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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem protokolu o provedení periodické bezpečnostně-

technické kontroly plicních ventilátorů pomocí testeru VT plus HF a Unitest Telaris. V práci jsou 

analyzovány základy umělé plicní ventilace a shrnuty již provedené BTK protokoly. Bakalářská práce 

se zabývá především testy, které se při těchto kontrolách měří. Je to zkouška elektrické bezpečnosti a 

funkční a vizuální zkoušky. K těmto testům je přiložen podrobný popis a testy jsou změřeny jak v 

laboratorních podmínkách, tak v klinické praxi. Je také navržena laboratorní úloha k provedení BTK 

kontroly. 
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Umělá plicní ventilace, BTK protokol, plicní ventilátor, analyzátor průtoku plynu, pravidelné revize. 

 

Abstract 

This thesis describes the proposal of protocol on periodic safety-technical controls of lung 

ventilators with a tester VT plus HF and Unitest Telaris. This work analyze the basics of mechanical 

ventilation and summarized already made BTK protocols. Thesis mainly deals with tests that are 

measured during these inspections. It is a test of electrical safety and functional and visual tests. To 

these tests are enclosed detailed descriptions and tests are measured both in the laboratory and in the 

clinical practice. Is also designed laboratory task for measuring  and completing BTK control. 
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PAV proportional assist ventilation 
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PIE postulated initiating event 
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Riso izolační odpor 
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SIMV synchronous intermittent mandatory ventilation 
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ÚVOD 

Umělá plicní ventilace v současné době představuje způsob dýchání, kdy přístroj částečně či 

plně nahrazuje výměnu dýchacích plynů pacienta. Technický pokrok a nejnovější objevy umožnily 

vyvinout plicní ventilátory částečně či plně zastupující základní ventilační funkci plic, ale také 

umožňující dopřát pacientovi dostatečný komfort při ventilaci dlouhodobé. Z tohoto důvodu se začaly 

zvyšovat nároky kladené na nově se vyvíjející ventilátory. Ventilační přístroje jsou již na takové 

technické úrovni, že jejich obsluha nevyžaduje nepřetržitý dohled nad jejich funkcí, ale je zde potřeba 

rozsáhlejších pravidelných revizních kontrol. Tyto kontroly si určuje výrobce ventilátoru a provádí jej 

zaškolený revizní technik. Při této pravidelné kontrole musí však dodržovat doporučení uvedená v 

českých státních normách. Obecně BTK protokoly jsou nutnou součástí kontrol a revizí 

zdravotnických prostředků. Při této periodické kontrole je nutno testovat ventilátory z hlediska 

elektrické bezpečnosti, ale také z hlediska funkcí, které by měl daný ventilátor splňovat. Revizní 

technik proto musí otestovat velkou škálu hodnot a parametrů, které se zaznamenávají do 

připravených BTK protokolů. Tyto preventivní prohlídky by měly ověřit správný chod ventilátoru a v 

horším případě odhalit jejich závady z hlediska elektrické bezpečnosti a funkčních režimů. 

Tématem mé bakalářské práce je sestavení BTK protokolu plicních ventilátorů a provedení 

kontrolního měření pomocí testeru VT plus HF od firmy Fluke Biomedical na sadě ventilátorů 

používaných v klinické praxi. V teoretické části zanalyzuji základy umělé plicní ventilace, ventilační 

režimy a zhodnotím BTK protokoly, které budu mít k dispozici. Na základě těchto protokolů a 

doporučení stanovených v českých technických normách bude mým úkolem sestavit vlastní BTK 

protokol, který bude obecným protokolem pro měření pomocí testeru VT plus HF. Periodickou 

bezpečnostně-technickou kontrolu provedu v laboratoři na dostupném ventilátoru, ale také ve Fakultní 

nemocnici v Ostravě na běžně užívaných ventilátorech. Jelikož se při běžných revizních kontrolách 

měří také elektrická bezpečnost, bude nutno také pracovat s testerem Unitest Telaris, který tato měření 

podporuje. Tester VT plus HF slouží pouze k měření funkčních zkoušek ventilátoru.  

Konečným úkolem bakalářské práce bude vytvoření laboratorní úlohy v českém a anglickém 

jazyce, která bude předmětem měření dalším ročníkům oboru Biomedicínský technik. V této 

laboratorní úloze budou mít studenti za úkol provést bezpečnostně-technickou kontrolu na plicním 

ventilátoru Elmedic 900T pomocí výše zmíněných testerů a zjistit, zda je přístroj schopen bezpečného 

provozu. 
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1 Analýza základních principů umělé plicní ventilace 

Umělá plicní ventilace (dále jen UPV) je metoda, která nahrazuje pacientovo nedostatečné nebo 

zcela vymizelé spontánní dýchání. Nejčastěji se jedná o opakované cykly nádechu a výdechu. Nádech 

je zabezpečen aktivní insuflací směsi vzduchu do dýchacích cest a plic, výdech je pasivní. UPV je 

používaná buď ke krátkodobé (např. pooperační) nebo dlouhodobé podpoře funkce respiračního 

systému. Jde o stavy, u nichž došlo k závažné poruše ventilační nebo oxygenační funkce respiračního 

systému nebo u nichž lze tuto poruchu předpokládat. 

1.1 Prostředky k podpoře funkce respiračního systému 

Přístroje využívány k podpoře funkce respiračního systému se obecně mohou rozdělit na 

přístroje ruční a automatické. Automatické přístroje mohou být například transportní ventilátory 

(ULTRA, Oxylog, Medumat) nebo také komplexní přístroje s elektrickým vybavením, s obrazovkou, 

pamětí a připojením na UNIS. Mezi ruční prostředky používané při poruše ventilační funkce patří 

samorozpínací dýchací vaky (tzv. AMBUvak).  

1.2 Indikace UPV 

Mechanickou ventilací nerozumíme léčbu, ale podporu pacientům, kterým hrozí smrt z důvodů 

respiračního selhání. Pro volbu UPV je důležitý především zdravotní stav pacienta. Při tomto 

rozhodnutí jsou pomocná tato indikační kriteria: [7] 

 řešení neodkladné situace - dechová zástava 

 parametry oxygenace - například méně něž 70 torr při inspirační frakci kyslíku, oxygenační 

index menší než < 200. 

 parametry ventilace – apnoe, poměr mrtvého prostoru a dechového prostoru (Vd/Vt > 0,60), 

parametr     (více než 55mmHg). 

 poruchy plicní mechaniky – například dechová frekvence (nad 35d/min), vitální kapacita 

(méně než 15ml/kg), maximální inspirační podtlak (méně než 25 cm   ), syndrom vyčerpání, 

syndrom hypoxémie, syndrom hyperkapnie. [7] 

1.3 Cíle UPV 

 Cíle umělé plicní ventilace se dají rozdělit do dvou skupin, konkrétně jsou to cíle klinické a 

fyziologické. V dalším textu předložené práce jsou tyto cíle popsány podrobně. 

1.3.1 Klinické cíle UPV  

 zvrat hypoxémie –      > 60mmHg,      > 90% 

 zvrat akutní respirační acidózy – život ohrožující 

 zvrat dechové tísně  

 prevence a zvrat atelektáz – neuromuskulární onemocnění 
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 zvrat únavy dýchacího svalstva 

 umožnění sedace a relaxace – vedení anestezie 

 snížení systémové nebo myokardiální spotřeby kyslíku 

 snížení nitrolebního tlaku  

 stabilizace hrudní stěny [4] 

1.3.2 Fyziologické cíle UPV  

Manipulace s výměnou plynů v plicích: 

 podpora alveolární ventilace 

 podpora arteriální oxygenace 

Ovlivnění velikosti plicního objemu: 

 zvýšení endinspiračního plicního objemu 

 zvýšení a udržení FRC  

Manipulace s dechovou prací: 

 snížení práce dýchacích svalů [4] 

1.4 Fáze dechového cyklu 

 Dechový cyklus je tvořen nádechem a výdechem. Půl litru vzduchu přivedeme do plic při 

nádechu (21% kyslíku a 0,04% oxidu uhličitého) a půl litru vzduchu odejde při výdechu (15% kyslíku 

a 4,5% oxidu uhličitého). [10] 

 V dýchacích cestách a plicích pacienta je výměna plynů zajištěna změnami tlakového 

gradientu mezi ústím dýchacích cest a plicními sklípky. Při spontánním dýchání dochází při nádechu v 

hrudníku k podtlaku. Při řízené ventilaci je tlak nad atmosférickou nulou, kdy nádech jde do plic pod 

tlakem a výdech je pasivní.  Dechový cyklus je z hlediska směru pohybu plynů dělen na následující 

fáze: [10] 

 Inspirační fáze: začíná signálem, tzv. iniciací, která vede k zahájení dechového cyklu 

ventilátorů. Tato fáze je limitována buď dosazením objemu generovaného ventilátorem nebo 

dosazením nastaveného tlaku. 

 Inspirační pauza: v této fázi dochází k zástavě proudění dýchacími cestami, probíhá 

redistribuce dechového objemu. 

 Expirační fáze: jedná se o pasivní fázi dechového cyklu, kdy výdech se děje pasivně nebo 

případně pomocí exspiračního svalstva nemocného. 

 Expirační pauza: na této fázi se ventilátor aktivně nepodílí a jedná se o fázi dechového cyklu 

od ukončení proudění vzduchu na konci výdechu do iniciace dalšího dechového cyklu. [10]  

1.5 Režimy UPV 

Ventilační režimy nastavitelné na každém plicním ventilátoru se dle základního kritéria dělí na 

tlakově, objemově a časově řízené. Je však nutno podotknout, že se zvyšující se komplexností plicních 
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ventilátorů je hranice mezi režimy tlakově a objemově řízenými méně jasná. Proto vznikají další 

kategorie, do kterých lze tyto složitější režimy zařadit. Jejich rozdělení je shrnuto v tabulce č.1. 

 

Tlakové Objemové Časové Nové Duální 

PCV VCV HFPPV PAV, ASV PRVC, PSIMV 

PCV-IR VCV-IRV HFJV ATC, NAVA VAPS 

PC-IMV VC-IMV UHFJV  VS 

BIPAP SIMV HFOV   

APRV MMV    

PSV, CPAP     

Tabulka 1: Rozdělení režimů plicní ventilace [7] 

1.5.1 Konvenční ventilace 

 Plná ventilační podpora – CMV - Tento režim pokrývá veškerou dechovou práci nutnou 

k zajištění eliminace    . Jedná se o režimy plně kontrolující inspirační fázi dechového cyklu. Pacient 

v tomto režimu sám nedýchá. Většina dnes dostupných ventilátorů nemá tento CMV režim. U 

paralyzovaných pacientů nebo pacientů, u kterých byla diagnostikována apnoe slouží režim částečné 

ventilační podpory jako náhrada k režimu CMV.[6]  

 Částečná ventilační podpora – A/C - K zajištění adekvátní eliminace     musí pacient 

vykonat část dechové práce. S každým nádechem pacienta se do ventilátoru dodává podnět k zahájení 

přednastaveného dechu. Pacient však nemůže dýchat nezávisle na ventilátoru, může však iniciovat 

inspiraci a ovládat tak dechové frekvence. V případě, že pacient není schopen zahájit inspiraci, 

ventilátor se automaticky přepne do zpětného módu a zahájí inspirační fázi s přednastavenou rychlostí 

a dechovým objemem. [6] 

 Synchronní ventilační režimy – SIMV - Aktivita ventilátoru je synchronizována dechovou 

aktivitou (nádechem) pacienta. Je zajištěna tzv. spouštěním – triggerováním. Spontánní dýchání mezi 

dodanými dechy ventilátoru je, na rozdíl od A/C, umožněno. Synchronizace dodaného dechu do 

inspiračního úsilí pacienta slouží k tomu, aby se zabránilo potenciálně nebezpečným následkům 

poskytování mechanické ventilace pacientovi, který je v polovině nebo na konci inspiria. [6]   

 

 Tlakově podporovaná ventilace – PSV - Velmi častý režim ventilace používaný u pacientů 

se spontánním dýcháním. Na rozdíl od předchozích režimů je nastavená pouze úroveň podpory tlaku. 

