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Úvod 

Vyhláška číslo 247/2001 Sb. stanovuje povinnost mít na stanicích Hasičského záchranného 

sboru České republiky (dále jen HZS ČR) typu C1, C2 a C3 autonomní kyslíkové dýchací 

přístroje, pokud to odůvodňuje požární nebezpečí území, havarijní plán kraje nebo 

dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými 

událostmi jednotka zabezpečuje. 

Stanice HZS ČR, které tuto podmínku splňují nebo které chtějí být z jiných důvodů vybaveny 

kyslíkovými dýchacími přístroji, si v dnešní době mohou vybrat ze dvou variant. Buď mohou 

odkoupit již používané kyslíkové dýchací přístroje od jiného subjektu, např. stanic báňské 

záchranné služby, hasičských záchranných sborů podniků, atp. nebo si mohou koupit nové 

kyslíkové dýchací přístroje. 

Při odkupu kyslíkových dýchacích přístrojů se pravděpodobně nejčastěji setkají s přístroji 

Dräger BG 174. Tyto přístroje ale dnes již nejsou k odkoupení vhodné, protože v roce 2003 

oznámil jejich výrobce, firma Dräger Safety AG & Co. KgaA, ukončení výroby náhradních 

dílů pro tento typ kyslíkových dýchacích přístrojů, a to k datu 31.12.2006. Vzhledem k tomu, 

že se na těchto přístrojích musí měnit některé díly v šestiletých cyklech, budou muset být tyto 

přístroje v roce 2012 vyřazeny. Z toho také vyplývá, že i stanice HZS ČR, které jsou již 

vybaveny tímto typem kyslíkových dýchacích přístrojů, budou muset hledat jeho náhradu. 

Nastává tedy otázka, jakým kyslíkovým dýchacím přístrojem Dräger BG 174 nahradit, 

respektive jaký nový kyslíkový dýchací přístroj zakoupit. 

Dnes jsou na našem trhu k dispozici dva autonomní kyslíkové dýchací přístroje, které splňují 

podmínky pro použití u HZS ČR, jedná se o přístroj Dräger PSS BG 4 od firmy Dräger Safety 

AG & Co. KgaA (dále jen Dräger) a přístroj Auer AirElite 4h od firmy MSA Auer GmbH 

(dále jen MSA). 

Protože nákup a provoz této techniky není zdaleka levnou záležitostí a samotné používání 

kyslíkových dýchacích přístrojů nese značnou zátěž organismu, je třeba při nákupu nových 

kyslíkových dýchacích přístrojů zohlednit jak faktor ekonomický, tak faktor uživatelský. 

Vodítkem při rozhodování, jaký kyslíkový dýchací přístroj zakoupit, by měla být i tato 

diplomová práce, jejímž úkolem je srovnat výše uvedené dva typy kyslíkových dýchacích 

přístrojů. 
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V diplomové práci si nejdříve uvedeme množství zásahů s autonomními kyslíkovými 

dýchacími přístroji u HZS ČR a charakterizujeme jejich možnosti využití. Bude následovat 

popis principů fungování jednotlivých kyslíkových dýchacích přístrojů a srovnání uživatelské 

a ekonomické náročnosti na nákup a provoz jednotlivých přístrojů. Ekonomické srovnání 

bude vycházet i ze statistiky zásahů a charakteru využití kyslíkových dýchacích přístrojů. 

Rešerše 

Česká republika. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 22. prosince 2006, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného 

sboru České republiky. In Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV. 

2006, Částka 30/2006, s. 0-86. – Základní výkonný dokument Chemické služby Hasičského 

záchranného sboru České republiky, pod kterou spadá správa kyslíkových dýchacích 

přístrojů. 

MLČOUŠEK, Jiří. Technické prostředky PO III. : Chemicko-technická služba v PO. Frýdek 

Místek : Střední odborná škola požární ochrany MV, 1998. Kyslíkové dýchací přístroje, s. 

112. – Skripta Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku zabývající se 

výhradně kyslíkovými dýchacími přístroji a to především jejich vývojem a konstrukcemi. 

Jsou zde k nalezení i praktické rady a poznatky z praxe užívání kyslíkových dýchacích 

přístrojů. 

PSS BG 4 EP Ochranný dýchací přístroj s uzavřeným okruhem : Návod k použití. [s.l.] : 

Dräger Safety s.r.o., [2008]. 59 s. – Podrobný popis a pokyny k používání kyslíkového 

dýchacího přístroje Dräger PSS BG 4 EP. 

MSA AirElite 4h Dýchací přístroj : Návod k obsluze. Berlin : MSA Auer GmbH, [2009]. 41 s. 

– Podrobný popis a pokyny k používání kyslíkového dýchacího přístroje Auer AirElite 4h. 

SCHREINICKE, Gert; HEINRICH, Sören; HÜBER, Bernhard. ErgoMed : Zeitschrift für 

angewandte Arbeitsmedizin, Umweltmedizin a Umweltmedizin. Leipzig : Institut für 

Arbeitsmedizin und Sozialmedizin Medizinische Fakultät der Universität Leipzig, 2008. 64 s. 

– Studie Institutu pracovního a sociálního lékařské fakulty univerzity v Lipsku, která 

porovnávala vliv dýchacích přístrojů na fyziologii člověka při zátěži. Byly porovnávány 

dýchací přístroje BG 174 a PSS BG 4 od firmy Dräger a  AirMaxx a AirElite 4h od firmy 
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MSA. Studie byla prováděna na patnácti příslušnících hasičských a báňských záchranných 

sborů. 

1. Základní pojmy 

1.1. Autonomní dýchací kyslíkové přístroje 

Autonomní dýchací kyslíkové přístroje s uzavřeným okruhem jsou dýchací přístroje, které 

zachycují oxid uhličitý z vydechovaných vzdušin a dodávají do nich kyslík; tuto směs uživatel 

opět vdechuje. Kyslík je buď dodáván z tlakové lahve, nebo chemicky vyvíjen [1]. 

Autonomní kyslíkové dýchací přístroje chrání dýchací orgány člověka bez ohledu na 

koncentraci kyslíku v daném prostředí a můžeme je rozdělit podle několika kritérií [6]. 

Dělení podle účelu:  

a) pracovní; 

b) pomocné; 

c) sebezáchranné; 

d) evakuační. 

Dělení podle způsobu akumulace kyslíku: 

a) s plynným medicinálním tlakovým kyslíkem; 

b) s kapalným kyslíkem; 

c) s chemicky vázaným kyslíkem. 

Dělení podle systému vyvedení dýchacích trubic hadic: 

a) ramenní; 

b) boční; 

c) krční. 

Dělení podle uspořádání skříně: 

a) víkové; 

b) skříňové. 



 4 

1.2. Autonomní dýchací kyslíkové přístroje s plynným stlačeným kyslíkem 

Kyslíkové dýchací přístroje s plynným stlačeným kyslíkem chemicky ochuzují vydechované 

vzdušiny o oxid uhličitý a obohacují je o čistý kyslík, který je stlačen v tlakové lahvi. 

V konstrukci těchto kyslíkových dýchací přístrojů se objevují tři možnosti dodávky čistého 

kyslíku do vzdušin: 

a) stálá dávka; 

b) plicně automatická dávka; 

c) ručně přidaná dávka. 

U většiny kyslíkových dýchacích přístrojů je použita kombinace alespoň dvou možností 

dodávky kyslíku do vzdušin. 

K odstranění oxidu uhličitého ze vzdušin dochází v pohlcovačích oxidu uhličitého. Obsah 

oxidu uhličitého ve vdechovaných vzdušinách má vliv na trvalou fyzickou pracovní schopnost 

a tvoří základní parametr pohlcovače. Protože nedokážeme pohltit v pohlcovači všechen oxid 

uhličitý, musí být naší snahou po celou dobu použití přístroje alespoň  jeho obsah snížit na 

minimum. Průměrný obsah oxidu uhličitého po dobu používání přístroje nesmí překročit 0,3 

%; může maximálně, a to nárazově dosáhnout až 2,5 % a na konci pracovní doby nemá být 

větší než 0,5 %. Odpor pohlcovače nemá na konci doby použití přesáhnout 200 Pa [6]. 

Pohlcovače dělíme na plněné směsí hydroxidu sodného a hydroxidu draselného a 

natrocalcidové [6]. 

Pohlcovače se směsí hydroxidu sodného (NaOH) a hydroxidu draselného (KOH) jsou 

pohlcovače na jedno použití. V pohlcovači je směs obou látek, která váže jak oxid uhličitý, 

tak vlhkost. Vlhkost je ale vázána až v momentě, kdy začne docházet k exotermickým 

chemickým reakcím: 

teploOHCONaCONaOH2 2322 ++→+ , 

teploOHCOKCOKOH2 2322 ++→+ . 

Tehdy se chemikálie, které jsou v pohlcovači ve formě granulí, začnou rozpékat, vytvoří 

tekutý, silně žíravý roztok a teprve tento roztok je schopen vázat i vzdušnou vlhkost. Kromě 

těchto chemikálií jsou dále do pohlcovače přidávány látky, které snižují výslednou teplotu 

reakce a zmenšují těkavost náplně a tedy i odpor pohlcovače. 
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Natrocalcidové pohlcovače jsou pohlcovače na více použití. Mohou se plnit ručně před 

použitím natronovým vápnem. Natronové vápno je hydroxid vápenatý hašený v hydroxidu 

sodném a má formu granulek. Tyto granulky jsou bílé nebo našedlé, po použití mění barvu na 

modrou. 

1.3. Autonomní dýchací kyslíkové přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem 

Kyslíkové dýchací přístroje s chemicky vázaným kyslíkem dělíme na [6]: 

a) nascogenové; 

b) pneumatogenové. 

V nascogenové kyslíkových dýchacích přístrojích dochází ke vzniku kyslíku vlivem hoření 

chlorečnanu draselného [6]. 

U pneumatogenových kyslíkových dýchacích přístrojů je kyslík (O2) vyvíjen řadou 

chemických reakcí z peroxidu sodíku (Na2O2) nebo hyperoxidu draslíku (2 KO2) v ozonidu 

sodno draselném (NaKO3), respektive v diozonidu didraselno sodném (NaK2O5).  Při těchto 

reakcích dochází i k pohlcování oxidu uhličitého (CO2) a vlhkosti (H2O). Kyslík je vyvíjen 

v ekvivalentním množství k jeho spotřebě. Reakce musí probíhat v hranicích teplot -25 °C až 

60 °C. Přidáním různých katalyzátorů jako mangan (Mn), chrom (Cr), nikl (Ni), kobalt (Ko), 

měď (Cu) se dosahuje urychlení reakcí v daném okamžiku používání přístroje. Především se 

jedná o začátek dýchání, kdy se katalyzátory používají jako startéry chemické reakce, aby 

uživatel dostal v prvních okamžicích dostatek kyslíku [6].  

Reakce jsou silně exotermické a proto je pro lepší odvod tepla z přístroje umístěn v  plášti 

kanystrů s chemikáliemi chladič.  

Jako příklad těchto chemických reakcí uvádím reakci s peroxidem sodíku [6]: 

teploO2NaOH4OH2ONa2 2222 ++→+ ; 

teploOCONa2CO2ONa2 232222 ++→+ ; 

teploOHCONaCONaOH2 2322 ++→+ . 

Z uvedených reakcí je vidět úplně využití peroxidu sodíku  při působení jak oxidu uhličitého, 

tak vlhkosti z vydechovaných vzdušin s následným vývinem kyslíku pro dýchání. Jde o 
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pochod se silným vývinem tepla (teplota vzdušin může přesáhnout i 100 °C). Může se 

dokonce stát, že při styku peroxidu sodíku  s velkým množstvím oxidu uhličitého nebo vody 

proběhne reakce tak bouřlivě, že v jejím důsledku dojde k výbuchu. 

V okamžiku, kdy chemická reakce započne, nelze ji už zastavit. 

2. Použití autonomních dýchacích kyslíkových přístrojů 

Podle literatury [16] je celková doba použití autonomního dýchacího přístroje, kromě 

kapacity tohoto přístroje, omezena individuálními dispozicemi každého uživatele dýchací 

techniky, přičemž celková doba použití autonomního dýchacího kyslíkového přístroje s 

uzavřeným okruhem nesmí překročit 4 hodiny v rozmezí 24 hodin. 

Hlavní předností autonomních kyslíkových dýchacích přístrojů je tedy možnost jejich 

dlouhodobého použití. Používají se proto při zásazích, které jsou náročné na čas a při nichž 

nepředpokládáme možnost přerušení používání dýchací techniky nebo možnosti výměny 

tlakových lahví s dýchaným médiem. Příkladem využití této techniky mohou být požáry 

v důlních dílech, podzemních garážích, tunelech, kolektorech, dále při pátrání po osobách 

v podzemí, atd. 

Z Tab. 1 je patrné, že počet zásahů s touto technikou klesá. Po získání informací o používání 

této techniky, které mi poskytly jednotliví vedoucí pracovníci chemických služeb Hasičských 

záchranných sborů krajů (dále jen HZS krajů), mohu konstatovat, že se autonomní kyslíkové 

dýchací přístroje u HZS používají velmi sporadicky a většinou se s nimi setkáme při výcviku 

nebo při námětových cvičeních. V posledních letech byla tato technika použita například při 

požáru v podzemních garážích poslanecké sněmovny v roce 2006. 

Tab. 1 – Počet zásahů [13] 

 požáry technické pomoci celkem 

2005 77 20 97 
2006 30 11 41 
2007 13 13 26 
2008 10 4 14 
2009 4 3 7 

Autonomní kyslíkové dýchací přístroje také můžeme, při kombinaci s protichemickým 

ochranným oděvem, použít k zásahu na nebezpečnou látku. Při jejich použití dosahujeme 

podle literatury [17] třetího stupně ochrany dýchacích cest. 
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3. Vybavenost HZS krajů 

Z osobní komunikace pomocí e-mailových zpráv jsem sestavil Tab. 2, ve které nalezneme 

počty kyslíkových dýchacích přístrojů a jejich typy ve všech krajích HZS ČR. Jak si můžeme 

všimnout, kyslíkové dýchací přístroje se u většiny HZS krajů nevyskytují. Největším počtem 

kyslíkových dýchací přístrojů disponuje HZS Moravskoslezského kraje, po něm pak HZS 

Hlavního města Prahy. Většinou se jedná o přístroje firmy Dräger BG 174. 

Tab. 2 – Vybavenost HZS krajů 

HZS Typ Počet Celkový počet 
Dräger BG 174 15 

Hlavního města Prahy 
Auer AirElite 23 

38 

Jihočeského kraje Dräger Travox 120 5 5 
Dräger Travox 120 9 

Jihomoravský kraj 
Dräger BG 174 5 

14 

Karlovarského kraje - 0 - 
Kraj Vysočina - 0 - 

Královehradeckého kraje Auer AirElite 2 2 
Libereckého kraje - 0 - 

Moravskoslezského kraje Dräger BG 174 50 50 
Olomouckého kraje - 0 - 
Pardubického kraje - 0 - 
Plzeňského kraje - 0 - 

Středočeského kraje - 0 - 
Ústeckého kraje - 0 0 
Zlínského kraje - 0 0 

4. Dräger PSS BG 4 

Dříve označován pouze jako Dräger BG 4 je pracovní autonomní dýchací kyslíkový přístroj 

s víkovým provedením skříně a ramenním vyvedením hadic. Konstrukčně vychází z přístroje 

Dräger BG 174. Dodávka kyslíku je řešena z tlakové lahve s plynným medicinálním 

kyslíkem. V přístroji je stálý přetlak 500 Pa, čímž se zabraňuje vniknutí nebezpečných látek 

z okolního prostředí do dýchacího okruhu přístroje. Dýchací přístroj není určen pro použití 

pod vodou. 

