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Návod k obsluze
smartOx - Pulsní oximetr

Tyto instrukce byly připraveny s velkou péčí – najdete-li však přesto nějaké maličkosti, které 
nejsou v souladu s ovládáním tohoto systému, neprodleně nás upozorněte,  abychom mohli 
včas a co nejrychleji veškeré nesrovnalosti eliminovat.

Vyhrazujeme  si  právo  provádět  změny  vyplývající  z dalšího  vývoje  v souvislosti 
s informacemi uvedenými v tomto Návodě.

Všechny  obchodní  známky  citované  a  vyobrazené  v textu  jsou  obchodními  značkami 
současných vlastníků a považují se na chráněné.

Reprodukování, překládání a rozmnožování v jakékoli formě – a to i ve zkrácené – vyžaduje 
písemný souhlas výrobce. 

Tato příručka je předmětem servisních revizí výrobce – společnosti EnviteC Wismar GmbH.

Dokument č. WM68000

MEDIPRAX CB s.r.o.
Branišovská 31

370 05 České Budějovice

Tel. 385 310 382

Fax. 385 310 396

e-mail: mediprax@mediprax.cz

www.mediprax.cz
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1. Obecné informace

Tento symbol znamená:

Dodržujte  instrukce  pro  použití.  Výstražné  poznámky  jsou  označené  jako 
VÝSTRAHA uvedeným  symbolem.  Tyto  výstražné  poznámky  upozorňují  na 
potenciální riziko vážného poškození pacienta nebo uživatele.

Tento symbol znamená: UPOZORNĚNÍ
Upozorňující  poznámky  upozorňují  uživatele  na  dodržování  nutné  péče  pro 

bezpečné a účinné používání pulsního oximetru smartOx. 
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2. Bezpečnostní informace

 VÝSTRAHY
Poškozený přístroj nesmíte používat. Komponenty, které jsou poškozené, opotřebované nebo 
kontaminované, musíte vyměnit.

smartOx není alarmový monitor a není vybaven nastavitelnými limity alarmů.

Tento přístroj nesmí být používán v potenciálně výbušné atmosféře.

smartOx spolu s veškerým příslušenstvím smí používat výhradně osoby, které mají patřičné 
odborné znalosti.

smartOx je expedován v patřičných transportních obalech. Pokud kterákoli součást zásilky 
indikuje  poškození  vzniklé  v důsledku  transportu,  smartOx  ani  čidla  použitelná  s tímto 
přístrojem nepoužívejte.

smartOx není vhodný pro používání v prostředí magnetické rezonance (MRI) nebo nukleární 
spirální  tomografie  a  RTG přístrojů,  nesmí  být  proto  ve  výše  uvedených  prostředí  tento 
přístroj používán.

Pokud jsou překročeny provozní parametry nebo nejsou-li dodrženy podmínky měření, může 
docházet k chybným měřením a v závažných případech může dojít i k poškození smartOx.

Chybné umístění a  použití  čidel nesprávným způsobem může způsobit  zkreslení výsledků 
měření a může kromě jiných nebezpečí způsobit i zaškrcení částí těla nebo odlupování částí 
pokožky prstovým klipovým čidlem.

Používejte  pouze saturační  čidla  a  další  příslušenství  doporučená  výrobcem –  společností 
EnviteC – pro použití s pulsním oximetrem smartOx. Saturační čidla i další příslušenství musí 
být v bezvadném stavu. Aplikací cizích součástí může způsobit funkční problémy nebo ztrátu 
biokompatibility.

Aplikace  látek,  které  změní  zabarvení  krve,  jako  např.  intravaskulární  podání  barviv 
(metylénová  modř  nebo  indicyanová  zeleň  apod.)  nebo  přítomnost  vysokých  koncentrací 
dysfunkčních hemoglobinů (methemoglobinu a carboxyhemoglobinu) může podstatně zhoršit 
přesnost měření.

smartOx je určen pro podporu diagnózy. Hodnoty zobrazené na pulsním oximetru smartOx 
mohou  být  hodnoceny  pouze  ve  spojení  s dalšími  klinickými  známkami  a  symptomy. 
Stanovení  klinické  diagnózy  založená  pouze  na  podkladě  vyšetření  pulsním  oximetrem 
smartOx není přípustné.

