pokožky nebo ekzém.

• Uchovávejte mimo dosah dětí a lidí, kteří nemohou vyjádřit svůj souhlas. 
• Nepoužívejte pro jiné účely než je získání elektrokardiogramu.
• Dávejte pozor, aby monitor nebyl vystaven silným nárazům nebo vibracím, 

nespadl na zem, nebo abyste na něj nešlápli.
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• Nepoužívejte baterie jiného typu než je uvedeno v tomto návodu.
• Neaplikujte přes oblečení a nedotýkejte se elektrod levou rukou.
• Neprovádějte měření, pokud máte na pokožce kapky vody, jako např. pot nebo 

po koupeli.
• Neprovádějte měření v situacích, kdy by monitor byl vystaven silným 

elektromagnetickým polím.

Upozornění!
• Nevystavujte monitor statické elektřině. Vždy odstraňte statickou elektřinu z těla 

před manipulací s monitorem. 
• Neprovádějte měření v jedoucím automobilu. 
• V blízkosti monitoru nepoužívejte mobilní telefony.
• Monitor nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
• Nevkládejte baterie s nesprávně orientovanou polaritou. 
• Nadměrné tělesné ochlupení může blokovat hrudní elektrodu, pravidelně 

odstraňujte ochlupení z místa kontaktu elektrody. Společnost Omron 
nedoporučuje použití kontaktního gelu.

Všeobecné pokyny k údržbě a skladování monitoru
• Zabraňte extrémním teplotám a vlhkosti. Nepoužívejte tento monitor v místech 

s vysokou nebo nízkou teplotou nebo vlhkostí. 
Používejte při teplotě mezi 10 a 40 °C a relativní vlhkosti mezi 30 a 85 %.

• Monitor nesterilizujte v autoklávu nebo parním sterilizátoru (plynný etylénoxid, 
formaldehyd, ozón s vysokou hustotou, atd.).

• Monitor neomývejte vodou. 
• Monitor neskladujte v následujících podmínkách:

- místa s přímým slunečním světlem, 
- místa s vysokou teplotou a vlhkostí, 
- mokrá nebo vlhká místa, kde by se voda mohla dostat do přístroje, 
- prašná místa, 
- v blízkosti ohně nebo otevřeného plamene, 
- místa se silnými vibracemi, 
- místa se silným elektromagnetickým polem. 
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1. Popis přístroje

Hlavní jednotka

A.  tlačítko Napájení/Zrušit
Tímto tlačítkem se přístroj zapíná a vypíná (ruší 
měření)

B. Hrudní elektroda
Tuto elektrodu přiložte při měření na hruď.

C. Displej
Zobrazuje vzorec křivky po měření a zobrazuje 
nabídky a možnosti nastavení. 

D. Tlačítko MENU
Zobrazuje nebo uzavírá nabídku na displeji.

E. Tlačítko 
Přesunuje požadovanou nabídku nebo vzorec křivky 
vlevo nebo nahoru a snižuje číslo ve vybraném poli.

F. Tlačítko 
Přesunuje požadovanou nabídku nebo vzorec křivky 
vpravo nebo dolů a zvyšuje číslo ve vybraném poli.

G. Tlačítko OK
Vybírá zvýrazněnou možnost v nabídce nebo 
data EKG. 
Odstraňuje hlášení o chybách.

H. Kryt baterie
Po otevření tohoto krytu můžete vložit baterie. 

I. Prstové elektrody
Položte pravý ukazováček na tyto elektrody při 
provádění měření.

J. Tlačítko START
Spouští měření.

K. Kryt zásuvky pro paměťovou kartu 
SD
Po otevření tohoto krytu můžete vložit 
paměťovou SD kartu.

B

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Příslušenství

L. Paměťová SD karta M. Úložné pouzdro

L M
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Displej

Na displeji se zobrazují: pokyny ke správnému provedení měření, výsledky měření 
EKG, možnosti nastavení a správa uložených dat na paměťové SD kartě nebo 
v paměti přístroje.

Nabídky

N. GRAPH menu (nabídka GRAF)
Tato nabídka vám umožňuje zobrazit měření 
EKG, uložená na paměťové SD kartě nebo 
v paměti přístroje. (str. 28)

O. SET menu (nabídka NASTAVENÍ)
Tato nabídka vám umožňuje nastavit datum 
a čas a upravit další nastavení. (str. 30)

P. GUIDE (PRŮVODCE)
Tato nabídka zobrazuje pokyny, jak správně 
provést měření.

Q. Back (Zpět)
Touto funkcí se vrátíte na předchozí SET 
menu (nabídka NASTAVENÍ).

R. Close (Zavřít)
Tato funkce uzavírá nabídku.

N
O
P
Q
R

Zobrazení nabídky Zobrazení nastavení (GRAPH menu 
(nabídka NASTAVENÍ))

Hlavní nabídka se zobrazí po 
stisknutí tlačítka MENU. 

Nabídka nastavení se zobrazí po 
výběru SET menu (nabídka 
NASTAVENÍ) a stisknutí tlačítka OK.
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Graf EKG

Zobrazí se na displeji když použijete GRAPH menu (nabídka GRAF) pro výběr dat 
EKG uložených v jednotce.

Poznámka: V průběhu měření se na displeji zobrazuje křivka EKG a indikátor 
časového úseku měření a srdeční frekvenci.
V závislosti na křivce může dojít k situacím, ve kterých zařízení 
nemůže získat a zobrazit srdeční frekvenci v průběhu měření.

S. Kalibrační impuls
Slouží lékaři pro analýzu uložených dat.

T. Plná 30sekundová křivka

U. Indikátor časového úseku

V. Indikátor paměťové SD karty
Zobrazí se, když je paměťová SD karta 
v přístroji.

W. Indikátor stavu baterie

X. Křivka EKG

Y. Srdeční frekvence
(*bpm=pulzů za minutu)

S

V

W

XT

U
Y
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2. Vložení a výměna baterií

1. Posuňte kryt baterie ve směru šipky a odklopte 
konec krytu.

Poznámka: Netlačte na kryt příliš velkou silou.

2. Vložte dvě baterie typu LR03 (AAA), jak je uvedeno. 

Vždy používejte baterie typu LR03 (AAA). 

Poznámka: Ujistěte se, že polarita baterií je 
správná. 

3. Zavřete kryt baterií. 

Sklopte kryt baterií (1) dolů, poté jemně zatlačte kryt 
(ve směru šipky ) zpět na původní místo (2).

1

2
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Životnost a výměna baterií

Pokud se na displeji objeví zpráva „Please insert new batteries.“ (Prosím vložte 
nové baterie), vyměňte obě baterie za nové.

• Před výměnou baterií vždy nejdříve přístroj vypněte.

• Použité baterie likvidujte podle příslušných místních předpisů.

Životnost baterií

• Dvě nové baterie typu LR03 (AAA) vydrží přibližně na 400 měření. (Jsou-li 
měření prováděna jednou denně při pokojové teplotě (22 °C).) 

• Dodané baterie jsou určeny pouze ke kontrole funkčnosti přístroje, mohou mít 
životnost kratší než 400 měření.

• Pokud baterie vyjmete na déle než jednu hodinu, nastavení a uložená data EKG 
v přístroji se mohou vymazat. Pokud dojde k vymazání nastavení data a času, 
ujistěte se, že před opětovným použitím přístroje provedete resetování. Jakákoli 
data EKG, která byla vymazána z jednotky, nemohou být obnovena. 