Autonomní kyslíkový dýchací přístroj Dräger PSS BG4 je neustále inovován. Především se 

mění použití materiálů jednotlivých konstrukčních prvků, někdy i samotné provedení prvku. 

Základní konstrukce se ale nemění a její schéma je s popisem jednotlivých částí dýchacího 

přístroje uvedeno na Obr. 1. Na Obr. 2 je pak reálný pohled do skříně Dräger PSS BG4. 
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Legenda použitých symbolů 

1 – maska 
2 – centrální přípojka 
3 – výdechová hadice 
4 – filtr 
5 – pohlcovač oxidu uhličitého 

6 – dýchací vak 
7 – tlačné pružiny 
8 – přetlakový ventil 
9 – vypouštěcí ventil 
10 – kyslíková láhev 

 

11 – ventil kyslíkové láhve 
12 – redukční ventil s ručním 

přídavným ventilem 
13 – ventil plicní automatiky 
14 – řídící jednotka monitorovacího 

systému 
15 – chladič dýchaného vzduchu 
16 – ventil konstantního dávkování 
17 – přístroj Bodyguard 
18 – nádechová hadice 

Obr. 1 –- Schéma přístroje Dräger PSS BG 4 
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Legenda použitých symbolů 

5 – pohlcovač oxidu uhličitého 

6 – dýchací vak 
7 – tlačné pružiny 
8 – uchycení přetlakového ventilu 
9 – hadice k vypouštěcímu ventilu 
10 – kyslíková láhev 

 

11 – ventil kyslíkové láhve 
12 – redukční ventil s ručním přídavným ventilem 
13 – ventil plicní automatiky 
14 – řídící jednotka monitorovacího systému 
15 – chladič dýchaného vzduchu 

 

Obr. 2 – Reálný pohled do skříně Dräger PSS BG 4 [1] 
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4.1. Cesta a úprava dýchaných vzdušin 

Na Obr. 3 je barevnými plochami a šipkami znázorněna cesta vzdušin, které uživatel 

dýchacího přístroje dýchá. Červené plochy označují vydechované vzdušiny, světle zelené 

medicinální kyslík. Světle modré plochy jsou vzdušiny ochuzené o oxid uhličitý. Tmavě 

modré plochy zobrazují upravené vzdušiny vhodné k novému vdechování. Přechody barev 

znázorňují změnu stavu vzdušin. 

Mechanismus úpravy vzdušin je následující. Přes výdechovou hadici (na Obr. 1. a Obr. 3 číslo 

3) uživatel vzdušiny vydechuje. Ty se dostávají přes prachové sítko (na Obr. 1. a Obr. 3 číslo 

4) do pohlcovače oxidu uhličitého (na Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3 číslo 5). Před vstupem do 

pohlcovače mohou být vzdušiny obohaceny o kyslík a to v případě, že bude použit ruční 

přídavný ventil (na Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3 číslo 12). V pohlcovači oxidu uhličitého dochází 

k ochuzení vzdušin o oxid uhličitý a ty dále přechází do dýchacího vaku (na Obr. 1, Obr. 2 a 

Obr. 3 číslo 6). Funkcí dýchacího vaku je vyrovnávání objemu vzdušin v systému dýchacího 

přístroje. Také v něm dochází k obohacování o kyslík a to z ventilu plicní automatiky (na Obr. 

1, Obr. 2 a Obr. 3 číslo 13). Na dýchací vak působí tlačné pružiny (na Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3 

číslo 7). Ty vytváří v přístroji trvalý přetlak. Z dýchacího vaku putují vzdušiny do chladiče 

(na Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3 číslo 15), kde se snižuje jejich teplota a jsou obohacovány o kyslík 

z ventilu konstantního dávkování (na Obr. 1. a Obr. 3 číslo 16). Ventil konstantního 

dávkování stačí pro normální spotřebu kyslíku, kdy ostatní ventily nejsou aktivní. Vzdušiny, 

které jsou v tomto bodě již vhodné k dýchání, jsou vdechovány uživatelem dýchacího 

přístroje přes nádechovou hadici (na Obr. 1. a Obr. 3 číslo 18). Pokud dojde v přístroji 

k většímu přetlaku než 500 Pa, jsou vzdušiny vypuštěny přes přetlakový ventil (na Obr. 1, 

Obr. 2 a Obr. 3 číslo 8). Přetlakový ventil je na dýchací okruh napojen před pohlcovačem 

oxidu uhličitého úhlovou spojkou. Její těsnost zajišťuje tzv. „O“ kroužek. Umístění 

přetlakového ventilu zajišťuje odpuštění vzdušin, které ještě nejsou upraveny, tím se šetří 

náplň pohlcovače oxidu uhličitého a tlakové lahve kyslíku. Pokud je ale použit ruční přídavný 

ventil, může se stát, že přes přetlakový ventil bude unikat i plynný kyslík. 

Kyslík je k příslušným ventilům dopravován středotlakými hadicemi. 

Ventil plicní automatiky a ventil konstantního dávkování fungují automaticky, bez zásahu 

uživatele dýchacího přístroje. 
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Ruční přídavkový ventil je ovládán uživatelem a to zmáčknutím. Uživatel tak přidá do 

dýchacího okruhu přístroje kyslík z plného tlaku, který je v lahvi. 

Vzdušiny v dýchacím okruhu autonomního kyslíkového dýchacího přístroje Dräger PSS BG 4 

jsou tedy obohacovány třemi způsoby: 

a) stálou dávkou z ventilu konstantního dávkování (>50 l.min-1), Obr. 3 A); 

b) dávkou z ventilu plicní automatiky při zvýšené spotřebě vzdušin (>80 l.min-1) Obr. 3 

B); 

c) ručním přídavným ventilem (plný tlak z láhve) Obr. 3 C). 
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A) běžná spotřeba kyslíku 
(ventil konstantního dávkování) 

 

B) zvýšená spotřeba kyslíku 
(ventil plicní automatiky) 

 

Legenda použitých symbolů 

3 – výdechová hadice 
4 – prachové sítko 
5 – pohlcovač oxidu uhličitého 

6 – dýchací vak 
7 – tlačné pružiny 
8 – přetlakový ventil 
12 – redukční ventil s ručním přídavným 

ventilem 
13 – ventil plicní automatiky 
15 – chladič dýchaného vzduchu 
16 – ventil konstantního dávkování  
18 – nádechová hadice 

C) havarijní situace 
(ruční přídavný ventil) 

 

Obr. 3 – Úprava vzdušin v přístroji Dräger PSS BG 4 
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4.2. Pohlcovač oxidu uhličitého 

Dräger PSS BG 4 je vybaven natrokalcidovým pohlcovačem a to ve dvou provedeních, a to 

buď jednorázovém, které lze zakoupit již naplněné u výrobce, nebo přeplňovaném, které si 

uživatel plní sám. Náplň v pohlcovači je volně ložená, sypaná a zároveň zajištěná 

molitanovými vložkami. Pokud pohlcovač není zcela naplněn, může dojít k neúplnému 

odstranění oxidu uhličitého ze vzdušin a to především, pokud je přístroj používán v jiné než 

svislé poloze. Doba účinnosti pohlcovače se neúplným naplněním snižuje. 

Náplní pohlcovače je absorpční prostředek DrägerSorb 400, který firma  Dräger vyrábí. Jedná 

se o směs hydroxidu vápenatého (78 – 84 hmotnostních %) a hydroxidu sodného (2 – 4 

hmotnostních %). 

Informace o likvidaci pohlcovače oxidu uhličitého jsou uvedeny v kapitole 4.10. Úkony po 

použití. 

4.3. Chladič vzduchu 

Vzhledem k chemické reakci v pohlcovači oxidu uhličitého jsou dýchané vzdušiny zahřívány. 

Příliš teplé vzdušiny negativně ovlivňuje výkonnost, psychiku a pohodlí uživatele. Proto 

prochází vzdušiny chladičem vzduchu, který jejich teplotu snižuje. Chladič je možno použít 

buď prázdný nebo s náplní, kterou může tvořit led nebo ochlazená gelová vložka. 

Při zkoušce, kterou provedla Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, byla u Drägeru PSS 

BG 4, zjišťována závislost teploty vdechovaných vzdušin na čase. V jednom časovém bodě 

byl maximální rozdíl mezi teplotami vzdušin při použití prázdného chladiče a při použití 

chladiče s ledem 6,9 °C. Při stejném srovnání činil rozdíl teplot při použití prázdného chladiče 

a chladiče s předchlazenou gelovou náplní 4,2 °C. Maximální naměřená teplota při použití 

chladiče beze vzduchu byla 38,5 °C, při použití gelu 36,6 °C a při použití ledu 32 °C. Průběh 

závislosti je znázorněn na Obr. 4. Při zkoušce byla teplota okolí 23 °C a ventilace vzdušin 

30 l  min-1. Zkouška proběhla na umělých plících AL 92 – CM. Z dosažitelných zdrojů nebylo 

možné zjistit, jakou teplotu měl led, ani na jakou teplotu byla ochlazena  gelová náplň. 
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Obr. 4 – Teplota vzdušin v Dräger PSS BG4 

V budoucnu lze počítat s další možností chlazení vzdušin. Firma Dräger začala vyvíjet nový 

chladič, který má chladit díky chemické reakce, která v něm probíhá. Tento chladič je zatím 

ve fázi testování prototypů. 

4.4.  Zádový nosný systém 

Kyslíkový dýchací přístroj Dräger PSS BG 4 je vybaven dvěmi ramenními popruhy a jedním 

bederním pásem, který při správném nasazení nese většinu váhy přístroje. Popruhy i bederní 

pás jsou polstrované. Jejich délku lze upravit s nasazeným dýchacím přístrojem. Přezky, které 

toto umožňují, jsou kovové. Skříň dýchacího přístroje doléhá přímo na záda jeho uživatele. 

Zádový nosný systém není vybaven žádnou podporou páteře. 

4.5. Monitorovací systém 

Monitorovací systém na přístroji označovaném jako Dräger BG 4 sestával ze snímače tlaku, 

řídící jednotky a přístroje Monitron. Tento přístroj sloužil k napájení monitorovacího systému, 

grafickému a numerickému znázornění tlaku kyslíku v lahvi a akustickým výstrahám. Také 

informoval o stavu provozu monitorovacího systému pomocí zelené kontrolky. Pro lepší 

viditelnost se na něm zobrazované údaje daly podsvítit. 

U dýchacího přístroje s označením Dräger PSS BG 4 byl přístroj Monitron nahrazen 

přístrojem Bodyguard. Obě vyhodnocovací jednotky jsou zobrazeny na Obr. 6. Schéma 

celého monitorovacího systému je znázorněno na Obr. 5. 
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Obr. 5 – Schéma monitorovacího systému Dräger PSS BG4 

Celý monitorovací systém sleduje a přes jednotku Bodyguard informuje o těchto funkcích 

dýchacího přístroje: 

a) tlak kyslíku v dýchacím přístroji v barech; 

b) zbývající dobu použití dýchacího přístroje v minutách (do 5,5 MPa) ; 

c) bezpečnost funkčnosti dýchacího okruhu přístroje. 

Samostatný přístroj Bodyguard zajišťuje: 

a) automatický tísňový signál; 

b) manuální tísňový signál; 

c) výstrahu zbytkového tlaku kyslíku; 

d) podsvícení displeje; 

e) měření okolní teploty; 

f) monitorování pohybu uživatele; 

d) sledování kapacity baterie monitorovacího systému. 

Jednotku Bodyguard je možné spojit přes infračervené rozhraní s aplikačním softwarem 

pracujícím pod operačním systémem Windows. V tomto softwaru lze nastavovat některé 

funkce jednotky. Také můžeme do tohoto softwaru přenášet uložená data ze sledování 

dýchacího přístroje jednotkou Bodyguard. 

snímač tlaku  

přístroj 
Bodyguard 

řídící jednotka 
monitorovacího 

systému 

redukční ventil 
s ručním 

přídavným 
ventilem 
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A - jednotka Monitron B - jednotka Bodyguard 

Legenda použitých symbolů 

1 – grafický ukazatel tlaku 
2 – numerický ukazatel tlaku 
3 – signální kontrolka 
4 – tlačítko osvětlení 

Legenda použitých symbolů 

1 – displej 
2 – tlačítko podsvícení displeje 
3 - žluté tlačítko manuálního tísňového 

signálu 
4 - zelená kontrolka 
5 – červená kontrolka 
6 – reproduktor 
7 – červená kontrolka 
8 – identifikační klíč 
9 – tlačítko okolní teploty 

Obr. 6 – Přístroje Monitron a Bodyguard 

4.5.1. Jednotka Bodyguard 

Tělo jednotky Bodyguard (Obr. 6 B) je z plastu a jsou na něm umístěny: 

a) prostor pro baterii; 

b) displej (na obrázku Obr. 6 B číslo 1); 

c) jedna zelená kontrolka (na Obr. 6 B číslo 4); 

d) dvě červené kontrolky (na Obr. 6 číslo 5 a 7); 

e) tlačítko podsvícení displeje (na Obr. 6  B číslo 2); 

f) tlačítko okolní teploty (na Obr. 6 číslo 9); 

g) žluté tlačítko hlavního tísňové signálu (na Obr. 6 B číslo 3); 

h) identifikační klíč (na Obr. 6 číslo 8). 

3

4

1

2

1

2

3

4

5
6

7

8

9



 17 

Přístroj Bodyguard se aktivuje okamžitě po otevření ventilu kyslíkové lahve a provede sérií 

testů (více v kapitole 4.9. Úkony před použitím). Pokud je vše v pořádku, začne blikat zelená 

kontrolka. Na displeji je pak možno sledovat: 

a) graficky a numericky stav tlaku v systému; 

b) zbývající ochrannou dobu přístroje v minutách (dále jen doba použití); 

c) okolní teplotu ve stupních Celsia; 

d) ikonu pohybu; 

e) ikonu alarmu; 

f) stav baterie. 

Stav tlaku kyslíku se zobrazuje na displeji v polích označených na Obr. 6 číslem 1 (grafický 

ukazatel množství) a číslem 3 (numerický ukazatel tlaku v barech). Ostatní informace se 

zobrazují v polích označených na Obr. 7 číslem 2 (hodnota) a číslem 3 (ikona). Standardně se 

v těchto polích zobrazuje doba použití kyslíkového dýchacího přístroje. Pokud uživatel 

stiskne tlačítko označené na Obr. 6 číslem 9, zobrazí se místo doby použití okolní teplota ve 

stupních Celsia. Při vyhlašování jednotlivých poplachů se na tomto místě objeví ikona 

poplachu. Pokud přístroj Bodyguard sleduje pohyb uživatele, zobrazuje se zde ikona pohybu. 

