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1  POPIS PŘÍSTROJE

Kapnometr CAPNOCOUNT mini je přístroj na měření a monitorování endexpirační koncentrace CO2 

a parciálního tlaku CO2 dechového plynu a dechové frekvence. Určen je zejména pro urgentní případy.

CAPNOCOUNT mini je napájen nabíjecí baterií a díky tomu je jako přenosný přístroj použitelný při 
monitorování transportovaného pacienta.

Ve spojení se stanicí MULTIBASE 2 je možné použít napájení ze sítě 230 V. MULTIBASE 2 slouží 
dále k nabíjení provozní a náhradní nabíjecí baterie. Uložená data mohou být pomocí MULTIBASE 2 
vytištěna nebo přenesena na PC. 

1.1 Možnosti zobrazení

Na displeji 4 jsou možná následující zobrazení:

pCO2 – endexpirační objem oxidu uhličitého v objemových procentech 
(%) nebo v mmHg (parciální tlak).

Dechová frekvence v počtu dechů za minutu (bmp = breaths per 
minute).

Alarm pro hodnoty CO2 a dechové frekvence. 
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Výměna baterie / nabíjecí baterie.

Alarm apnoe.

Krátkodobé vypnutí alarmu nebo vypnutí funkce alarmu.

Čárky ukazují obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu (v mmHg), 
odpovídá křivce kapnogramu.

Alarm okluze.
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Kontrola kalibrace.

Vnitřní chyba.

1.2 Popis funkcí

Odběr vzorků a analýza plynu

CAPNOCOUNT mini je kapnometr odebírající vzorek z vedlejšího proudu plynů (side-stream 
metoda). Malá pumpa uvnitř přístroje nasává dechové plyny pacienta nastaveným tokem plynu 50, 
100 nebo 150 ml/min. Dechový plyn je veden pře sušící filtr do měřící buňky, ve které je analyzována 
koncentrace CO2 již suchého vzduchu. Měřící metoda je založena na infračervené absorpční 
spektrometrii.

Měření pCO2 a naměřené hodnoty

V jednom výdechu jsou měřeny různé hodnoty, které jsou zobrazovány na ukazateli na displeji. Toto 
zobrazení odpovídá průběhu křivky kapnogramu. Maximální hodnota na konci expirace je označován 
jako pCO2 (endexpirační CO2). Způsob odebírání vzorku metodou side-stream (vedlejšího proudu) 
dodává křivku kapnogramu a pCO2 hodnoty s určitým zpožděním, neboť se plyn musí nejdříve odsát 
z měřícího místa. Toto zpoždění je u CAPNOCOUNT mini přibližně 2 sekundy (závisí na nastaveném 
toku plynu, viz kapitola 13 technické údaje).

Koncentrace plynu je měřena a udávána v objemových procentech (%). Je také možné udávat parciální 
tlak pCO2 v mmHg, při přepočtu se ale musí brát ohled na barometrický tlak. 

Vydechovaný vzduch pacienta je při vstupu do přístroje vysušen. CAPNOCOUNT mini přepočítává 
na parciální tlak vodní páry v nasyceném roztoku, aby naměřené hodnoty odrážely skutečné hodnoty 
ve vlhkém vydechovaném vzduchu. Zobrazená hodnota obsahuje také vodní páry ve vydechovaném 
vzduchu (korektura vodních par).

Kalibrace

Přístroj je výrobcem precizně kalibrován. Kalibraci nulového bodu provádí přístroj automaticky 
během provozu měřením okolního vzduchu. Změny teploty a tlaku vzduchu jsou měřeny a – pokud je 
nutné – automaticky kompenzovány. V určitých časových intervalech musí být provedena kontrola 
kalibrace kalibračním plynem, CAPNOCOUNT mini sám ukáže termín provedení kalibrace. 
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1.3 Zkrácený návod k použití

Ve zkráceném návodu k použití získáte rychlý přehled o obsluze kapnometru CAPNOCOUNT mini. 
Přečtěte si ale také všechny ostatní oddíly návodu k použití, protože pravidla v něm obsažené musí být 
bezpodmínečně dodržována. 

Po nabití akumulátoru je CAPNOCOUNT mini připraven k provozu. Připojte k přístroji spojovací 
hadičku 9 a nový vodní filtr 8 z dodávaného příslušenství. Druhý konec spojovací hadičky připojte na 
tubusový adaptér 10.

Vodní filtr 8 musí být vždy používán, jinak může dojít k poškození přístroje vniknutím vlhkosti. 

Zapněte CAPNOCOUNT mini stlačením tlačítka zapnutí / vypnutí. 
Ihned uslyšíte hluk přístrojové pumpy. Přístroj na okamžik ukáže 
nastavenou konfiguraci a provede první kalibraci. Po asi 12 sekundách 
se vlevo nahoře objeví hodnota koncentrace endexpiračního CO2 

(pCO2) v mmHg,  vpravo nahoře dechová frekvence pacienta (počet 
výdechů za minutu – bmp).
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2  BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pro bezpečnost vaši vlastní a vašich pacientů a ve shodě s doporučeními direktivy 93/42/EEC 
dodržujte prosím následující pokyny:

• Přečtěte si pozorně a dodržujte návod k použití, který je součástí přístroje a musí být kdykoliv 
k dispozici. Přístroj je určen pouze k popsaným účelům. Přístroj ani jeho příslušenství nesmí 
používat osoby bez dostatečných odborných znalostí.

• Dodržujte lhůty stanovené pro údržbu. Údržbu smí provádět pouze autorizovaní pracovníci.
• Vždy používejte vodní filtr. Vodní filtr je jednorázový, pro každého pacienta používejte nový. 