Inspirační průtok pokračuje, dokud se nesníží na 20 – 25% vrcholového průtoku vzduchu. Ve se 
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srovnání s A/C režimem se u pacientů na PSV prokázal výrazně vyšší dechový objem a inspirační 

doba ve spojení s podstatně nižším tlakem v dýchacích cestách. [6]  

 Tlakově řízená ventilace – PCV - Je to tlakově omezený režim. Požadovaná úroveň tlaku je 

nastavena jako inspirační čas a dechová frekvence. S každým dechem, ventilátor dodává inspirační 

průtok, dokud není dosaženo nastaveného limitního tlaku v dýchacích cestách. [6] 

1.5.2 Novější režimy mechanické ventilace 

 Objemově řízená ventilace – VCV - Ve snaze překonat hlavní úskalí PSV, jsou novější 

ventilační režimy navrženy tak, aby byl zaručen minimální dechový objem, který je považován za 

přijatelný pro pacienta. U VCV ventilátor začíná dechovou zkouškou pro stanovení shody. Poté se 

neustále nastavuje úroveň podpory tlaku (v krocích po 3 cmH2O), aby byl zachován požadovaný 

dechový objem. [6] 

 Objemově řízená ventilace regulovaná tlakem – PRVC - Je považována za řízenou formu 

VCV. PRVC začíná také dechovou zkouškou k určení shody, poté dodává tlakově řízené dechy a 

mezní hodnotu tlaku, která je upravená tak, aby se zachoval dechový objem v předem nastavené 

přijatelné úrovni. Stejně jako VCV, je toho dosaženo po krocích 3 cmH20. [6]   

 Proporcionální asistovaná ventilace – PAV - Je to unikátní forma ventilační podpory, jejíž 

cílem je spojení úsilí pacienta s výstupem ventilátoru tlaku. Čím vyšší je jeho úsilí, tím větší tlak 

ventilátor generuje. Průtok, objem a tlak jsou přímo úměrné úsilí pacienta. [6]   

 Ventilace uvolňující tlak dýchacích cest – APRV - Je to způsob ventilace, která je 

charakterizována kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP) s přerušovaným 

uvolňováním tlaku na nižší hodnotu. Spontánní úsilí pacienta je povoleno nezávisle na cyklu 

ventilátoru. Přerušovaná verze působí jako doplněk pro minutovou ventilaci, pomoc při 

odstranění    . [6] 

 Vysokofrekvenční oscilační ventilace – HFOV - Tento jedinečný způsob ventilace využívá 

rychlou dechovou frekvenci (4x rychlejší). Při vysokých frekvencích mohou být dechové objemy 

menší než mrtvý prostor plic. Musí být přijata důležitá opatření během HFOV. Komplikace mohou 

zahrnovat pneumotorax a akutní respirační acidózu. Celkově lze říci, že HFOV je ,,záchranný mód” 

ventilace. Přestože většina studií se prováděla u novorozenců, několik studií prokázalo příznivý vliv 

na okysličení i ventilaci také u dospělých. [6] 

1.6 Rizika mechanické ventilace 

 Infekce – přes endotracheální trubici se mohou do průdušnice a poté do plic pacienta dostat 

bakterie. V důsledku toho dochází k rozvoji infekce, která se nazývá pneumonie (zápal plic). Riziko 

pneumonie je asi 1% za každý den strávený na ventilátoru. Zápal plic může být léčen antibiotiky. [1] 
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 Selhání plic = pneumotorax – část plic, která je oslabena, může propouštět vzduch. Ten se 

dostane do prostoru mezi plíce a hrudní stěnu. Dochází tak k plicnímu kolapsu. V tomto případě je 

důležité vzduch z tohoto prostoru co nejdříve odstranit, například hrudní trubicí či jehlou. [1] 

 Nežádoucí účinky léků – pacientům jsou podávána sedativa, pro větší pohodlí při chodu 

ventilátoru. Vlivem těchto sedativ však může pacient upadnout do hlubokého spánku až na několik 

dní.  [1] 

 Zachování života – U některých velmi nemocných pacientů se lékaři snaží udržet je naživu co 

nejdéle, avšak někdy použití plicního ventilátoru slouží pouze k odložení nevyhnutelné smrti. V téhle 

situaci může ventilátor pouze zvýšit pacientovo nepohodlí a bolesti. V tomto případě lékaři položí 

pacientovi či jeho nejbližším příbuzným otázku, zda ventilátor stále udržovat v chodu, jestliže se 

pacient nebude zotavovat či se bude jeho stav zhoršovat. Lékaři musí přání respektovat. [1] 

 

1.7 Plicní ventilátory 

 Mechanický ventilátor je přístroj, který usnadňuje pacientům dýchání, dokud toho nejsou sami 

schopni. Pacient je k ventilátoru připojen přes endotracheální trubici, která je umístěna v průdušnici. 

Existují také neinvazivní metody, které pomáhají pacientovi dýchat přes kyslíkovou masku nebo 

náustek. Ty se využívají pouze v případě lehkých respiračních potíží. Mechanické ventilátory však 

nesou mnohá rizika. Cílem je proto pomoci pacientům samostatně dýchat tak rychle, jak je to možné. 

Ventilátory se užívají v případě, že chceme dodávat kyslík, odebírat oxid uhličitý nebo jako pomoc 

s usilovným dýcháním.  

1.7.1 Vnitřní struktura ventilátoru 

Hlavní částí plicního ventilátoru, která zabezpečuje nastavení odpovídajících ventilačních 

režimů je řídící jednotka. Další důležitou součástí každého ventilátoru jsou zásobníky plynů (vzduch, 

  ) s jednotkou dávkování a mísení. Nezbytnou součástí je také pacientská část s hadicemi, ventily a 

případně filtry. Plicní ventilátor může také disponovat pohlcovačem     a zvlhčovačem. Kromě 

základních nástavení je potřeba také  provést funkční vyšetření plic a analyzovat vydechované plyny 

pacienta. K tomu slouží monitorovací systém, který také umožňuje stanovit základní funkční 

parametry plicní ventilace. [13] 

Jedná se o mikroprocesorem řízený ventilátor umožňující dodávku plynů jak při spontánním 

dýchání, tak při zástupové ventilaci. Systém je také označován jako servoventilátor, protože využívá 

snímačů tlaku a průtoku plynů v dýchacím okruhu pacienta k zavedení „zpětné vazby" při řízení. V 

zásadě je možné, aby ventilační systém vůči pacientovi pracoval jako zdroj konstantního nízkého nebo 

vysokého tlaku - měkký nebo tvrdý zdroj. To závisí na velikosti a průběhu tlaku v dýchacích cestách 

pacienta. Poddajnost a odpor dýchacích cest ovlivní nastavené ventilační parametry systému. Napojení 

se realizuje dýchací vrapovanou hadicí se silnou stěnou nebo vyztužením kovovou spirálou. Vnitřní 

průměry hadic jsou 10 mm a 20 mm. Součástí systému jsou vdechové, výdechové a pojistné 

přetlakové ventily. Během každé intubace nebo tracheostomii (vyústění průdušnice) je nutné 
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zvlhčování inhalované směsi plynů. Tyto zvlhčovače pracují na principu sycení plynné směsi parami 

kapalin či aerosolem. [13] 

Blokové schéma ventilátoru je uvedeno na obr. 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1: Blokové schéma plicního ventilátoru [13] 
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1.7.2 Kontrola ventilačního přístroje 

 Nedostatečná kontrola ventilačního přístroje před uvedením do provozu, ale také při 

pravidelných revizích, zvyšuje riziko vzniku komplikací. Každý přístroj pro umělou plicní ventilaci je 

vyroben v souladu s ISO normami. Dle těchto norem je vybaven řadou bezpečnostních prvků, je 

opatřen spojkami a tlakovými hadicemi, které umožňují přívod plynů z centrálního rozvodu až 

k pacientovi, kde se kontroluje dostatečný tlak plynů a správné napojení systému. Kontrolujeme tedy 

těsnost hadic, zda je respirační okruh správně nasazen a zda nedochází k úniku vzduchu do okolí. U 

každého plicního ventilátoru by měla být možná manuální ventilace pomocí dýchacího vaku pro 

případ náhradní ventilace během výpadku elektrické sítě nebo přerušením dodávky plynů. Z tohoto 

důvodu je přístroj také vybaven záložní baterií. Nutné je také správné nastavení zvukových a 

vizuálních alarmů. [9] 

 Každé nemocniční oddělení spolupracuje s výrobcem plicního ventilátoru a revizním 

technikem, který je kompetentní k nastavení parametrů u jednotlivých přístrojů. Na základě požadavků 

lékaře nastavuje požadované hodnoty, sleduje průběh ventilace, kalibruje a podílí se na dechové 

rehabilitaci pacienta. Tento trend je však běžný spíše v zahraničí. V České republice nastavuje 

parametry a hodnoty na ventilátoru lékař (anesteziolog) s atestací. Všechny plicní ventilátory musí mít 

deník pro kontrolu ventilátoru, který si sestra před každým použitím kontroluje. Před vlastním 

napojením pacienta sestra respirační přístroj kalibruje a v průběhu plicní ventilace kontroluje 

nastavené parametry ventilačního programu, sleduje koncentraci kyslíku a jeho teplotu, dechové 

objemy a tlaky v dýchacích cestách.[12]  
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2 Rešerše základních parametrů ověřovaných při PBTK 

V této kapitole jsou shrnuty základní parametry ověřované při periodických bezpečnostně-

technických kontrolách (PBTK). Plicní ventilátory, ale také ostatní lékařské přístroje se podrobují 

pravidelné kontrole dle zákona 123/2000 Sb. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za 

jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky. Tato otázka je upravena zákonem 124/2000 Sb. a 

novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353.[14]  

Termíny kontrol se řídí pokyny výrobců. V případě, že se jedná o elektrický zdravotnický 

prostředek, jsou termíny kontrol a revizí zdravotních přístrojů stanoveny dle doporučení ČES 

33.03.95. U přístrojů s příložnou částí BF a CF je pravidelná kontrola nutná každý rok, u ostatních 

přístrojů jednou za 2 roky. [11]  

2.1 Bezpečnostně-technické kontroly z hlediska doporučení ČSN 

PBTK kontroly se řídí několika normami. Tyto normy zahrnují především požadavky na 

technickou bezpečnost přístrojů před uvedením do provozu, při revizích a řeší také vizuální a funkční 

zkoušky, které je třeba provést při revizi plicních ventilátorů. V normách je také stanoveno pořadí 

těchto zkoušek. Jedná se především o normy ČSN 62353 a ČSN 60601-1. V následujícím textu jsou 

tyto normy popsány blíže.  