Dalšími ikonami, která se na tomto místě objevují jsou ikona stavu baterie a ikony pro 

provedení příslušných úkonů při zkouškách. 

U zobrazení okolní teploty se po časovém intervalu displej automaticky vrátí do původní 

podoby, tento návrat signalizuje přístroj Bodyguard akusticky.  

 

 

Legenda použitých symbolů 

1 – grafické zobrazení 
množství kyslíku 

2 – numerický ukazatel 
tlaku kyslíku v lahvi 

3 – ikona 
4 – doba použití 

kyslíkového přístroje 
 

Obr. 7 – Displej přístroje Bodyguard 

Jednotku Bodyguard lze vypnout současným stiskem tlačítek pro podsvícení displeje a 

tlačítka okolní teploty. 

1
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Další informace o vyhodnocovací jednotce Bodyguard jsou uvedeny v kapitole 6.5.2 

Výstražné signály a 6.8 Kontrola před použitím. 

4.5.2. Výstražné signály 

Přístroj Bodyguard vyhlašuje tyto poplachy: 

a) automatický tísňový signál; 

b) manuální tísňový signál; 

c) výstrahu zbytkového tlaku kyslíku. 

Automatický tísňový signál je spojen s pohybovým senzorem. Pohybový senzor je součástí 

přístroje Bodyguard a aktivuje se vytažením identifikačního klíče (na Obr. 6 číslo 8). Pokud je 

tento senzor aktivní a nezachytí žádný pohyb, aktivuje po dvaceti sekundách tzv. předalarm, 

sérii deseti krátkých melodických pípnutí (bliká zelená kontrolka). Předalarm se přeruší, 

pokud je zaznamenán pohyb do deseti vteřin od jeho aktivace. Po předalarmu následuje 

automatický tísňový signál. Jedná se o silný přerušovaný tón trvající do jeho vypnutí nebo 

vybití baterií (červené kontrolky blikají). Automatický tísňový signál se vypíná současným 

stiskem tlačítek označených na Obr. 6 B čísly 2 a 9.  

Manuální tísňový signál je aktivován stiskem žlutého tlačítka ( na Obr. 6 B číslo 3). Po jeho 

aktivaci začne přístroj Bodyguard vydávat stejný signál, jako při automatickém tísňovém 

signálu, tedy silný přerušovaný tón za blikání červených kontrolek. Tento signál trvá stejně 

jako automatický tísňový signál a stejně se i vypíná. 

Výstraha zbytkového tlaku kyslíku má dvě fáze. Poprvé se aktivuje, pokud tlak v kyslíkové 

lahvi klesne na hodnotu 5,5 MPa (cca 75% kyslíkové láhve je spotřebováno). Přístroj 

Bodyguard začne, jako v předchozích případech, vydávat přerušovaný tón s blikáním 

červených kontrolek, a to po dobu 30 sekund. Podruhé začne přístroj vydávat přerušovaný tón 

se signalizací červenými kontrolkami při tlaku 1 MPa (cca 95 % kyslíkové lahve 

spotřebováno). Tato výstraha již trvá nepřetržitě. 

4.7. Maska 

Ke kyslíkovému dýchacímu přístroji Dräger PSS BG4 lze použít pouze celoobličejové masky 

typové řady Panorama Nova RP vyráběné firmou Dräger. Pro masky se schválením pro 

hasičské sbory používejte pouze zorníky, které jsou v horní části označeny písmenem „F“ 

[31]. 
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Masky řady Panorama Nova jsou masky s panoramatickým zorníkem. Jejich náhlavní systém 

se skládá ze čtyř bočních a jednoho čelního pásku, které se spojují v tzv. náhlavní kříž. Ten 

přidržuje lícnici masky ke tváři uživatele a zajišťuje tak těsnost masky. Pásky náhlavního 

kříže jsou stahovatelné pomoci přezek. Panoramatický zorník je umístěn v lícnici. Ta dále 

obsahuje vnitřní polomasku, která je umístěna pod zorníkem. Do vnitřní polomasky ústí 

konektor pro připojení na dýchací přístroj. Připojení masky na přístroj je čelní. Maska řady 

Panorama Nova RP je zobrazena na Obr. 8.  

Masky mohou být použity do teplot v rozmezí – 30 až 120 °C. Pokud má uživatel vousy 

v místech těsnící linie, snižuje se těsnost masky. Pro větší srozumitelnost řeči uživatele masky 

je maska vybavena průzvučnou membránou. Většinu částí masky lze vyměnit za nové. 

 

 

Legenda použitých symbolů 

1 – rámeček zorníku 
2 – stěrač 
3 – zorník 
4 – vnitřní polomaska 
5 – tlačítko 
6 – konektor masky 
7 – objímka 
8 – lícnice 
9 – těsnící linie 
10 – přezka 
11 - náhlavní kříž 

Obr. 8 – Maska Panorama Nova RP 

K maskám Panorama Nova lze dodat další příslušenství: 

a) zorník se stěračem; 

b) komunikační zařízení; 

c) držák dioptrických brýlí; 

d) nosný popruh; 

e) pouzdro na masku. 
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Stěrač  (na Obr. 8 číslo 2) je umístěn na vnitřní straně zorníku a jeho ovládání je vyvedeno na 

vnější stranu zorníku. Uživatel dýchacího přístroje stěrač ovládá manuálně. Stěrač slouží 

k odstranění vysrážené vlhkosti na vnitřní straně zorníku. Stěrač musí být navlhčen 

prostředkem proti mlžení a čištění zorníků. Toto se musí provést před použitím masky. Stěrač 

nelze použít suchý. 

Komunikační zařízení sestává ze sluchátek a mikrofonu. Sluchátka se připevňují na upínací 

pásky náhlavního kříže (na Obr. 8 číslo 11) masky a k lícnici (na Obr. 8 číslo 8) tak, aby 

jejich reproduktory seděly na uživatelových uších. Mikrofon se nasazuje nad konektor před 

mřížkování, za nímž je umístěna průzbučná membrána. 

Vzhledem k tomu, že nožičky brýlí by způsobovaly netěsnost masky, byl vyvinut držák na 

dioptrické brýle, na který lze brýle uchytit a ony tak nenarušují těsnost. 

Nosný popruh slouží k zavěšení masky na krk při jejím sejmutí. Maska tak nevisí na centrální 

přípojce a nezatěžuje ji. 

Informace o nakládání s maskami Panorama Nova RP jsou uvedeny v kapitolách 4.8. 

Dodávka, servis, 4.9. Úkony před použitím a 4.10. Úkony po použití. 

4.8. Dodávka, servis a údržba 

4.8.1. Kyslíkový dýchací přístroj 

Kyslíkový dýchací přístroj Dräger PSS BG4 není dodávám jako celek, ale jsou dodávány jeho 

jednotlivé části, ze kterých se kyslíkový dýchací přístroj sestaví. Rozebírání a sestavování 

přístroje je zajištěno tak, aby se dalo provádět ručně, bez použití nářadí nebo extrémní síly. 

Před prvním uvedením do chodu a po každé údržbové nebo servisní práci na přístroji PSS BG 

4 je nutné provést testování [31]. 

Testování přístroje se provádí s plně sestaveným přístrojem a je k němu potřeba jeden ze 

zkušebních přístrojů firmy Dräger s označením Test-it 6100, Dräger Quaestor automatic nebo 

Dräger Quaestor III. Testování musí být prováděny ve specifikovaném prostředí a musí být 

prováděny podle návodu k použití kyslíkového dýchacího přístroje Dräger PSS BG4. 

Servis a inspekci techniky, stejně jako generální opravy a údržby, může provádět pouze 

školený servisní technik. Firma Dräger umožňuje uzavření servisní smlouvy s odběratelem 

dýchacího přístroje nebo vyškolení personálu pro základní údržbu a servis. Při opravách se 
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smí používat pouze díly doporučené firmou Dräger. Nutnost a intervaly kontrol a prohlídek 

kyslíkového dýchacího přístroje Dräger PSS BG4 jsou uvedeny v Tab. 3. 
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Tab. 3 – Intervaly údržby Dräger PSS BG4 [31] 
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kontrola připravenosti 
pro použití X        
testování přístroje na 
zkušebním zařízení  X  X1) X2)    

PSS BG4 
(kompletní) 

čištění a desinfekce  X   X    
pohlcovač (jedno 
použití) 

výměna  X  X3,4)   X5)  
pohlcovač  
(plnitelný) 

výměna  X X      

zkouška  X       
vdechový a 
výdechový ventil 
na centrální 
přípojce výměna      X1)  X2) 

kontrola  X       „O“ kroužek 
úhlové spojky výměna      X1)  X2) 

generální údržba        X 
kontrola vysokotlakého 
těsnění  X       redukční ventil 

výměna vysokotlakého 
těsnění     X1)   X2) 
úřední inspekce        X 
doplnění  X       kyslíková láhev 

kontrola plnícího tlaku X        
středotlaké hadice kontrola  X       

kontrola  X       
komparativní měření     X6)    přístroj Bodyguard 

výměna baterie    X     
Ponz.: 1) Pro přístroj ve stálém používání. 

   2) Pro skladové zásoby, nevztahuje se na pohlcovače. 
   3) Přístroje uložené na vozidlech (musí projít testováním a mít na spojce těsnící krytku). 
   4) Přístroje uložené ve skladech (musí projít testováním a mít na spojce těsnící krytku). 
   5) Přístroje uloženy trvale ve skladu v původním obalu. 
   6) Zkouška v souladu s technickou příručkou. 
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4.8.2. Maska 

Maska Panorama Nova není přímou součástí kyslíkového dýchacího přístroje Dräger PSS 

BG4 a objednává se zvlášť. K výměně jejich částí je třeba nářadí. Pokud se nějaká část masky 

nahrazuje novou, musí se k náhradě použít pouze díl schválený firmou Drägerwerk AG & Co. 

KgaA. 

Zkoušení masek Panorama Nova se provádí na přístroji Testor. Masky je také možno zkoušet 

na zkušebních přístrojích Dräger Quaestor automatic, Dräger Quaestor III, Prestor a Test-it 

6100. Testování musí být prováděno podle návodu k použití masek Panorama Nova a lze 

provádět suchou (sledování poklesu tlaku při vytvoření přetlaku v masce) nebo mokrou 

(sledování úniku vzduchu netěsnostmi ve vodní lázni) metodou. 

Nutnost a intervaly kontrol a výměny jednotlivých dílů masky jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 – Intervaly údržby masky Panorama Nova PR [30] 
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čištění a desinfekce1) X  X  X  
vizuální, funkční a těsnostní zkouška X  X X   
výměna mluvící membrány      X 
výměna těsnění u stěrače      X 
kontrola uživatelem  X     
Ponz.: 1) Způsob čištění a dezinfekce je uveden v kapitole 4.10.2. Maska. 

4.9. Úkony před použitím 

Za předpokladu, že je kyslíkový dýchací přístroj PSS BG4 plně sestaven, datum exspirace 

pohlcovače oxidu uhličitého není překročeno, baterie přístroje Bodyguard jsou nabité  a 

kyslíková tlaková láhev je naplněna, můžeme si kyslíkový dýchací přístroj nasadit na záda. 

Pokud budeme při používání přístroje využívat některou z náplní chladiče, je nutné ji před 

nasazením dýchacího přístroje na záda do chladiče vložit. 

Po nasazení masky na obličej a jejího napojení na dýchací okruh dýchacího přístroje otevřeme 

ventil kyslíkové lahve. V momentě, kdy řídící jednotka monitorovacího systému zaregistruje 
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přes snímač tlaku nárůst tlaku na 0,1 MPa, aktivuje přístroj Bodyguard, který provede 

automatických tyto úkony: 

a) vyhodnotí všechny vstupy do přístroje Bodyguard; 

b) zobrazí všechny ikony na displeji; 

c) otestuje baterie; 

d) nabídne provedení těsnosti vysokotlakém. 

Při testu baterií nás přístroj Bodyguard prostřednictvím displeje informuje o jednom ze tří 

stavů baterie. Baterie je buď plně nabitá, nebo její použití je možno ještě po dobu čtyř hodin, 

nebo je vybitá, přístroj se vypne a baterie se musí vyměnit. 

Nabídku zkoušky těsnosti vysokotlakem nemusí uživatel dýchacího přístroje využít. Tato 

zkouška se provádí po sejmutí centrální přípojky z masky a jejího zaslepení těsnící krytkou. 

Při zkoušce se postupuje podle pokynů, které zadává přístroj Bodyguard přes displej. Cílem 

této zkoušky je zjistit těsnost dýchacího okruhu dýchacího přístroje. Pokud zkoušku uživatel 

odmítne, uvede se přístroj Bodyguard do normálního provozního režimu. Jestliže na těle 

přístroje Bodyguard bliká zelená kontrolka, je všechno v pořádku, pokud blikají červené, 

nesmí se dýchací přístroj použít. 

Poslední zkouškou, kterou by měl uživatel provést je zkouška těsnosti masky uživatelem. Ta 

se provádí tak, že uživatel dýchacího přístroje zmáčkne nádechovou hadici tak, aby byla 

neprůchodná a pak se nadechne, až vznikne podtlak. Při zadržení dechu na cca 10 seknu musí 

podtlak v masce zůstat, pokud ne, je třeba upravit usazení masky na hlavě a zkoušku 

opakovat. Pokud i přesto podtlak v masce nezůstává, je třeba masku vyměnit a zkoušku 

opakovat s novou maskou.  

Pokud je vše v pořádku a tlak kyslíku v tlakové láhvi je minimálně 18 MPa, můžeme 

s přístrojem začít pracovat [31]. 

4.10. Úkony po použití a způsob uskladnění 

4.10.1. Kyslíkový dýchací přístroj 

Všechny součásti, které přicházejí do styku s vydechovaným vzduchem, musí být po použití 

důkladně vyčištěny a vydesinfikovány. Ostatní součásti by se měli čistit v případě potřeby. 

Všechny součásti se čistí vlažnou vodou s přídavkem univerzálního kapalného čistícího 
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prostředku EW 80. Nesmí se používat organická rozpouštědla, jako jsou aceton, trichlóretylén 

nebo jim podobné.  Také nelze čistit prostředky obsahující bělidla. Přístroj Bodyguard stačí 

otřít vlhkým hadříkem. Zbytky čistícího prostředku je nutno důkladně spláchnout ze všech 

součástí přístroje. Součásti přístroje se pak desinfikují v desinfekční lázni obsahující 

přípravky Multidor nebo Incidur  [31]. 

Maximální teplota pro sušení je 60 °C. Lze zakoupit speciální vysoušecí skříně a 

proplachovací systémy od firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA [31]. 

Po vyčištění, desinfekci a usušení je nutné znovu dýchací přístroj zkompletovat a provést 

údržbu podle Tab. 3.  