UPOZORNĚNÍ
Tento  návod  pro  použití  musí  být  považován  za  integrální  součást  zařízení.  Musí  být 
uchováván  v blízkosti  přístroje.  Přísné  dodržování  instrukcí  k používání  je  základním 
předpokladem pro použití přístroje v souladu s jeho specifikacemi, pro správné ovládání a pro 
zachování bezpečnosti pro pacienta i pro uživatele.

Před použitím si dobře prostudujte všechny instrukce, jelikož informace týkající  se vícero 
kapitol mohou být uvedeny pouze jednou.
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EnviteC připouští odpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a funkci zařízení pouze v případě, 
že instalaci,  rozšiřování,  nové nastavování,  modifikování  a opravy provádí přímo výrobce 
nebo jeho servisní zástupce autorizovaný pro tyto účely a že zařízení je používáno v souladu 
s těmito instrukcemi pro použití. 

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, musíte vyjmout baterie. Pro spolehlivé napájení 
bateriemi doporučujeme používat vysoce kvalitní alkalické baterie s dlouhou životností (bez 
obsahu rtuti).

Vzniknou-li  pochybnosti  o  přesnosti  měření,  nejprve musíte  překontrolovat  vitální  funkce 
pacienta pomocí jiných metod. Teprve poté překontrolujte funkční stav pulsního oximetru 
smartOx.
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3. Úvod

3.1 Oblasti použití
smartOx je  přenosný pulsní  oximetr  pro  neinvazívní  určování  funkční  kyslíkové  saturace 
lidské arteriální krve (SpO2) a pro měření tepové frekvence pomocí světelných signálů o 2 
rozdílných vlnových délkách.

Saturační čidla se aplikují na příslušné části pacientova těla, např. na prst. Hodnoty kyslíkové 
saturace (SpO2), tepové frekvence a kvalita těchto signálů budou pro uživatele dostupné jako 
naměřené hodnoty.

Pulsní  oximetr  je  možné využít  u  všech věkových kategorií  pacientů  od  novorozenců po 
dospělé pacienty v následujících oblastech:

• Předoperační a pooperační monitorování

• Pneumologické jednotky

• Rehabilitační a pohybová terapie, sportovní medicína

• Ošetřovatelská péče

• Domácí monitorování

Pulsní oximetr smí používat pouze osoby, u nichž je záruka, že budou přístroj ovládat správně 
podle proškolení nebo svých znalostí a zkušeností.

UPOZORNĚNÍ
Ačkoli  může být  smartOx používán i  během defibrilace,  zobrazené hodnoty 
nemusí být po určitou dobu přesné.

3.2 Obecné funkční principy a situace
Neinvazívní pulsní oximetrie je založena na dvou principech. Jednak zbarvení krve, které je 
ovlivněno saturací  krve  kyslíkem,  je  determinováno  pomocí  spektrofotometrie  při  použití 
dvou vlnových délek. Jedna množství arteriální krve ve tkáních (a tím i světelná absorpce 
touto krví)  se  mění  během pulsace,  která  je  vyvolána vypuzením krve ze srdce do tepen 
(pletysmografie).

Barevné  změny způsobené kyslíkovou saturací  přispívají  k optickým vlastnostem molekul 
hemoglobinu,  přesněji  řečeno  komponent  hemoglobinu.  Hemoglobin  provádí transport 
kyslíku krví po navázání kyslíku na svoji molekulu (oxygenace, O2Hb). Kyslík může být opět 
uvolněn,  tzn.  krev se odkysličí  (deoxygenuje;  kyslíková saturace klesne) a současně s tím 
ztratí i svoji jasně červenou barvu. Výsledkem toho bude větší absorpce červeného světla, 
zatímco absorpce infračerveného světla bude ovlivněna mnohem méně.

K determinaci kyslíkové saturace arteriální krve tedy slouží pulsace arteriální krve, změny 
jejího  objemu  v průběhu  systoly  a  diastoly,  což  ovlivňuje  světelnou  absorpci.  Jelikož  se 
vyhodnocují pouze změny světelné absorpce, nepulsující absorbující hmota, jako tkáně, kosti 
a žilní krev, nemají tedy na měření žádný vliv. 
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Jako  zdroje  světelného  záření  slouží  diody  emitující  červené  a  infračervené  světlo,  jako 
přijímač  slouží  fotodioda.  Pulsní  oximetr  tak  měří  poměr  pulsující  absorpce  červeného  a 
infračerveného  světla,  jež  je  přímo  úměrný  kyslíkové  saturaci.  Mimoto  časové  intervaly 
pulsací  jsou  konvertovány  do  pulsace  s opakující  se  frekvencí  a  rovněž  tak  budou  i 
prezentovány.