2.1.1 ČSN 62353 

Norma, kterou se řídí většina výrobců při stanovování požadavků pro PBTK kontrolu je ČSN 

62353 s názvem: Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách 

zdravotnických elektrických přístrojů. Tato mezinárodní norma platí především pro zkoušení 

zdravotnických elektrických přístrojů nebo částí těch přístrojů, které vyhovují IEC 60601-1, před 

uvedením do provozu, při údržbě, kontrolách, servisu a po opravách, nebo v případě opakovaných 

zkoušek pro posouzení bezpečnosti těchto přístrojů.[3]  

Z hlediska bezpečnostně-technických kontrol tato norma pojednává o tom, že výrobce 

zdravotnického přístroje musí v návodu k použití nebo v jiné průvodní dokumentaci definovat 

nezbytná měřící nastavení a metody. Tyto zkoušky musí provádět kvalifikovaný personál. Každý 

jednotlivý přístroj, který má vlastní připojení k síti, nebo který může být k síti připojen nebo od ní 

odpojen, musí být zkoušen samostatně. Poté musí být také zkoušen jako celek. Na Obr.  2 je 

doporučený postup při provádění zkoušek popsaných níže. [3] 
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Obr.  2: Doporučený postup provádění zkoušek dle normy ČSN 62353  

 

 Popis zkoušek 

Před samotným započetím kontroly musí proběhnout výběr zkoušky, kde si revizní technik, dle 

dokumentace od výrobce určí, které ze zkoušek bude provádět. Musí však dodržet postup zkoušek 

uvedený na obr. 2.  

Vizuální kontrola se především týká kontroly víka a krytů, které by se měly otevírat jen je-li to 

požadováno v průvodní dokumentaci, v této normě nebo existuje-li náznak nedostatečné bezpečnosti. 

Dále se vizuální kontrola týká všech pojistek přístupných z vnější části, značení a štítků souvisejících s 

bezpečností, neporušenosti mechanických částí a jakéhokoli poškození. [3] 

Následuje kontrola elektrické bezpečnosti, která zahrnuje měření odporu ochranného uzemnění. 

Musí být prokázáno, že vodič ochranného uzemnění bezpečně spojuje všechny přístupné vodivé části. 

Měření se provádějí měřicím přístrojem, který je schopný vést proud alespoň 200 mA do zátěže 500 

Ω. Pokud se pro měření použije stejnosměrný proud, musí se měření zopakovat také při opačné 

polaritě. V této kontrole je zahrnuto měření unikajících proudů, které lze měřit jednou ze tří metod: 

alternativní metoda, přímá metoda a diferenciální metoda. Dále se měří izolační odpor a provádí se 

stejnosměrným napětím 500 V. V normě jsou také uvedeny přípustné hodnoty vzhledem k typu 

ochrany a příložným částem. Doporučené hodnoty pro jednotlivé parametry jsem uvedla v popisu 

některých BTK protokolů. [3] 

Norma se dále zabývá hodnocením a zprávami o výsledcích, které musí být obsažně 

dokumentovány. V odpovídajícím BTK protokolu je nutno uvést identifikaci zkušebního orgánu, 

jména osob, které zkoušku provedly, dále identifikaci přístroje, provedené zkoušky a měření, datum, 

typ a závěr zkoušky. [3] 

2.1.2 ČSN 60601-1 

Jako druhou normu, kterou jsem měla k dispozici je Česká technická norma s názvem 

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou 

funkčnost. Funkce související s bezpečností přístroje se zkouší dle doporučení výrobce. Norma ČSN 

60601-1 vymezuje pravidla pro provádění kontrol elektrické bezpečnosti a stanovuje také požadavky 

na tzv. příložnou část. [2] 
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2.1.3 Rozdíly mezi ČSN 60601-1 a ČSN 62353 

Obě tyto normy se věnují zajištění bezpečnosti přístroje pro předpokládanou dobu jeho užívání. 

Jde především o metody testování a pořadí zkoušek. ČSN 62353 především určuje požadavky pro 

zajištění elektrické bezpečnosti přístroje před uvedením do provozu, při opakovaných zkouškách a 

také po opravách, přičemž respektuje kritéria návrhu podle ČSN 60601-1. Mimo to ČSN 62353 

poskytuje pravidelnými kontrolami prostředky pro posouzení stárnutí přístrojů. Je zde také popsána 

volba zkušebních metod, postupů a intervalů mezi zkouškami. Žádná z norem však nedefinuje funkční 

zkoušky, které by měly být provedeny na plicních ventilátorech při BT kontrolách. Parametry měřené 

při funkčních zkouškách se měří dle doporučení výrobce, v případě nezbytností za pomocí osoby znalé 

použití ventilátoru. [3] 

2.2 Ověření předpokladů na PBTK protokolech z FN Ostrava 

Dle přiložených bezpečnostních protokolů z Fakultní nemocnice v Ostravě můžeme zmínit 

parametry, které se na pravidelných kontrolách proměřují. Jsou zde uvedeny protokoly z prohlídek 

pěti různých plicních ventilátorů. Provádí se kontrola technických parametrů, kalibrací, provozních 

vlastností dle pokynů výrobce a také kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN. 

 

Protokol o prověření zdravotnického prostředku Raphael Silver 3.1 S od výrobce Hamilton 

Medical. 

Proběhla zde kontrola elektrické bezpečnosti, funkční kontrola a také vizuální kontrola. Veškeré 

měřené parametry jsou uvedeny v tabulce č.2. Dle doporučení ČSN 60601-1 a ČSN EN 62353 jsou 

bezpečné hodnoty těchto parametrů předem stanoveny. Dovolená hodnota pro odpor ochranného 

uzemnění je < 0,3 Ω, pro unikající proud < 0,5mA a pro izolační odpor >20MΩ. Tato kontrola byla 

provedena testerem FLUKE QED6 6 DefibrilatorAnalyzer s/n. 

 

Kontrola elektrické bezpečnosti Funkční kontrola Vizuální kontrola 

Odpor ochranného uzemnění Kontrola alarmů Displej a čelní panel 

Proud unikající pacientem Kontrola tlakových senzorů Kontrola těsnosti 

Izolační odpor Kontrola dodávky plynu Protokol událostí 

Tabulka 2: Parametry měřené při BT kontrole přístroje Raphael Silver 3.1 

 

Protokol o periodické bezpečnostně technické kontrola zdravotnického prostředku  Oxylog 1000 

od výrobce Dräger. 

Technická kontrola se zaměřila na funkční kontrolu. Elektrická zkouška nebyla při této 

prohlídce provedena a všechny níže zmíněné provozní kontroly uvedené v tabulce č.3 vyhověly 

daným předpisům výrobce. Tato kontrola byla provedena průtokoměrem DI0A11, digitálním 

tlakoměrem DPI 705 a oxymetrem GMH 3691. 
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Funkční kontrola Vizuální kontrola 

Napájecí přívody Kontrola vnějších závad 

Ovládací prvky Kontrola návodu k použití 

Kontrola měřených veličin  

Kontrola alarmových a 

bezpečnostních funkcí 
 

Tabulka 3: Parametry měřené při BT kontrole přístroje Oxylog 1000 

 

Protokol k bezpečnostní kontrole zdravotnického přístroje Elvent Media od firmy CHIRANA 

s.r.o.  

V této kontrole proběhla prohlídka elektrické bezpečnosti přístroje. Dále proběhla také kontrola 

funkčních parametrů přístroje, jako je vizuální kontrola a funkční zkouška dle předpisů výrobce, 

měřené parametry však nebyly v protokolu podrobně vypsány, parametry měřené při bezpečnostní 

kontrole jsou vypsány v tabulce č.4 a ventilátor byl vyhodnocen jako vyhovující. Tato kontrola byla 

provedena testerem PU 194 Delta.  

 

Kontrola elektrické bezpečnosti 

Izolační stav 

Unikající proud 

Přechodový odpor 

Tabulka 4: Parametry měřené při BT kontrole přístroje Elvent Media 

 

Periodická bezpečnostně-technická kontrola přístrojů zdravotnické techniky. 

Tato kontrola se prováděla dle platných předpisů a norem (ČSN 33 1500, ČSN EN 62353, 

zákon 123/2000, 130/2003, 346/2003). Při této prohlídce se kontrolovaly dva přístroje. U prvního 

z nich, ventilátoru BIRD V.I.P. Gold, proběhla kontrola a kalibrace dle předpisů výrobce. Přístroj byl 

vyhodnocen jako vyhovující technickým specifikacím dle doporučení ČSN EN 62353. Při této 

prohlídce se také testoval monitor BGM, který výše zmíněným doporučením také vyhovoval. Tato 

kontrola byla provedena testerem Meditest 50 a Ventilatortester EKU ViP. 

 

Kontrola elektrické bezpečnosti Funkční kontrola Vizuální kontrola 

Odpor ochranného vodiče Kalibrace 
Demontáž přístroje a 

vizuální kontrola 

Únikový proud Celková kontrola   

Izolační odpor   

Tabulka 5: Parametry měřené při BT kontrole přístroje BIRD V.I.P. Gold 
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Protokol o provedení periodické bezpečnostně-technické kontroly přístroje Infant Flow Driver 

CPAP MK-2 od výrobce VIASYS Healthcare. 

Tato kontrola se prováděla dle doporučení ČSN EN 62353 a zákona 123/2000 Sb. U této 

prohlídky šlo pouze o provozní kontrolu, tzn. neproběhla zde kontrola elektrické bezpečnosti. Všechny 

tyto parametry uvedené v tabulce č.6 vyhověly daným doporučením. 

 

Funkční kontrola Vizuální kontrola 

Nastavení pracovních 

hodnot 
Závady a poškození 

Celková funkční zkouška 
Kontrola mechanického 

stavu 

Tabulka 6: Parametry měřené při BT kontrole přístroje Inflant Flow Driver CPAP MK-2 
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3 Návrh vlastní PBTK plicních ventilátorů za použití 

vybraného testeru 

V předkládané bakalářské práci se testují plicní ventilátory z hlediska bezpečnosti pomocí 

analyzátoru VT plus HF. Bylo potřeba vytvořit také odpovídající návrh protokolu, který se následně 

vyplní měřenými hodnotami.  

Při samotném měření PBTK plicních ventilátorů jsou dodržovány normy ČSN 62353 a ČSN 

60601-1. Je sestaven plán měření, který je uplatňován, jak při měření v laboratoři, tak při testování v 

klinické praxi. Zmiňovaný plán měření je zobrazen na obr.3. Pro měření bylo využito testeru VT plus 

HF, kterým se měří funkční zkoušky a testeru elektrické bezpečnosti Unitest Telaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3: Plán měření PBTK plicních ventilátorů 

 

 Plán měření uvedený na obr. 3 byl sestaven dle doporučení norem a je jej využito při 

všech měřeních. Lišil se zde pouze použitý ventilátor. 

Na začátku každé zkoušky je plicní ventilátor zapnut a jsou zkoušeny jeho režimy a nastavení. 

Provede se vizuální kontrola a ventilátor je opět od sítě odpojen. Následuje kontrola elektrické 

bezpečnosti testerem Unitest Telaris, která zahrnuje měření odporu ochranného uzemnění, unikajícího 

proudu alternativní metodou a izolačního odporu. Poté je do okruhu ventilátoru připojen tester VT 

plus HF do obousměrného průtokového režimu a  je kalibrován pomocí 21% a 100% kyslíku. Každá z 

těchto kalibrací trvá 2 minuty a musí se provádět každý den, kdy se bude tento tester používat k 

měření koncentrace kyslíku. Na testeru je pomocí tlačítka More spuštěn Trend test a jsou měřeny 

parametry ventilátoru, poté je na 2 minuty spuštěna kontrola netěsnosti a na závěr test nahromaděného 

objemu.  