Maximální plnící tlak láhve je 20 MPa a musí se  jednat o kyslík s čistotou >99,5 % bez chuti 

a zápachu. Maximální koncentrace vodních par ve stlačeném plynu může být 50 mg . m3. 

Spotřebovaný pohlcovač oxidu uhličitého je třeba odstraňovat tak, aby nebylo porušeno 

nařízení LAGA "Předpisy pro zabránění vzniku odpadů a jejich likvidaci z veřejných a 

soukromých zdravotnických zařízení" stejně jako nespotřebovaný pohlcovač oxidu uhličitého.  

Kromě toho nabízí firma Dräger za úplatu zpětný odběr spotřebovaného nebo prošlého 

pohlcovače oxidu uhličitého za účelem recyklace. Pokud možno, je zapotřebí produkt 

odevzdávat k recyklaci nebo k opětovnému využití, přičemž nesmí být porušeny žádné platné 

místní/národní předpisy. Jedná se o zvláštní odpad, který musí být sledován [26]. 

Po těchto úkonech se provede údržba podle Tab. 3. Po údržbě se centrální přípojka uzavře 

krytkou a kyslíkový dýchací přístroj se uskladní. 

Kyslíkové dýchací přístroje Dräger PSS BG4 musí být skladovány na temném, chladném a 

suchém místě, kde nejsou žádné nečistoty a kde se nepráší. Pokud je přístroj skladován ve 

svislé poloze musí být zajištěna jeho stabilita. Přístroj musí být chráněn proti UV záření a 

ozónu. Teplota při skladování musí být v rozmezí -6 až 25 °C, tlak vzduchu v rozmezí 900 

hPa až 1200 hPa a relativní vlhkost 30 – 70 %. 

4.10.2. Maska 

Po použití masek je třeba masky vyčistit a desinfikovat. K čištění masek Panorama Nova se 

používá vlažná voda s čistícím prostředkem Sekusept Cleaner. Pro desinfekci masek se 

používá prostředek Incidur. Nesprávné dávkování a přiliž dlouhá doba působení mohou 
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způsobit poškození masky. Po dezinfekci je nutné masku důkladně opláchnout. Masku je 

možné sušit buď v sušičce nebo je možno je nechat oschnout na vzduchu. Maximální teplota 

sušení je 60 °C a masku nelze sušit na přímém slunci. Po usušení se masky uskladní. [30] 

Masky Panorama Nova se skladují s povoleným náhlavním křížem na maximum. Zorník se 

ošetřuje antistatickou stěrkou. Masku je vhodné uložit do odpovídajícího sáčku nebo do 

pouzdra na masky. 

5. Auer AirElite 4h  

Auer AirElite 4h je regenerační pracovní autonomní dýchací kyslíkový přístroj s víkovým 

provedením skříně a bočním vyvedením hadic, které jsou chráněny rukávem z Nomexu. 

Konstrukčně vychází z přístroje Auer AirElite, který má ochranou dobu dvě hodiny. Kyslík 

dodávaný do vzdušin je vyvíjen chemickou reakcí. Dýchací přístroj není určen pro použití 

pod vodou. Konstrukce přístroje je znázorněna na Obr. 9. 

 Pracovní kyslíkový dýchací přístroj Auer AirElite 4h je jediný pracovní dýchací přístroj, 

který využívá jedině chemicky vyvíjený kyslík na světě. 
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Legenda použitých symbolů 

1 – držák hadic 
2 – centrální přípojka 
3 – akumulátor 
4 – ventilátor 
5 – přepážka se směrovými ventily 
6 – senzorová jednotka 
7 – nádechová hadice 
8 – výdechová hadice 
9 – kanystr s chemikáliemi 

 

10 – chladič 
11 – připojovací kabel startéru 
12 – rozdělovač vzduchu 
13 – částicový filtr 
14 – nádechový dýchací vak 

15 – výdechový dýchací vak 
16 – přetlakový ventil 
17 – elektrický rozdělovač 
18 – přístroj IC-Air 

Obr. 9 – Schéma přístroje Auer AirElite 4h 
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5.1. Cesta a úprava dýchaných vzdušin 

Na Obr. 10 je barevnými plochami a šipkami znázorněna cesta vzdušin, které uživatel 

dýchacího přístroje dýchá. Červené plochy označují vzdušiny vydechované uživatelem 

dýchacího přístroje. Tmavě modré plochy zobrazují upravené vzdušiny vhodné k novému 

vdechování. Přechody barev znázorňují změnu stavu vzdušin. 

Vzdušiny, které uživatel kyslíkového dýchacího přístroje vydechuje, putují výdechovou 

hadicí (na obrázku Obr. 9 číslo 8) do výdechového dýchacího vaku (na Obr. 9 a Obr. 10 číslo 

14). Ten je pro případ, že by v dýchacím okruhu přístroje došlo k překročení limitního tlaku, 

vybaven přetlakovým ventilem (Obr. 9 a Obr. 10 číslo 16). Toto umístění přetlakového 

ventilu zajišťuje odpuštění vzdušin, které ještě nejsou upraveny a tím pádem šetří náplň 

kanystrů. Z výdechového dýchacího vaku jsou vzdušiny vedeny přes ventilátor (Obr. 9 a Obr. 

10 číslo 4) do přepážky se směrovými ventily (Obr. 9 a Obr. 10 číslo 5). Směrové ventily jsou 

v přepážce umístěny pro případ hlubokého a prudkého výdechu, kdy by mohlo dojít 

k navrácení vzdušin do prostoru ventilátoru. Přepážka se směrovými ventily vede do 

rozdělovače vzduchu (Obr. 9 a Obr. 10 číslo 12). Zde dochází k rozdělení dýchacího okruhu 

na dvě ramena. Každé prochází jedním kanystrem (Obr. 9 a Obr. 10 číslo 9), ve kterém 

probíhá chemická reakce pohlcující vlhkost, oxid uhličitý a vylučující kyslík a teplo. Za 

těmito kanistry jsou umístěny chladiče (Obr. 9 a Obr. 10 číslo 10), kde se snižuje teplota 

upravených vzdušin. Po průchodu chladiči se dýchací okruh přístroje znovu spojuje a 

vzdušiny jsou vedeny přes částicový filtr (na obrázku Obr. 9 číslo13) do nádechového 

dýchacího vaku (Obr. 9 a Obr. 10 číslo 14). Částicový filtr slouží k zachycení částic, které se 

mohou uvolnit z náplně kanystrů. Z nádechového dýchacího vaku jsou vzdušiny přes 

nádechovou hadice (na obrázku Obr. 9 číslo 7) dopravovány zpět k uživateli kyslíkového 

dýchacího přístroje. Poté, co projdou vzdušiny kanystry, jsou zbaveny veškerých 

mikroorganismů i bakterií, které se spálí během chemické reakce. 



 29 

 

 

Legenda použitých symbolů 

4 – ventilátor 
5 – přepážka se směrovými ventily 
7 – nádechová hadice 
8 – výdechová hadice 
9 – kanystr s chemikáliemi  
10 – chladič 
12 – rozdělovač vzduchu 
13 – filtr 
14 – nádechový dýchací vak 

15 – výdechový dýchací vak 
16 – přetlakový ventil 

 

Obr. 10 – Úprava vzdušin v Auer AirElite 4h 

5.2. Kanystry 

Kyslíkový dýchací přístroj Auer AirElite 4h může být vybaven buď kanystry pro 

dvouhodinové použití (při spotřebě 40 l . min) nebo kanystry pro čtyřhodinové použití (při 

spotřebě 30 l . min). Pro cvičení lze použít kanystry cvičné. Na kanystrech pro dvou a 

čtyřhodinové použití jsou umístěny termoznačky (nálepky), které se po použití kanystrů 

zbarví vlivem tepla exotermické reakce v kanystrech, a odliší tak použité kanystry od 

nepoužitých. Nakládání s použitými kanystry je uvedeno v kapitole 5.10. Úkony po použití. 

5.2.1. Kanystry pro dvou nebo čtyř hodinové použití 

Konstrukce těchto kanystrů je stejná a je zobrazena na Obr. 11. Rozdíl je v množství náplně.  
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Legenda použitých symbolů 

1 – kovový obal 
2 – porézní hmota 
3 – hyperoxid draselný 
4 – rychlostartér 
 

A) čelní pohled B) detail stěny kanystru 

Obr. 11 – Řez kanystru Auer AirElite 4h 

Obal kanystru je sendvičový. Mezi vnitřní a vnější kovovou vrstvou obalu je porézní hmota 

na bázi silikagelu, která má na sebe navázánu vodu. V okamžiku, kdy je hmota zahřívána, 

dochází k odpařování vody, která uniká ve formě páry, a tím k ochlazování náplně kanystru. 

Náplň chladiče tvoří hyperoxid draselný (2 KO2) a rychlostartér. Rychlostartér je chlorečnan 

sodný (NaClO3) a pomáhá nastartovat v plné síle chemickou reakci 60 [6]. Chemické reakce 

probíhající v kanystru jsou následující: 

a) 23 O5,1NaClNaClO +→ ; 

b) teploO5,0KHO2OHKO2 2222 ++→+ ; 

c) teploOKOHKHOOHKO2 2222 +++→+ ; 

d) teploO5,1KHO2OHKO2 2222 +++→+ ; 

e) teploO5,1COKCOKO2 23222 ++→+ ; 

f) OHCOKCOKOH2 2322 +→+ . 

Reakce a) je reakce startéru, který má za úkol vytvořit co největší jednorázové množství 

kyslíku a začíná elektrickým rozpadem. Kyslík propláchne přístroj a umožní rozvinutí 

chemických reakcí hyperoxidu draselného, tedy reakce b) až e). Pokud by se reakce 

hyperoxidu draselného měly rozvíjet samy bez startéru, měl by uživatel na začátku dýchání 

nedostatek kyslíku. To by způsobila setrvačnost reakcí, která nevyvíjí kyslík hned od začátku 

v plné míře. Při reakci c) vzniká hydroxid draselný (KOH). Ten se uplatňuje v reakci f), ve 

které je pohlcován oxid uhličitý (CO2) za vzniku vody (H2O). Ta se zapojuje do reakcí b) až 

e). 
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5.2.2. Cvičný kanystr 

Tyto kanystry jsou vyvinuty pouze pro cvičné zásahy. Při jejich použití se přístroj chová 

stejně jako s kanystry pro dvou nebo čtyřhodinové použití, ale nemá uzavřený dýchací okruh. 

Vzduch je odebírán z okolí. Cvičné kanystry nesimulují teplotu vzdušin. Ta je téměř stejná 

jako teplota okolí. Kanystry se nesmí použít v toxickém prostředí, mohou být použity v mlze 

nebo prašném prostředí. 

Konstrukčně se jedná o umělohmotnou nádobu podkovovitého tvaru s ventilem pro přívod 

vzduchu z okolí a spojkami pro napojení na dýchací okruh přístroje. 

Cvičný kanystr se vkládá na stejné místo, jako kanystry pro dvou nebo čtyřhodinové použití 

Obr. 12. Ke kanystru je potřeba zvláštní víko skříně, které umožňuje přívod vzduchu a je 

označeno samolepkou „Trainer“ a otvorem pro přístup vzduchu z okolí, takže není možné si 

splést dýchací přístroj s cvičnými kanystry a s kanystry pro dvou nebo čtyřhodinový zásah. 

 

Legenda použitých symbolů 

1 – cvičný kanystr 

 

2 – ventil pro přívod vzduchu 

Obr. 12 – Celkový pohled na Auer AirElite 4h s cvičným kanistrem 

5.3. Chlazení vzdušin 

Vzhledem k tomu, že v kanystrech, kde je vyvíjen kyslík a pohlcován oxid uhličitý spolu 

s vlhkostí dochází k vývinu tepla až 100 °C je nutné mít účinné chlazení. K prvnímu chlazení 

vzdušin dochází již v kanystrech a to díky jejich konstrukci, viz 5.2.1. Kanystry pro dvou 

nebo čtyř hodinové použití.  
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K dalšímu chlazení vzdušin dochází ve vzduchovém vedení za kanystry. To je výrazně 

žebrované, viz Obr. 13, a díky tomu dochází k rozložení teploty na větší plochu a tudíž jejímu 

lepšímu odvodu do okolí. Kvůli kvalitnějšímu proudění vzduchu okolo žebrování je na spodní 

části skříně kyslíkového dýchacího přístroje mřížkování. 

 

Obr. 13 – Detail žebrovaného vzduchového vedení za kanystrem Auer AirElite 4h 

Firma MSA tvrdí, že teplota vzdušin pro nádech se pohybuje v rozmezí 20 – 40 °C [6]. 

5.4. Zádový nosný systém 

Zádový nosný systém sestává ze dvou ramenních popruhů, jednoho bederního popruhu a 

částečného polstrování zad. Pokud je kyslíkový dýchací přístroj Auer AirElite 4h správně 

nasazen na zádech, nese většinu jeho váhy bederní popruh a ramenní popruhy pouze přidržují 

přístroj u těla a fixují jej. Všechny popruhy jsou polstrované a jejich délku lze upravit. Přezky, 

které jsou na přístroji použity, jsou plastové. Přezka bederního pásu má otevírání z vnitřní 

strany, aby nedošlo k jejímu otevření nárazem o cizí předmět. Skříň dýchacího přístroje 

doléhá přímo na záda uživatele. Nosný systém je ještě doplněn o popruh s přezkou, na kterém 

je souprava hadic zavěšena, takže se jejich váha nepřenáší na masku. 

5.5. Elektronický systém 

Elektronický systém sestává z ventilátoru, senzorové jednotky, akumulátoru, připojovacího 

kabelu startéru, elektrického rozdělovače, držáku hadic a přístroje IC-Air. Schéma celého 

monitorovacího systému je uvedeno na Obr. 14. 
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Legenda použitých symbolů 

1 – přístroj IC-Air 
2 – držák hadic 
3 – elektrický rozdělovač 
4 – akumulátor 
5 – senzorová jednotka 
6 – ventilátor 
7 – připojovací kabel startéru  
8 – vstup pro nabíječku 

 

Obr. 14 – Schéma elektronického systému Auer AirElite 4h 

Elektronický systém přístroje Auer AirElite 4h zajišťuje: 

a) zbývající dobu použití přístroje v %; 

b) spuštění přístroje; 

c) bezpečnost funkčnosti dýchacího přístroje; 

d) funkční zkoušku přístroje; 

e) výstražné signály. 

Elektronický systém je napájen z akumulátoru (na Obr. 14 číslo 4). Akumulátor se musí 

dobíjet přes nabíječku z elektrické sítě. 

Jednotkou systému, přes kterou je uživatel dýchacího přístroje informován o jeho stavu je 

přístroj IC-Air (na Obr. 14 číslo 1). Pomocí něho uživatel zjišťuje kapacitu přístroje a je 

upozorňován na zjištěné chyby přístroje. Více viz kapitola 5.5.1. Přístroj IC-Air. 