• Životnost baterie je možno ověřit v pravé horní části displeje. 

Upozornění!
Pokud se vám tekutina z baterií dostane do očí, ihned je vypláchněte velkým 
množstvím čisté vody. Ihned se obraťte na lékaře.

Pozor!
• Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny pro tento přístroj. Nevkládejte 

baterie s nesprávně orientovanou polaritou.
• Baterie nevyhazujte do ohně.
• Pokud tekutina z baterií zasáhne pokožku nebo oděv, ihned se opláchněte 

velkým množstvím čisté vody.
• Vyjměte baterie z jednotky, pokud ji nebudete používat delší dobu (přibližně 

tři měsíce nebo déle).

Zcela nabitá. Z poloviny nabitá. Zbývající energie baterií je nízká. 
Vyměňte baterie za nové.
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• Nepoužívejte společně různé typy baterií.
• Nepoužívejte společně nové a použité baterie.
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3. Nastavení data a času

Před prvním použitím přístroje vždy nastavte datum a čas. 
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou datum a čas správné a v případě potřeby 
je resetujte. Datum a čas jsou důležité indikátory, kdy bylo měření provedeno.

Poznámka: Formát data a času je možné změnit na různé formáty. 
(Viz „8.7 Formát data“ na str. 36)

1. Stisknutím tlačítka  Napájení/Zrušit zapněte 
přístroj.

Pokud používáte přístroj poprvé nebo pokud bylo 
nastavení Date and Time (datum a čas) resetováno, 
zobrazí se na displeji nastavení Date and Time 
(datum a čas) automaticky. Čísla dní budou 
zvýrazněna. 

2. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte den.

Stisknutím tlačítka  zvýšíte dané číslo.

Stisknutím tlačítka  snížíte dané číslo.
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3. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nastavení dne. 

Nastavení dne se uloží a zvýrazní se nastavení 
měsíce.

Displej se přepíná mezi nastaveními den -> měsíc -
> rok -> hodina -> minuta po každém stisknutí 
tlačítka OK. 

Poznámka: Pokud bylo nastavení formátu data 
změněno (viz „8.7 Formát data“ na str. 36), pořadí, ve kterém jsou 
položky zvýrazněny, se může lišit od výše uvedeného příkladu.

4. Stejným způsobem stiskněte tlačítko  nebo 
 pro nastavení měsíce, roku, hodiny a minuty.

Po potvrzení poslední položky v nastavení data 
a času stiskněte tlačítko OK pro dokončení 
nastavení data a času.

Poznámka: Pokud potřebujete znovu nastavit 
datum a čas, viz str. 30 – 32.

5. Stisknutím tlačítka  na dvě sekundy přístroj 
vypnete. 

Ozve se pípnutí a poté se přístroj vypne.

Poznámka: Pokud zapomenete přístroj vypnout, 
vypne se sám automaticky po pěti 
minutách.

Stiskněte na dvě sekundy.
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4. Použití paměťové SD karty

Na paměťovou SD kartu v přístroji se ukládají data EKG, což umožňuje lékaři 
pozdější prohlížení datl. Tato část popisuje způsob vložení a vyjmutí paměťové SD 
karty a způsob formátování karty tak, aby mohla být použita pro ukládání dat EKG.

Poznámky:
• Pokud potřebujete zakoupit novou paměťovou SD kartu, obraťte se na 

Zákaznické servisní oddělení společnosti Omron.
• Na kartu neukládejte jiná data než data EKG z přístroje.

4.1 Vložení a vyjmutí paměťové SD karty

Značka SD ( ) se objeví v pravém horním rohu obrazovky při vložení paměťové 
SD karty a následně se přístroj zapne. 

Vložení paměťové SD karty

1. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnut.

Pozor!
Nikdy nevkládejte paměťovou SD kartu, pokud je přístroj zapnutý.
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2. Otevřete kryt zásuvky paměťové SD karty na 
přístroji a vložte paměťovou SD kartu do zásuvky.

Poznámky:
• Zkontrolujte, zda je karta správně vložena do 

zásuvky jak je zobrazeno. 

• Vložte kartu, dokud nezapadne na místo.

Ochrana proti zápisu (uzamknutí paměťové SD karty)
• Před vložením paměťové SD karty se ujistěte, že přepínač 

pro ochranu proti zápisu není uzamčen. Pokud je přepínač 
pro ochranu proti zápisu uzamčen (dolní poloha), nebudete 
moci uložit nová data EKG na paměťovou SD kartu.

Pozor!
Nepokoušejte se vložit paměťovou SD kartu do přístroje násilím jakýmkoli 
jiným způsobem než je zobrazeno. Může dojít k poškození karty nebo 
přístroje.

Odzadu 
dopředu

Vzhůru 
nohama

Odzadu dopředu 
a vzhůru nohama

HCG801-CS.fm  Page 16  Wednesday, December 14, 2011  11:03 AM



4. Použití paměťové SD karty

17

CZ

3. Zavřete kryt zásuvky na přístroji pro paměťovou SD 
kartu. 
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Vyjmutí paměťové SD karty

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.

Pozor!
Paměťovou SD kartu vyjímejte pouze v případě, že je přístroj vypnutý.

2. Otevřete kryt zásuvky paměťové SD karty 
a stiskněte paměťovou kartu.

Zámek se uvolní a karta se lehce vysune.

3. Vyjměte paměťovou kartu.

4. Zavřete kryt zásuvky pro paměťovou SD kartu. 
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4.2 Formátování paměťové SD karty

Před prvním použitím budete muset naformátovat paměťovou SD kartu. Totéž 
platí za následujících okolností. 

• Pokud používáte paměťovou SD kartu, kterou jste používali v jiných zařízeních.

• Pokud dojde k chybě paměťové karty.

Poznámky:
• Když naformátujete paměťovou SD kartu, veškerá data uložená na kartě budou 

odstraněna. Veškerá data, která si chcete ponechat, si vždy zkopírujte do 
počítače před provedením formátování paměťové SD karty.

• Formátování paměťové SD karty proveďte přímo v přístroji. Neformátujte 
paměťovou SD kartu pomocí počítače.

1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA, stiskněte tlačítko  
pro výběr SET menu (nabídka NASTAVENÍ), poté 
stiskněte tlačítko OK.

2. Stiskněte tlačítko  pro posun v nastaveních 
a vyberte možnost Formatting SD (Formátování 
SD karty).
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3. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se zpráva „All data in SD will be deleted. 
Format SD?“ (Všechna data budou vymazána. 
Naformátovat SD kartu?).

4. Stiskněte tlačítko  pro výběr možnosti YES 
(ANO), poté stiskněte tlačítko OK.

Pokud stisknete tlačítko OK když je zvolena 
možnost NO (NE), paměťová SD karta nebude 
naformátována.

5. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se zpráva s upozorněním, abyste 
nevyjímali paměťovou SD kartu v průběhu 
formátování a paměťová SD karta se naformátuje. 

Formátování může trvat až osm sekund.

Pozor!
Nikdy nevyjímejte paměťovou SD kartu 
v průběhu formátování. 