Nakonec jsou shrnuty všechny naměřené výsledky do BTK protokolu a je zhodnocen celkový 

stav plicního ventilátoru. 
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3.1 Testovací technika 

Pro provedení BTK zkoušky byly využívány dva testery. Pro ověření elektrické bezpečnosti to 

byl přístroj Unitest Telaris od firmy Beha a pro ověření ventilačních parametrů to byl přístroj VT plus 

HF od firmy Fluke Biomedical. V dalším textu jsou uvedeny základní parametry obou použitých 

přístrojů.  

3.1.1 VT plus HF 

V této kapitole shrnu základní funkční možnosti a příslušenství testeru VT plus HF, který je 

dále využíván k bezpečnostně-technické kontrole plicních ventilátorů. Tento tester se využívá jako 

analyzátor průtoků plynů se speciálními režimy. Analyzátor měří obousměrný průtok plynů, vysoký i 

nízký tlak, objem a koncentraci kyslíku. Obsahuje také možnost provádět kontrolní testy, které 

odhalují závady ventilátoru. Jde především o ztráty plynu, těsnost systému a zkušební plíce. Jednou z 

velkých výhod tohoto ventilátoru je měření 21 parametrů ventilátoru a jejich současné zobrazení na 

jedné obrazovce. Umí také zhodnotit, které hodnoty se odchylují od limitů, stanovených uživatelem. 

[5]  

Na obr. 4 můžeme vidět horní a pravou stranu přístroje. Jednotlivé částí přístroje jsou popsány v 

tabulce č.7. 

 

 

 
Obr.  4:  Horní a pravá část přístroje VT plus HF [5] 
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Číslo Popis Číslo Popis 

1 LCD displej 6 ,,Suchý’’ plynový port pro nízký tlak (-) 

2 Tlačítka: kontrast, jas, pauza, tisk, help 
7 Plynový nebo kapalinový port pro vysoký 

tlak (+) 

3 Funkční tlačítka 8 ,,Suchý” plynový port pro vysoký tlak (-) 

4 Tlačítka testovacích režimů 9 Přívod pro nízký průtok 

5 
Plynový nebo kapalinový port pro 

nízký tlak (+) 

10 Přívod pro vysoký průtok a pro kyslík 

Tabulka 7: Popis značek z obr. 4 [5] 

 

Dále mohu popsat zadní a levou stranu přístroje z obr. 5, jejíž značky jsem popsala v tabulce 

č.8.  

 
Obr.  5:  Zadní a levá část přístroje VT plus HF  [5] 
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Číslo Popis Číslo Popis 

1 RS 232 sériový port 6 Port pro výstup vysokého tlaku 

2 Paralelní port pro připojení tiskárny 7 Port pro výstup nízkého tlaku 

3 Spínač pro zapnutí přístroje   

4 Vstup pro síťový kabel   

5 
Přístup pro lambda-sondu (kyslíkový 

senzor) 

  

Tabulka 8: Popis značek z obr. 5 [5] 

 

V setup menu přístroje můžeme nastavovat různé parametry testu, např. můžeme změnit 

korekční mód. Nastavení plynu definuje, jaký typ plynu protéká porty a můžeme také nastavit teplotu 

plynu. Analyzátor této informace využívá pro zvýšení přesnosti při výpočtech průtoku. V nastavení 

můžeme také zadat teplotu a relativní vlhkost vzduchu proudícího přes porty. Analyzátor nepřetržitě 

měří atmosférický tlak a zobrazuje jej na displeji ve Full Test režimu. Tester může být také použit pro 

měření parametrů nádechu a výdechu. Je však nutno nastavit režim detekce dýchání. V tabulce č.9 

jsou uvedeny všechny možné detekce dýchání. [5] 

 

Detekce dýchání Popis 

 

Obousměrná detekce dýchání. Možnost analýzy inspiračních i 

expiračních dat současně. 

 

Jednosměrná inspirace. Tento detekční režim se využívá pro analýzu 

jen inspiračních dat nebo pokud je analyzátor připojen k inspirační 

větvi dýchacího okruhu pacienta. 

 

Jednosměrná expirace. Tento detekční režim se využívá pro analyze jen 

expiračních dat nebo pokud je analyzátor připojen k expirační větvi 

dýchacího okruhu pacienta. 

Off Bez detekce dýchání. Používá se k měření kontinuálního průtoku. 

Tabulka 9: Popis režimů detekce dýchání [5] 

 

 Kromě nastavení provozních parametrů můžeme také obnovit standardní nastavení 

analyzátoru. Využívá se možnost kalibrace kyslíkového senzoru, která se musí provádět každý den, 

kdy se bude s analyzátorem měřit koncentrace kyslíku a suchého vzduchu. Pomocí tohoto analyzátoru 

můžeme měřit následující signály: 
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- Vysoký průtok (High flow) 

- Nízký průtok (Low flow) 

- Tlak v dýchacích cestách (Airway pressure) 

- Nízký tlak (Low pressure) 

- Barometrický tlak (Barometric pressure) 

- Vysoký tlak (High pressure) 

- Koncentrace kyslíku (Oxygen concentration) 

- Parametry dýchání (Breath parameters) [5] 

 

Analyzátor také obsahuje speciální funkce jako je Trend test, který kontroluje jednotlivé 

parametry dýchání v delších časových intervalech a určuje zda se daný parametr odchyluje od mezí, 

které jsou nastaveny uživatelem. V tomto testu je k dispozici všech 14 parametrů, které jsou uvedeny v 

tabulce č.10. [5] 

 

Parametr Význam Parametr Význam 

Minute Vol Minutový objem In Time Inspirační čas 

Tidal Vol Celkový objem Ex Hold 
Čas expirační 

prodlevy 

PIF 
Špičkový inspirační 

průtok 
In Hold 

Čas inspirační 

prodlevy 

PEF 
Špičkový expirační 

průtok 
PIP 

Maximální inspirační 

tlak 

Compliance Poddajnost / elasticita  MAP 
Průměrný tlak v 

dýchacích cestách 

Breath Rate Dechová frekvence IPP 
Tlak inspirační 

prodlevy 

Ex Time Expirační čas PEEP 
Pozitivní tlak na 

konci expiria 

Tabulka 10: Základní paramety měřené při Trend testu [5] 

 

Další ze speciálních funkcí je kontrola netěsnosti. Jedná se o test ztrát plynu v hadičkách nebo 

umělé plíci. Poslední speciální funkcí je test nahromaděného objemu, který změří objem více dechů 

pro určení přesnosti ventilátoru. [5] 

Ovládání je možné také pomocí příkazového režimu nebo RT200 režimu. Výsledky měření 

mohou být vytisknuty přímo z analyzátoru nebo přes software, který je kompatibilní s Windows. [5] 

3.1.2 Unitest Telaris 0751  

Jedná se o digitální tester pro revize lékařských přístrojů, nářadí a spotřebičů s velkým 

displejem a bargrafem. Umožňuje měřit izolační odpory až do 2 GΩ, zkušební napětí do 1 kV, 

napětí do 500 V AC/DC a propojení proudem 200 mA. Je zde také funkce akustického a 
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optického alarmu, pokud dojde k překročení limitů. Přístroj je uzavřen v rázuvzdorném 

pouzdře, disponuje pamětí na 500 měření a je zde možnost měření s časovačem. Obsahuje 

také komunikační rozhraní RS232, takže je možnost přenosu dat do PC pomocí softwaru. [8] 

Na obr. 6 můžeme vidět přední stranu přístroje a jednotlivé části jsou popsány v tabulce č.11. 

 
Obr.  6: Přední část přístroje Unitest Telaris 0751 [8] 
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Číslo Popis Číslo Popis Číslo Popis 

1 Síťové připojení 7 
Tlačítko pro 

nastavení limitů 
13 

Tlačítko pro vymazání či 

zobrazení uložených dat 

2 
Sonda se 

zkušebním hrotem 
8 

Tlačítko pro nový 

test 
14 Tisk 

3 Zkušební zásuvka 9 
Start pro spuštění 

měření 
15 

Otočný volič funkce 

měření 

4 L/N zástrčka 10 
Tlačítko pro 

uložení měření 
16 

Tlačítko pro kompenzeci 

odporu zkušebního vedení 

5 PE zástrčka 11 

Tlačítko pro 

odeslání a přenos 

dat 

17 
Tlačítko Displej pro volbu 

měření 

6 LCD displej 12 Rozhraní RS-232 18 
Konektor pro připojení 

externího adaptéru 

Tabulka 11: Popis značek z obr. 6 [8] 

 

Na testeru je umístěn otočný volič, kterým se nastavuje měřící parametr. Pro účely BTK 

protokolu se využívá jen odpor ochranného uzemnění, unikající proud a izolační odpor. Přístroj 

Unitest Telaris 0751 byl navržen v souladu s bezpečnostními pravidly pro elektrické měření a 

testování spotřebičů EN 61010 a IEC 61610. [8] 
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4 Návrh vlastního protokolu PBTK  

 

Při sestavování BTK protokolu je dodržována norma ČSN 62353, která říká, že každý protokol 

musí obsahovat údaje o přístroji, tzn. údaje o jeho výrobci, provozovateli a umístění přístroje. Dále 

musí být uvedena třída ochrany a typ příložné části.[3] 

Dále se protokol zaměřuje na vlastní měření. V tom je zahrnuto měření elektrické bezpečnosti, 

které se týká měření odporu ochranného vodiče, izolačního odporu a unikajícího proudu. Je také 

doporučeno do protokolu uvést povolené hodnoty těchto parametrů. Hodnota odporu ochranného 

vodiče by neměla dle norem ČSN 62353 a ČSN 60601-1 přesáhnout 0,3 Ω, hodnota izolačního odporu 

by měla být větší než 0,5 MΩ a hodnota unikajícího proudu by neměla být větší než 0,5 mA. [3] 

 Následuje funkční a vizuální kontrola, výsledek a závěr BTK, použité přístroje ke kontrole a 

jméno technika, který kontrolu prováděl. Do funkční kontroly byly zahrnuty parametry, které vychází 

z možností testeru VT plus HF. Jde o kontrolu netěsnosti, kontrolu nahromaděného objemu a Trend 

testu. Vizuální kontrola poté zahrnuje kontrolu značení, krytů, displeje a ovládacích prvků. 
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PROTOKOL 

o provedení periodické bezpečnostně-technické kontroly provedené dle předpisů výrobce.  

 

Produktové číslo:  Výrobce:  

Název přístroje: Výrobní číslo: 

Provozovatel:  Umístění ZP: 

Datum uvedení do provozu: 

Typ kontroly:                           

           opakovaná                           po opravě 

                                  

 

Klasifikace ZP 

Třída ZP:. 

 

I.         IIa.         

         IIb.                 III. 

 

Třída ochrany: 

 

I.         II         

         Bat. 