3.3 Přesnost, odchylky měření
Pulsní oximetr potřebuje měřitelnou tepovou vlnu, aby mohl determinovat správnou hodnotu 
kyslíkové saturace a tepové frekvence. Chybné hodnoty mohou být vypočteny v případech, 
pokud tepová vlna není detekována nebo je detekována pouze slabě. Hodnoty mohou být 
nesprávné také při velkém výskytu pohybových artefaktů. Naměřené hodnoty zobrazené na 
displeji  budou  v definovaném  rozmezí  přesnosti  pouze  v případě,  že  zelená  LED  kvality 
signálu bliká podle frekvence pulsace.

Poznámka:
Vyrovnávač  artefaktů  (Artefakt  Leveller,  AL)  slouží  k potlačení  pohybových  artefaktů  pro 
parametry  kyslíkové  saturace  SpO2 a  tepové  frekvence.  Mimoto  je  prováděna  kontrola 
věrohodnosti tepové frekvence.
Pulsní  oximetr  smartOx  je  kalibrován  podle  referenčních  měření  pomocí  měření  frakční 
kyslíkové saturace (ko-oximetrem) krve bez dysfunkčních hemoglobinů. 

Pokud  je  vysoká  přítomnost  dysfunkčních  hemoglobinů,  přesnost  měření  bude  zhoršená. 
Podobně i barviva aplikovaná do cévního systému mohou výrazně ovlivnit přesnost měření.

VÝSTRAHA
V případě  pochybností  o  přesnosti  měření  nejprve  překontrolujte  vitální 
funkce  pacienta  jinými  prostředky  a  teprve  poté  zkontrolujte,  zda  pulsní 
oximetr pracuje v souladu se svými specifikacemi.
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4. Ovládací prvky a symboly

4.1 Přístroj

Obr. 1: Pohled na smartOx zepředu, zezadu a z horního konce

Číslo Popis položky

1 Tlačítko spínače On/Off

2 Tlačítko spínače akustického signálu

3 Displej

4 LED kvality signálu

5 Závěsný klip

6 Schránka baterií s pérovou západkou

7 Víko schránky baterií

8 Označení přístroje

9 Konektor pro připojení saturačního čidla

11



pulsní oximetr smartOx – návod k obsluze

4.2 Displej

Obr. 2: Displej smartOx

Číslo Popis položky

1 Zobrazení SpO2 v procentech (%)

2 Symbol srdce

3 Zobrazení tepové frekvence v tepech za minutu (BPM)

4 Segmentový sloupec kvality signálu

5 Zobrazení kapacity baterií

6 Symbol saturačního čidla

4.3 Symboly na smartOx

Symbol Vysvětlení

Dodržujte instrukce pro použití.

Přístroj splňuje požadavky na zařízení Typu BF

Datum výroby

Dodržujte směrnice o likvidaci nebezpečného odpadu
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5. Informační hlášení a signály

5.1 Displej
Po  zapnutí  přístroj  nejprve  provede  automatickou  kontrolu  vnitřních  okruhů  (self-test). 
Přibližně na 3 sekundy se rozsvítí všechny segmenty displeje, aktivuje se podsvícení displeje 
a ozve se přerušovaný akustický signál.

5.2 Kvalita signálu
Pulsní oximetr vyhodnocuje pulsové vlny probíhající místem měření podle kriterií, která jsou 
charakteristická pro normální pulsovou vlnu způsobenou srdečním cyklem.

Pokud tato kriteria nejsou splněna, je přítomen pouze slabý signál, znamená to, že pulsová 
vlna byla např. zkreslena pohybovými artefakty.

Čím jsou tato kriteria lépe splněna testovanou křivkou, tím bude mít signál vyšší kvalitu a tím 
bude i vyšší přesnost měření saturace a tepové frekvence.