Další důležitou součástí systému je držák hadic (na Obr. 14 číslo 2). V něm je uchycena 

centrální spojka hadic a pokud ji uživatel vyjme, dojde ke startu spouštěcí automatiky, tedy 

aktivaci chemické reakce v přístroji pomocí startéru, který je s celým systémem spojen 
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připojovacím kabelem (na Obr. 14 číslo 7). Chemická reakce nejde zastavit, proto je třeba být 

při manipulaci s centrální přípojkou hadic zapojenou do držáku hadic opatrný. 

Senzorová jednotka vyhodnocuje spotřebu kyslíku, možnou dobu nasazení přístroje, kapacitu 

kanystrů a sleduje charakteristiky nádechu a výdechu. O tomto informuje uživatele dýchacího 

přístroje pomocí přístroje IC-Air. 

Ventilátor je v systému zapojen proto, aby usnadňoval dýchání a zmenšoval nádechové a 

výdechové odpory ve vzduchovém okruhu kyslíkového přístroje. Lopatky ventilátoru jsou 

s motorem spojeny přes magnetické kameny, tzn. nejsou s motorem spojeny pevnou hřídelí a 

při zadření lopatek nedojde ke spálení motoru. 

Bez elektronického systému nelze kyslíkový dýchací přístroj Auer AirElite 4h zprovoznit. 

Pokud je ale již v kanystrech kyslíkového dýchacího přístroje započata chemická reakce a 

elektrický systém selže, je kyslíkový dýchací přístroj funkční. Uživatel ale musí okamžitě 

opustit místo zásahu a vrátit se. Signalizace poruchy elektroniky je uvedena v kapitole 5.5.2. 

Výstražné signály. 

5.5.1. Přístroj IC-Air 

Přístroj  IC-Air má tyto funkce: 

a) identifikuje použité kanystry (tzn. jedná-li se o 2 hodinový, 4 hodinový nebo cvičný 

kanystr); 

b)  kontroluje nabití akumulátoru, varuje, když je akumulátor vybitý; 

c) graficky a numericky zobrazuje kapacitu kanystrů; 

d) sleduje pohyb uživatele dýchacího přístroje; 

e) vydává výstražné signály. 

Tělo přístroje IC-Air je na Obr. 15 a jsou na něm umístěny: 

a) displej (na Obr. 15 číslo 4); 

b) zelené testovací tlačítko s funkcí podsvícení displeje (na Obr. 15 číslo 1); 

c) tlačítko diody s funkcí manuálního alarmu, toto tlačítko může svítit buď zeleně nebo 

červeně (na Obr. 15 číslo 2); 

d) žluté tlačítko reset (na Obr. 15 číslo 3). 
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Legenda použitých symbolů 

1 – testovací tlačítko 
2 – tlačítko diody 
3 – tlačítko Reset 
4 – displej 

 

Obr. 15 – Přístroj IC-Air 

Přístroj IC-Air se zapíná manuálně (pro samostatný test funkčnosti dýchacího přístroje) nebo 

automaticky (po spuštění přístroje sejmutím centrální spojky). 

Pro samostatný test funkčnosti dýchacího přístroje se přístroj zapne držením testovacího 

tlačítka po dobu přibližně jedné vteřiny. Po zapnutí se rozsvítí tlačítko diody červeně, po tuto 

dobu dochází k testu všech elektronických součástek, signálů a kalibrací. Po jejich ukončení 

se tlačítko diody zbarví zeleně a na displeji se objeví symboly LCD a verze softwaru. Zazní 

krátký zvukový signál a aktivuje se podsvícení displeje. Následuje identifikace používaných 

kanystrů a oznámení „go“. Přístroj IC-Air tak signalizuje připravenost kyslíkového dýchacího 

přístroje k použití. Poté se IC-Air vypne [29]. 

Po tomto úkonu máme dvě možnosti, buď přístroj použít nebo jej zaplombovat a uskladnit. 

Pokud v době samostatného testu funkčnosti odpojíme centrální spojku od držáku hadic, 

nedojde k nastartování přístroje, na displeji se zobrazí „go“ a přístroj zůstane ve zkušebním 

režimu. Pokud budeme chtít pokračovat, musíme ihned vrátit centrální spojku na místo. 

Pokud se při testu funkčnosti rozsvítí tlačítko diody červeně a na displeji začne blikat „Err“ 

s číslem nebo se ozve slyšitelný varovný zvuk, není kyslíkový dýchací přístroj připraven 

k použití [29]. Chybu, kterou přístroj našel identifikujeme podle jejího čísla. Seznam chyb je 

uveden v návodu použití. 
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Chceme-li kyslíkový dýchací přístroj použít, musíme odpojit centrální spojku z držáku, 

automaticky se tak zapne přístroj IC-Air a v kanystrech dojde k zážehu chemické reakce. 

Přístroj IC-Air provede zkoušku funkčnosti a po ní zahlásí na displeji „100“ a zobrazí symbol 

plné lahve. Nyní už můžeme připojit hadice přes centrální spojku na masku a začít pracovat. 

Jak je evidentní z textu výše, všechny informace o stavu přístroje se zobrazují na displeji 

přístroje IC-Air, ten si můžeme prohlédnout na Obr. 16. 

 

 

 
Legenda použitých symbolů 

1 – zbytková kapacita 
přístroje v 8 stupních 

2 – stav dobytí akumulátoru 
3 – kalibrační režim nebo 

chyba 
4 – nutný návrat 
5 – textové a číselné údaje 

Obr. 16 – Displej přístroje IC-Air [29] 

5.5.2. Výstražné signály 

Přístroj IC-Air vyhlašuje tyto poplachy: 

a) pohybový alarm; 

b) manuální alarm; 

c) výstrahu zbytkové kapacity přístroje; 

d) poruchu elektroniky. 

Pohybový alarm je na základě monitorování pohybu kyslíkového dýchacího přístroje. Pokud 

se nositel přístroje nehýbá, aktivuje se předalarm, který se vypne při pohybu přístroje. Po 

uplynutí časového intervalu pro předalarm se aktivuje hlavní alarm. Hlavní alarm se dá 

v vypnout na 90 sekund dvakrát opakovaným stlačením tlačítka Reset (na Obr. 15 číslo 3). 

Manuální alarm se aktivuje stisknutím a podržením tlačítka diody (na Obr. 15 číslo 2), dokud 

se alarm neaktivuje. Vypnutí tohoto alarmu proběhne po dvakrát opakovaném stlačení tlačítka 

Reset (na Obr. 15 číslo 3). 

Výstraha zbytkové ochranné doby přístroje se aktivuje při: 
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a) 50% zbytkové kapacity krátkým zvukovým signálem; 

b) 20% zbytkové kapacity zeleno-červeným blikáním tlačítka diody, přerušovaným 

signálem a zobrazením utíkajícího muže na displeji; 

c) 5 % zbytkové kapacity zeleno-červeným blikáním tlačítka diody, nepřerušovaným 

signálem a zobrazením utíkajícího muže na displeji. 

Tento varovný signál je vydáván opakovaně a lze jej vypnout přibližně po 90 sekundách 

dvojitým stisknutím tlačítka Reset [29]. 

Dojde-li k poruše elektroniky, rozsvítí se tlačítko diody červeně a zazní varovný signál. 

5.7. Masky 

Ke kyslíkovému dýchacímu přístroji Auer AirElite 4h lze použít dva druhy masek s typovým 

označením 3S-R AirElite a Advantage AirElite. Obě tyto masky jsou celoobličejové a vyrábí 

je firma MSA. 

5.7.1. Maska 3S-R AirElite 

Jedná se o masku s panoramatickým zorníkem, která se skládá z náhlavního systému 

přidržující ke tváři uživatele lícnici. Náhlavní systém je stahovatelný pomocí kovových 

přezek. Lícnice a pásky náhlavního systému jsou zhotoveny z gumy. V lícnici je umístěn 

zorník se stěračem, jehož ovládání je manuální pomocí páčky na vnější straně zorníku. Stěrač 

je pak umístěn na vnitřní straně zorníku. Součástí lícnice je dále vnitřní polomaska, která je 

umístěna pod zorníkem. Do vnitřní polomasky ústí konektor pro připojení na dýchací přístroj. 

Připojení masky na přístroj je čelní. Maska 3S-R AirElite je zobrazena na Obr. 17. 

Masky mohou být použity do teplot v rozmezí – 15 až 60 °C. Pokud má uživatel vousy 

snižuje se těsnost masky. Aby bylo uživateli masky lépe rozumět, je maska vybavena 

průzvučnou membránou. Všechny části kromě lícnice lze vyměnit za nové. K masce je možné 

dodat pouzdro na nošení. Maska je standardně vybavena popruhem k nošení. 
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Legenda použitých symbolů 

1 – stěrač 
2 – zorník 
3 – kryt a průzvučná 

membrána 
4 – konektor 
5 – popruh k nošení 
6 – přezka 
7– náhlavní systém 

Obr. 17 – Maska 3S-R AirElite [28] 

5.7.2. Maska Advantage AirElite 

Tak jako v případě masky 3S-R AirElite je maska Advantage AirElite maskou 

s panoramatickým zorníkem se stěračem, náhlavním systémem a lícnicí s konektorem pro 

připojení k dýchacímu přístroji. 

Rozdíl mezi těmito maskami je v provedení jednotlivých dílů, jak konstrukčním, tak 

materiálovém. Jedná se především o konstrukci zorníku, lícnice a náhlavního systému. Zorník 

je mnohem větší než jak jsme zvyklí u běžně používaných masek, v podstatě je přes celou tvář 

uživatele. Tomu odpovídá konstrukce lícnice, která je navíc vyrobena ze silikonu. Náhlavní 

systém masky je konstruován tak, že spánkové popruhy tvoří jakýsi košík, který si uživatel 

nastavuje na svou hlavu a který se nemusí povolovat při sundání masky. Pokud by masku 

používal vždy jeden uživatel, nemusel by nastavení košíku po prvním nastavení více měnit. 

Maska se pak po nasazení utahuje pomocí dvou přezek týlových pásků. Masku si můžeme 

prohlédnout na Obr. 18. 

Masky Advantage AirElite mohou být použity do teplot v rozmezí – 15 až 60 °C a jsou díky 

lícnici ze silikonu náchylnější na působení některých chemických látek. Pokud má uživatel 

vousy snižuje se těsnost masky. Pro větší srozumitelnost řeči je maska vybaveny průzvučnou 

membránou. Všechny části kromě lícnice lze vyměnit za nové. Maska se smí přenášet pouze 

v pouzdře pro ní určeném a není vybavena popruhem k nošení. 
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Legenda použitých symbolů 

1 – stěrač 
2 – zorník 
3 – kryt a průzvučnou 

membrána 
4 – konektor 
5 – přezka týlového pásku 
6 – náhlavní systém 

Obr. 18 – Maska Advantage AirElite [28] 

5.8. Dodávka, servis, údržba 

5.8.1. Kyslíkový dýchací přístroj 

Kyslíkový dýchací přístroj Auer AirElite 4h je dodáván jako celek bez masky a kanystrů, ty 

se musí objednat zvlášť. K rozebírání přístroje a jeho opětovnému sestavování je třeba klíč na 

kryt a klíč na šroubové spojky. Před uvedením do pohotovosti je třeba provést testování 

směrových ventilů a test těsnosti přístroje. Postup provedení uvedení do pohotovosti je 

uveden v kapitole 5.10. Úkony po použití. 

Testování těsnosti přístroje a testování těsnosti nádechového a výdechového směrového 

ventilu se provádí na přístroji AirElite zkušebním přístrojem. 

Kyslíkový dýchací přístroj musí být pravidelně kontrolován a podrobován servisním 

kontrolám. Opravy a zásahy do přístroje může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. 

Všechny kontroly a opravy musí být uvedeny v servisních záznamech. Vždy je nutnost 

používat originální náhradní díly od společnosti MSA. Opravu a kontrolu mohou provádět 

pouze autorizovaná servisní centra nebo přímo společnost MSA. Jakékoliv změny a úpravy 

kyslíkového dýchacího přístroje Auer AierElite 4h jsou nepřípustné [29]. 

Přístroj musí být kompletován a ukládán do pohotovosti vyškoleným pracovníkem. Je nutné 

dodržovat intervaly kontroly a prohlídek uvedené v Tab. 5 [29]. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tab. 5 – Intervaly údržby Auer AirElite 4h [29] 
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test 
funkčnosti X X X     

test těsnosti  X  X    AirElite (kompletní) 

cvičný zásah     X1)   
kanystry vyměnit     X2) X3) X4) 

dobít  X5) X5)     
akumulátor 

vyměnit      X  
plomby 

(viz 5.10. Úkony po použití) 
vizuální 
kontrola   X     

Pozn.:  1) Doporučeno, pokud nebyl kyslíkový přístroj používán po dobu dvou let. 
2) Pokud je kanystr součástí skladovaného kyslíkového přístroje. 
3) Pokud je kanystr součástí skladovaného kyslíkového přístroje uloženém 

v pohotovostním transportním kufru. 
4) Pokud je kanystr v originálním balení. 
5) Pokud je přístroj nepřetržitě připojen k nabíječce prostřednictvím dobíjecího konektoru, 

není potřeba provádět pravidelné kontroly. 

5.8.2. Masky 

Masky 3S-R AirElite a Advantage AirElite nejsou přímou součástí kyslíkového dýchacího 

přístroje Auer AirElite 4h a objednávají se zvlášť. K opravě se mohou používat pouze 

originální náhradní díly firmy MSA. 

U masek se provádí pouze jeden druh zkoušky, a to na těsnost. Zkouška se provádí buď na 

MSA měřícím přístroji  pro měření těsnosti masek, k tomu je třeba adaptér,  nebo uživatelem 

masky po nasazení na obličej. Zkouška uživatelem masky na jeho obličeji před použitím se 

provede tak, že si uživatel masku nasadí, její konektor ucpe dlaní tak, aby byl neprodyšný, 

zhluboka se nadechne a chvíli vyčká. Pokud v masce dojde ke snížení podtlaku, je maska 

netěsná. Tato zkouška je orientační. 

Nutnost a intervaly kontrol a výměna jednotlivých dílů masek je uvedena v Tab. 6. Stejně 

pojmenované díly jsou pro jednotlivé druhy masek různého provedení. 
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Tab. 6 – Intervaly údržby masek 3S-R AirElite a Advantage AirElite [28] 
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čištění a desinfekce    X  
vizuální kontrola , funkční zkouška a zkouška 
těsnosti  X X   
nanesení ochranné vrstvy proti zarosení  X X   
výměna průzvučné membrány     X 
vizuální kontrola a zkouška těsnosti uživatelem X     

5.9. Úkony před použitím 

Pokud je kyslíkový dýchací přístroj veden v pohotovosti, je před jeho použitím povinností 

uživatele zkontrolovat, zda má neporušené plomby na víku skříně a držáku hadic (více viz 

5.10. Úkony po použití). Pokud není v pohotovosti, musí se před použitím do ní uvést (více 

viz 5.10.1. Kyslíkový dýchací přístroj). 