Dbejte na správné nasazení filtru.
• Spojovací hadička a tubusový adaptér musí být před použitím sterilizovány. Dodržujte příslušné 

hygienické předpisy.
• Pro prevenci před infekcí nebo bakteriální kontaminací dodržujte instrukce v kapitole 

10 Hygienická údržba.
• Nepřelamujte spojovací hadičku, jinak zazní alarm okluze.
• Odchylky měření se projeví při použití:

- spojovací hadičky delší než 1.5 m nebo pokud hadička není schválená výrobcem,
- příliš velkého filtru,
- kyslíkových brýlí i neintubovaných pacientů (směs dýchacího plynu s okolním vzduchem).

• Pokud jsou používány HME filtry, připojte CAPNOCOUNT mini přes tubusový adaptér. Ten 
umístěte mezi pacienta a filtr. Pokud je CAPNOCOUNT mini zapojen mezi filtrem a ventilátorem 
nebo připojen na konektoru filtru, mohou být naměřené údaje nepřesné.

• Nepřesně naměřené hodnoty mohou být způsobeny:
- interferencí s elektrochirurgickými jednotkami,
- RTG zářením
- rušením záření magnetické rezonance
- při provozu přístroje může vzniknout odchylka naměřené hodnoty na základě chybné 

kalibrace nulového bodu v bezprostřední blízkosti vzduchu obsahujícího CO2. Přístroj 
nedávejte do blízkosti pacienta ani jiných osob, jimi vydechovaný vzduch může ovlivnit 
kalibraci nulového bodu.

• Přístroj je citlivý na N2O! Pokud je tento plyn použit při narkóze a není nastavena 
kompenzace N2O, ukazuje CAPNOCOUNT mini vysoké hodnoty (při 70 objemových % N2O 
získáte odchylku 0,9 objemových % CO2). Použijte kompenzaci N2O (viz strana 14).

• Při použití v helikoptéře nebo na horách musí být přes menu nastaven režim helikoptéra 
(helicopter). Přístroj tak může automaticky provádět kompenzaci změn tlaku.

• Přístroj se nesmí používat v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nepoužívejte přístroj při 
použití zápalných plynů nebo narkotik.

• Pokud není přístroj delší dobu (3 měsíce) používán, vyjměte z něj baterii.
• Přístroj smí otevřít pouze autorizovaní pracovníci, jinak zaniká nárok na záruku.
• Poškozený přístroj nesmí být používán. Poškozené, opotřebovaně či kontaminované díly musejí 

být vyměněny.
• Výrobce Weinmann nezodpovídá za funkci přístroje, pokud je přístroj vlastníkem nebo 

obsluhujícím personálem neodborně udržován, nebo při jeho použití není dodržován návod 
k použití.

• CAPNOCOUNT mini nevypouští žádné plyny ve spojení s EN 864, oddíl 104. Plyn měřený 
kapnometrem CAPNOCOUNT mini je vypouštěn do okolního vzduchu. Při použití anestetických 
plynů by měla být zajištěna přiměřená ventilace místnosti.

• CAPNOCOUNT mini nemá žádný alarm pro vdechovaný CO2 podle EN 864, oddílu 51.4.1.
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3  UVEDENÍ DO PROVOZU

Pro uvedení CAPNOCOUNT mini do provozu postupujte následovně:

1. Vložte nabíjecí baterii: vsuňte držák baterie do přístroje. 
Stříbrný typový štítek musí směřovat k zadní stěně 
CAPNOCOUNT mini. Při slyšitelném zaklapnutí dojde ke 
spojení baterie s přístrojem.

2. Nabíjecí baterie lze vyjmout stisknutím západkového 
mechanismu.

3. Nejprve připojte filtr a pak spojovací hadičku na horní stranu 
přístroje. 

4. Druhý konec spojovací hadičky připojte na tubusový adaptér.

5. Tubusový adaptér připojte na tubus a na pacientský ventil podle znázornění:

6. Zapněte přístroj tlačítkem zapnutí/vypnutí. Po krátkém vnitřním testu provede CAPNOCOUNT 
mini první kalibraci, která trvá asi 12 sekund. Poté přístroj začne měřit a zobrazovat hodnoty pCO2 

(v mmHg) a dechovou frekvenci.
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4  NASTAVENÍ

Přístroj CAPNOCOUNT mini je již z výroby nastaven tak, že můžete přístroj používat, aniž byste 
museli sami provádět jakékoliv nastavení. Přístroj umožňuje optimální nastavení pro různé měřící 
situace. V této kapitole je objasněn význam těchto nastavení. V části 4.1 Přehled obsluhy naleznete 
způsob nastavení přístroje a příklad jednotlivých nastavení.

4.1 Přehled obsluhy

CAPNOCOUNT mini má tato tři nastavení:

• Krátkodobé vypnutí alarmu a tlačítko pro vypnutí / zapnutí podsvětlení displeje.
• Nastavení hranic alarmu je vyvoláno krátkým stlačením tlačítka MENU 5, tlačítkem SET 6 se 

provádí vlastní nastavování.
• Další možnosti nastavení parametrů se zobrazí po delším přidržení tlačítka MENU (více než 

5 sekund). Dostanete se tak k jednotlivým nastavovacím parametrům, aktivní parametr vždy bliká. 
Pokud aktivní parametr nechcete změnit, můžete přejít pomocí tlačítka MENU k parametru 
dalšímu. Změny aktuálního nastavení parametru lze provést tlačítkem SET. Po provedené změně 
opět stiskněte tlačítko MENU. Přístroj vám navrhne, zda chcete ukončit nastavování (zobrazí se 
END příp. ENDE). Pokud během 3 sekund stisknete tlačítko MENU, postoupíte na další parametr 
s aktuální hodnotou. Neuděláte-li to, přístroj začne automaticky měřit.

4.2 Podsvětlení displeje

Displej je podsvětlen zeleným světlem. Toto podsvětlení lze zapnout / vypnout tlačítkem osvětlení 7.