* Ve výchozím nastavení je 
zvýrazněna možnost NO 
(NE).
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5.  Důležité poznámky o provádění měření

Sprrávné provedení měřemí je důležité pro získání přesných záznamů EKG.
Před prvním měřením si pečlivě přečtěte tyto pokyny a ujistěte se, že budete při 
každém měření dodržovat následující body. 

• Ujistěte se, že se elektrody přímo dotýkají pokožky. 

•  Jsou-li vaše ruce nebo pokožka suché, lehce je otřete navlhčeným ručníkem. 

• Jsou-li elektrody znečistěné otřete nečistoty bavlněným tamponem nebo jemnou 
látkou mírně navlhčenou dezinfekčním alkoholem. 
- Dejte pozor, aby látka na čištění nenasákla příliš mnoho dezinfekčního alkoholu.
- Neotírejte ani neaplikujte dezinfekční alkohol na jiné součásti, než na elektrody.

• V průběhu měření se nehýbejte. 
- Pohyb, včetně mluvení, kašlání nebo kýchání v průběhu měření, může ovlivnit výsledky 

měření.

• Nesprávná poloha prstu nebo paže v průběhu měření může vést k získání 
nepřesných záznamů EKG, proto před začátkem měření zkontrolujte jejich 
polohu. (Viz str. 22 a str. 23.) 

• Po provedení měření elektrody dezinfikujte jemnou látkou nebo bavlněným 
tampónem navlhčeným dezinfekčním alkoholem. Pokud neprovedete dezinfekci 
elektrod, existuje riziko onemocnění kůže.

Poznámka: Pokud máte potíže přiložit monitor kolmo k hrudníku, požádejte 
lékaře o radu. 
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6. Provedení měření

1. Monitor zapněte stisknutím tlačítka .

Na monitoru se zobrazí upozornění, že osobní 
měření není totéž jako lékařská diagnóza a poté se 
zobrazí pokyny. (Pokyny se zobrazí dvakrát.)

Poznámka: Stisknutím tlačítka START můžete 
zahájit měření, i když jsou právě na 
displeji zobrazeny pokyny.

2. Vždy buďte v uvolněné poloze.

Ideální poloha je taková, kdy se pohodlně usadíte s rovnými zády. 

Poznámka: Měření je rovněž možno provést vleže nebo vestoje.

3. Položte prst tak, aby těsně přiléhal přes na obě dvě 
elektrody. 

Poznámky:
• I když jste leváci, použijte k provedení měření 

pravou ruku. 
• Dávejte pozor, abyste nezmáčkli tlačítko START, 

dokud nebudete připraveni provést měření.

Prst přitlačte přesně na 
elektrody.

Nestiskněte tlačítko START 
dřív, než budete připraveni 
provést měření.
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4. Přiložte monitor hrudní elektrodou přímo na pokožu, přibližně 5 cm pod levou 
bradavku.

Poznámky:
• Vždy buďte uvolnění a ujistěte se, že nemáte napětí v hrudi. 
• Přitlačte hrudní elektrodu těsněji k obnaženému hrudníku. Neumisťujte elektrodu 

na oblečení, neboť to může mít za následek nepřesné měření.

Hrudní elektroda

Přibližně 5 cm

Přitlačte blíže k hrudi.

Ženy:
Umístěte monitor EKG na dolní konec hrudní kosti 
a posuňte horizontálně doleva do středu levé strany 
hrudníku. V případě nutnosti lehce zdvihněte prs a umístěte 
hrudní elektrodu pod levý prs. Pokud se hrudní elektroda 
nedotýká podprsenky, není nutné ji odkládat. Pokud si 
nejste jistá, obraťte se na svého lékaře.
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5. Setrvejte ve stejné pozici a stiskněte tlačítko START.

Měření se dokončí přibližně za 30 sekund. Monitor v průběhu měření každou 
sekundu pípne.
V průběhu měření se na displeji zobrazuje křivka EKG a indikátor časového úseku 
měření a srdeční frekvence.
V závislosti na křivce může dojít k situacím, ve kterých zařízení nemůže získat 
a zobrazit srdeční frekvenci v průběhu měření.

Poznámky:
• V průběhu měření bude zařízení reagovat pouze na tlačítko  pro přerušení 

měření.
• Pokud se kontakt elektrod uvolní nebo pokud se změní podmínky v průběhu 

měření, záznam měření nemusí být přesný.

Důležité upozornění: Zůstaňte v klidu a nehýbejte se, dokud měření nebude 
dokončeno. 

Začátek měření Průběh měření

Jednotka pípne každou sekundu.

Přibližně 30 sekund

Měření bude ukončeno 
automaticky a bude 
označeno 4 rychlými 
pípnutími.

Konec měření
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Po dokončení měření se zobrazí výsledek měření. 
(podrobnosti viz str. 27.)
Pokud stisknete tlačítko OK, když je zobrazen 
výsledek měření, zobrazí se seznam uložených dat 
EKG na paměťové SD kartě nebo v přístroji. 

Poznámka: Pokud se ihned po měření zobrazí 
chybová zpráva „Please insert new 
batteries.“ (Prosím vložte nové 
baterie.), data EKG nemusí být 
uložena. Pokud se tak stane, zopakujte 
měření po výměně baterií.

6. Stisknutím tlačítka  na dvě sekundy přístroj vypnete.

Ozve se pípnutí a přístroj se vypne.

Poznámka: Pokud přístroj zapomenete vypnout, vypne se automaticky po pěti 
minutách. 

Příklad zpráva s výsledkem
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Běžné důvody nepřesných výsledků měření

Následující situace mohou mít za následek nepřesné nebo chybné výsledky 
měření.

• Ukazováček není těsně přiložen na 
elektrodu.

• Přístroj není držen ve správné 
poloze.

• Přístroj je držen v levé ruce. 
Při provádění měření vždy držte 
přístroj pravou rukou.

• Přístroj je přiložen zadní 
stranou proti hrudi.

• Hrudní elektroda je proti prstu 
a prstová elektroda proti hrudi. 

• Přístroj je přiložen přes 
oblečení. 
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Výsledek měření
Přístroj obsahuje 13 zpráv týkajících se výsledku měření. 
Písmeno abecedy označuje každou z 13 možných zpráv. Toto písmeno je zobrazeno 
spolu s časem a datem měření, když je zobrazena GRAPH menu (nabídka GRAF).
Důležité upozornění: Neprovádějte interpretaci výsledků měření sami, obraťte 

se na lékaře.