Tento signál kvality se na pulsním oximetru smartOx znázorní též barvou LED kvality signálu 
ve třech stupních:

Barva LED Znamená

Zelená Dobrá kvalita signálu, naměřené hodnoty jsou ve specifikovaných mezích

Oranžová Průměrná kvalita signálu

Červená Nízká kvalita signálu

5.3 Variabilní výška tónu pulsace
Jestliže má měřený signál dostačující kvalitu, zapne se akustická signalizace pulsace. Výška 
tónu tohoto  akustického signálu  je  závislá  na  naměřené  hodnotě  SpO2,  takže  změny této 
hodnoty mohou být taktéž zaznamenány i bez sledování přístroje (akustická monitorace).

Za normálního provozu je možné akustickou signalizaci pulsace vypnout stisknutím tlačítka 
Ztišení a dalším stisknutím téhož tlačítka je možné akustickou signalizaci opět zapnout (viz 
oddíl 7-3).

Pokud je funkce akustické signalizace pulsace deaktivovaná, automaticky se reaktivuje opět 
po  uplynutí  intervalu  3  minut.  Po  zapnutí  smartOx  se  funkce  variabilní  výšky  akustické 
signalizace pulsace vždy zapne.

5.4 Signály
Přístroj  je  vybaven  akustickou  signalizací.  Akustické  signály  se  ozývají  při  zapnutí  nebo 
vypnutí přístroje, je-li saturační čidlo odpojeno od přístroje (Není čidlo) a bezprostředně poté, 
co je saturační čidlo odstraněno z pacientova prstu (Čidlo není nasazené).
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Situace Signalizace

Zapnutí / vypnutí přístroje 3 dlouhé tóny (íí – íí – íí)

Není čidlo (odpojení) 3 krátké tóny (i-i-i)

Čidlo není nasazené 3 krátké tóny, pauza a 2 krátké tóny (i-i-i  –  i-i)

5.5 Chybová hlášení
smartOx  po  zapnutí  a  během  provozu  automaticky  kontroluje  chod 
přístroje a funkce saturačního čidla.

Pokud v činnosti saturačního čidla nebo celého přístroje je detekována 
nějaká  závada,  v poli  pro  zobrazení  tepové  frekvence  se  zobrazí 
chybové hlášení „SEn“ (závada čidla) nebo „Err“ (závada v přístroji).

Obr. 3: Zobrazení závady přístroje

V tomto  případě  je  proces  měření  omezen.  Pole  displeje  pro  hodnotu  saturace  indikuje 
příslušný chybový kód. Pokud bliká symbol  („Čidlo“), jedná se o závadu saturačního 
čidla.

Pokud je čidlo vadné, vyměňte je za nové saturační čidlo a poškozené odešlete nejbližšímu 
autorizovanému servisnímu středisku spolu s uvedením čísla chybového kódu.

V případě  závady  přístroje  kontaktujte  autorizovaného  servisního  zástupce  nebo  servisní 
středisko firmy Weinmann.

Pokud  saturační  čidlo  nebylo  aplikováno  podle  specifikací  smartOx,  nejprve  se  namísto 
hodnot saturace a tepové frekvence zobrazí pomlčky („---“) a poté se vrátí do měřícího režimu 
pouze v tom případě,  že  tato  čidla  jsou  správně  aplikována.  Proto překontrolujte  aplikaci 
čidel, zda je v souladu s instrukcemi, které jsou přibalené ke každému z čidel.

Číslo chybového kódu Znamená

51, 52, 53, 55 Chyba čidla, čidlo je poškozené

Ostatní čísla Závada přístroje
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6. Uvedení do provozu

6.1 Rozbalení a kontrola zásilky
Pokud je poškozen přepravní obal, upozorněte na tuto skutečnost dopravce. Vybalte smartOx i 
s příslušenstvím z přepravního obalu a  překontrolujte  kompletnost  zásilky.  Jestliže  některá 
část zásilky chybí nebo je-li poškozena, kontaktujte autorizovaného obchodního a servisního 
zástupce nebo servisní středisko společnosti Weinmann.

6.2 Testy
Před použitím smartOx překontrolujte, zda funkce pulsního oximetru odpovídají uvedeným 
specifikacím. Postup je uveden v dalších instrukcích v této kapitole.