Podsvětlení zvyšuje spotřebu elektrické energie. Při zapnutí přístroje proto není aktivní. Podsvětlení  
displeje používejte jen v nutných případech, prodloužíte tak dobu použitelnosti přístroje. 

4.3 Krátkodobé vypnutí alarmu

Pokuj jsou překročeny nastavené horní či dolní hodnoty hranice alarmu, začne CANOCOUNT mini 
vydávat optický i akustický signál. Akustický signál lze pomocí tlačítka krátkodobého vypnutí alarmu 
2 vypnout na dobu 30 sekund. Pokud i po 30 s přetrvává překročení hranic alarmu nebo pokud byla 
překročena jiná nastavená hranice, alarm zazní znovu.

Během krátkodobého vypnutí alarmu je na displeji zobrazen přeškrtnutý zvonek.

4.4 Nastavení hranic alarmu

Krátkým stisknutím tlačítka MENU 5 během měření se dostanete do menu nastavení hranic alarmu. 
Na displeji se zobrazí nastavená dolní hodnota pCO2.

Stisknutím tlačítka SET 6 lze tuto hodnotu zvýšit. Držením stisknutého tlačítka SET se hodnota 
automaticky zvyšuje. Když je dosaženo nejvyšší možné hodnoty, začne se opět od nejnižších hodnot. 
Když dosáhnete požadované dolní hranice nastavení alarmu, stiskněte tlačítko MENU. Potom můžete 
nastavit horní hranici alarmu stejným způsobem, která je popsán výše. Nechcete-li změnit nastavenou 
hodnotu zobrazenou na displeji, stiskněte tlačítko MENU a tak přejdete k nastavení další hranice. 

Poté, co jste nastavili v uvedeném pořadí hranice pro 

• dolní hranici pro pCO2 (dolní CO2)
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• horní hranici pro pCO2  (horní CO2) 
• dolní hranici dechové frekvence (dolní DF)
• horní hranici dechové frekvence (horní DF)
• inspirační CO2 (výrobní čísla 1720 až 1853, v některých případech i starší přístroje, byl-li jim 

instalován nový software).

zobrazí se po dalším stisknutí tlačítka MENU výraz END resp. ENDE (konec). Tlačítkem SET se 
navrátíte do měřícího režimu, pomocí tlačítka MENU můžete ještě jednou přezkoušet či pozměnit 
nastavení hodnot hranic alarmu.

Možné hranice alarmu jsou zobrazeny v následující tabulce:

Hranice alarmu Možnosti nastavení Nastavení od výrobce
dolní pCO2 3-40 mmHg       0.3-5.3 obj.% 20 mmHg
horní pCO2 20-75 mmHg     2.6-9.9 obj.% 60 mmHg
dolní DF 2-30 /min 5 /min
horní DF 10-60 /min 30 /min
Inspirační CO2 5-40 mmHg       0.7-5.3 obj.% 10 mmHg

4.5 Vypnutí a zapnutí alarmu

Akustickou signalizaci alarmu je možné vypnout.

Tiskněte tlačítko MENU tak dlouho, dokud se ve spodní části displeje nezobrazí nápis "alarms". 
Vpravo nahoře na displeji ze ukáže, zda je alarm vypnutý či zapnutý. Tlačítkem SET je možné měnit 
nastavení mezi zapnuto "on" ("an" u německého jazyka) a vypnuto "off" ("aus"). Když máte 
požadované nastavení na displeji, stiskněte tlačítko MENU. CAPNOCOUNT mini navrhne ukončit 
nastavení (zobrazení "END" / "ENDE"). Chcete-li pokračovat v dalším nastavování, stiskněte opět 
tlačítko MENU, přejdete na další parametr.

Hranice alarmu jsou i při vypnutém alarmu nadále zobrazeny na displeji.

Při vypnutém alarmu je zobrazen symbol vypnutí alarmu – přeškrtnutý zvonek.

Z bezpečnostních důvodů je při zapnutí přístroje akustický alarm vždy zapnutý, i když před 
vypnutím přístroje byl alarm vypnut. 

4.6 Ukládání dat

CAPNOCOUNT mini ukládá každé 2 sekundy naměřené hodnoty pCO2, dechové frekvence a čas 
začátku a konce měření. Paměť má kapacitu 8 hodin ukládání. Data zůstanou uchována i po vypnutí 
přístroje. Při výměně baterie jsou uloženy maximálně 4 hodiny. 

Po naplnění paměti nejsou žádná další data ukládána, čili staré uložené hodnoty zůstávají zachovány. 
Pro ukládání nových dat musí být obsah paměti vymazán (viz Vymazání paměti na straně 14).

Zbývající kapacita paměti udaná v hodinách a minutách se objeví po zapnutí přístroje při zobrazení 
konfigurace (viz kapitola 5.1 Zobrazení konfigurace). Vyhodnocení uložených dat se provádí pomocí 
stanice MULTIBASE 2. Příslušné postupy jsou popsány v návodu k použití pro MULTIBASE 2.
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Zapnutí a vypnutí funkce ukládání dat

CAPNOCOUNT mini je dodáván s vypnutou funkcí ukládání dat. Pokud chcete tuto funkci zapnout, 
stiskněte tlačítko MENU a držte jej, dokud se na spodní části displeje nezobrazí nápis "memory" (resp. 
"speicher" - ukládání). Potom pomocí tlačítka SET nastavte "on" (zapnuto) a ukončete nastavení 
pomocí tlačítka MENU. Funkci ukládání dat můžete nechat zapnutou i když ji používáte jen zřídka, 
nemá vliv na spotřebu proudu nebo jiná omezení.

Vymazání paměti

Před dalším ukládáním dat je třeba zaplněnou paměť zcela vymazat.
Tiskněte tlačítko MENU tak dlouho, dokud se neobjeví na dolní části displeje "erase" (resp. "speicher" 
– vymazání). Tlačítkem SET potvrďte, že data chcete skutečně z paměti vymazat.