Doporučení pro výsledek měření
Kromě výše uvedených zpráv bude zařízení zobrazovat srdeční frekvenci v tepech za minutu.
Nakonec, zařízení zobrazí jednu z následujících zpráv:
Store data? Yes/No (Uložit data? Ano/Ne)
Tato zpráva bude zobrazena, když přístroj nenajde žádné nebo jen lehké odchylky od 
normálu. Tato data je možné uložit volbou Yes (Ano) a stisknutím tlačítka OK.
Data is stored. (Data jsou uložena.)
Tato zpráva bude zobrazena, když přístroj najde mírné odchylky od normálu. 
Přístroj automaticky uloží data pro budoucí lékařskou analýzu.
Data is stored. Please show your Dr. (Data jsou uložena. Ukažte je svému lékaři.)
Tato zpráva bude zobrazena, když přístroj najde výrazné odchylky od normálu. 
Přístroj automaticky uloží data pro budoucí lékařskou analýzu.

a Stable waveform. (Stabilní křivka.)

b Fast heart rate. (Rychlá srdeční frekvence.)

c Fast and irregular heart rate. (Rychlá a nepravidelná srdeční frekvence.)

d Fast heart rate and deviating waveform. (Rychlá srdeční frekvence a atypická křivka.)

e Fast and irregular heart rate, deviating waveform. (Rychlá a nepravidelná srdeční frekvence, 
atypická křivka.)

f Slow heart rate. (Pomalá srdeční frekvence.)

g Slow and irregular heart rate. (Pomalá a nepravidelná srdeční frekvence.)

h Slow heart rate and deviating waveform. (Pomalá srdeční frekvence a atypická křivka.)

i Slow and irregular heart rate, deviating waveform. (Pomalá a nepravidelná srdeční frekvence, 
atypická křivka.)

j Irregular heart rate. (Nepravidelná srdeční frekvence.)
k Irregular heart rate and deviating waveform. (Nepravidelná srdeční frekvence a atypická křivka.)

l Deviating waveform. (Atypická křivka. )

m Analysis impossible. Please measure again. (Analýza není možná. Prosím, proveďte měření 
znovu.)
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7. Zobrazení dat EKG

GRAPH menu (Nabídka GRAF) se používá k zobrazení seznamu dat EKG 
uložených na paměťové SD kartě nebo v paměti jednotky. 

1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA, když je přístroj zapnut, zvýrazní se GRAPH menu 
(nabídka GRAF). Pokud poté stisknete tlačítko OK, zobrazí se seznam dat EKG.

2. Vyberte data EKG, která chcete zobrazit ze seznamu GRAPH menu (nabídka 
GRAF), poté stiskněte tlačítko OK pro zobrazení podrobného náhledu na křivku.

Všechna uložená data EKG jsou zobrazena podle data, času a znaku, který 
představuje výsledek měření, viz str. 27 pro přehled znaků a výsledek měření.
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Stiskněte tlačítko  pro posun v seznamu dolů a tlačítko  pro posun 
nahoru. 
Nejnovější výsledek měření je zobrazen v horní části seznamu a je automaticky 
zvýrazněn. Všechny ostatní výsledky měření jsou uvedeny v chronologickém 
pořadí v seznamu níže.
Když je paměťová SD karta v zásuvce přístroje, zobrazí se seznam dat EKG 
uložených na kartě.
Pokud v zásuvce není paměťová SD karta, zobrazí se data EKG uložená v paměti 
přístroje.

3. Pokud stisknete tlačítko , můžete se 
přesunout přes křivku EKG. 

Stisknutím tlačítka  se vrátíte k zobrazení 
předchozí křivky.
Jsou zobrazeny dvě křivky (nižší, menší křivka je 
náhledem na celé 30sekundové měření).
V dolní části displeje je indikátor časového úseku 
měření. Aktuální srdeční frekvence je zobrazena 
v dolním pravém rohu displeje. 
Stínovaná plocha v indikátoru časového úseku měření označuje část křivky EKG, 
která je zobrazena.

4. Opětovným stisknutím tlačítka OK zobrazíte 
komentáře měření a srdeční frekvenci.

Poznámka: Můžete určit, zda bude zpráva 
s výsledkem zobrazena či nikoli. 
(podrobnosti viz Viz str. 37.)

5. Dalším stisknutím tlačítka OK se vrátíte do 
seznamu GRAPH menu (nabídka GRAF). 
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8. Úprava nastavení

SET menu (nabídka NASTAVENÍ) můžete použít pro úpravu různých nastavení.
Stisknutím tlačítka START můžete zahájit měření, i když je právě zobrazena SET 
menu (nabídka NASTAVENÍ).

8.1 Základní obsluha

Následující postup popisuje způsob výběru a úpravy nastavení. Na následujících 
stránkách naleznete podrobnosti o dostupných možnostech pro každé nastavení.

1. Pokud je přístroj zapnutý a stisknete tlačítko MENU 
(NABÍDKA), zobrazí se na displeji hlavní nabídka.

2. Stisknutím tlačítka  vyberte SET menu (nabídka 
NASTAVENÍ). 

3. Stiskněte tlačítko OK.

Nejdříve se zvýrazní nastavení Date and Time (datum a 
čas).

* Nejdříve se zvýrazní 
GRAPH menu 
(nabídka GRAF).
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4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete požadované nastavení, poté 
stiskněte tlačítko OK pro zobrazení možností pro toto nastavení.

5. Upravte nastavení, poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení změn.

SET menu (nabídka NASTAVENÍ) je možné použít pro úpravu následujících 
nastavení nebo správu dat EKG uložených na paměťové SD kartě nebo v přístroji:
Date and Time (Datum a čas), Volume (Hlasitost), Brightness (Jas), Contrast 
(Kontrast), Language (Jazyk), Date Format (Formát data), Message (Zpráva), 
Overwrite (Přepsat), Erase all data (Vymazat všechna data), Data copy to SD 
(Kopírovat data na SD kartu), Formatting SD (Formátování SD karty).

Poznámky:
Viz „9. Správa dat EKG“ na str. 39 pro podrobnosti o Erase all data (Vymazat 
všechna data) a Data copy to SD (Kopírovat data na SD kartu).
Viz „4. Použití paměťové SD karty“ na str. 15 pro podrobnosti o Formatting SD 
(Formátování SD karty).
• Pro návrat na hlavní nabídku z SET menu (nabídka NASTAVENÍ) stiskněte 

tlačítko NABÍDKA. Návrat na předchozí zobrazení uskutečníte tak, že zvýrazníte 
možnost Back (Zpět) a poté stiskněte tlačítko OK nebo NABÍDKA. 

• Pokud stisknete tlačítko NABÍDKA bez předchozího stisknutí tlačítka OK, 
nebudou po provedení změn nastavení tyto změny implementovány. 
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8.2 Datum a čas

Tuto položku vyberte v případě, že z nějakého důvodu potřebujete resetovat 
datum a čas. Podrobnosti o nastavení data a času, viz viz str. 13.

Poznámka: Při prvním vložení baterií budete vyzváni k nastavení data a času.

8.3 Hlasitost

Stisknutím tlačítka  nebo  upravte hlasitost.

Při přesunu značky  doprava se hlasitost zvyšuje.

Zvuk je ztišený (vypnutý), když je značka  zcela vlevo.

Aktuální úroveň hlasitosti je 
zobrazena v dolní části obrazovky.

Značka  označuje 
úroveň hlasitosti. 
* Výchozí nastavení je maximální 

úroveň hlasitosti.
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8.4 Jas

Stisknutím tlačítka  nebo  upravte jas. 

Jas je možné nastavit na jednu z devíti úrovní.

Při přesunu značky  doprava se jas zvyšuje. 

Aktuální úroveň jasu je zobrazena 
v dolní části obrazovky.

Značka  označuje úroveň 
jasu. 
* Výchozí nastavení je maximální 

úroveň jasu.
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8.5 Kontrast

Stisknutím tlačítka  nebo  upravte kontrast. 

Kontrast je možné nastavit na jednu z devíti úrovní. 

Při přesunu značky  doprava se kontrast zvyšuje. 

Aktuální úroveň kontrastu je 
zobrazena v dolní části obrazovky.

Značka  označuje úroveň 
kontrastu.