6.3 Obsah zásilky
1 Pulsní oximetr smartOx

1 Prstové saturační čidlo

1 Návod k obsluze

2 Baterie typu AAA

6.4 Vložení baterií
Pulsní oximetr smartOx obsahuje indikátor baterie, který je umístěn v dolní části displeje. 
Stav kapacity baterie, která je k dispozici, signalizuje trojice pruhů v symbolu baterie. Pokud 
žádný z pruhů nesvítí, baterie je vadná a je nutné ji vyměnit. 

Jakmile kapacita baterie klesne na minimum, při kterém již měření není možné, přístroj se 
sám automaticky vypne.  Tento stav je  signalizován hlášením „LO“ na displeji  a blikáním 
symbolu baterie  na displeji. 

1. Stiskněte  pérovou  západku  víka  schránky  baterií 
dolů ve směru dolní části pulsního oximetru a víko 
odstraňte. (Viz Obr. 4). 

2. Vložte dvě baterie typu AAA (Viz Obr. 4) a zavřete 
víko schránky baterií.

Poznámka:  Překontrolujte  baterie,  zda  jsou  vloženy  se  
správnou polaritou.
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6.5 Připojení saturačních čidel
Připojte saturační čidlo způsobem znázorněným na Obr. 5.

Obr. 5: Připojení saturačního čidla
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7. Provoz
Všechny funkce přístroje  a  přednastavené možnosti  budou v této  kapitole  popsány. Pulsní 
oximetr  je  vybaven  dvojicí  tlačítek,  které  slouží  pro  zapnutí  a  vypnutí  přístroje  spolu 
s přepínáním ztišení akustických signálů a zapnutím podsvícení displeje. 

7.1 Zapnutí a vypnutí přístroje
Pulsní oximetr se zapne krátkým stisknutím spínače On/Off (viz Obr. 1). Všechny segmenty 
displeje  a  LED indikátor  kvality  signálu  (oranžový)  se  na  3  sekundy  rozsvítí  a  ozve  se 
akustický signál. Po ukončení tohoto vstupního testu bude pulsní oximetr připraven k použití.

Přístroj  vypnete  stisknutím  tlačítka  spínače  On/Off  na  dobu  3  sekund.  Ozve  se  krátký 
akustický signál a současně s jeho ukončením se přístroj vypne.

7.2 Podsvícení displeje
Displej má k dispozici podsvícení, které je aktivní po zapnutí přístroje a po uplynutí 1 minuty 
se vypne. Toto podsvícení je možné opět na přechodnou dobu zapnout krátkým stisknutím 
jednoho z tlačítek.

DŮLEŽITÉ: Podsvícení displeje zvyšuje spotřebu energie přístrojem.

7.3 Ztišení akustických signálů
Všechny  akustické  signály  je  možné  aktivovat  a  deaktivovat  pomocí  tlačítka  ztišení 
akustických signálů.

Poznámka: Ztišené akustické signály se po uplynutí 3 sekund automaticky reaktivují.

Obr. 6: Zobrazení aktivace a deaktivace signálů
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7.4 Energii šetřící vypnutí
Přístroj se automaticky vypne v případě, že během prvních 3 minut po zapnutí není použit 
k měření saturace a tepové frekvence nebo pokud není během 3 minut od posledního měření 
detekován žádný signál měřených parametrů. Díky této funkci se přístroj sám vypne v případě 
náhodného bezděčného zapnutí, aby se nevyčerpala kapacita baterií. Tato funkce je ovšem 
upravená tak, aby nemohlo dojít k náhlému přerušení probíhajícího měření.

18
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8. Saturační čidla a příslušenství 
Saturační čidla jsou vysílacími senzory a obsahují dvě LED diody vysílající záření o dvou 
vlnových  délkách  –  660  mn a  905  nm spolu  s fotodiodami  pro  toto  spektrum.  smartOx 
individuálně rozpozná saturační čidlo, aby se dosáhlo maximální přesnosti měření.

8.1 Výběr a aplikace saturačního čidla

UPOZORNĚNÍ:
Před použitím saturačního čidla si pečlivě pročtěte přiložené instrukce k použití 
včetně všech výstražný informací a dalších instrukcí.

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte poškozená saturační čidla. Nepoužívejte saturační čidla, která mají 
nechráněné optické komponenty.

UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze saturační čidla vyrobený společností EnviteC. Použitím čidel od 
jiných výrobců můžete přístroj poškodit.

UPOZORNĚNÍ:
Při výběru saturačního čidla berte v úvahu tělesnou hmotnost pacienta a jeho 
pohybovou aktivitu.  Mimoto též zhodnoťte,  zda v místě  plánovaného nasazení 
čidla je dostatečná krevní perfúze.
Dodržujte instrukce pro použití pro saturační čidla EnviteC.

UPOZORNĚNÍ:
Saturační  čidlo  musí  být  během měření  chráněno před silnými sekundárními 
zdroji osvětlení, abyste předešli chybným výsledkům vlivem interferenci měření. 
Pokud se během přibližně 10 sekund neobjeví signál s adekvátní kvalitou, zkuste 
jiné místo pro aplikaci saturačního čidla. 
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8.2 Přehled saturačních čidle a kabelů EnviteC

Číslo / kabel Použití Délka Hmotnost pacienta

WM 18010 pro opakované použití 120 cm > 20 kg

WM 18015 pro opakované použití 120 cm > 1 kg

WM 18020 pro opakované použití 120 cm > 30 kg

VÝSTRAHA:
Zobrazená  hodnota  SpO2 a  tepové  frekvence  může  být  ovlivněna 

určitými  vlivy  okolního  prostředí,  chybami  v souvislosti  s nasazením 
saturačního čidla nebo určitými vlivy pacientova zdravotního stavu.
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9. Řešení problémů a údržba

UPOZORNĚNÍ:
Jestliže budete mít vážné pochybnosti o přesnosti naměřených hodnot, nejprve 
překontrolujte  vitální  funkce  pacienta  pomocí  jiných  metod  a  teprve  poté 
zkontrolujte funkční stav pulsního oximetru smartOx.

Pokud  problém,  který  se  vyskytne  během provozu  pulsního  oximetru  smartOx,  nebudete 
schopni vlastními silami vyřešit, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce nebo servisní 
středisko společnosti Weinmann.

Přístroj není možné spustit:
Zkontrolujte, jsou-li správně instalované baterie, či zda jsou vůbec instalované. Pokud 
jsou baterie správně instalované, přesvědčte se, zda jsou nabité.

Při automatickém vstupním testu nejsou viditelné všechny segmenty displeje nebo LED:
Přístroj nepoužívejte a kontaktujte autorizovaného servisního zástupce nebo servisní 
středisko společnosti Weinmann.

Displej nevykazuje žádné změny („zamrznul“):
Vyjměte na krátkou dobu baterie poté přístroj znovu zapněte. Pokud se bude závada 
znovu  opakovat,  přístroj  nepoužívejte  a  kontaktujte  autorizovaného  servisního 
zástupce nebo servisní středisko společnosti Weinmann.

9.1 Čištění a desinfekce povrchů přístroje
Pro očištění a desinfekci povrchů přístroje můžete použít některý z následujících postupů:

Povrchy  pulsního  oximetru  smartOx  můžete  očistit  měkkou  tkaninou  navlhčenou  buď 
v roztoku běžného čistícího neabrazívního přípravku nebo v 70% isopropyl alkoholu. Touto 
tkaninou jemně všechny povrchy otřete. 

9.2 Čištění a desinfekce saturačních čidel

UPOZORNĚNÍ:
Před  čištěním  saturačních  čidel  si  pečlivě  prostudujte  přiložené  instrukce 
k použití.  Každý typ saturačních čidel  má své vlastní  specifické instrukce pro 
čištění. Při čištění a desinfekci saturačních čidel dodržujte proto tyto specifické 
instrukce.
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9.3 Údržba a servis
Tento přístroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Přesto však není možné vyloučit výskyt 
technických  závad  v přístroji.  Pokud  k takové  závadě  dojde,  kontaktujte  autorizovaného 
servisního zástupce nebo servisní středisko společnosti Weinmann.

UPOZORNĚNÍ:
Pouzdro  pulsního  oximetru  smartOx  smí  otevřít  pouze  autorizovaný  servisní 
technik.  V případě  neautorizovaného  otevření  přístroje  zanikají  nároky  na 
záruční krytí. 