 
4.7 Nasávání plynu

Určité množství testovaného plynu je za časovou jednotku odsáváno 
z dýchacího plynu. 

Jsou možné 3 nastavení odsávání: 50, 100 a 150 ml/min. Základní 
nastavení je 100 ml/min. U dospělých s velkým dechovým objemem 
může být tato hodnota zvýšena na 150 ml/min, naopak u velmi 
malých dechových objemů (pediatrie) je možné tuto hodnotu nastavit 
na 50 ml/min.

 

4.8 Kompenzace N2O

Měření CAPNOCOUNT mini, stejně jako každého jiného 
kapnometru, je rušeno přítomností N2O v testovaném plynu. Aby 
CAPNOCOUNT mini ukazoval přesné hodnoty během narkózy, je 
třeba nastavit použitou koncentraci N2O. Tiskněte tlačítko MENU, 
dokud se  v dolní části displeje nezobrazí nápis "N2O". Můžete zvolit 
koncentraci 0% (standardní nastavení), 30% a 70%. Když nepoužijete 
standardní nastavení 0%, ukáže přístroj po zapnutí při zobrazení 
konfigurace nastavenou kompenzaci N2O.
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4.9 Zobrazení pCO2

CAPNOCOUNT mini je nastaven z výroby tak, že ukazuje hodnoty 
pCO2 v mmHg (parciální tlak plynu). Pokud si přejete zobrazení 
hodnot v objemových %, tiskněte tlačítko MENU tak dlouho, dokud 
se na displeji neobjeví "UNIT" (při nastavené němčině "EINHEIT" = 
jednotka) a aktuální nastavení. Tlačítkem SET můžete měnit jednotky 
– objemová % a mmHg. Až nastavíte požadovanou jednotku, 
pokračujte tlačítkem MENU do ukončení ("END") nebo k nastavení 
dalšího parametru.

4.10 Průměrné hodnoty pCO2 a dechové frekvence

Hodnoty pCO2 a dechové frekvence zobrazené na displeji jsou standardně průměrovány ze dvou 
měření (dvou dechů). Je možné nastavit průměr z 1 až 4 měření (dechů). Při nastavení 1 se průměr 
nepočítá, hodnoty jsou zobrazeny s každým dechem.

4.11 Časové zpoždění u hranic alarmu

Doba mezi překročením nastavených hranic alarmu a spuštěním 
alarmu se označuje jako časové zpoždění a zabraňuje spouštění 
chybných alarmů.

V menu můžete nastavit časové zpoždění pro pCO2 alarmy a alarmy 
dechové frekvence. Standardní nastavení zpoždění (při dodávce 
přístroje) je 10 sekund, dále je možné nastavit hodnoty 30, 60 a 120 
sekund. Časové zpoždění pro alarm apnoe je pevně nastaven na 30 
sekund.

    

4.12 Nastavení času

Tiskněte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí nápis "CLOCK" (resp. "UHR" – hodiny). 
Potvrďte tlačítkem SET, že chcete nastavit hodiny. V podmenu přepínejte mezi rokem, měsícem, 
dnem, hodinou a minutou tlačítkem MENU, tlačítkem SET nastavte požadované hodnoty. Po 
nastavení času navolte tlačítkem MENU "END" (konec) a potvrďte tlačítkem SET.

4.13 Použití v helikoptéře

Při první kalibraci a během pravidelných kalibracích během provozu 
zaznamenává CAPNOCOUNT mini tlak okolního vzduchu. Při 
rychlých barometrických změnách (např. použití v helikoptéře), 
nemůže přístroj provádět přesné měření. Pomalé změny, které se 
vyskytují na zemi jsou bezvýznamné a jsou automaticky 
vyrovnávány. 

Pokud budete používat přístroj za letu, dbejte na to, abyste v menu 
nastavili funkci HELICOPTER na "ON" (u němčiny "AN" – 
zapnuto). Tato funkce musí být zapnuta i v případě, že používáte 
přístroj v horách, kde se též vyskytují výraznější tlakové výkyvy. 
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Přístroj poté počítá se změnami tlaku a zvýší frekvenci kalibrací.

Pokud je zapnutá funkce HELICOPTER, je vypnutý alarm okluze. 

4.14 Kontrola funkce kalibrace

Po zapnutí provede přístroj automatický vnitřní test.

Po každých 4-6 měsících příp. po 120 provozních hodinách musíte 
ověřit, zda CAPNOCOUNT mini měří stále přesně. Tato kontrola je 
také zapotřebí, jsou-li naměřené hodnoty nepřijatelné. Přístroj má 
vnitřní hodiny, které měří dobu provozu a 120 hodinách upozorní na 
potřebu kalibrace. V zobrazení konfigurace se objeví kód chybové 
hlášky 01 (viz kapitola 5.3 Hlášení chyb). Po každém zapnutí 
přístroje, dokud se neprovede kontrola kalibrace, se na displeji na 10 
sekund zobrazí nápis "DEFECT 01 / CAL CHECK" (resp. "FEHLER 
01 / KAL CHECK").

Před kontrolou kalibrace nechte CAPNOCOUNT mini 15 minut běžet v normálním provozním 
režimu. Potom tiskněte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí nápis "CAL CHECK" ("KAL 
CHECK). Potvrďte vybrání této funkce tlačítkem SET. Přístroj vás nyní vyzve hláškou "OPEN CO2" 
k napojení kalibračního plynu s 5% koncentrací CO2. Otevřete ventil tlakové nádoby tak, aby kulička 
průtokoměru byla mezi první a druhou značkou. Tlaková nádoba musí stát kolmo. 