Po nasazení kyslíkového dýchacího přístroje na záda a nasazení celoobličejové masky je třeba 

provést uživatelskou zkoušku těsnosti. Po této zkoušce, pokud chce uživatel dýchací přístroj 

použít, se musí porušit plomba na držáku hadic a sejmout z držáku hadic centrální spojku 

s hadicemi. Tím dojde k zážehu chemické reakce a spuštění přístroje IC-Air. Přístroj IC-Air 

provede zkoušku funkčnosti přístroje a pokud tato dopadne dobře, může uživatel přístroje 

připojit masku centrální spojkou k dýchacímu přístroji a začít normálně dýchat a pracovat. 

5.10. Úkony po použití a způsob uskladnění 

5.10.1. Kyslíkový dýchací přístroj 

Po použití je nutné vyjmout kanystry a vyčistit a vydesinfikovat tyto části vzduchového 

okruhu kyslíkového dýchacího přístroje Auer AirElite 4h: 

a) sadu dýchacích hadic; 

b) dýchací vak; 

c) rozdělovač vzduchu; 

d) přepážku s ventily; 
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e) lopatky ventilátoru; 

f) cvičný kanystr, byl-li použit a je-li znečištěn. 

Čištění se provádí proplachem vlažnou vodou a neagresivním čistícím prostředkem (např. EW 

80). K čištění se nesmí použít organická rozpouštědla. Použitá voda nesmí překročit teplotu 

60 °C. Další části jako ochranný obal hadic,  kryt skříně přístroje nebo senzorová jednotka se 

čistí dle potřeby vlhkým hadrem. Chladiče se v důsledku tepla vytvářeného exotermickou 

chemickou reakcí v kanystrech se desinfikovat nemusí. Pouze je vhodné, v případě nutnosti, 

odstranit z chladičů zbytky náplně kanystrů, které se do nich mohly dostat například nárazem. 

Při čištění a desinfekci lopatek ventilátorů se nesmí pohonná jednotka ventilátoru dostat do 

styku s čistícím nebo desinfekčním prostředkem. K desinfekci je možné použít pouze 

prostředek Auer 90, v případě ventilátoru se používá přípravek Skinsept F. Jednotlivé díly se 

suší v sušící skříni po dobu 24 hodin s maximální teplotou sušení 60 °C. 

Po použití by měl být zkontrolován i filtr, a pokud bude znečištěn, je třeba jej vyměnit. Tento 

krok je velmi důležitý při použití cvičných kanystrů. 

Po vyčištění a desinfikování kyslíkového dýchacího přístroje je nutné zkompletovat přístroj a 

provést zkoušku těsnosti. Přístroj se pak uvede do pohotovosti. 

Uvedení do pohotovosti se provádí následovně: 

a) přístroj se plně zkompletuje, kromě připojení akumulátoru, rychlostartérů a držáku 

hadic  na elektronický rozdělovač; 

b) zkontroluje se zda centrální přípojka drží v držáku hadic; 

c) držák hadic se elektronicky připojí na koncovku na levém ramenním popruhu; 

d) vedení rychlostartérů se zapojí do elektronického rozdělovače; 

e) kabel akumulátoru se připojí do elektrického rozdělovače. Pokud by centrální přípojka 

nebyla v držáku  hadic nebo by se po tomto kroku vyjmula, došlo by k nastartování 

chemické reakce v kanystrech; 

f) všechny popruhy přístroje se nastaví na maximální délku; 

g) na skříň přístroje se nasadí víko a přišroubuje se; 

h) zapne se přístroj IC-Air, ten provede test funkčnosti; 

i) zaplombuje se víko skříně přístroje a centrální přípojka v držáku hadic, plombování 

musí být provedeno tak, aby bylo viditelné, zda byla skříň přístroje otevírána a zda 

byla přípojka sejmuta; 
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j) dobije se akumulátor. 

Po uvedení do pohotovosti se může přístroj uskladnit. 

Použité kanystry jsou hodnoceny jako nebezpečný odpad a musí s nimi být nakládáno tak, jak 

to určují místní právní předpisy. 

Přístroje skladované ve stavu pohotovosti musí být umístěny v suché místnosti se stálou 

teplotou – 6 až 60 °C. Vzhledem k tomu, že přístroje skladované v rozmezí teplot 15 – 25 °C, 

lze nastartovat už při teplotě – 15 °C (jinak lze startovat při – 6 °C) je toto rozmezí teplot pro 

uskladnění v pohotovosti nejideálnější. Akumulátor se může dobíjet při teplotě 10 °C a vyšší. 

Firma MSA vyrábí  vzduchotěsný pohotovostní transportní kufr, do kterého lze kyslíkový 

dýchací přístroj Auer AirElite 4h uložit a ten je tak uchováván v ideálním prostředí, co se 

vlhkosti týče. Tento kufr také umožňuje prodloužit dobu expirace kanystrů ze dvou na pět let. 

5.10.2. Masky 

Po použití celoobličejových masek 3S-R AirElite a Advantage AirElite je třeba tyto masky 

vyčistit a desinfikovat. 

Pro čištění se nesmí používat žádné uhlovodíkové čistící prostředky ani prostředky, obsahující 

rozpouštědla (např. nitrorozpouštědla). Pro desinfekci masek se doporučuje MSA dezinfekční 

prostředek 90 [28]. 

Vyčištěné díly se nesmí sušit sálavým teplem (slunce, topná tělesa). Při použití sušárny nesmí 

překročit teplota sušení 50 °C, jinak vznikne nebezpečí, že maska ztratí svou těsnost [28]. 

Po vyčištění, dezinfekci a usušení masky se musí provést kontrola těsnosti masky. Pokud 

maska kontrolou projde, lze ji uskladnit. Masky se skladují v pouzdrech k nošení masky 

uložených v normálním klimatu, tzn. chladu, suchu, bez škodlivin v ovzduší chráněném před 

světelným a tepelným zářením. Aby se zamezilo poškození a změně tvaru masek je zakázáno 

skladovat v pouzdře spolu s maskou jiné předměty [28]. 

6. Užívání Dräger PSS BG 4 a Auer AirElite 4h 

Ideálním stavem používání dýchacího přístroje bude okamžik, kdy si uživatel nebude 

uvědomovat, že na sobě dýchací přístroj má. Tohoto stavu samozřejmě nemůžeme nikdy 

dosáhnout, ale můžeme ovlivnit některé vlastnosti přístroje tak, aby bylo jeho používání co 
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nejpohodlnější. Mezi vlastnostmi, které je nutné v tomto ohledu zlepšovat, jsou teplota a 

vlhkost dýchané vzdušiny, pohodlnost a funkčnost masky, velikost zorníku a možnost očisty 

zorníku při používání dýchacího přístroje, zádový nosný systém, vedení nádechové a 

výdechové hadice, přehlednost monitorovací jednotky dýchacího přístroje a celková váha a 

velikost dýchacího přístroje. Důležitá je také náročnost přístroje na údržbu a rychlost 

připravenosti dýchacího přístroje pro použití 

6.1. Vliv vlhkosti a teploty vzdušin 

Lidské tělo, vlivem jeho metabolických změn, nepřetržitě produkuje energii a to i když je 

v klidu. Dochází tedy k neustálému zahřívání organismu. Přesto je teplota tělesného jádra 

uživatele udržována přibližně mezi 36,4 až 37,4 °C [5] výměnou tepla s okolím (automatická 

termoregulace). Schopnost okolního prostředí odnímat tělu teplo ale závisí na teplotě a 

vlhkosti okolního prostředí a také rychlosti proudění vzdušin v něm. 

Vlhkostí máme na mysli relativní vlhkost vzduchu, v našem případě relativní vlhkost vzdušin. 

To je poměr mezi okamžitým množstvím vodní páry ve vzdušinách a množstvím par, které by 

měly vzdušiny o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení, tedy stavu, kdy se už do vzdušin 

nemůže žádná vodní pára uvolnit. Pokud tedy mají vzdušiny 100 % relativní vlhkost, nemůže 

se do nich odpařit žádná další vodní pára, pokud bychom nezměnili tlak nebo teplotu. 

Velmi významnou částí automatické termoregulace je pocení. K odpaření 1 gramu potu je 

potřeba  kolem 2,5 J tepla, které je odebráno lidskému organismu [5]. Pokud je ale vlhkost 

100 % nedojde k odpaření potu a pot v kapalné skupenství nijak organismus neochlazuje. 

Proto je stejně vysoká teplota okolí při různých vlhkostech vzduchu vnímána rozdílně. Stejné 

pravidlo platí i pro vzdušiny v kyslíkových dýchacích přístrojích, které tvoří jakési 

mikroklima charakterizované teplotou a vlhkostí. 

Plocha lidského těla, na kterou toto mikroklima působí je ale relativně malá (obličejová část 

hlavy), proto není hlavním problémem ovlivnění termoregulace organismu. Hlavní 

problémem vzdušin o stejné teplotě, ale jiné vlhkosti, je rozdílný tepelný obsah. Tím 

rozumíme množství tepla, které vzdušiny dodávají organismu a teplo, o které se organismus 

zahřeje nad běžnou funkci metabolismu. 

Tepelný obsah vzdušin kyslíkového dýchacího přístroje je vlastně tepelný obsah vodní páry 

(vlhkosti), která je v nich obsažena. Tepelný obsah vodní páry je součet tepelného obsahu 
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vody, ze které se pára vypařuje, a výparného tepla, tedy tepla, při kterém dochází k fázové 

přeměně vody do skupenství páry. Z toho vyplívá, že čím méně vodní páry (vlhkosti) bude ve 

vzdušinách obsaženo, tím budou mít vzdušiny menší tepelný obsah a tím budou méně 

zahřívat organizmus. 

V případě, že by organizmu bylo dodáváno příliš velké množství tepla, které by nebylo 

odváděno do okolí, začne docházek k přehřátí organismu. 

Přehřátí organismu se projevuje zpočátku celkovou malátností až ochablostí, nevolností a 

nucením na zvracení. Ustává pocení, neboť se hroutí termoregulační systém. Při dalším 

přehřívání organismu dochází velmi rychle k ztrátě nervosvalové koordinace a schopnosti 

pohybu, dochází k obluzení až k mdlobě, průjmům, křečím a posléze až k zástavě dýchání a 

srdeční činnosti [2]. 

Nebezpečné jsou ale i nižší, avšak dlouhodobé zátěže, které se projevují zeslabením 

organizmu způsobenému zejména deficitem tekutin a soli. Projevují se nevolností, celkovým 

neklidem, zvýšenou únavností a svalovou ochablostí, zrychleným tepem a dechem. I zde 

může postupně dojít k dalším ohrožením a vzniku úpalu. Uchránění nejsou ani jedinci dobře 

adaptováni na práci ve zvýšených teplotách. I u nich se po zvýšené, neúměrné zátěži objeví 

křeče třeba až ke konci  směny nebo dokonce po směně [2].  

6.1.1. Vlhkost vzdušin 

U přístroje Dräger PSS BG 4 je vlhkost z dýchacího okruhu odstraňována přes vypouštěcí 

ventil (na obrázku 1 číslo 9). V trubici, která k ventilu vede, kondenzuje vlhkost a ta po 

dosažení určitého vodního sloupce aktivuje ventil, který ji odpustí do skříně dýchacího 

přístroje. Ke kondenzování vlhkosti ale dochází až, když jsou vzdušiny nasyceny vodní párou, 

tzn. že vzdušiny v kyslíkovém dýchacím přístroji musí dosahovat až 100 % vlhkosti. Podle 

literatury [11] byla zjištěna vlhkost 97,8 %. Pro zachycení slin začala firma Dräger vyrábět 

centrální přípojku se zabudovaným sliníkem. 

V přístroji Auer AirElite je vlhkost ve vzdušinách  pohlcována při chemických reakcích 

v kanystrech, více viz 5.2.1. Kanystry pro dvou nebo čtyř hodinové použití. Z literatury [12] 

vyplývá, že vlhkost vzdušin v kyslíkovém dýchacím přístroji je 4 – 6 %. 
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6.1.2. Teplota vzdušin 

U BG-4 je velmi efektivní chlazení ledem. Při zkouškách Hlavní báňské záchranné stanice 

Ostravsko-karvinských dolů a.s. nepřesáhla u tohoto přístroje maximální teplota vzdušin 32 

°C. Výsledky zkoušek uvedené v literatuře [11] uvádějí, že teplota dýchaných vzdušin je u 

přístroje Dräger PSS BG 4 rovna hodnotě 28,7 °C, zatímco u přístroje Auer AirElite 4h je to 

43,4 °C. 

6.1.3. Mikroklima a tepelný obsah vzdušin 

Mikroklima kyslíkového dýchacího přístroje Dräger PSS BG 4 je označeno v literatuře [11] 

jako dusné a je hodnocena jako silný zátěžový faktor pro uživatele přístrojů. Za uživatelsky 

příjemnějším je oproti tomu hodnoceno suché mikroklima v kyslíkovém dýchacím přístroji 

Auer AirElite 4h.  

V literatuře [11] je uvedeno, že v daném časovém intervalu zkoušky s kyslíkovými dýchacími 

přístroji Dräger PSS BG 4 a Auer AirElite 4h byl tepelný obsah u Dräger PSS BG 4 roven 

hodnotě 473,6 ± 143,9 kJ a u přístroje Auer AirElite 4h pak hodnotě 270,9 ± 85,1 kJ. Je tedy 

evidentní, že vysoká relativní vlhkost vzdušin (97,8 %) v přístroji Dräger PSS BG 4 tepelně 

mnohem více zatěžuje organismus uživatele, a to i přes teplotu o 14 °C nižší než suché 

vzdušiny (4 - 6 %) v přístroji Auer AirElite 4h. 

6.2. Maska 

Masky Panorama Nova RP a 3S-R AirElite jsou konstrukčně velmi podobné. Panorama Nova 

RP se ale dá vybavit četným příslušenstvím, jako jsou například držák na dioptrické brýle, 

komunikační zařízení, atd. 

Přístroj Auer AirElite 4h lze také vybavit maskou Advantage AirElite, která má mnohem větší 

panoramatický zorník a příjemnější materiál, který je ale choulostivější vůči některým 

chemickým látkám, a musí se nosit a skladovat ve zvláštním pouzdře. 

Připojení masek na centrální přípojku je u obou přístrojů rozdílné. U přístroje 

Dräger PSS BG 4 se jedná o bodákovitý systém, zatímco u přístroje Auer AirElite 4h je 

maska připojována k centrální přípojce šroubením. Maska PanoramaNova RP se od přístroje 

Dräger PSS BG 4 nedá odpojit jednou rukou na rozdíl od masek určených pro přístroj 

Auer AirElite 4h. 

Podle návodu k použití lze použít masky Panorama Nova RP pro širší teplotní interval. 
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6.3. Zádový nosný systém 

Zádové nosné systémy obou kyslíkových dýchacích přístrojů jsou založeny na nesení většiny 

váhy přístroje bederním popruhem. Ramenní popruhy pak přístroj fixují na zádech uživatele. 

Přístroj Auer AirElite 4h má navíc částečně polstrovanou skříň v místech, kde přiléhá na záda. 

Je otázkou, zda by bylo omezeno zapocení zad uživatele vlivem doléhání skříně na záda 

uživatele, kdyby byl nosný systém vybaven zádovým křížem. Pochybnosti mám vzhledem 

k tomu, že uživatel přístroje bude pravděpodobně oblečen v zásahovém oděvu, tedy chlazení 

zad bude přirozenou cestou omezeno. 