 

Příložná část typu: 

 

0                 B         

         BF                  CF 

 

 

Kontrola elektrické bezpečnosti 

 Dovolené hodnoty 
Naměřené 

hodnoty 
Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného 

uzemnění 
< 0,3 Ω    

Unikající 

 proud  
  < 0,5 mA    

Izolační odpor   > 0,5 MΩ    

 

Kontrola ostatních parametrů přístroje 

 

Výsledek:                 Vyhovuje                                

                                 Nevyhovuje 

Závěr BTK: 

 

Kontrola byla provedena analyzátorem: 

Kontrolu provedl: 

Dne: 

 Vyhovuje Nevyhovuje 

 Vizuální kontrola 
  

Kontrola netěsnosti 
  

Kontrola nahromaděného 

objemu 

  

Trend test 
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4.1  Ověření PBTK v laboratorních podmínkách 

Samotné měření bylo provedeno v laboratoři a testovány byly funkce ventilátoru Mark8 od 

firmy Bird a elektrická bezpečnost vysokofrekvenčního ventilátoru Elmedic 900T od firmy Elmet 

spol. s.r.o. 

Na ventilátoru Elmedic 900T byl proveden test elektrické bezpečnosti, jehož výsledky se 

uvádějí v BTK protokolech. Jedná se o měření odporu ochranného vodiče, unikajících proudů a 

izolačního odporu. Pro toto měření jsem zvolila tester pro revizi lékařských přístrojů Unitest Telaris 

0751. Měřící okruh jsem zapojila dle schémat přiložených k jednotlivým měřením.Tento tester měří 

parametry elektrické bezpečnosti dle normy ČSN 61010. Podle této normy jsou v něm také nastavené 

příslušné limity.  

4.1.1 Odpor ochranného vodiče 

Zapojení pro měření odporu ochranného vodiče je zobrazeno na obr. 7. Tester je zapojen do 

zásuvky a síťový kabel ventilátoru připojen do zkušební zásuvky na testeru. Testovací konektor se 

umístí na vodivou část krytu ventilátoru. Hodnota tohoto odporu by neměla, dle platných norem, 

přesáhnout 0,3 Ω. Tester však naměřil hodnotu vyšší > 20 Ω,  jelikož je na ventilátoru použit typ 

zástrčky bez propojení ochranného kolíku. Proto tester tuto hodnotu neměří správně. 

 

 

Obr.  7: Zapojení testovacího systému [8] 
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4.1.2 Izolační odpor 

Schéma zapojení pro měření izolačního odporu je zobrazeno na obr. 8. Síťový kabel ventilátoru 

je připojen do zkušební zásuvky a na testeru v PE zástrčce je připojen testovací kabel s měřícím 

hrotem, který je umístěn na vodivou část krytu plicního ventilátoru. Hodnota izolačního odporu by 

měla, dle platných norem, být větší než 0,5 MΩ. Tester naměřil hodnotu >250 MΩ,  takže z tohoto 

hlediska ventilátor splňuje bezpečnostní požadavky kladené na izolační odpor přístroje.  

 
Obr.  8: Zapojení testovacího systému [8] 

4.1.3 Unikající proud přístroje 

Měřící obvod pro měření unikajícího proudu je shodný s obvodem pro měření izolačního 

odporu uvedeným na obr. 8. Na testeru je pouze změněn režim na měření unikajícího proudu. Hodnota 

unikajícího proudu by neměla být, dle platných norem, větší než 0,5 mA. Tester naměřil hodnotu < 0,2 

mA, takže lze říci, že přístroj splňuje požadavky na unikající proudy.  

4.1.4 Funkční zkouška 

Nejdříve byla provedena na ventilátoru Mark 8 funkční zkouška pomocí analyzátoru VT plus 

HF. Testovací systém byl uspořádán do obousměrného průtokového režimu a na ventilátoru byly 

nastaveny hodnoty, nejvíce se blížící fyziologickému dechu. Délka pauzy mezi expiriem a inspiriem 
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na 2,5s, průtok vzduchu na hodnotu 20, hodnota negativního tlaku na 4 cm    a maximální tlak v 

dýchacích cestách na 20 cm   .  

Pomocí analyzátoru bylo změřeno všech 14 parametrů a 2 speciální testy. Prvním parametrem 

byl minutový objem, který byl měřen přes speciální režim Trend test, kdy byla nastavena odchylka 

5%, analyzátor měřil tento objem a pokud by odchylka dosáhla 5% a více, analyzátor by tuto hodnotu 

označil jako nevyhovující zadaným podmínkám. V tabulce č.12 můžeme vidět, že se minutový objem 

pohybuje okolo 8 l/min, což je fyziologický klidový objem. Tento test byl proveden pro všech 14 

parametrů a v žádném z nich hodnota nepřekročila nastavený limit 5%. V tabulce č.13 je uvedeno 

měření maximálního inspiračního tlaku, který rovněž nepřekročil nastavenou odchylku a průměrně 

měřil 23 cm   . 

 

Měřený parametr Minutový objem Počáteční hodnota 8,324 LPM 

Limit 5% 
Aktuální měřená 

hodnota 
8,235 LPM 

Počet cyklů 15 
Počet cyklů 

nevyhovujích limitu 
0 

Tabulka 12:  Průběh měření minutového objemu 

 

Měřený parametr 
Špičkový inspirační 

tlak 
Počáteční hodnota 23,0 cmH2O 

Limit 5% 
Aktuální měřená 

hodnota 
22,9 cmH2O 

Počet cyklů 10 
Počet cyklů 

nevyhovujích limitu 
0 

Tabulka 13: Průběh měření maximálního inspiračního tlaku 

 

Dalším uvedeným testem je test netěsnosti, který si tento analyzátor řídí sám. Nastaví se pouze 

doba, po kterou tester vyhodnocuje dodávku plynu. Dobu jsem nastavila na 10 minut. V tabulce č.14 

můžeme vidět, že hodnoty úniku plynu i objemu jsou nulové, takže můžeme konstatovat, že ventilátor 

firmy Bird plně těsní a nedochází k nežádoucím ztrátám.  

 

Testovaný režim Test netěsnosti Počáteční tlak 0,04 KPa 

Unikající objem 0 ml Doba testování 5 minut 

Compliance 0 ml/        

Tabulka 14: Průběh měření testu netěsnosti 
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5 Ověření navržené PBTK na sadě ventilátorů z klinické praxe 

Samotné měření probíhalo ve Fakultní nemocnici v Ostravě na sadě ventilátorů běžně 

používaných. Testovány byly stejné parametry přístrojů jako v laboratorních podmínkách. K dispozici 

byly ventilátory firmy Hamilton Medical, konkrétně typy Hamilton-C1,  Hamilton-C2 a Hamilton-G2. 

 

Parametry 

ovlivňující PBTK 
Hamilton-C1 Hamilton-C2 Hamilton-G2 

Potřeba kyslíkové 

bomby 
Ne Ne Ano 

Propojení zemnícího 

kolíku 
Ne Ne Ano 

Senzor     Ne Ne Ano 

Tabulka 15: Tabulka parametrů ovliňujících PBTK dostupných ventilátorů 

5.1 Postup měření 

Pro všechna uvedená měření platí stejný postup a plán jako v předchozích měřeních. Plán 

měření je uveden na obr. 3. Nejdříve byla na ventilátoru změřena elektrická bezpečnost pomocí testeru 

Unitest Telaris. Síťový kabel ventilátoru byl připojen do zkušební zásuvky na testeru a testovací 

konektor byl umístěn na vodivou kovovou část ventilátoru a byl změřen odpor ochranného uzemnění. 

Poté se do PE zástrčky připojil testovací konektor s hrotem, který byl opět umístěn na vodivou část 

krytu ventilátoru a byl měřen unikající proud a izolační odpor.  

Následovalo zapojení ventilátorů do sítě a nastavení základního průtokového režimu. Mezi 

plicní ventilátor a umělou plíci byl zapojen tester VT plus HF. Tester byl před každým měřením 

kalibrován a poté na něm byly změřeny Trend testy, test netěnosti a test nahromaděného objemu.  

5.1.1 Ventilátor Hamilton-C1 

Tento plicní ventilátor je transportním ventilátorem používaným ve FN Ostrava na oddělení 

neurologické JIP. Ventilátor podporuje ventilaci okolním vzduchem, takže byla nastavena koncentrace 

kyslíku 21% a nebylo potřeba kyslíkové bomby. 

Odpor ochranného uzemnění vyšel nad limit 0,3 Ω stanovený ČSN 62353. Je to způsobeno tím, 

že je zde použita zástrčka typu C, tzv. eurozástrčka (CEE 7/16). Není zde tedy propojen zemnící kolík 

a proto tento odpor nelze brát v úvahu. Unikající proud pacientem vyhovuje podmínce < 5 mA a 

izolační odpor by měl přesáhnout 0,5 MΩ, což se také potvrdilo.  

Při testu netěsnosti tester naměřil nulové hodnoty úniku plynu i objemu, takže lze říci, že 

ventilátor plně těsnil. Při Trend testu také všechny hodnoty vyhověly nastavenému limitu 5%. Test 

nahromaděného objemu byl také v pořádku. 
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Název přístroje Hamilton-C1 Výrobce Hamilton Medical 

Provozovatel FN Ostrava Umístění Neurologie JIP 

Odpor ochranného 

uzemnění 
> 20 Ω Test netěsnosti 0 ml 

Unikající proud 

pacientem 
< 0,2 mA Trend test Vyhověl 

Izolační  odpor > 250 MΩ 

Test 

nahromaděného 

objemu 

Vyhověl 

Vizuální kontrola Vyhověl   

Tabulka 16: Parametry měřené na ventilátoru Hamilton-C1 

5.1.2 Ventilátor Hamilton-C2 

Tento plicní ventilátor je ventilátorem používaným ve FN Ostrava na oddělení chirurgické JIP. 

Na ventilátoru bylo také možné nastavit obsah kyslíku na 21%.  

Odpor ochranného uzemnění vyšel nad limit 0,3 Ω stanovený ČSN 62353 ze stejného důvodu 

jako u ventilátoru Hamilton-C1. Unikající proud pacientem, stejně jako izolační odpor vyhověl 

požadovaným podmínkám.  

Funkční a vizuální zkoušce tento ventilátor také vyhověl.  

 

Název přístroje Hamilton-C2 Výrobce Hamilton Medical 

Provozovatel FN Ostrava Umístění Chirurgie JIP 

Odpor ochranného 

uzemnění 
> 20 Ω Test netěsnosti 0 ml 

Unikající proud 

pacientem 
< 0,2 mA Trend test Vyhověl 

Izolační  odpor > 250 MΩ 

Test 

nahromaděného 

objemu 

Vyhověl 

Vizuální kontrola Vyhověl   

Tabulka 17: Parametry měřené na ventilátoru Hamilton-C2 
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5.1.3 Ventilátor Hamilton-G2 

Plicní ventilátor Hamilton-G2 se taktéž využívá ve Fakultní nemocnici v Ostravě na oddělení 

neurologické JIP. Tento ventilátor však již nepodporuje ventilaci okolním vzduchem, takže na něj byla 

připojena kyslíková bomba. Přístroj také disponuje snímačem    . Byla na něm nastavena 

koncentrace kyslíku 50% a režim (S)CMV, což je režim s plnou ventilační podporou.  

Jelikož tento plicní ventilátor disponuje zástrčkou, která využívá zemnící kolík, odpor 

ochranného uzemnění již nepřesahuje stanovené limity. Unikající proud a izolační odpor také 

vyhověly požadavkům. Měření funkční zkoušky testerem VT plus HF také neukázalo žádné odchylky, 

které by nevyhovovaly požadavkům.  