* Výchozí nastavení je střední 
úroveň kontrastu.
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8.6 Jazyk

Toto nastavení udává jazyk, který bude použit pro zobrazení na displeji. 

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný jazyk, poté stiskněte 
tlačítko OK pro potvrzení výběru.

Aktuálně vybraný jazyk je zobrazen 
v dolní části obrazovky. 

* Výchozí jazyk je English 
(Angličtina).
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8.7 Formát data

Můžete vybrat jeden ze čtyř formátů, DD/MM/RR HH:MM (24hodinový formát), DD/
MM/RR HH:MM (AM/PM), MM-DD-RR HH:MM (AM/PM) nebo RR/MM/DD HH/MM 
(AM/PM).

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný formát, poté stiskněte 
tlačítko OK pro vašeho výběru.

Datum se zobrazuje v dolní části 
obrazovky pomocí aktuálně vybraného 
formátu.
DD = den, MM = měsíc, RR = rok, 
HH = hodina, MM = minuta 

* Výchozí formát data je
 DD/MM/RR HH:MM (24hodinový 
formát).

HCG801-CS.fm  Page 36  Wednesday, December 14, 2011  11:03 AM



8. Úprava nastavení

37

CZ

8.8 Hlášení

Toto nastavení udává, zda se má zobrazit nebo skrýt hlášení, která se zobrazuje 
po dokončení měření. 

1. Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte možnost Display (Zobrazit) 
nebo Hide (Skrýt), poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení vašeho výběru.

Poznámka: I když je vybrána možnost Hide (Skrýt), hlášení s výsledky budou 
přesto uloženy do paměti přístroje.

Aktuální nastavení se zobrazuje v dolní 
části obrazovky. * Výchozí nastavení je Display 

(Zobrazit).
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8.9 Přepsat 

Přístroj přepíše nejstarší uložené měření, když je paměťová SD karta nebo paměť 
přístroje plná. Zobrazí se zpráva s varováním, že se toto stane a můžete vybrat 
skrytí nebo zobrazení této zprávy. (Výchozí nastavení je zprávu skrýt.)

1. Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte možnost Display (Zobrazit) 
nebo Hide (Skrýt), poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení vašeho výběru.

Pozor!
Když je vybrána možnost Hide (Skrýt), v případě, že je paměťová SD karta nebo 
paměť přístroje plná, jednotka přepíše (vymaže a nahradí) nejstarší data měření 
výsledky nového měření bez zobrazení zprávy.

O hlášení Přepsat

Pokud vyberete možnost Display (Zobrazit), zobrazí se na 
displeji před provedením měření dotaz, zda chcete přepsat 
existující data pomocí nových dat měření.
Vyberte možnost Yes (Ano) pro přepsání nejstarších dat 
výsledky nového měření.
Pokud vyberete možnost No (Ne), měření se zruší.

Aktuální nastavení se zobrazuje v dolní 
části displeje.

HCG801-CS.fm  Page 38  Wednesday, December 14, 2011  11:03 AM



39

CZ

9.  Správa dat EKG

9.1 Vymazání dat EKG

Vymazání všech dat EKG

Pro vymazání všech dat EKG uložených na paměťové SD kartě nebo v paměti 
přístroje můžete použít SET menu (nabídka NASTAVENÍ). 

Poznámka: Je-li paměťová SD karta vložena do přístroje, veškerá data na kartě 
budou odstraněna.

1. Stiskněte tlačítko  pro posun v nastaveních a vyberte 
možnost Erase all data (Vymazat všechna data).

2. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se zpráva „Erase all data in SD memory?“ 
(Vymazat všechna data v paměti karty SD?). 

Poznámka: Pokud paměťová SD karta není vložena 
a měření se ukládají do paměti přístroje, 
zobrazí se zpráva „Erase all data in the 
device?“ (Vymazat všechna data 
v zařízení?).

* Ve výchozím 
nastavení je 
zvýrazněna možnost 
NO (NE).
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3. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost YES (ANO), 
poté stiskněte tlačítko OK. 

Zobrazí se počet sad dat, které se mají vymazat.

4. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost YES (ANO), 
poté stiskněte tlačítko OK.

Všechna data EKG se odstraní a zobrazí se nabídka od kroku 1. 

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko Ok po výběru možnosti NO (NE), objeví se 
nabídka od kroku 1. 

Vymazání vybraných dat EKG

Pokud chcete vymazat vybranou sadu dat EKG, použijte GRAPH menu (nabídka 
GRAF). 
Pro podrobnosti o zobrazení GRAPH menu (nabídka GRAF), postupujte podle 
kroku 1 v “7. Zobrazení dat EKG“ na str. 28. 

1. Stisknutím tlačítka  zvýrazněte data, která chcete vymazat. 

2. Stiskněte tlačítko NABÍDKA.

Zobrazí se nabídka.

3. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Erase data 
(Vymazat data). 
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4. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se potvrzovací zpráva „Erase selected data?” 
(Vymazat vybraná data?).

5. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost YES (ANO), 
poté stiskněte tlačítko OK. 

Data EKG se odstraní a zobrazí se nabídka od kroku 1. 

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko OK po výběru 
možnosti NO (NE), objeví se nabídka od 
kroku 1. 

Důležité upozornění: Nikdy nevyjímejte paměťovou SD kartu v průběhu 
vymazávání dat.

* Ve výchozím 
nastavení je 
zvýrazněna možnost 
NO (NE).
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9.2 Kopírování dat na paměťovou SD kartu

Můžete zkopírovat data EKG z vnitřní paměti jednotky na paměťovou SD kartu. To 
vám umožňuje zkopírovat data na paměťovou SD kartu, pokud byla měření 
provedena v době, kdy paměťová SD karta nebyla vložena.

Poznámka: Vnitřní paměť přístroje může uložit pouze maximálně pět výsledků 
měření.

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Data copy to 
SD (Kopírovat data na SD kartu).

2. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se potvrzovací zpráva „Copy data into SD?“ 
(Zkopírovat data na SD kartu?).

3. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost YES (ANO).

Poznámky:
• Je-li paměťová SD karta plná, může se zobrazit zpráva 

„Overwrite data“ (Přepsat data). Podrobnosti viz Viz str. 
38.

• Data EKG uložená na paměťové SD kartě mohou být elektrickou elektřinou nebo 
z jiných příčin poškozena. Pro další zabezpečení zkopírujte data do PC nebo do 
jiného zařízení.

* Ve výchozím 
nastavení je 
zvýrazněna možnost 
NO (NE).
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4. Stiskněte tlačítko OK.

Data EKG se zkopírují na paměťovou SD kartu.

Pozor!
Nikdy nevyjímejte paměťovou SD kartu, pokud 
obsahuje kopírovaná data. Je-li paměťová SD karta 
vyjmuta v průběhu kopírování dat, data mohou být 
ztracena nebo poškozena.

Poznámky:
• Na displeji se zobrazí zkopírovaná data a nabídka z kroku 1.
• Pokud stejná data EKG již existují na paměťové SD kartě, data se nezkopírují.
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9.3 Kopírování dat z paměťové SD karty do PC

Kopírování dat z paměťové SD karty do PC

Dodržujte tyto pokyny pro kopírování dat z paměťové SD karty do PC.