Tlačítkem SET spustíte měření. Na displeji se objeví nápis 
"MEASURE" (resp. "MESSUNG" – měření). Po několika sekundách 
se zobrazí buď "CAL OK" ("KAL OK") nebo "DEFECT" 
("FEHLER" – chyba). Zobrazí-li se chyba, překontrolujte spojení 
hadiček a kontrolu kalibrace opakujte. Přetrvává-li chyba nadále, 
zašlete CAPNOCOUNT mini výrobci nebo do autorizovaného 
servisu (kontakty na straně 21 a 26) na kalibraci. 

Jakmile si přístroj vyžádá kontrolu kalibrace, proveďte ji, jakmile to 
bude možné.

Aby byla zaručená přesnost kontroly kalibrace, používejte pouze kalibrační plyn KAL CHECK (WM 
97061) a k tomu určený tlakoměr (WM 97062). Dodržujte návod k použití a upozornění, která jsou 
přiložena ke kalibračnímu plynu.
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5  ZOBRAZENÍ INFORMACÍ A ALARMŮ

5.1 Zobrazení konfigurace

Po zapnutí zobrazí přístroj po dobu asi 3 sekund následující nastavenou konfiguraci:

• Nastavené hranice alarmu v dolní části displeje.
• Čísla vlevo a vpravo nahoře (normálně pCO2 a dechová 

frekvence) udávají zbývající kapacitu paměti v hodinách 
a minutách (např. 4h 45 znamená, že dat mohou být ukládána do 
paměti po dobu měření 4h a45 min). Při zobrazení "---" je záznam 
do paměti vypnut.

• Nastavení jednotek je označeno symboly "%" nebo "mmHg".
• Po zobrazení konfigurace, v případě že není nastavena 

kompenzace N2O na "0", následuje ukázka nastavené hodnoty 
kompenzace N2O po dobu přibližně 3 sekund. 

5.2 Alarmy

Každý alarm je zobrazen na displeji a je signalizován jiným tónem. CAPNOCOUNT mini má 3 různé 
druhy alarmu:

Alarm apnoe (vysoká priorita)

Pokud přístroj nezaznamená během 30 sekund žádný výdech, zazní následující sekvence tónů:

3x krátký tón – krátká pauza – 2x krátký tón – opakování

Současně se na displeji zobrazí symbol pro apnoe a rozsvítí se červená dioda. Ostatní pole ukazují 0.

V případě alarmu apnoe zkontrolujte připojení všech hadic. Jsou-li hadice rozpojené, nerozezná 
přístroj dýchání a spustí alarm apnoe.

Alarm nastavených hranic (střední priorita)

Při překročení dolní či horní hranice nastavených hodnot pro pCO2 a/nebo dechové frekvence se po 
zvoleném časovém zpoždění zobrazí překročení hranice. Pokud je např. nastavena spodní hranice 
pCO2 na 30mmHg, zobrazí se při naměřené hodnotě 30 mmHg hlášení "CO2 LOW" a zazní 3 krátké 
tóny. 

Alarm okluze (nízká priorita)

Pokud je ucpaná či skřípnutá spojovací hadička nebo vodní filtr ztratí svoji účinnost, zobrazí se v dolní 
časti displeje "OCCLUSION" a zazní 2 krátké tóny. Přístroj vypne pumpu aby zabránil přetížení. 
V tomto případě překontrolujte hadičku i filtr, opravte polohu popřípadě hadičku nebo filtr vyměňte. 
Přístroj opět pustíte stisknutím tlačítka MENU nebo SET. CAPNOCOUNT mini provede kalibraci 
a pokračuje v měření.

Alarm okluze nefunguje v režimu helikoptéra. 
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5.3 Hlášení chyb

CAPNOCOUNT mini při zapnutí a během provozu automaticky kontroluje funkce přístroje. 

Rozpozná-li systém chybu zobrazí v dolní části displeje hlášku "DEFECT" (u německé verze 
"FEHLER" – chyba) a měření je přerušeno. Zobrazení pCO2 udá příslušné číslo chyby. V tomto 
případě kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis, je-li číslo chyby 01, proveďte kontrolu 
kalibrace. 

Zobrazení chyb lze vymazat jen vypnutím přístroje. 

Objeví-li se chyba 61-64, můžete přístroj ještě použít. Přesto ale co nejdříve pošlete přístroj výrobci 
nebo do autorizovaného servisu.

Kód chyby Význam
1 provést kontrolu kalibrace
4, 6 chyba optického nebo tlakového čidla
5 chyba pumpy
61, 62, 63, 64 chyba v klávesnici
jiná čísla vnitřní chyba systému

6  KALIBRACE

6.1 První kalibrace

Ihned po zapnutí přístroje se provede kalibrace, která trvá asi 12 
sekund. Potom jsou měřené hodnoty dostatečně přesné na to, aby se 
např. přezkoušelo správné uložení intubační roury. Po dalších 2 
minutách následuje druhá kalibrace. CAPNOCOUNT mini dosáhne 
tak přesnosti, která je uvedena ve specifikaci. Kalibrace se ještě 
jednou opakuje po 5 minutách a potom automaticky každých 10 
minut.

6.2 Kalibrace během provozu

CAPNOCOUNT mini během provozu provádí automatické kalibrace 
ve výše uvedených časových intervalech. Velké teplotní výkyvy 
mohou kalibraci též vyvolat. Každá kalibrace během provozu trvá 
přibližně 3 sekundy. Displej zobrazuje stále měřené hodnoty, navíc se 
v jeho spodní části zobrazí nápis "CALIBRATE" (resp. 
"KALIBRIERE" – kalibrace). Kalibrace v režimu helikoptéra viz 
kapitola 4.13 Použití v helikoptéře.