 

Název přístroje Hamilton-G2 Výrobce Hamilton Medical 

Provozovatel FN Ostrava Umístění Neurologie JIP 

Odpor ochranného 

uzemnění 
0,1 Ω Test netěsnosti 0 ml 

Unikající proud 

pacientem 
0,38 mA Trend test Vyhověl 

Izolační  odpor > 250 MΩ 

Test 

nahromaděného 

objemu 

Vyhověl 

Vizuální kontrola Vyhověl   

Tabulka 18: Parametry měřené na ventilátoru Hamilton-C1 

5.2 Shrnutí měření 

Měření bylo provedeno na ventilátorech firmy Hamilton Medical. Ventilátory typu C1 a C2 jsou 

starší a disponují staršími zástrčkami, které nevyužívají ochranného kolíku. Proto zde odpor 

ochranného uzemnění nevyhovuje podmínkám. Novější typ G2 již podmínky splňuje. Tento ventilátor 

však nemá možnost ventilování čistého okolního vzduchu bez použití kyslíkové bomby. Všechny 

ventilátory vyhověly  doporučením dle ČSN 62353 a ČSN 60601-1.  

Při měření Trend testů také nedošlo k výrazným odchylkám, žádné z nich nebyly vyšší než 

nastavený limit 5%. Parametry měřené na testeru se tedy v čase výrazně nelišily a zároveň odpovídaly 

parametrům zobrazovaným na plicním ventilátoru. Nejvýraznější odchylka mezi hodnotou na testeru a 

na ventilátoru byla maximálně 3% a to u minutového plicního objemu.  

Můžeme tedy konstatovat, že periodickou bezpečnostně-technickou kontrolou prošly všechny 

testované ventilátory.  
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Název 

přístroje 

Odpor 

ochranného 

uzemnění 

Unikající 

proud 

pacientem 

Izolační 

odpor 

Trend 

testy 

Test 

netěsnosti 

Test 

nahromaděného 

objemu 

Vizuální 

zkouška 

Hamilton-

C1 
X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Hamilton-

C2 
X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Hamilton-

G2 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabulka 19: Shrnutí ověřování PBTK na ventilátorech z klinické praxe 
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6 Laboratorní úloha 

Laboratorní úloha je zaměřena na měření všech důležitých parametrů, požadovaných při PBTK. 

Studenti budou mít za úkol otestovat plicní ventilátor Elmedic 900T z hlediska elektrické bezpečnosti 

pomocí testeru Unitest Telaris a poté změřit funkční zkoušku na testeru VT plus HF a zkompletovat 

dodaný BTK protokol. Ventilátor Elmedic 900T není plně funkční, a proto bude posledním bodem 

zadání zjistit, který z ventilačních režimů nepracuje správně.  

 

6.1 Zadání laboratorní úlohy 

 Prostudujte přiložené dokumentace a BTK protokol. 

 Změřte elektrickou bezpečnost pomocí Unitest Telaris a výsledné hodnoty zapiště do protokolu 

BTK. 

 Zapojte měřící okruh ventilátoru dle přiloženého schématu a nastavte parametry dle přiložené 

specifikace nebo pro ventilační režim definovaný cvičícím. 

 Proveďte BTK kontrolu pomocí testeru VT plus HF ventilátoru Elmedic 900T. 

 Na základě výsledků BTK zjistěte případné závady testovaného přístroje a zkompletujte BTK 

protokol. 
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7 Závěr 

Výsledkem mé práce je navržení BTK protokolu pro testování plicních ventilátorů za pomocí 

testeru VT plus HF a Unitest Telaris a vypracování laboratorní úlohy.  

V teoretické části jsem analyzovala základy umělé plicní ventilace, rozdělila ventilační režimy a 

rozebrala strukturu plicních ventilátorů. Z Fakultní nemocnice v Ostravě mi byly poskytnuty BTK 

protokoly již proběhlých revizí plicních ventilátorů, ze kterých jsem zpracovala rešerši. Jednalo se o 

ventilátory Raphael Silver 3.1 S od výrobce Hamilton Medical, Oxylog 1000 od výrobce Dräger, 

Elvent Media od firmy CHIRANA s.r.o., BIRD V.I.P. Gold a Infant Flow Driver CPAP MK-2 od 

výrobce VIASYS Healthcare.  Porovnala jsem testy, které se při těchto kontrolách prováděly a na 

základě normy ČSN 62353 a možností testeru VT plus HF jsem stanovila parametry, které jsem měřila 

při své PBTK kontrole. 

Poté jsem si sestavila plán svého měření, který jsem aplikovala na všechny následující kontroly. 

Tento plán zahrnoval zkoušku elektrické bezpečnosti, kde jsem měřila odpor ochranného uzemnění, 

izolační odpor a unikající proud, dále funkční zkoušku za pomocí testeru VT plus HF a vizuální 

zkoušku. Funkční zkouška obsahovala testy dostupné na testeru a jednalo se o test netěsnosti, který 

měří únik plynu do okolí, test trendu, který měří 14 parametrů ventilace a test nahromaděného objemu, 

který stanovuje přesnost ventilátoru. Vizuální kontrola se týkala neporušenosti krytu a značení 

ventilátoru. Na základě tohoto měřícího plánu a normy ČSN 62353 jsem sestavila vzorový BTK 

protokol obsahující všechny tyto parametry.  

PBTK kontrolu jsem poté provedla v laboratorních podmínkách na ventilátoru Mark 8 od firmy 

Bird a Elmedic 900T od firmy Elmet s.r.o.. Ventilátor Mark 8 je však analogový a neobsahuje žádný 

síťový kabel, proto u něj nebyla provedena zkouška elektrické bezpečnosti, ale pouze funkční 

zkouška, kterou prošel. Na ventilátoru Elmedic 900T jsem provedla také zkoušku elektrické 

bezpečnosti.  

Navrženou PBTK jsem poté ověřila na ventilátorech využívaných ve Fakultní nemocnici v 

Ostravě, na ventilátorech firmy Hamilton Medical. Dva z těchto ventilátorů však měli starší připojení a 

jejich zástrčky neměly propojen ochranný kolík, proto zde odpor ochranného uzemnění nesplňoval 

požadavky na něj kladené v ČSN 60601-1. Funkční zkoušky u těchto přístrojů vyhověly požadavkům.  

Následoval návrh laboratorní úlohy, která bude předmětem měření dalším ročníkům oboru 

Biomedicínský technik. Studenti budou mít za úkol provést bezpečnostně-technickou kontrolu na 

ventilátoru Elmedic 900T. Je zde zahrnuta zkouška elektrické bezpečnosti pomocí testeru Unitest 

Telaris a funkční zkouška pomocí testeru VT plus HF. Na základě naměřených hodnot následně 

zkompletují BTK protokol a měli by zjistit, který ventilační režim plicního ventilátoru nepracuje 

správně. 

V mé bakalářské práci jsem tedy zkoumala parametry a prostředky používané při pravidelných 

revizních kontrolách plicních ventilátorů, navrhla vlastní BTK protokol, provedla bezpečnostně-

technickou kontrolu na výše zmíněných ventilátorech a navrhla laboratorní úlohu, ve které se studenti 

naučí pracovat s moderními přístroji, které jsou využívány pro tyto prohlídky v nemocnicích i firmách. 
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Příloha I. Laboratorní úloha v českém jazyce 

1 Tester plicních ventilátorů 

1.1 Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Pracovat s plicním ventilátorem Elmedic 900T. 

 Nastavit základní ventilační režimy na tomto ventilátoru. 

 Zapojit měřící dýchací okruh. 

 Naučit se pracovat s testerem VT plus HF a Unitest Telaris. 

 Změřit periodickou bezpečnostně-technickou kontrolu plicního ventilátoru. 

1.2 Zadání 

 Prostudujte přiložené dokumentace a BTK protokol. 

 Změřte elektrickou bezpečnost pomocí Unitest Telaris a výsledné hodnoty zapiště do protokolu 

BTK. 

 Zapojte měřící okruh ventilátoru dle přiloženého schématu a nastavte parametry dle přiložené 

specifikace nebo pro ventilační režim definovaný cvičícím. 

 Proveďte BTK kontrolu pomocí testeru VT plus HF ventilátoru Elmedic 900T. 

 Na základě výsledků BTK zjistěte případné závady testovaného přístroje a zkompletujte BTK 

protokol. 

1.3 Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

 PENHAKER, M., Lékařské terapeutické přístroje, 2004, 5. kapitola: Anesteziologické a 

resuscitační systémy 

 požadavky pro PBTK kontroly plicních ventilátorů 

 manuál k přístroji VT plus HF 

1.4 Vstupní otázky 

Po prostudování výše uvedených materiálů byste měli být schopni odpovědět na tyto otázky: 

 Jaká je průměrná minutová ventilace?  

 Co je to vysokofrekvenční ventilace?  

 Jaké jsou základními parametry sledované při umělé plicní ventilaci? 

 Jaké zkoušky se požadují při pravidelných bezpečnostně-technických kontrolách? 
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1.5 Použité vybavení 

 plicní ventilátor Elmedic 900T 

 tester VT plus HF 

 tester Unitest Telaris 

 ventilační hadice a spojky 

 umělá plíce  

 kompresor 

1.6 Teoretický rozbor 

Umělá plicní ventilace 

Umělá plicní ventilace (dále jen UPV) je metoda, která nahrazuje pacientovo nedostatečné nebo 

zcela vymizelé spontánní dýchání. Nejčastěji se jedná o opakované cykly nádechu a výdechu. Nádech 

je zabezpečen aktivní insuflací směsi vzduchu do dýchacích cest a plic, výdech je pasivní. UPV je 

používaná buď ke krátkodobé (např. pooperační) nebo dlouhodobé podpoře funkce respiračního 

systému. Jde o stavy, u nichž došlo k závažné poruše ventilační nebo oxygenační funkce respiračního 

systému nebo u nichž lze tuto poruchu předpokládat. 

Klinické cíle UPV  

 zvrat hypoxémie – PaO2 > 60mmHg, SaO2 > 90% 

 zvrat akutní respirační acidózy – život ohrožující 

 zvrat dechové tísně  

 prevence a zvrat atelektáz – neuromuskulární onemocnění 

 zvrat únavy dýchacího svalstva 

 umožnění sedace a relaxace – vedení anestezie 

 snížení systémové nebo myokardiální spotřeby kyslíku 

 snížení nitrolebního tlaku  

 stabilizace hrudní stěn 

 

Fáze dechového cyklu 

Dechový cyklus tvoří nádech a výdech. Při jednom nádechu přivedeme zhruba půl litru vzduchu 

do plic, což znamená 21% kyslíku a 0,04% oxidu uhličitého. Půl litru vzduchu odejde při výdechu, tj. 

15% kyslíku a 4,5% oxidu uhličitého. 

V dýchacích cestách a plicích pacienta je výměna plynů zajištěna změnami tlakového gradientu 

mezi ústím dýchacích cest a plicními sklípky. Při řízené ventilaci je tlak nad atmosférickou nulou, kdy 

nádech jde do plic pod tlakem a výdech je pasivní.  Dechový cyklus je z hlediska směru pohybu plynů 

dělen na následující fáze: 
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 Inspirační fáze: začíná signálem, tzv. iniciací, která vede k zahájení dechového cyklu 

ventilátorů. Tato fáze je limitována buď dosazením objemu generovaného ventilátorem nebo 

dosazením nastaveného tlaku. 