9.4 Kalibrace
Tento přístroj nevyžaduje žádné kalibrace ani žádnou speciální údržbu.

9.5 Vrácení smartOx
Instrukce  pro  odeslání  spolu  s referenčním  číslem  obdržíte  od  autorizovaného  servisního 
zástupce nebo servisní středisko společnosti Weinmann. Před odesláním z přístroje vyjměte 
baterie a odpojte saturační čidlo. Pokud je možné vyloučit závadu čidla, není nutné odesílat 
spolu s přístrojem též saturační čidlo. 

Zabalte  smartOx  do  původních  přepravních  obalů.  Pokud  již  původní  obaly  nemáte 
k dispozici,  použijte  vhodnou  kartónovou  krabici  s dostatečným  množstvím  výplňového 
materiálu, aby byl pulsní oximetr smartOx během transportu dostatečně chráněn.

Vyberte způsob transportu pulsního oximetru smartOx, přičemž pro přístroj obdržíte certifikát 
o dodání.

9.6 Likvidace produktu
Na konci použitelné životnosti přístroje popsaného v tomto návodě k použití nesmíte přístroj 
likvidovat  v běžném  domácím  odpadu,  ale  musíte  jej  spolu  s příslušenstvím  likvidovat 
v souladu  s místními  a  národními  směrnicemi  pro  likvidaci  technického  odpadu.  Pokud 
budete mít jakékoli dotazy ohledně likvidace přístroje, kontaktujte autorizovaného servisního 
zástupce nebo servisní středisko společnosti Weinmann. 
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10.Záruka
Výrobce poskytuje záruku v trvání dvou roků od data prodeje proti vzniku závady v důsledku 
vady materiálu nebo výroby; defekty, které nastanou v rámci záručních ustanovení,  budou 
řešeny v kontextu našich záručních podmínek.

Výrobce  neposkytuje  žádnou  záruku,  pokud uživatel  ohrozí  funkci  přístroje  nedodržením 
těchto  instrukcí  k používání,  nesprávným  zacházením,  použitím  nikoli  v souladu  se 
specifikacemi  nebo  po  zcela  neautorizovaném  zásahu.  V těchto  případech  veškerá 
odpovědnost padá na uživatele!

Záruka bude ukončena taktéž v případě, že dojde k poškození chemickými látkami uniklými 
z vybitých baterií nebo při použití baterií po uplynutí doby použitelnosti.

Náklady na transport do servisu a zpět v případě, že nároky na opravu budou v rozporu se 
záručními  závazky,  ponese  uživatel.  Přístroj  vyžadující  opravu  odešlete  spolu  s veškerým 
příslušenstvím na adresu:

Weinmann

Geräte für Medizin GmbH + Co. KG

Kronsaalsweg 40

22525 Hamburg, Germany

nebo na adresu obchodního a servisního zástupce pro Českou republiku:

MEDIPRAX CB s.r.o.

Branišovská 31

370 05 České Budějovice

V případě,  že  se  objeví  chybové hlášení  „SEN“ (viz  kapitola  5.5),  odešlete  pouze  vadné 
saturační čidlo spolu s podrobnostmi o chybovém hlášení.

UPOZORNĚNÍ:
Nároky  na  záruční  opravu  bude  možné  uznat  pouze  při  dodání  dokladu 
o zakoupení a záručního listu.

Výrobce:

EnviteC-Wismar GmbH

Alter Holzhafen 18

D-23966 Wismar
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11. Technické údaje

11.1 Specifikace
Kategorie produktu podle MPG: IIb

Rozmezí měření:

SpO2: 45 až 100%

Tepová frekvence: 20 až 300 t/min

Přesnost měření:

Saturace: ± 2% (v rozmezí 70 až 100%)

Tepová frekvence: ± 1 t/min (v rozmezí < 100 t/min)

± 1% (v rozmezí > 100 t/min)

Baterie: 2 × AAA, alkalické

Kapacita: > 15 hodin

Provozní teplota: 0°C až +45°C

Skladovací teplota: -20°C až +70°C

Relativní vlhkost: 0 až 90% (nekondenzující)

Proces měření: Rozdělení pulsové vlny s kontrolou fuzzy logiky

Displej: LCD s bílým podsvícením a červenou, oranžovou a 
zelenou LED. Indikace %SpO2, Tepové frekvence, 
Kvality signálu, segmentového sloupce, stavu 
baterie a stavu saturačního čidla.