1. Ujistěte se, že je PC vybaveno portem pro paměťové SD karty nebo připojte 
komerčně dostupnou čtečku paměťových SD karet k PC.

2. Vytvořte v PC novou složku, do které chcete uložit kopii dat EKG.

3. Vložte paměťovou SD kartu a procházejte data na paměťové SD kartě, jak je 
vysvětleno v návodu k použití PC a/nebo softwaru. Data EKG se nacházejí ve 
složce *:\hcg801\data\ folder (kde * představuje znak výměnného disku).

4. Vyberte všechny soubory a zkopírujte je do složky, kterou jste vytvořili dříve (2).

5. Po dokončení kopírování vyjměte paměťovou SD kartu. 

6. Paměťovou SD kartu je možné nyní naformátovat, jako je popsáno 
v “4.2 Formátování paměťové SD karty“ na str. 19, pokud chcete data vymazat.
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Kopírování dat z PC na paměťovou SD kartu

Dodržujte tyto pokyny pro kopírování dat z PC na paměťovou SD kartu.

1. Ujistěte se, že je PC vybaveno portem pro paměťové SD karty nebo připojte 
komerčně dostupnou čtečku paměťových SD karet k PC.

2. Vložte paměťovou SD kartu do portu SD karet na PC a zkontrolujte, že na 
paměťové SD kartě existuje složka „hcg801“. Pokud tomu tak není, naformátujte 
paměťovou kartu v modelu HCG-801, jak je popsáno v části 4.2 návodu k použití 
HCG-801.

3. Přejděte do složky, do které jste uložili data EKG na PC. Vyberte všechny soubory 
a zkopírujte je na paměťovou SD kartu do složky *:\hcg801\data\ (kde * 
představuje znak výměnného disku)

4. Po dokončení kopírování vložte paměťovou SD kartu do zásuvky monitoru 
HCG-801, jak je popsáno v “4.1 Vložení a vyjmutí paměťové SD karty“ na str. 15.

5. Do této složky na paměťové SD kartě neukládejte více než 300 souborů 
s měřením. Pokud do této složky zkopírujete více než 300 souborů, monitor 
HCG-801 zobrazí po aktivaci chybové hlášení.
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10. Péče a údržba

10.1 Seznam a vysvětlení hlášení

Tato část obsahuje seznam všech zpráv, které se mohou objevit na displeji. Pokud 
si nejste jisti, co zobrazená zpráva znamená, nahlédněte do této části.

Zprávy s hlášením

*1: Počet měření od 0 do 5. Zobrazené číslo představuje množství zkopírovaných dat EKG.
*2: Počet měření od 1 do 300. Zobrazené číslo představuje množství odstraněných dat EKG.

Zpráva Popis Akce

Analysing. (Analyzuji.) Probíhá analýza dat EKG.
Není nutná žádná akce. 
Počkejte, dokud analýza 
neskončí.

Can not measure. (Nelze 
změřit.) 
Please follow the instructions 
for use. (Dodržujte pokyny 
k použití.)

Vzorec křivky EKG není možné 
detekovat.

Zkontrolujte pokyny a zopakujte 
měření.

Measurement was stopped. 
(Měření bylo zastaveno.)
Push START to begin 
measurement again. 
(Stisknutím tlačítka START 
znovu zahájíte měření.)

Měření bylo přerušeno nebo 
zrušeno. 

Stisknutím tlačítka START 
obnovíte měření. 

Copied *1 data into SD. 

(Zkopírováno *1 dat na SD 
kartu.)

Uvedený počet dat EKG byl 
zkopírován na paměťovou SD 
kartu. Není nutná žádná akce. 

Počkejte, dokud zpráva nezmizí.
Erased *2 data. 

(Odstraněno *2 dat.)

Uvedený počet dat EKG byl 
odstraněn.
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Výstražná hlášení

Zpráva Příčina Řešení

Formatting SD memory. 
(Formátování paměti SD 
karty.)
DO NOT REMOVE SD 
(NEVYJÍMEJTE SD KARTU)

Paměťová SD karta je právě 
formátována. 

Počkejte, dokud zpráva nezmizí.
Nevyjímejte paměťovou SD 
kartu, dokud nebude formátování 
dokončeno.

Storing on SD memory. 
(Ukládání do paměti SD 
karty.)
DO NOT REMOVE SD 
(NEVYJÍMEJTE SD KARTU)

Data EKG se právě zapisují 
(ukládají) na paměťovou SD 
kartu.

Počkejte, dokud zpráva nezmizí.
Nevyjímejte paměťovou SD 
kartu, dokud nebude ukládání dat 
dokončeno.

Copying SD memory. 
(Kopírování paměti SD karty.)
DO NOT REMOVE SD 
(NEVYJÍMEJTE SD KARTU)

Data EKG se právě kopírují na 
paměťovou SD kartu.

Počkejte, dokud zpráva nezmizí.
Nevyjímejte paměťovou SD 
kartu, dokud nebude kopírování 
dat dokončeno.

Data in device memory is 
being erased. (Data v paměti 
zařízení se právě odstraňují.)

Data EKG, uložená v jednotce, 
se právě odstraňují. Počkejte, dokud zpráva nezmizí.

Data in SD is being erased. 
(Data na SD kartě se právě 
odstraňují.)
DO NOT REMOVE SD until 
erasing finishes. 
(NEVYJÍMEJTE SD KARTU, 
dokud se vymazání 
nedokončí.)

Data EKG, uložená na paměťové 
SD kartě, se právě odstraňují.

Počkejte, dokud zpráva nezmizí.
Nevyjímejte paměťovou SD 
kartu, dokud nebude 
odstraňování dat dokončeno.

Reading data... (Čtení dat...)
DO NOT REMOVE SD. 
(NEVYJÍMEJTE SD KARTU.)

Jednotka načítá data EKG 
uložená na paměťové SD kartě.

Počkejte, dokud zpráva nezmizí.
Nevyjímejte paměťovou SD 
kartu, dokud data nebudou zcela 
načtena do jednotky.

No SD is inserted. (Není 
vložena SD karta.)

V zásuvce karet není žádná 
paměťová SD karta.

Vypněte napájení a vložte 
paměťovou SD kartu.
Nikdy nevkládejte paměťovou SD 
kartu, pokud je zapnuto napájení.
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Chybová hlášení

SD is write-protected. (SD 
karta je chráněna proti 
zápisu.)

Jednotka nemůže získat přístup 
k datům, protože vložená 
paměťová SD karta je chráněna 
proti zápisu. 

Postupujte podle pokynů 
dodaných s paměťovou kartou 
a vložte paměťovou SD kartu 
s vypnutou ochranou proti 
zápisu.

No saved data. (Žádná 
uložená data.)

Napájení z baterie bylo slabé 
a data EKG, uložená v jednotce, 
zmizela.

Vložte nové baterie a resetuje 
datum a čas a další nastavení. 
Jakákoli data EKG, která byla 
uložena v přístroji, nemohou být 
obnovena.

Set clock. (Nastavte hodiny.)
Napájení z baterie bylo slabé 
a nastavení data a času 
v jednotce zmizelo.

Vložte nové baterie a resetuje 
datum a čas v SET menu 
(nabídka NASTAVENÍ). 

No saved data. (Žádná 
uložená data.)
Set clock. (Nastavte hodiny.)