 Inspirační pauza: v této fázi dochází k zástavě proudění dýchacími cestami, probíhá redistribuce 

dechového objemu. 

 Expirační fáze: jedná se o pasivní fázi dechového cyklu, kdy výdech se děje pasivně nebo 

případně pomocí exspiračního svalstva nemocného. 

 Expirační pauza: na této fázi se ventilátor aktivně nepodílí. 

Plicní ventilátory 

Mechanický ventilátor je přístroj, který usnadňuje pacientům dýchání. Pacient je k ventilátoru 

připojen přes endotracheální trubici, která je umístěna v průdušnici. Existují také neinvazivní 

ventilátory, které pomáhají dýchat přes kyslíkovou masku nebo náustek. Ty se užívají pouze v případě 

lehčích respiračních potíží. Mechanické ventilátory, ale nesou mnohá rizika. Cílem je proto pomoci 

pacientům samostatně dýchat tak rychle, jak je to možné. Ventilátory se užívají v případě, že chceme 

dodávat kyslík, odebírat oxid uhličitý nebo jako pomoc s usilovným dýcháním.   

Kontrola ventilačního přístroje 

Nedostatečná kontrola ventilačního přístroje před použitím zvyšuje riziko vzniku komplikací. 

Každý přístroj na umělou plicní ventilaci je vyroben v souladu s ISO normami a je opatřen řadou 

bezpečnostních prvků a komplexním monitorováním, které musíme brát v úvahu. Ventilátor je opatřen 

spojkami a tlakovými hadicemi, které umožňují přívod plynů z centrálního rozvodu až k pacientovi, 

kde je nutné zkontrolovat dostatečný tlak plynů, správné napojení a úniky plynů do okolí. 

Kontrolujeme těsnost hadic, zda je dýchací okruh správně nasazen, zda nedochází k úniku vzduchu do 

okolí v oblasti tracheální roury. U každého přístroje by měla být možná manuální ventilace pomocí 

dýchacího vaku pro případ náhradní ventilace během výpadku elektrické sítě nebo přerušením 

dodávky plynů. Z tohoto důvodu je přístroj také opatřen záložní baterií. Dále obsahuje záložní 

ventilační režim a tzv. antiasfyktický ventil, který se spouští při poruše přístroje. Důležité je také 

správné nastavení zvukových a vizuálních alarmů.                          

Každé nemocniční oddělení by mělo spolupracovat s výrobcem daného ventilátoru v případě 

poruchy. Všechny dechové ventilátory jsou také opatřeny Deníkem pro kontrolu ventilátoru, který si 

sestra před použitím musí zkontrolovat. Před vlastním napojením nemocného sestra dechový přístroj 

kalibruje a v průběhu plicní ventilace také kontroluje nastavené parametry ventilačního programu, 

sleduje tlaky v dýchacích cestách, dechové objemy, koncentraci kyslíku a teplotu vdechované směsi.                                                           

Lékař a zdravotnický personál spolupracuje s ventilačním technikem, který je kompetentní 

k nastavení parametrů u jednotlivých přístrojů k UPV. Na základě požadavků ošetřujícího lékaře 

nastavuje  požadované hodnoty, sleduje průběh ventilace, podílí se na dechové rehabilitaci 

nemocného.                                                                                                
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Pravidelné revize plicních ventilátorů 

Plicní ventilátory, ale také ostatní lékařské přístroje se podrobují pravidelné revizi dle zákona 

123/2000 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují 

opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého 

živnostenského oprávnění. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek 

může vykonávat revizní prohlídky. Tato otázka je upravena zákonem 124/2000 Sb. a novelizovanou 

normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353.        

Termíny kontrol se řídí pokyny výrobců. V případě, že se jedná o elektrický zdravotnický 

prostředek, jsou termíny kontrol a revizí zdravotních přístrojů stanoveny dle doporučení ČES 

33.03.95.  U přístrojů typu BF a CF je pravidelná kontrola nutná každý rok, u ostatních přístrojů 

jednou za 2 roky. Značení "BF" a "CF" udává klasifikaci přístroje s příložnou částí podle stupně 

ochrany před úrazem elektrickým proudem.    

Tester VT plus HF 

Tento tester se využívá jako analyzátor průtoků plynů se speciálními režimy a pro ověřování 

mechanických ventilátorů pacienta. Analyzátor měří obousměrný průtok plynů, vysoký i nízký tlak, 

objem a koncentraci kyslíku. Obsahuje také možnost provádět kontrolní testy, které odhalují závady 

ventilátoru. Jde především o ztráty plynu, těsnost systému a zkušební plíce.  Jednou z velkých výhod 

toho ventilátoru je měření 21 parametrů ventilátoru a jejich současné zobrazení na jedné obrazovce. 

Umí také zhodnotit, které hodnoty se odchylují od limitů, stanovených uživatelem. Na obrázku 

můžeme vidět horní a pravou stranu přístroje.  

 
Obr. 1:  Horní a pravá část přístroje VT plus HF 
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Číslo Popis Číslo Popis 

1 LCD displej 6 ,,Suchý’’ plynový port pro nízký tlak (-) 

2 Tlačítka: kontrast, jas, pauza, tisk, help 
7 Plynový nebo kapalinový port pro vysoký 

tlak (+) 

3 Funkční tlačítka 8 ,,Suchý” plynový port pro vysoký tlak (-) 

4 Tlačítka testovacích režimů 9 Přívod pro nízký průtok 

5 
Plynový nebo kapalinový port pro 

nízký tlak (+) 

10 Přívod pro vysoký průtok a pro kyslík 

Tab.  1: Popis značek z obr. 1 

V setup menu přístroje můžeme nastavovat různé parametry testu, např. můžeme změnit 

korekční mód. Nastavení plynu definuje, jaký typ plynu protéká porty a můžeme také nastavit teplotu 

plynu. Analyzátor této informace využívá pro zvýšení přesnosti při výpočtech průtoku. V nastavení 

můžeme také zadat teplotu a relativní vlhkost vzduchu proudícího přes porty. Analyzátor nepřetržitě 

měří atmosférický tlak a zobrazuje jej na displeji ve Full Test režimu. Tester může být také použit pro 

měření parametrů nádechu a výdechu. Je však nutno nastavit režim detekce dýchání.  

Kromě nastavení provozních parametrů můžeme taky obnovit standardní nastavení analyzátoru. 

Využívá se taky možnost kalibrace kyslíkového senzoru, která se musí provádět každý den kdy se 

bude s analyzátorem měřit koncentrace kyslíku a suchého vzduchu.  

Analyzátor také obsahuje speciální funkce jako je Trend test, který kontroluje jednotlivé 

parametry dýchání v delších časových intervalech, zda se daný parametr odchyluje od mezí, které jsou 

nastaveny uživatelem. Další ze speciálních funkcí je kontrola netěsnosti. Jedná se o test ztrát plynu v 

hadičkách nebo umělé plíci. Poslední speciální funkcí je test nahromaděného objemu, který změří 

objem více dechů pro určení přesnosti ventilátoru.  
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Plicní ventilátor Elmedic 900T 

 
Obr. 2: Rozmístění ovládacích prvků na ventilátoru 

Popis tlačítek:  

1. Dechová frekvence [dechy/min]  

2. Ti - inspirační čas [s] 

3. Ventilační režimy  

 Režim CPAP je určen pro méně závažné stavy respiračního selhání, kdy pacient spontánně 

dýchá. Slouží především k úpravě dýchací směsi z hlediska zvlhčení, koncentrace kyslíku a 

vytvoření mírného přetlaku v respiračním systému pacienta. Má plynule nastavitelný PEEP 0 - 

30 mbar (točítko PEEP / MAP - pozice 5 na předním panelu). Nastavovaná hodnota je měřena a 

zobrazena na LCD displeji. 

 Režim IMV je určen pro závažné stavy respiračního selhání, jak bez spontánní aktivity 

pacienta, tak se spontánní složkou ventilace. Má plynule nastavitelnou frekvenci ventilace 3 - 

120 c/min (točítko FREQUENCY - pozice 1 na předním panelu), plynule nastavitelnou dobu 

inspiria 0.1 - 2 s (točítko Ti - pozice 2 na předním panelu) Obě nastavované hodnoty jsou 

měřeny a zobrazeny na LCD displeji. Dobu inspiria Ti nelze nastavit tak, aby byla delší než 

doba expiria - přístroj v takovém případě automaticky nastaví hodnotu Ti odpovídající poměru 

dob inspiria a exspiria Ti/Te = 1 a tuto situaci signalizuje blikáním hodnoty Ti na LCD 

displeji.Dále má plynule nastavitelný PEEP 0 - 30 mbar (točítko PEEP / MAP) a spojitě 

nastavitelný PIP 0 - 60 cm H2O (točítko PIP / DP - pozice 6 na čelním panelu). Obě hodnoty 

jsou měřeny a zobrazeny na LCD displeji. Při tomto režimu je též vyhodnocen a zobrazen 

střední tlak v dýchacích cestách MAP. 

 Režim HFO je určen pro závažné stavy respiračního selhání jak bez spontánní aktivity pacienta 

tak se spontánní složkou ventilace. Má plynule nastavitelnou frekvenci ventilace 120 - 900 

c/min (točítko FREQUENCY), pevně nastavený poměr dob inspiria a exspiria 1:1. Nastavovaná 
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hodnota frekvence je zobrazena na LCD displeji.Dále má plynule nastavitelný MAP 0 - 30 mbar 

(točítko PEEP / MAP) a spojitě nastavitelnou amplitudu oscilací DP 0 - 100 cm H2O (točítko 

PIP / DP). Obě hodnoty jsou měřeny a zobrazeny na LCD displeji. Při tomto režimu jsou též 

vyhodnoceny a zobrazeny hodnoty minimálního a maximálního tlaku PEEP a PIP. 

4. Koncentrace kyslíku [  ] - 21-100% 

5. PEEP - Positive end expiratory pressure / MAP - mean arterial pressure  [mbar] 

6. PIP - Peak inspiratory pressure / změna tlaku [mbar] 

1.7 Pracovní postup 

1.7.1 Postup k bodu č.1 zadání 

 Nejdříve si prostudujte teoretický rozbor a doporučenou literaturu. Svou pozornost zaměřte ve 

skriptech Lékařské terapeutické přístroje (Penhaker, 2007) na 5. kapitolu s názvem 

Anesteziologické a resuscitační systémy. V této kapitole prostudujte vnitřní strukturu 

ventilátoru a ventilační režimy.  

 V manuálu k testeru VT plus HF si pročtěte základní prvky a ovládání testeru a možnosti 

testování.  

 Před započetím měření si prostudujte také přiložený BTK protokol a zjistěte co vše je třeba 

vyplnit, aby byl protokol kompletní.  

1.7.2 Postup k bodu č.2 zadání 

 Zapojte měřící obvod dle blokových schémat na obrázcích. Napájecí zdroj přístroje Unitest 

Telaris připojte do sítě a síťový kabel plicního ventilátoru zasuňte do testovací zásuvky na 

testeru.  

 Změřte odpor ochranného uzemnění (na testeru přepněte na    ) dle zapojení na obr. 2. 