6.3 Kontrola kalibrace

Kontrola kalibrace musí být provedena po každých 4-6 měsících nebo po 120 hodinách provozu (viz 
kapitola 4.14 Kontrola funkce kalibrace). Pokud se při kontrole kalibrace objeví hlášení chyby, musí 
být přístroj nově nastaven. Zašlete přístroj k výrobce nebo autorizovanému zástupci.
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7  NABÍJENÍ A VÝMĚNA AKUMULÁTORU, PROVOZ PŘI BATERIOVÉM A
    SÍŤOVÉM NAPÁJENÍ

CAPNOCOUNT mini je napájen nabíjecí baterií, která je dodávána s přístrojem. Doba provozu NiCd 
nabíjecí baterie (WM 90406) při plném nabití je přibližně 2 hodiny. NiMH nabíjecí baterie (WM 
99206) umožňuje dobu provozu přibližně 3 hodiny. NiMH nabíjecí baterie nesmí být nabíjena ve 
stanici MULITIBASE (WM 90440), která je předchůdce současné stanice MULTIBASE 2 (WM 
99240).

Symbol baterie na displeji přístroje značí slabou baterii. Přístroj také každé 2 minuty varuje krátkým 
signálem. Nabíjecí baterie musí být nabita, nebo vyměněna za náhradní. 

7.1 Použití nabíjecí baterie

Nabíjecí baterie mají omezenou dobu životnosti, která závisí na používání přístroje a spotřebě. Pokud 
nepoužíváte baterii podle doporučení, může se zkrátit její životnost až o 30 – 40%. Nabíjecí baterie 
používejte následovně:

Nabíjecí baterii je zapotřebí neustále nabíjet a vybíjet. Není proto vhodné používat přístroj jen se 
stanicí MULTIBASE 2 (přístroj je napájen ze sítě), baterie by se měla občas vybít. I když přístroj delší 
dobu nepoužíváte, nabíjecí baterii občas nabijte. 

Při tomto způsobu používání je životnost nabíjecí baterie přibližně 500 nabití.

7.2 Vybití baterie, životnost baterie

Všechny baterie podléhají samovybíjení, to znamená, že i při vypnutém přístroji se baterie pomalu 
vybíjí. K vybití plně nabité baterie dojde přibližně po 90 dnech bez provozu. 

Pokud nabíjecí baterie není do přibližně 4 měsíců opět nabita, může dojít k tzv. úplnému vybití. Úplně 
vybitá baterie již nedosáhne při opětovném nabití své úplné kapacity, za krátkou dobu se opět vybije. 
Takový akumulátor je třeba vyměnit.

7.3 Provoz při síťovém napájení  

Pomocí stanice MULTIBASE 2 lze CAPNOCOUNT mini napájet z elektrické sítě, jeho provoz pak 
může být nepřetržitý.

7.4 Provoz s bateriemi

CAPNOCOUNT mini můžete napájet také 9 V baterií. Používejte výhradně alkalické baterie, 
dodávané firmou Weinmann (WM 90407). Provoz  na tuto baterii však není doporučen, jelikož 
umožňuje pouze omezenou dobu provozu (přibližně 30 minut). Tato baterie je určena pouze pro 
nouzový provoz přístroje jako "náhradní zdroj energie".
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8  DOKUMENTACE DAT, DLOUHODOBÁ MĚŘENÍ

Přístroj zaznamenává do vnitřní paměti každé 2 sekundy hodnoty pCO2 a dechové frekvence spolu 
s časem měření pro pozdější dokumentaci. Tisk dat se uskutečňuje pomocí stanice pro nabíjení a tisk 
MULTIBASE 2 (viz příslušný návod k použití).

Kapacita paměti je na 8 hodin kontinuálního záznamu u jednoho pacienta nebo na kratší záznamy od 
více pacientů v celkové době 8 hodin. 

Provoz paměti

Zapněte funkci ukládání dat (viz kapitola 4.6 Ukládání dat). Ihned po spuštění přístroje se začnou 
data, až do zaplnění kapacity paměti či vypnutí přístroje, ukládat. Po zapnutí přístroje v zobrazení 
konfigurace uvidíte zbývající kapacitu paměti. Po každém zapnutí CAPNOCOUNT mini jsou 
zaznamenávány nové bloky dat.

Pro pozdější dokumentaci pomocí stanice MULTIBASE 2 jsou veškerá data jednotlivých měření 
vytištěna v obráceném sledu.

Data jsou v paměti uloženy tak dlouho, dokud nebude vymazána (menu – "ERASE" resp. 
"LOESCHEN").

Pokud je paměť plná, žádná další data se neukládají. Mají-li se ukládat nová data, je třeba vymazat  
paměť. V případě potřeby uložená vytiskněte. 

9 FILTR, SPOJOVACÍ HADIČKA A TUBUSOVÝ ADAPTÉR

9.1 Filtr

CANOCOUNT mini smí být používán výhradně s vodním filtrem dodávaným společností Weinmann. 
Tento filtr je jednorázový, může být použit pouze jednou.

Vodní filtr ztrácí svou účinnost po 4-6 hodinách (menší filtry po 1-2 
hodinách) provozu, v závislosti na vlhkosti a případných větších 
částic jako je hlen apod. Po této době musí být vyměněn za nový. 
Snížená účinnost filtru je hlášena alarmem okluze na displeji 
a zazněním varovného tónu (viz kapitola 5 Zobrazení informací  
a alarmů). Pro použití v pediatrii lze pro zmenšení mrtvého 
dechového prostoru v systému použít speciální malé filtry. 

9.2 Spojovací hadička a tubusový adaptér

Používejte spojovací hadičky a tubusové adaptéry dodávané společností Weinmann. Před a během 
měření kontrolujte pevnost jednotlivých spojení. Upevňujte spojovací hadičky tak, aby nevzniklo 
žádné ohrožení pacienta. Standardní délka spojovací hadičky je 1.5 m. Pro každého pacienta 
používejte novou spojovací hadičku a nový tubusový adaptér. Oba díly musí být před každým 
použitím desinfikovány popř. sterilizovány. Dodržujte platná hygienická doporučení.

Dodržujte podmínky pro čištění spojovací hadičky a tubusového adaptéru uvedené v kapitole 10.