Napájení z baterie bylo slabé 
a data EKG, uložená v přístroji, 
zmizela nebo došlo k resetování 
hodin.

Vložte nové baterie a resetuje 
datum a čas a další nastavení. 

Č. chyby Zpráva Příčina Řešení

01
Please insert new 
batteries. (Vložte nové 
baterie.)

Baterie jsou vybité. Vyměňte obě baterie za nové.

11

Device memory error 
(Chyba paměti zařízení)
Cannot read data. (Data 
nelze přečíst.)

Při pokusu o čtení dat 
EKG, uložených v paměti 
zařízení, došlo k chybě.

Zkuste to znovu.
Pokud k chybě dochází i nadále, 
obraťte se na servisního 
zástupce společnosti OMRON.

12

Device memory error 
(Chyba paměti zařízení)
Cannot erase data. (Data 
nelze vymazat.)

Při pokusu o odstranění 
dat EKG, uložených 
v paměti zařízení, došlo 
k chybě.

13

Device memory error 
(Chyba paměti zařízení)
Cannot write data. (Data 
nelze zapsat.)

Při pokusu o uložení dat 
EKG do paměti zařízení 
došlo k chybě.

Zpráva Příčina Řešení
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21

SD memory error (Chyba 
paměti SD karty)
Cannot read data. (Data 
nelze přečíst.)

Při pokusu o čtení dat 
EKG, uložených na 
paměťové SD kartě, 
došlo k chybě.

Naformátujte paměťovou SD 
kartu. Viz str. 19.
*Před provedením formátování 
paměťové SD karty zkopírujte 
veškerá důležitá data do PC, neboť 
všechna data na kartě budou 
odstraněna.
Použijte novou/jinou paměťovou SD 
kartu. (Vždy vypněte zařízení před 
vyjmutím nebo vložením paměťových 
SD karet.) 

22

SD memory error (Chyba 
paměti SD karty)
Cannot erase data. (Data 
nelze vymazat.)

Při pokusu o odstranění 
dat EKG, uložených na 
paměťové SD kartě, 
došlo k chybě.

23

SD memory error (Chyba 
paměti SD karty)
Cannot write data. (Data 
nelze zapsat.)

Při pokusu o uložení dat 
EKG na paměťovou SD 
kartu došlo k chybě.

24

Error formatting SD 
memory. (Chyba 
formátování paměti SD 
karty.)

Při formátování 
paměťové SD karty došlo 
k chybě.

Použijte novou/jinou paměťovou 
SD kartu. (Vždy vypněte zařízení 
před vyjmutím nebo vložením 
paměťových SD karet.)

25

SD memory error. (Chyba 
paměti SD karty.)
SD memory unknown. 
(Paměť SD karty 
neznámá.)

Paměťová SD karta může 
být poškozena.

Naformátujte paměťovou SD 
kartu. Viz str. 19.
*Před provedení formátování 
paměťové SD karty zkopírujte 
veškerá důležitá data do PC, neboť 
všechna data na kartě budou 
odstraněna.
Použijte novou/jinou paměťovou SD 
kartu. (Vždy vypněte zařízení před 
vyjmutím nebo vložením paměťových 
SD karet.) 

26

SD memory full. (Paměť 
SD karty je plná.)
Please delete unnecessary 
data. (Vymažte prosím 
nepotřebná data.)

Paměťová SD karta je 
plná a není na ní dostatek 
místa pro uložení nových 
dat EKG. Buď vymažte nepotřebná data 

nebo použijte novou paměťovou 
SD kartu. (Vždy vypněte zařízení 
před vyjmutím nebo vložením 
paměťových SD karet.)

27

The number of data in SD 
is over the limit. (Počet dat 
na SD kartě je mimo limit.)
Please delete unnecessary 
data. (Vymažte prosím 
nepotřebná data.)

Paměťová SD karta je 
plná a není na ní dostatek 
místa pro uložení nových 
dat EKG.

91 Device error. (hyba 
přístroje.)

Zařízení může být 
poškozeno nebo je jinak 
neschopno normálního 
provozu.

Vypněte a poté opět zapněte 
zařízení.
Pokud k chybě dochází i nadále, 
obraťte se na Zákaznické servisní 
oddělení společnosti Omron.

Č. chyby Zpráva Příčina Řešení
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10.2 Řešení problémů

V této tabulce naleznete problémy, které nemají za následek zobrazení zprávy na 
displeji.

Pokud k problému dochází i nadále, obraťte se na zákaznický servis firmy 
Celimed s.r.o.

Problém Příčina Řešení

Po stisknutí tlačítka  se 
nic nestane.

Baterie jsou vybité.
Baterie nejsou vloženy správně.

Vyměňte obě baterie za nové.
Vložte baterie se správně orientovanou polaritou.

Měření se zahájí, ale zobrazí 
se zpráva „Analysis impossible. 
Please measure again.“ 
(Analýza není možná. Prosím, 
proveďte měření znovu.).

Data měření není možné analyzovat. Zkontrolujte pokyny a zopakujte měření.

Měření se dokončí, ale 
nezobrazí se výsledek.

Elektrody nejsou ve správném 
kontaktu s prstem nebo hrudníkem. Zkontrolujte pokyny a zopakujte měření.

Vaše tělo je příliš napjaté. Uvolněte se a zopakujte měření.

Kontakt mezi elektrodou a tělem a/
nebo prstem byl přerušen před 
ukončením 30 sekundového měření.

Ujistěte se, že prst a hrudník jsou ve správném 
kontaktu s elektrodou po celých 30 sekund 
měření.

Hrudní elektroda byla aplikována 
přes oblečení. Aplikujte hrudní elektrodu přímo na tělo.

Vaše pokožka je suchá. Navlhčete kůži vlhkým ručníkem.

Signál EKG je příliš slabý. Ujistěte se, že elektrody jsou aplikovány správně. 
U některých jedinců není možné provést měření. 

Data EKG zmizela. Baterie jsou vybité nebo byly vyjmuty 
na dobu delší než jedna hodina.

Zařízení není schopno uložit data, pokud v něm 
jsou delší dobu ponechány vybité baterie. 
Vyměňte baterie za nové co nejdříve to bude 
možné po zobrazení varovné zprávy.

Data EKG zmizela 
z paměťové SD karty.

Karta byla vystavena silnému 
elektromagnetickému poli, 
elektrickému rušení nebo statické 
elektřině, což poškodilo data uložená 
na kartě. Příp. je karta poškozená.

Vymazaná data není možné obnovit. Znovu 
naformátujte paměťovou SD kartu.

Další problémy

Vypněte zařízení a znovu zapněte. Znovu 
proveďte požadovaný úkon.
Pokud byla nastavení data a času nebo jiná 
nastavení resetována na výchozí hodnoty, 
nastavte je znovu.
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11. Údržba a skladování

• Jednotku čistěte látkou lehce navlhčenou ve vodě, 
dezinfekčním alkoholu nebo neagresivním čisticím 
prostředku a poté ji otřete do sucha látkou. 
Neotírejte kryt zásuvky paměťových SD karet.

• Elektrody otírejte látkou navlhčenou 
v dezinfekčním alkoholu. 

• Zařízení neotírejte benzenem, benzínem, 
ředidlem, koncentrovaným alkoholem nebo 
prchavými čisticími prostředky. 