Mou osobní zkušeností je problém s rozepínáním kovových přezek u přístroje 

Dräger PSS BG 4 a to vlivem konstrukce. U přístroje Auer AirElite 4h jsem s jeho plastovými 

přezkami neměl žádný problém. 

6.4. Nádechová a výdechová hadice 

Nádechové a výdechové hadice, kromě toho, že zajišťují odvod vydechovaných vzdušin a 

přívod upravených vzdušin, ovlivňují také manipulaci s přístrojem, nošení břemen, teplotu 

vzdušin a rotaci hlavy. 

Skřípnutí hadice a následné přerušení dodávky vzdušin je u obou přístrojů omezeno tuhostí 

hadic, přesto k němu může dojít. U přístroje Dräger PSS BG 4 je tato možnost zvýšena díky 

způsobu vedení hadic a napojení hadic na skříň dýchacího přístroje. 

Vzhledem k umístění hadic je při vzpřímeném pohybu u přístroje Dräger PSS BG 4 větší 

pravděpodobnost jejich poškození než u přístroje Auer AirElite 4h, kde jsou hadice kryty 

tělem a paží uživatele. Naopak je tomu při pohybu vleže. Při plazení hadice u přístroje PSS 

BG 4 překáží méně a možnost jejich poškození je menší než u přístroje Auer AirElite 4h. 

Proti oděru a vlivu plamene má Auer AirElite 4h hadice po celé své délce spojeny v návleku z 

Nomexu. 

Přístroj Auer AirElite 4h umožňuje lepší manipulaci se skříní kyslíkového přístroje. 

V případě, že je třeba skříň sundat za zad, aby se jeho uživatel mohl dostat do špatně 

přístupného místa, potřebujeme u Dräger PSS BG-4 více prostoru. Přístroj se sundává přes 

hlavu. V jiném způsobu nám brání délka a způsob vedení hadic. U Aeur AirElite 4h 
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provádíme nasazování a sundávání přístroje bokem. K této operaci je třeba mnohem méně 

prostoru a je vzhledem k vedení hadic v podpaží jednodušší. 

Při nošení břemen záleží na způsobu jejich nesení. U přístroje Dräger PSS BG 4 je díky 

způsobu vedení hadic vyloučeno nošení na rameni a vše se musí provádět pažemi. Tento 

způsob nošení a vynášení břemen je ale mnohem namáhavější než například uložení břemene 

na rameno, které je možné u přístroje Auer AirElite 4h. 

Nádechový a výdechový odpor obou přístrojů jsou uvedeny v Tab. 7, a je z ní zřejmé, že 

kyslíkový dýchací přístroj Auer AirElite 4h má nepatrně menší výdechový odpor, tedy snazší 

výdech. 

Tab. 7 – Nádechové a výdechové odpory [31] [29] 

 Dräger PSS BG 4 Auer AirElite 4h 
nádechový odpor (Pa) 0 0 
výdechový odpor (Pa) 700 500 

6.5. Monitorovací jednotka dýchacího přístroje 

Monitorovací jednotky obou dýchacích přístrojů (přístroje Bodyguard a IC-Air) v zásadě 

zajišťují stejné funkce, a to informování o stavu kyslíkového dýchacího přístroje, jeho 

testování a akustické i optické alarmy. Oba displeje jsou dostatečně přehledné, akustické 

signály jsou silné a dobře slyšitelné. 

6.6. Celková váha a velikost dýchacího přístroje 

Hmotnosti a rozměry obou přístrojů jsou uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 – Váha a rozměry 

 Dräger PSS BG 4 Auer AirElite 4h 
hmotnost (kg) 14,81) 152) 
hloubka (mm) 185 190 
šířka (mm) 450 360 
výška (mm) 595 600 
Ponz.:   1) Plně sestavený přístroj s 1,2 kg ledu v chladiči, maskou a naplněnou kyslíkovou lahví. 

2) Plně sestavený přístroj bez masky. 

Oba kyslíkové dýchací přístroje jsou přibližně stejně těžké. Také v hloubce a šířce si jsou 

podobné. Rozdíl je ale v šířce skříně, a to o 90 mm. Tento rozměr ovlivňuje průchodnost 

terénem v přímém směru. Při cvičení s tímto přístrojem byly například některé polygony v ČR 

neprůchodné. 
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6.7. Servis a údržba 

Pro opravu a servis obou kyslíkových dýchacích přístrojů je potřeba používat originální 

náhradní díly uznané firmou výrobce. Údržbu může vždy provádět pouze školený personál. 

Servisní kontroly pak může provádět vždy pouze vyškolený pracovník firmy výrobce. Na 

nutnost kontrol a výměnu částí kyslíkového dýchacího přístroje je náročnější Dräger PSS BG 

4. Oba přístroje je nutné testovat na zařízeních k tomu určených. Tato zařízení dodávají firmy 

výrobců kyslíkových dýchacích přístrojů. 

6.8. Úkony před použitím 

Pokud jsou oba přístroje vedeny v pohotovosti, tzn. stavu, kdy je možné je okamžitě použít, 

mohou být použity ihned, tzn. že se přístroj může okamžitě nasadit na záda, zapnout a 

používat. 

Pokud bychom ale toto udělali s Dräger PSS BG 4 nebylo by jeho použití komfortní, jelikož 

by vzdušiny nebyly dostatečně chlazeny, chladič by byl totiž prázdný. Proto se u Dräger PPS 

BG 4 musí, na rozdíl od Auer AirElite 4h, před použitím otevřít skříň a vložit do chladiče 

gelová nebo ledová náplň. Zkušenosti z Hlavní báňské záchranné stanice Ostravsko-

karvinských dolů a.s. hovoří o tom, že nejlepší pro funkci chladiče je, když se chladicí 

médium vloží do přístroje 15 - 20 minut před zásahem. 

Další otázkou je připravenost chladícího médie pro použití. To se musí někde ochladit 

(lednice - gel, mraznička - led), uskladnit (lednice - gel, mraznička – led) a na místo dopravit 

tak, aby se neochladilo (přenosný chladící box). 

6.9. Úkony po použití a způsob uskladnění 

Po použití obou typů kyslíkových dýchacích přístrojů je třeba jejich rozebrání na jednotlivé 

komponenty. Přístroj Dräger PSS BG4 k tomuto úkonu nepotřebuje žádné nářadí, rozebrání je 

možné provádět ručně. U Auer AirElite 4h musíme mít k dispozici klíč pro otevření skříně a 

klíč pro uvolnění spojek hadic. Vzhledem předpokladu, že údržba po použití bude vždy 

prováděna na pracovišti k tomu určeném, nevidím v tomto závažnější nedostatek. 

Rozebírání kyslíkových dýchacích přístrojů se provádí kvůli: 

a) u PSS BG4 – výměna pohlcovače oxidu uhličitého, vyčištění a dezinfekce 

vzduchového okruhu, vyjmutí náplně chladiče, vyjmutí a doplnění tlakové lahve s 

kyslíkem; 
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b) u Auer AirElite 4h – výměna kanystrů s chemikáliemi, vyčištění a dezinfekce 

vzduchového okruhu, případná výměna filtru. 

Výměna kanystrů nebo pohlcovačů za nové je úkon jednoduchý a pokud má člověk alespoň 

malou praxi s montáží a demontáží přístroje, neměl by s ním být problém. 

Na vyčištění obou přístrojů nejsou, kromě předepsaných čistících prostředků, žádné zvláštní 

nároky. Jeho náročnost ale může být rozličná. Při použití v prašném prostředí může být míra 

znečištění u Dräger PSS BG 4 větší než u Auer AirElite 4h. Je to dáno odvodem 

kondenzované vlhkosti ze vzdušin do skříně přístroje a také unikem vody z chladiče vlivem 

netěsností, pokud je jako náplň chladiče použit led. Z těchto příčin jsou vnitřní části přístroje 

Dräger PSS BG 4 vlhké a více na nich ulpívají prachové částice. Této vlastnosti Dräger PSS 

BG 4 lze předcházet nasazením speciálního gumového váčku na vypouštěcí ventil a 

nahrazením ledu gelem. Tím se ale zvýší ekonomická náročnost na provoz přístroje a sníží se 

efektivita chlazení vzdušin. 

Dezinfekce obou přístrojů je v podstatě shodná, rozdíl je pouze v používaných dezinfekčních 

prostředcích, které má každá firma jiné. Zajímavostí u Auer AirElite 4h je, že se část jeho 

vzduchového okruhu dezinfikovat nemusí, jelikož se desinfikuje již při používání přístroje a 

to vlivem tepla exotermické reakce v kanystrech s chemikáliemi. 

Po vyčištění a dezinfekci se oba přístroje musí vysušit. Sušení probíhá za stejných podmínek. 

Po usušení je nutné u Dräger PSS BG 4 provést zkoušku vdechového a výdechového ventilu 

na centrální spojce a zkontrolovat "O" kroužek spojky, vysokotlaké těsnění redukčního 

ventilu, středotlaké hadice a přístroj Bodyguard. Dále je nutné přístroj otestovat na zkušebním 

zařízení, vložit do něj nové pohlcovače oxidu uhličitého a naplněnou kyslíkovou láhev. 

U přístroje Auer AirElite 4h se po usušení musí přístroj uvést do pohotovosti (tj. kompletace 

přístroje, včetně kanystrů, a napojení elektroniky) a dále musí být proveden test funkčnosti, 

test těsnosti a dobití akumulátoru. 

Rozebrání, očištění, dezinfekce a sušení obou přístrojů jsou velmi podobné. Opětovné 

sestavení přístroje a provedení všech nutných úkonů (kontrol, zkoušek, výměn) má u Dräger 

PSS BG 4 více úkonů, je to dáno především středotlakým vedením kyslíku. Skladování 

přístrojů je podle jejich návodů k použití náročnější pro Dräger PSS BG 4. Při skladování 
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tohoto dýchacího přístroje je vyžadována stálá teplota, vlhkost a zamezení vniku UV – záření 

do prostor skladování. Při skladování Auer AirElite 4h je vyžadována pouze stálá teplota. 

6.10. Další poznatky 

Ačkoliv ani jeden z kyslíkových dýchacích přístrojů není určen pro potápění, možnosti 

kontaktu s vodou se uživatel nevyhne. 

Na Hlavní báňské záchranné stanici Ostravsko-karvinských dolů a.s. proto proběhly zkoušky 

s přístrojem Dräger PSS BG 4, při kterých byl tento přístroj podroben zátěžové zkoušce v 

bazénu. Výsledky testu byly plně vyhovující. Bylo zjištěno, že krytí dýchacího okruhu proti 

vodě je spolehlivé, a že zanoření dýchacího vaku 5 až 25 mm pod hladinu způsobí spuštění 

dávky kyslíku ventilem plicní automatiky [23]. 

Na mou otázku položenou pracovníkům firmy MSA, jak by se přístroj Auer AirElite 4h 

choval v podobné situaci, mi bylo odpovězeno, že dýchací okruh by měl být dostatečně těsný, 

aby se do něj nedostala žádná voda. V žádném případě ale toto zacházení s přístrojem 

nedoporučují, protože při vniknutí většího množství vody do kanystrů by mohlo dojít k silné 

exotermické reakci, až výbuchu. 

Dalším zajímavým poznatkem je samotná doba použití kyslíkových dýchacích přístrojů. U 

přístroje Dräger PSS BG 4 je tato doba ovlivněna náplní pohlcovače a množstvím kyslíku 

v jeho tlakové láhvi. U přístroje Auer AirElite 4h je závislá na kapacitě kanystrů. Při 

srovnávacích testech uvedených v literatuře [11] bylo zjištěno, že přístroj Dräger PSS BG 4 

vydrží být funkční 202,9 ± 27,3 minut, zatímco přístroj Auer AirELite 4h je funkční 249,9 ± 

34,1 minut. Pokud srovnáme maximální výchylky, tzn. pro Dräger PSS BG 4 dobu použití 

230,2 minut a pro Auer AirElite 4h 284 minut, zjistíme, že maximální zjištěný rozdíl v době 

používání obou kyslíkových dýchacích přístrojů je 53,8 minut.  

6.11. Celkové srovnání přístrojů z uživatelské holediska 

K porovnání obou kyslíkových dýchacích přístrojů z uživatelského hlediska jsem vytvořil 

tabulku Tab. 9. V této tabulce jsou uvedeny všechny parametry, které považuji za uživatelsky 

nejzajímavější. Tyto parametry jsou definovány v prvním a druhém sloupci. Ve třetím a 

čtvrtém sloupci je vyjádřeno splnění či nesplnění těchto parametrů u jednotlivých přístrojů. 

V pátém, posledním sloupci, je uvedeno výsledné hodnocení. Pokud je v hodnocení uvedeno 

písmeno „A“ je daný parametr uživatelsky výhodnější u přístroje Auer AirElite 4h, pokud je 
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zde uvedeno „D“ je parametr uživatelsky výhodnější u přístroje Dräger PSS BG 4. Je-li 

v hodnocení uvedena „-„ jsou parametry u obou přístrojů stejné. Ten kyslíkový dýchací 

přístroj, který bude mít nejvíce označení v pátém sloupci by měl být uživatelsky výhodnější. 

Tab. 9 – Porovnání parametrů 

parametr Dräger PSS BG 4 Auer AirElite 4h hodnocení 
vlhkost (%) 97,8 4 až 6 A 
teplota (°C) 28,7 43,4 D 
mikroklima dusné suché A 

vzdušiny 

tepelný obsah (kJ) 270,9 ± 85,1 473,6 ± 143,9 A 
druh konektoru bodákovitý šroubení A 
zorník se stěračem ano ano – 
nosný popruh ano ano1) – 
držák dioptrických brýlí ano ne D 
komunikační zařízení ano ne D 

maska 

pouzdro na masku ano ano – 
bederní popruh ano ano – 
ramenní popruhy ano ano – 
polstrování skříně ne ano A 

zádový nosný 
systém 

přezky kovové plastové A 
vedení ramenní boční A 
nádechový odpor (Pa) 700 500 A 

nádechová a 
výdechová 

hadice výdechový odpor (Pa) 0 0 – 
hmotnost (kg) 14,82) 153) D 
hloubka (mm) 185 190 D 
šířka (mm) 450 360 A 

váha a 
rozměry 

výška (mm) 595 600 D 
rychlost nasazení okamžitě okamžitě4) A 

použití 
teplotní rozmezí (°C) – 30 až 1205) – 15 až 605) D 
teplota (°C) – 6 až 25 – 6 až 60 A 
vlhkost (%) 30 až 60 suché – uskladnění 
UV - záření vadí nevadí A 
znečištění silné6) malé A 
mytí určenými prostředky určenými prostředky – 
desinfekce určenými prostředky určenými prostředky – 
teplota sušení (°C) 60 60 – 

údržba 

testování určeným přístrojem určeným přístrojem – 
Pozn.:  1) Pouze u masky 3S – R AirElite. 