Akustická signalizace pulsace: Variabilní výška tónu (závisí na aktuální naměřené 
kyslíkové saturaci)

Signály: Akustická a vizuální signalizace (tepová frekvence, 
stav saturačního čidla, systémové závady a stav 
baterií)

Signály: funkce zapnutí a vypnutí (on/off) 
s automatickou reaktivací po 3 minutách

Rozměry: 32 × 136 × 24 mm

Hmotnost: cca 72 (včetně baterií)

Klasifikace: EN 60601-1:

Systém ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Třída ochrany II

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Typ BF
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11.2 Elektromagnetická interference (EMC)
Deklarace výrobce – Elektromagnetické emise

IEC 60601-1-2

Pro Zařízení nebo Systém smartOx

Tabulka 201 – Směrnice a deklarace výrobce – elektromagnetické emise

1 Směrnice a deklarace výrobce – elektromagnetické emise

2 smartOx je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 
Uživatel nebo vlastník smartOx musí zaručit, aby tento přístroj byl v takovém prostředí 
používán. 

3 Emisní test Shoda Elektromagnetické prostředí – směrnice
4 RF emise 

CISPR 11

Skupina 1 smartOx používá RF energii pouze pro své 
interní funkce. Proto RF emise jsou velice 
nízké a je nepravděpodobné, aby způsobovaly 
jakoukoli interferenci s elektronickými 
zařízeními umístěnými v jeho blízkosti.

6 RF emise 

CISPR 11

Třída B

7 Harmonické emise

IEC 61000-3-2

Nevztahuje se

8 Fluktuace kmitajícího 
napětí / kmitající emise

IEC 61000-3-3

Nevztahuje se

9 smartOx je vhodný pro všechna prostředí 
včetně domácností a těch, které jsou přímo 
připojené k veřejné nízkonapěťové napájecí 
síti, které se používá pro účely domácností.
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Tabulka 202-208 – Směrnice a deklarace výrobce – elektromagnetická imunita

Směrnice a deklarace výrobce o elektromagnetické imunitě

smartOx je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel 
nebo vlastník smartOx musí zaručit, aby tento přístroj byl v takovém prostředí používán. 

Test imunity Úroveň testu 
IEC 60601

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – 
směrnice

Elektrostatické 
vybití (ESD)

IEC 61000-4-2

± 6kV vybití 
kontaktem

± 8kV vybití 
vzduchem

± 6kV kontakt

± 8kV vzduch

Podlaha musí být dřevěná, betonová 
nebo z keramických dlaždic. Pokud 
je podlaha pokrytá syntetickým 
materiálem, musí být relativní 
vlhkost nejméně 30%.

Magnetické pole 
napájecí frekvence 
(50/60) Hz 
Magnetické pole 
(50/60) Hz 

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetické pole napájecí frekvence 
musí odpovídat typickým úrovním, 
které se nacházejí v komerčním a 
nemocničním prostředí.

Vedená RF 
interference

IEC 61000-4-6

Vyzařovaná RF 
interference

IEC 61000-4-3

Vyzařovaná RF 
interference

IEC 61000-4-3

3V

150 kHz-80 MHz

3 V/m

80 MHz-800 
MHz

3 V/m

800 MHz-2.5 
GHz

3V

10 V/m

10 V/m

d > 0.3m

Přenosné a mobilní komunikační 
zařízení nesmí být používané v kratší 
vzdálenosti od jakékoli části 
smartOx, včetně kabelů, než je 
doporučená separační vzdálenost 
vypočtená z rovnice aplikovatelné 
pro frekvence vysílače.

d > 0.1 m

d > 0.2 m
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11.Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU
Na naši odpovědnost deklarujeme, že produkt 

smartOx
Typ 45-00-0519

Vyhovuje  všem  základním  požadavkům  v souladu  s Přílohou  1  Směrnice  Rady  pro 
zdravotnickou techniku z 14. června 1993 (93/42/EEC). Tento produkt byl klasifikován podle 
Přílohy IX Směrnice 93/42/EEC jako

Třída IIb
Udělené označení CE:

Vydané:

EnviteC-Wismar GmbH
Alter Holzhafen 18
D-23966 Wismar
Německo

Místo, datum: Wismar, 22.5.2006

Autorizovaný podpis: 
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