• Nepokládejte předměty na přístroj. Mohlo by dojít k 
poškození přístroje. 

• Přístroj nerozebírejte. Žádné součásti nesmí být 
opravovány uživatelem. Opravy může provádět 
pouze autorizovaný personál. 

• Přístroj nesterilizujte v autoklávu, ultrafialovém 
nebo parním sterilizátoru (plynný etylénoxid, 
formaldehyd, ozón s vysokou hustotou, atd.).

• Přístroj nevyžaduje kalibraci v průběhu očekávané 
životnosti pěti let. 
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12. Technické údaje

Poznámka: Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

• Toto zařízení podporuje paměťové SD karty dle standardu SDA.
• Společnost OMRON Healthcare Inc. je člen asociace SD Card Association.
• Využívá bitmapový font od společnosti Ricoh Co., Ltd.
• Logo SD je registrovaná ochranná známka.

Model HCG-801
Indukční systém Bipolární jednokanálový
Rozsah srdeční frekvence 2 až 200 pulzů/min.
Přesnost Šířka pásma: 0,05 až 40 Hz

Vzorkovací frekvence: 125 Hz
Ochrana vstupu do 
pouzdra

IP20

Displej Grafické LCD 
Paměť 5 měření (s využitím vnitřní paměti jednotky) 

300 měření (s využitím dodané paměťové SD karty)
Typ ochrany proti úrazu 
elektrickým proudem Vnitřně napájené zařízení

Stupeň elektrické ochrany TYP BF 

Zdroj napájení 2 baterie typu LR03 (AAA)
Životnost baterie Přibližně 400 měření s alkalickými bateriemi

(Jsou-li měření prováděna jednou denně při pokojové teplotě (22 °C).) 
Provozní teplota a vlhkost +10 až +40 °C

relativní vlhkost 30 až 85 %
Skladovací teplota 
a vlhkost

-20 až +60 °C
relativní vlhkost 10 až 95 %

Hmotnost Přibližně 130 g (včetně baterií)
Rozměry 121 mm (šířka) x 67 mm (výška) x 24 mm (hloubka)
Přílohy Baterie 2 x LR03(AAA), paměťová SD karta, skladovací vak, Návod 

k použití, Stručná referenční karta, Registrační karta, Záruční karta.
Jiná označení symbolů

 Je nutno si důkladně prostudovat tento návod k použití.
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Tento přístroj vyhovuje ustanovením směrnice EU č. 93/42/EHS (směrnice o 
zdravotnických prostředcích).

Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)

Tento lékařský přístroj vyrobený společností OMRON HEALTHCARE vyhovuje normě ČSN EN 
60601-1-2 Zdravotnické přístroje, část1-Všeobecné požadavky na bezpečnost, elektromagnetická 
kompatibilita (EMC).

Přesto je však zapotřebí dodržovat následující opatření:
Přístroj nepoužívejte v blízkosti mobilních telefonů nebo jiných zařízení, která vytvářejí silné elektrické 
nebo elektromagnetické pole. Od těchto zařízení doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 7 m. 
Je-li vzdálenost menší, ověřte správnou funkci přístroje.

Další dokumentaci v souladu s touto normou EN60601-1-2:2007 poskytne společnost OMRON 
HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu k obsluze.
Dokumentace je rovněž dostupná na adrese www.omron-healthcare.com.

Správná likvidace tohoto produktu 
(Likvidace elektrických a elektronických zařízení)

Tento výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005.

Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišt’ujeme jeho zpětný odběr a bezplatnou likvidaci 
prostřednictvím kolektivního systému společnosti RETELA, s.r.o. Nevyhazujte proto 
tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu.

Aktuální seznam sběrných míst zjistíte na: www.retela.cz, e-mail: retela@retela.cz 
nebo na tel. čísle 251 562 559.

Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Při likvidaci použitých baterií se řiďte dle platných místních předpisů, tzn. například baterie odevzdejte 
ve specializovaných obchodech (např. elektro). 
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13. Všeobecné informace o srdci a měření EKG

Srdce je pumpující sval, který je ovládán tělem tvořenými  elektrickými impulzy. Je 
rozděleno na dvě části pomocí přepážek a každá strana má dvě dutiny – síň 
a komoru – spojené jednocestnou chlopní. Levá síň a komora přenáší okysličenou 
krev a pravá síň a komora neokysličenou („použitou“) krev.
Elektrický impulz, který způsobuje srdeční pulz, se šíří přes síně, způsobuje 
kontrakci levé a pravé síně a v příslušném pořadí pumpuje krev do levé a pravé 
komory. Obě komory se poté kontrahují a pumpují krev ven ze srdce. Srdeční sval 
se poté relaxuje nebo depolarizuje, což umožňuje opětovné naplnění srdce krví.

Monitor EKG je schopen měřit elektrický impulz při jeho průchodu přes srdce, který 
vyvolává srdeční pulz. EKG neměří pohyb při srdečním pulzu, ale elektrickou 
aktivitu, která způsobuje srdeční pulz. Měření, zaznamenaná monitorem EKG, 
v kombinaci s lékařským vyšetřením mohou lékaři pomoci monitorovat stav 
vašeho srdce. Stavy, jako např. arytmie a ischémie, může diagnostikovat pouze 
lékař pomocí speciálního vyšetření.

Levá síň

Levá komora
Pravá síň

Pravá komora Septum
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O křivce EKG

Křivka EKG ukazuje rytmus srdečního pulzu v průběhu 30sekundového měření 
a zobrazuje elektrickou aktivitu, která vyvolává srdeční pulz. Křivka pro každý 
srdeční pulz ukazuje průběh elektrického impulzu přes srdce.

První vrchol ukazuje šíření impulzu přes síně a začátek jejich kontrakce. Je 
označován jako vlna P. Druhý vrchol ukazuje šíření impulzu přes komory a začátek 
jejich kontrakce. Je označován jako QRS komplex. Třetí vrchol ukazuje aktivitu při 
relaxaci srdce (repolarizaci) a je označován jako vlna T.

Co je arytmie?
Arytmie je stav, kdy je rytmus srdečního pulzu abnormální, kvůli chybám 
v bioelektrickém systému, který řídí srdeční pulz. Typickými symptomy jsou 
vynechané srdeční pulzy, předčasná kontrakce, abnormálně rychlý (tachykardie) 
nebo pomalý (bradykardie) pulz. To může být způsobeno onemocněním srdce, 
věkem, fyzickou predispozicí, stresem, nedostatkem spánku, únavou atd.
Arytmii může diagnostikovat pouze lékař pomocí speciálního vyšetření.

Co je ischémie?

Ischémie je stav, kdy do částí srdce nebo jiných částí těla není dodáván dostatek 
kyslíku. To je obvykle způsobeno úplnou nebo částečnou blokádou artérie. 
Ischémii může diagnostikovat pouze lékař pomocí speciálního vyšetření.

Komorová kontrakce 
(QRS komplex)

Repolarizace (vlna T)Síňová kontrakce (vlna P)
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Výrobce OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 JAPONSKO

Zástupce pro EU OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp
NIZOZEMSKO 
www.omron-healthcare.com

Výrobní závod OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Mie, JAPONSKO

Pobočka

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NĚMECKO
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE

Distribuce a 
servis pro ČR

CELIMED s.r.o.
Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem
pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz
www.celimed.cz
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Vyrobený v Japonsku
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