2) Plně sestavený přístroj s 1,2 kg ledu v chladiči, maskou a naplněnou kyslíkovou láhví. 
3) Plně sestavený přístroj bez masky. 
4) Bez náplně chladiče. 
5) Vychází z teplotního rozmezí pro použití masky. 
6) V prašném prostředí. 

V celkovém součtu jsem vyhodnotil přístroj Auer AirElite 4h u 12 parametrů jako uživatelsky 

výhodnější než přístroj Dräger PSS BG 4. Ten jsem hodnotili jako lepší pouze u 7 parametrů 

lépe. U 11 parametrů jsem shledal přístroje stejné. 



 53 

Z tohoto srovnání vyplývá, že přístroj Auer AirElite 4h považuji za uživatelsky výhodnější 

pro použití u HZS ČR. 

7. Ekonomické srovnání Dräger PSS BG 4 a Auer AirElite 4h 

Pro ekonomické srovnání obou kyslíkových dýchacích přístrojů jsem volil tyto předpoklady. 

Stanice je typu C1, C2 nebo C3. Stanice není vybavena žádným kyslíkových dýchacím 

přístrojem ani příslušenstvím pro jejich provoz. Cena proškolení zaměstnanců není 

započítána.  

Pokud jsou splněny podmínky pro přítomnost kyslíkových dýchacích přístrojů na stanici, je 

povinnost mít na stanici typu C1 a C2 celkem 6 kusů těchto přístrojů, na stanici C3 pak 9 

kusů [19]. 

Ceny jednotlivých položek mi byly dodány přes e-mailovou zprávu. Ceny firmy Dräger mi 

poskytnul pan Ing. David Staňek, obchodní zástupce pro oblast Morava a byly uvedeny 

v korunách českých (dále jen Kč) bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Ceny firmy 

MSA dodal pan Thomas Vendura, vedoucí kanceláře v Praze. Tyto ceny nejsou určené pro 

zákazníky, ale jsou orientační a uvedeny v eurech (dále jen €). Pro převod € na koruny jsem 

použil kurz aktuální ke 14. dubnu 2010 a to 25 Kč za 1 € [38]. 

7.1. Pořizovací náklady 

7.1.1. Dräger PSS BG 4 

Seznam nejnutnějších výrobků firmy Dräger, které se musí zakoupit, aby mohly být kyslíkové 

dýchací přístroje Dräger PSS BG 4 akceschopné, je uveden v  Tab. 10. 

Tab. 10 – Pořizovací náklady Dräger PSS BG 4 

počet kusů 
cena za všechny kusy 

(Kč) položka 
cena za 1 kus 

(Kč) 
C1, C2 C3 C1, C2 C3 

kompletní PSS BG 4 198 735 6 9 1 192 410 1788615 

pohlcovač 2 305 6 9 13 830 20745 

měřící technika 96 342 1 1 96 342 96 342 

masky PanoramaNova 9 618 6 9 57 708 86 562 

celková cena 1 360 290 1 992 264 
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Za měřící techniku jsem zvolil přístroj Test-it 6100, na kterém se dají testovat jak kyslíkové 

dýchací přístroje, tak i maska. Za pohlcovače jsem vybral pohlcovače jednorázové, naplněné 

od výrobce, a to z důvodů možnosti jejich delšího skladování. Masky PanoramaNova jsou 

v základním provedení. 

Minimální pořizovací cena kyslíkových dýchacích přístrojů Dräger PSS BG 4 pro stanici typu 

C1 nebo C2 je 1 360 290 Kč bez DPH, pro stanice typu C3 pak 1 992 264 Kč bez DPH. Dále 

je třeba počítat s pořízením tlakové láhve s medicinálním kyslíkem a příslušenství pro plnění 

tlakových láhví kyslíkových dýchacích přístrojů. K přípravě a skladování náplně chladičů je 

nutné mít k dispozici mrazničku, popřípadě ledničku, k transportu těchto náplní pak přenosné 

chladící boxy. Také bych rád upozornil na dodržování stálé předepsané teploty a vlhkosti 

v místnosti, kde budou přístroje skladovány. Při skladování musí být provedeny taková 

opatření, aby nebyly přístroje vystaveny UV – záření, tzn. místnost bez oken, místnost s okny 

se speciální fólii, uskladnění přístrojů ve skříních, atd. 

7.1.2. Auer AirElite 4h 

Seznam nejnutnějších výrobků firmy MSA, které se musí zakoupit, aby mohly být kyslíkové 

dýchací přístroje Auer AirElite 4h akceschopné, je uveden v  Tab. 11. Z nabídky dvou typů 

masek jsem vybral levnější masku 3S-R Air Elite. 

Tab. 11 – Pořizovací náklady Auer AirElite 4h 

počet kusů 
cena za všechny kusy 

(Kč) položka 
cena za 1 kus 

(€) 
C1, C2 C3 C1, C2 C3 

přístroj AirElite 4h (bez 
kanystrů, bez masky) 

7 588 6 9 1 138 200 1 707 300 

sada výměnných kanystrů 4 h, 
vratné po použití 

1588 6 9 238 200 357 300 

AirElite 4h zkušební přístroj, 
kompletní 

1165 1 1 29 125 29 125 

maska 3S-R AirElite 337 6 9 50 550 75 825 

sada nářadí pro dýchací vaky 212 1 1 5 300 5 300 

plombovací sada 10,10 1 1 252,5 252,5 

celková cena 1 461 628 2 175 103 

Minimální pořizovací cenu kyslíkových dýchacích přístrojů Auer AirElite 4h jsem stanovil 

z dostupných zdrojů na 1 461 628 Kč bez DPH pro stanici typu C1 nebo C2 a na 2 175 103 
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Kč bez DPH pro stanice typu C3. Další náklady mohou být vynaloženy na zajištění 

předepsané teploty a vlhkosti v místnosti, kde budou přístroje skladovány. 

7.2. Provozní náklady 

Provozní náklady sestávají především z nákladů na údržbu kyslíkových dýchacích přístrojů a 

na jejich uvedení do pohotovosti po jejich použití. 

Z Tab. 1 je zřejmé, že počet zásahů s autonomními kyslíkovými dýchacími přístroji má 

klesající tendenci. Pokud tyto hodnoty vyneseme do grafu a provedeme regresi, získáme  

exponenciální funkci ve tvaru x6332,0e33,168y −⋅= , viz Obr. 19. 
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Obr. 19 – Počet zásahů 

Z této exponenciální  funkce můžeme výpočtem získat pravděpodobný počet zásahů v letech 

2010 až 2016, viz Tab. 12. 
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Tab. 12 – Předpokládaný počet zásahů 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

předpokládaný počet zásahů 
(vypočteno) 

3,63 1,88 0,97 0,51 0,26 0,14 0,07 

předpokládaný počet zásahů 
(zaokrouhleno nahoru) 

4 2 1 1 1 1 1 

V následujících letech tedy počítám s 11 zásahy s kyslíkovými dýchacími přístroji pro celou 

Českou republiku. Za předpokladu, že kyslíkovými dýchacími přístroji je vybaveno 7 stanic 

HZS ČR, vychází na jednu stanici 1,57 zásahu za 6 let, zaokrouhleně 2 zásahy za 6 let. 

Činnosti s použitím autonomních dýchacích přístrojů vykonávají v nebezpečné zóně minimálně 

dva navzájem jištění hasiči [18]. Protože předpokládám minimálně tři tyto dvojce na jeden zásah, 

budu  počítat s použitím šesti kyslíkových dýchacích přístrojů na zásah. 

Nositel dýchací techniky musí použít v rámci zásahu nebo odborné přípravy autonomní 

dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je jimi 

jednotka požární ochrany vybavena [18]. Při cvičení předpokládám použití všech kyslíkových 

dýchacích přístrojů. 

To tedy znamená, že na stanici typu C1 a C2 dojde k použití autonomního kyslíkového 

dýchacího přístroje 42 krát (2 zásahy po 6 přístrojích + 6 cvičení s 6 přístroji), na stanici typu 

C3 60 krát (2 zásahy po 6 přístrojích + 6 cvičení s 9 přístroji). Tato čísla jsou pro mě hlavním 

podkladem při určení provozních nákladů. Při jejich vyčíslení také zahrnu nákup nových 

náhradních dílů. Poruchovost nepředpokládám. 

Předpokládané provozní náklady pro provoz přístroje Dräger PSS BG4 jsou uvedeny v Tab. 

13, pro provoz přístroje Auer AirELite 4h v Tab. 14. Hodnotu „počet kusů“ v těchto 

tabulkách jsem stanovil na základě Tab. 3 a Tab. 5, a počtu kyslíkových dýchacích přístrojů 

na stanici, případně počtu zásahů a cvičení. 
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Tab. 13 – Předpokládané provozní náklady Dräger PSS BG 4 

počet kusů za 6 let 
cena za všechny kusy 

(Kč) položka 
cena za 1 kus 

(Kč) 
C1, C2 C3 C1, C2 C3 

pohlcovač 2 305 42 60 96 810 138 300 

vdechový a výdechový ventil 
na centrální přípojce 

514 12 18 6 168 9 252 

„O“ kroužek úhlové spojky 94 12 18 1 128 1 692 

vysokotlaké těsnění 
redukčního ventilu 

66 36 54 2 376 3 564 

baterie přístroje Bodyguard 80 72 108 5 760 8 640 

celková cena 112 242 161 448 

Tab. 14 – Předpokládané provozní náklady Auer AirElite 4h 

počet kusů za 6 let 
cena za všechny kusy 

(Kč) položka 
cena za 1 kus 

(€) 
C1, C2 C3 C1, C2 C3 

sada výměnných kanystrů 4 h, 
vratné po použití 

1 588 12 12 476 400 476 400 

akumulátor 411 6 9 61 650 92 475 

sada pro přestavbu přístroje 
AirElite 4h-TR na cvičnou 
verzi 

1 370 6 9 205 500 308 250 

celková cena 743 550 877 125 

K těmto celkovým předpokládaným částkám na provoz je dále nutné připočítat energie 

spotřebované při údržbě, servis a náklady na čištění a dezinfekci, a náklady na likvidaci použitých 

pohlcovačů nebo kanystrů. U přístroje Dräger PSS BG 4 se pak ještě objevují náklady na plnění 

kyslíkových láhví dýchacích přístrojů. Tyto náklady nezapočítávám, jelikož mohou mít různou 

výši, a to podle dostupných možností jednotlivých stanic (např. dodavatelé kyslíkových láhví, 

likvidátoři nebezpečného odpadu, atd.). 

7.3. Použití dílů z vývojově starších typů 

I když vychází autonomní kyslíkový dýchací přístroj Dräger PSS BG 4 konstrukčně 

z přístroje Dräger BG 174, nedají se jednotlivé části těchto přístrojů mezi sebou nahrazovat. 

Výjimku tvoří kyslíková láhev, která je kompatibilní pro oba přístroje. To ale přestane platit 

roku 2012, kdy budou muset mít lahve přístroje Dräger PSS BG 4 šroubení závitu 24/2. 

Přístroj Auer AirElite 4h byl vyvíjen z přístroje Auer AirElite. Přes zdánlivě velkou 

podobnost obou přístrojů se mezi sebou nedají jejich díly vzájemně používat. 
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7.4. Celková ekonomická bilance 

I přes to, že ceny, se kterými jsem pracoval, neodpovídají zcela cenám, se kterými se může 

zákazník setkat, mohu konstatovat, že pokud v následujících letech nedojde ke změně 

v cenové politice firem Dräger a MSA, je z ekonomického hlediska výhodnější přístroj 

Dräger PSS BG 4. Je to způsobeno především velkým rozdílem mezi cenami pohlcovačů 

oxidu uhličitého a kanystrů. 

Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo srovnat kyslíkové dýchací přístroje Dräger PSS BG 4 a 

Auer AirElite 4h ze dvou pohledů, uživatelského a ekonomického. Při uživatelském srovnání 

jsem se zaměřil především na to, jak kyslíkové dýchací přístroje působí na záchranáře, věci 

údržby, servisu, atd. jsem zmínil spíše okrajově. K této polemice jsem využil především 

zkušeností záchranářů a hasičů, kteří s touto technikou pracují. Také jsem vycházel ze 

zahraničních studií a konstrukcí jednotlivých přístrojů. Na závěr jsem provedl celkové 

srovnání jednotlivých vlastností, které jsem považoval za nejdůležitější a z tohoto hodnocení 

vybral vhodnější přístroj. Při srovnání ekonomické stránky užívání autonomních kyslíkových 

dýchacích přístrojů Dräger PSS BG 4 a Auer AirElite 4 h jsem se zaměřil na dva druhy 

nákladů, pořizovací a provozní. Při určení pořizovacích nákladů jsem počítal s nákupem 

úplného minima nutného pro použití přístrojů. Provozní náklady jsem zjišťoval na délku šesti 

let. K jejich určení jsem provedl odhad počtu zásahů a cvičení s těmito přístroji a znovu 

uvažoval s naprostým minimem nutným k provozu této techniky. V obou případech jsem 

operoval pouze s orientačními cenami, které mi dodali výrobci přístrojů. Přesné ceny nebyly 

poskytnuty z důvodu ochrany obchodní strategie výrobců. 

Pro použití u HZS ČR se osobně kloním k pořízení přístrojů Auer AirElite 4h, a to především 

kvůli jeho lepšímu uživatelskému hodnocení. Jeho hlavní výhody jsou především boční 

vedení hadic a nižší vlhkost vzdušin v dýchacím okruhu. Takto vedené hadice totiž umožňují 

daleko lepší manipulaci s přístrojem a vzdušiny o nižší vlhkosti zatěžují organismus méně než 

vzdušiny o vlhkosti vyšší. Také rozměry autonomního kyslíkového dýchacího přístroje Auer 

AirElite 4h jsou menší, a tedy z uživatelského hlediska výhodnější ve stísněných prostorách. 

Další důležitou vlastností přístroje Auer AirElite 4h je možnost jeho rychlejšího nasazení do 

akce, než je tomu u přístroje Dräger PSS BG 4 s naplněným chladičem. Rovněž na  

skladování a údržbu jsou menší nároky než u přístroje Dräger PSS BG 4. 
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Velkou překážkou pro nákup přístroje Auer AirElite 4h ale může být jeho pořizovací cena a 

provozní náklady. Ty se od přístroje Dräger PSS BG 4 liší až v řádech sta tisíců českých 

korun, což je rozdíl, který nemohou dorovnat například ani náklady plnění tlakových nádob u 

přístrojů PSS BG 4, které nejsou ve výpočtech uvažovány. Vysoké náklady u přístroje Auer 

AirElite 4h jsou způsobeny především cenou kanystrů. 

Proto je na zvážení každé stanice, a to i podle možností, kterými už disponuje, zda se 

rozhodne pro  uživatelsky příjemnější, na skladování a údržbu méně náročný, ale dražší Auer 

AirElite 4h nebo pro na provoz levnější, ale uživatelský hůře snášený a na skladování 

náročnější Dräger PSS BG 4. Osobně volím variantu Auer AirElite 4h, jelikož rychlost zásahu 

a uživatelský komfort považuji za důležitější stránku věci než finanční otázku. 
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