Pro připojení CAPNOCOUNT mini k ventilátoru se řiďte pokyny v kapitole 3 Uvedení do provozu.
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10  HYGIENICKÁ ÚDRŽBA

10.1 Všeobecná opatření

Přístroj nesmí být ponořen do tekutiny ani čištěn tekutými čistícími prostředky.

Povrch přístroje čistěte pokud možno suchým nebo jen lehce navlhčeným hadříkem. Při větším 
znečištění je možné použít slabý mýdlový roztok nebo běžný dezinfekční prostředek (řiďte se 
příslušným návodem). Při desinfekci doporučujeme používat gumové domácí či jednorázové rukavice. 
Dbejte na to, aby se to přístroje nedostala žádná tekutina. Po vyjmutí nabíjecí baterie se pod 
ochranným krytem nachází odsávací zařízení. Do tohoto prostoru se nesmí v žádném případě dostat 
tekutina. Při čištění ponechte vodní filtr nasazený jako ochranu vnitřku přístroje.

10.2 Filtr, spojovací hadička a tubusový adaptér

Vodní filtr je určen pro jedno použití. Při každém novém měření nebo pokaždé, když vodní filtr ztratí 
účinnost, musí být použit nový filtr.

Spojovací hadice musí být před každým použitím desinfikována nebo sterilizována. Čištěním mohou 
být ovlivněny vlastnosti spojovací hadice, jako je delší reakční doba a častější ucpávání. Tubusový 
adaptér, protože leží v oblasti dechového proudu, musí být před použitím sterilizován. Po vyčištění 
nechte veškeré díky zcela vyschnout.

Na desinfekci používejte látky na bázi alkoholu nebo aldehydu. Spojovací hadičky mohou být 
sterilizovány parou, tubusový adaptér je vhodné sterilizovat EO-plynem.

Dodržujte platné hygienické předpisy.

11  ÚDRŽBA, SERVIS

Pokud se domníváte, že váš přístroj ukazuje nepřesné hodnoty, je zapotřebí provést kontrolu kalibrace 
nebo si jí nechat provést výrobcem či autorizovaným servisem. Pokud dojde k poruše, kontaktujte 
vašeho dodavatele nebo přímo výrobce Weinmann. Pokud bude zapotřebí oprava či údržba, zašlete 
přístroj spolu s příslušenstvím přímo do technického servisu:

EnviteC
Alter Holzhafen 18
D-23966 Wismar
Germany

nebo autorizovanému dodavateli a servisu:

MEDIPRAX CB s.r.o.
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Česká republika
Tel.+fax: 385 310 382
E-mail: mediprax@mediprax.cz
www.mediprax.cz

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte autorizovaného dodavatele nebo přímo výrobce Weinmann.
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Přístroj a jeho příslušenství je nutné před zasláním do opravy nebo na údržbu vyčistit a/nebo 
desinfikovat.

11.1 Lhůty

Přístroj CAPNOCOUNT mini je třeba pravidelně udržovat v intervalu jednoho ruku. Na nálepce na 
přístroji je vyznačeno, kdy přístroj musí být zaslán k údržbě. V rámci údržby je přístroj kompletně 
zkontrolován a opraven (kalibrace, výměna opotřebovaných součástí).

11.2 Likvidace

Přístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Pro odbornou likvidaci přístroje se 
obraťte na instituci, která má oprávnění a certifikaci k recyklaci elektroodpadu.
Jejich adresy zjistíte u osoby pověřené ochranou životního prostředí nebo u příslušné 
instituce místní správy.
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12  ROZSAH DODÁVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

WM 97101 = CAPNOCOUNT mini, základní příslušenství, bez baterie.
WM 97144 = CAPNOCOUNT mini, MULTIBASE 2, kompletní.
WM 97154 = CAPNOCOUNT mini, OXYCOUNT mini, MULTIBASE 2, kompletní.

S = Součást dodávky
N = Náhradní díl
P = Příslušenství

Katalog.č. WM 97101 WM 97144 WM 97154

CAPNOCOUNT mini, bez příslušenství, bez nabíjecí 
baterie WM 97102 S + N S + N S + N

Nabíjecí baterie do MULTIBASE (WM 90440) a 
MULTIBASE 2 (WM 99240) WM 90406 P S + N S + N

MULTIBASE 2, bez příslušenství WM 99240 P S + N S + N
Síťový adaptér WM 99248 P S + N S + N
Sada spojovacích hadiček, 5 kusů, 1.5 m WM 97020 S + N S + N S + N
Sada tubusových adaptérů, 5 kusů, 22/15 mm WM 97031 S + N S + N S + N
Sada vodních filtrů, 5 kusů, Ø 25 mm, cca 4 h WM 97010 S + N S + N S + N
Sada vodních filtrů, 5 kusů, Ø 13 mm, cca 2 h WM 97011 P P P
Kalibrační plyn (5% CO2, 95% O2) v minicanu WM 97061 P P P
Tlakový ventil pro WM 97061 s průtokoměrem, s Y 
spojkou a hadičkou WM 97062 P P P

pCO2 brýle pro dospělé, 10 kusů WM 97022 P P P
Brašna pro CAPNOCOUNT mini, se zámkem pro LIFE-
BASE a poutkem na pás WM 97130 P P P

Brašna pro CAPNOCOUNT mini, se zámkem pro LIFE-
BASE nebo poutkem na pás WM 97131 P P P

Poutko na pás WM 97135 P P P
Nabíjecí baterie NiMH pro MULTIBASE 2 (WM 99240) WM 99206 P P P
Pouzdro na baterii WM 99207 P P P
Termopapír, 6 rolí, každá 25 m WM 99245 P P P
PC Kabel na rozhraní RS 232, software MB2PC WM 99246 P P P
12V kabel pro MULTIBASE WM 99250 P P P
Síťový adaptér, dle britského standardu WM 99251 P P P
Kabel do rozhraní a (nebo) analogový/online výstup pro 
tiskárnu MULTIBASE 2 WM 99253 P P P

Náhradní klips pro OXYCOUNT mini/CAPNOCOUNT 
mini WM 99480 N N N

Rozsah dodávky a příslušenství pro OXYCOUNT – viz 
příslušný návod k obsluze
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13  TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída produktu dle direktivy 93/42/EEC IIa
Rozměry (Š x V x H) 65 x 128 x 35 mm
Hmotnost cca 320 g
Příkon 1.2 W
Zdroj napětí 7.2 – 9 V
Provozní doba
- s NiMH nabíjecí baterií
- s NiCD nabíjecí baterií

cca 3 h
cca 2 h

Metoda měření infračervená fotometrie
Klasifikace podle IEC 601-1
- typ ochrany proti elektrickému proudu
- stupeň ochrany proti elektrickému proudu

ochranná třída II
Typ BF

Elektromagnetická snášenlivost (EMC)
- rušení přístroje
- odolnost přístroje proti rušení

EN 60601-1-2: 1993
EN 55011 (VDE 0875 T11)
IEC 1000 – 4 část 2 – 6 a 11 

Certifikováno podle EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995, 
prEN 864

Provozní teplota
Skladovací teplota

+5°C až +40°C
-20°C až +70°C

Vlhkost, provozní a skladovací 0 až 90% (nekondenzovaná)
Tlak vzduchu při provozu 700 – 1100 hPa
Oblast měření pCO2 3 – 75 mmHg nebo 0.4 – 9.9 objemových %
Oblast měření dechové frekvence 3 – 60 tepů za minutu
Přesnost pCO2 
0.4 – 5 obj.%
3 – 38 mmHg
5.1 – 9.9 obj.%
39 – 75 mmHg

0.2 obj.%
2 mmHg
5% od naměřené hodnoty
5% od naměřené hodnoty

Maximální odchylky
0.4 – 5 obj.%
3 – 38 mmHg
5.1 – 9.9 obj.%
39 – 75 mmHg

± 0.3 obj.%
± 2 mmHg
± 0.5 obj.%
± 4 mmHg

Stabilita přesnosti měření ± obj.% nebo 1 mmHg
Denní posun při konstantních podmínkách okolí žádný
Vzestup času t10...90 ≤ 300 ms
Reakční zpoždění 1s při průtoku 150 ml/min 

2s při průtoku 50 ml/min
Doba náběhu 12s
Doba k dosažení specifikace cca 2 min
Přesnost průtoku
50 ml/min
100 ml/min
150 ml/min

+ 25%
± 15%
± 15%

Aktualizace zobrazení každý výdech
Nastavitelné hranice alarmu:
- dolní pCO2 
- horní pCO2 
- insp. pCO2 
- dolní dechová frekvence
- horní dechová frekvence

3 – 40 mmHg, z výroby nastaveno 20 mmHg
20 – 75 mmHg, z výroby nastaveno 60 mmHg
5 – 40 mmHg, z výroby nastaveno 10 mmHg
2 – 30 /min, z výroby nastaveno 5 /min
10 – 60 /min, z výroby nastaveno 30 /min

Zobrazení podsvícený LCD displej: pCO2 v mmHg nebo 
objemových %, dechová frekvence, alarmy, 
výměna baterie, alarm apnoe, zobrazení textu
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Paměť Data pro ukládání dat pCO2 a dechové frekvence, 
kapacita 8 hodin, ochrana dat při výměně baterie

Výstup dat RS 232 ve spojení s MULTIBASE 2
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14  ZÁRUKA

• Výrobce Weinmann poskytuje záruku na závady, které jsou způsobeny chybou materiálu nebo 
ve výrobě, po dobu dvou let od data zakoupení. U produktů, jejichž životnost je prokazatelně 
nižší než dva roky, platí záruční lhůta uvedená v uživatelské příručce daného produktu.

• Záruka není poskytnuta:
- pokud nebyly dodrženy instrukce dle návodu;
- chyba byla v obsluze přístroje;
- při nesprávném použití či nesprávné manipulaci;
- při neoprávněném zákroku neautorizovanou osobou za účelem opravy přístroje;
- při nepředvídatelných okolnostech (např. blesk, apod.);
- při poškození během transportu v nevhodném obalu;
- pokud nebyla dodržována pravidelná údržba a servis;
- na opotřebované a poškozené komponenty jako např. filtry, baterie, předměty na 

jedno použití, apod.;
- pokud nebyly používány pouze originální součástky. 

• Výrobce neručí za nepřímé škody v souvislosti s vadami, pokud vznikly v důsledku 
úmyslného jednání či hrubé nedbalosti, nebo při poškození zdraví v důsledku nedbalosti.

• Výrobce si rezervuje právo na rozhodnutí o odstranění vad, dodání nových věcí či snížení 
nákupní ceny na přiměřenou částku.

• Pokud výrobce odmítne reklamaci, nehradí náklady za přepravu mezi zákazníkem 
a výrobcem.

• Zákonné záruční požadavky zůstávají nedotčeny.

Záruka zaniká:

- pokud vznikla porucha důsledkem vytečení baterií,
- při použití baterií po uplynutí jejich expirační lhůty,
- při použití nevhodné nabíječky.

Adresa výrobce:

Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co. KG
P.O. Box 54 02 68, D-22502 Hamburg

Tel.: +49 / 40 / 5 47 02-0
Fax: +49 / 40 / 54 70 24 61
E-mail: int.sales@weinmann.de
www.weinmann.de

Autorizovaný zástupce pro Českou republiku:

MEDIPRAX CB s.r.o.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Tel.+fax: +420 385 310 382, +420 385 310 396
E-mail: mediprax@mediprax.cz 
www.mediprax.cz
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