Testovacím konektorem, který je trvale připojen k testeru, se dotkněte jakékoliv vodivé kovové 

části krytu plicního ventilátoru (nejlépe zadní části) a stiskněte Start. Hodnotu zapište do 

připravené tabulky.  
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Obr. 3: Zapojení ventilátoru pro měření odporu ochranného uzemnění 

 

 Změřte unikající proud (na testeru přepněte na     ) dle zapojení na obr. 3. Testovací konektor, 

který je trvale připojen k testeru tentokrát nevyužívejte. Do PE zástrčky připojte modrý 

konektor a připojte na něj měřící hrot. Sejměte ochranný kryt na měřícím hrotu a dotkněte se 

jím opět vodivé kovové části ventilátoru. Hodnotu opět zapište do připravené tabulky. 

 
Obr. 4: Zapojení ventilátoru pro měření izolačního odporu a unikajících proudů 
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 Změřte izolační odpor (na testeru přepněte na     ) dle stejného zapojení jako při měření 

unikajícího proudu a opět se dotkněte kovové části přístroje. Hodnotu opět zapište do 

připravené tabulky a tester vypněte. 

Měřený parametr Naměřená hodnota Dovolená hodnota 

     < 0,3 Ω 

      < 0,5 mA 

      > 0,5 MΩ 

Tab.  2: Tabulka pro hodnoty parametrů elektrické bezpečnosti 

1.7.3 Postup k bodu č.3 zadání 

 Připojte tester VT plus HF do sítě a zapněte ho na zadní straně přístroje. Po zapnutí se spustí 

zahřívání přístroje. Poté dojde k nulování přístroje, v této době nesmí být k přístroji nic 

připojeno. Zapněte také plicní ventilátor Elmedic 900T. 

 Zapojte celý měřící okruh dle přiloženého schématu. 

 

 
Obr. 5: Schéma zapojení měřícího okruhu 

 Zvýšenou pozornost věnujte zapojení ventilátoru:   

 

Obr. 6: Rozmístění výstupů na zadní straně plicního ventilátoru 



43 

 

Ústí výstupního plynu (výstup "TO HUMIDIFIER") na zadním panelu ventilátoru propojte s 

inspirační částí okruhu . 

Expirační část okruhu připojte do ústí vratného plynu (vstup "FROM PATIENT") na zadním 

panelu ventilátoru. 

Port na měření proximálního tlaku na pacientské Y-spojce propojte se vstupem PROXIMAL 

PRESSURE.  

 

 

Obr. 7: Zapojení inspiračního a expiračního portu pomocí Y-spojky 

Za Y-spojku připojte další hadici, jejíž konec připojte do vstupu testeru VT plus HF ("HIGH 

FLOW INLET") a z výstupu na levé straně testeru veďte další hadici do umělé plíce (nutno 

zapojit přes spojku, která je součástí plíce - odpor plíce dejte do pozice "OFF").  

K připojení hadic využijte dostupné redukce či trubky pro lepší těsnost systému.  

 
Obr. 8: Zapojení výstupu testeru k umělé plíci přes HEPA filtr 
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 Zapněte ventilátor otočením knoflíku Mode do pozice "IMV" a na ventilátoru nastavte tyto 

hodnoty: 

- frekvence: 12 dechů/min 

- Ti: 1,3s 

V případě, že bude ventilátor hlásit "SET ALARM" stiskněte tlačítko "SET" a držte jej tak 

dlouho, dokud nedosáhne úrovně "ALARM 4". V případě akustického alarmu jej lze vypnout 

stisknutím tlačítka s ikonou zvonečku. 

 Na testeru spusťte kalibraci kyslíkového senzoru (Setup→ Utilities→ Oxygen calibration) a na 

ventilátoru nastavte koncentraci kyslíku na 21% , ventilátor mějte stále odpojen od kompresoru 

a spusťte kalibraci tlačítkem "ZERO". Na konci kalibrace se přesvědčte, že hodnota koncentrace 

kyslíku změřená testerem odpovídá nastavení koncentrace na ventilátoru. Případnou odchylku 

uveďte do protokolu. Pro další měření nastavte na ventilátoru koncentraci 100% kyslíku. 

 Vyčkejte na vyučujícího pro zapnutí kompresoru. Poté nastavte na ventilátoru přibližně tyto 

hodnoty:  

- PIP: 15 

- MAP: 5 

- PEEP: 1 

- Set Alarm: 4 

1.7.4 Postup k bodu č.4 zadání 

 Na testeru VT plus HF změřte Test netěsnosti  (More → Leak test), Pressure Channel nastavte   

na "AIRWAY" a požadovaný čas změňte na 5 minut pomocí tlačítka "MODIFY". 

 Pozorujte křivku tlaku a naměřené hodnoty zpracujte do připravené tabulky 

 Na testeru VT plus HF změřte Trend testy (More → Trend test) a vyberte požadovaný parametr 

a limity nechte nastavené na 5%. Toto opakujte pro všechny parametry uvedené v tabulce, 

každý po 10-ti cyklech. 

 

 

Testovaný režim Test netěsnosti Počáteční tlak  

Unikající objem  Doba testování 5 minut 

Compliance    

Tab.  3:  Parametry měřené při testu netěsnosti 
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Měřená 

hodnota 

Průměrná 

hodnota 
Počet cyklů 

Počet 

nevyhovujících 

cyklů 

Nastavený limit 

Minute Volume  10  5% 

PIF  10  5% 

In Time  10  5% 

Tidal Volume  10  5% 

Tab.  4: Parametry měřené při Trend testu 

1.7.5 Postup k bodu č. 5 zadání 

 Pomocí funkce Full Test na testeru VT plus HF zjistěte, jestli se parametry shodují na 

testeru i ventilátoru. 

 Zjistěte, který z režimů ventilátoru nefunguje tak, jak je popsáno v teoretickém rozboru. 

 Z dosažených hodnot zkompletujte přiložený BTK protokol. 
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PROTOKOL 

o provedení periodické bezpečnostně-technické kontroly provedené dle předpisů výrobce.  

 

Produktové číslo:  Výrobce:  

Název přístroje: Výrobní číslo: 

Provozovatel:  Umístění ZP: 

Datum uvedení do provozu: 

Typ kontroly:                           

           opakovaná                           po opravě 

                                  

 

Klasifikace ZP 

Třída ZP:. 

   

I.                      IIa.         

         IIb.                   III. 

 

Třída ochrany: 

 

I.                    II.         

         Bat. 

 

Příložná část typu: 

 

0                      B         

         BF                  CF 

 

 

Kontrola elektrické bezpečnosti 

 Dovolené hodnoty 
Naměřené 

hodnoty 
Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného 

uzemnění 
< 0,3 Ω    

Unikající proud  

Přístroje 
  < 0,5 mA    

Izolační odpor   > 0,5 MΩ    

 

Kontrola ostatních parametrů přístroje 

Výsledek:                 Vyhovuje           

                                                 

                                 Nevyhovuje 

 

Závěr BTK: 

 

 

 

Kontrola byla provedena analyzátorem: 

 

Kontrolu provedl: 

Dne: 

 

 Vyhovuje Nevyhovuje 

 Vizuální kontrola 
  

Kontrola netěsnosti 
  

Trend test 
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1.8 Kontrolní otázky 

 Vysvětlete proč jsou hodnoty při testu netěsnosti nulové a co to vypovídá o ventilátoru. 

 Co je to mrtvý prostor plic? 

 Vysvětlete, proč je hodnota odporu ochranného uzemnění vyšší než je doporučený limit.  

1.9 Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Příloha II. Laboratorní úloha v anglickém jazyce 

2 Tester of respiratory ventilators 

2.1 Purpose of the task 

Through this laboratory exercise you will learn: 

 Work with the ventilator Elmedic 900T. 

 Set the basic ventilation modes on this ventilator. 

 Connect measuring breathing circuit. 

 Work with the tester VT Plus HF and Unitest TELARIS. 

 Measure the periodic safety-technical control of the ventilator. 

2.2 Assignment 

 Read the accompanying documentation and BTK protocol. 

 Measure the electrical safety using Unitest TELARIS and final values write to the BTK 

protocol. 

 Connect measuring breathing circuit according to the diagram and set the parameteres by the 

specification or ventilation modes defined by the exercisers. 

 Make BTK control with a tester VT Plus HF on ventilator Elmedic 900T. 

 Based on the results of the BTK control find out malfunctions of the ventilator and complete 

BTK protocol. 

2.3 Expected knowledge 

For this task, it requires preparation: 

 PENHAKER, M., Lékařské terapeutické přístroje, 2004, 5. kapitola: Anesteziologické a 

resuscitační systémy 

 requirements for PBTK controls of lung ventilators 

 instruction manual of the VT plus HF 

2.4 Input questions 

After studying the materials, you should be able to answer the following questions: 

 What is the average minute volume?  

 What is high-frequency ventilation? 

 What are the basic parameters monitored during mechanical ventilation? 

 What tests are required during periodic technical-safety controls? 

2.5 Used equipment 

 respiratory ventilator Elmedic 900T 
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 tester VT plus HF 

 tester Unitest Telaris 

 ventilation hose and couplings 

 artificial lung 

 compressor 

2.6 Theoretical analysis 

Mechanical ventilation 

Mechanical ventilation is a method that replaces the patient's insufficient or totally extinct 

spontaneous breathing. Always is repeated cycles of inhalation and exhalation. Inhale is ensured by an 

active insufflation of air mixture into the airways and lungs, exhalation is passive. Mechanical 

ventilation is used either for short-term (postoperative) or long-term support of the respiratory system. 

It is a situation in which there has been a serious failure of the ventilation and oxygenation function of 

the respiratory system or where it is assumed this failure. 

Clinical goals of mechanical ventilation 

 reverse of hypoxemia – PaO2 > 60mmHg, SaO2 > 90% 

 reverse of acute respiratory acidosis  

 reverse of respiratory distress  

 prevent and reverse of atelectasis - neuro-muscular diseases 

 reverse of respiratory muscle fatigue 

 permitting of sedation and relaxation - lead of anesthesia 

 reduction of systemic or myocardial oxygen consumption 

 reduction of intracranial pressure 

 stabilization of thoracic wal 

 

Fase of the respiratory cycle 

Breath cycle consists of inhalation and exhalation. During one inhalation we bring about half a 

liter of air to the lungs, which means 21%  of oxygen and 0.04% of carbon dioxide. Half a liter of air 

leaves during exhalation (15% oxygen and 4.5% carbon dioxide). 

In the airways and lungs is gas exchange ensured by changes in the pressure gradient between 

the mouth of the airways and lung alveoli. During controlled ventilation, the pressure is above 

atmospheric zero when inhalation goes into the lungs under pressure and exhalation is passive. Breath 

cycle, in terms of the direction of movement of gases, is separated into the following phases: 

 Inspiratory phase: starting with signal called initiation, leading to the beginning of tidal cycle of 

the ventilators. This phase is limited either by putting the volume generated by a ventilator or 

substitution of the set pressure. 
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 Inspiratory pause: there is a stop the flow of airways, occurs redistribution of tidal volume. 

 Expiratory phase: it is the passive phase of the respiratory cycle, the breath is going passively or 

using patient´s expiratory muscle. 

 Expiratory pause: at this stage, the ventilator does not participate actively. 

Lung ventilators 

Mechanical ventilator is a machine that makes breathing easier for patients. The patient is 

connected to the ventilator via the endotracheal tube which is positioned in the trachea. There are also 

non-invasive ventilators which assist breathing through an oxygen mask or mouthpiece. These are 

used only in the case of mild respiratory problems. But there are many risks. The aim is help patients 

breathe independently as quickly as possible. Ventilators are used in case, we want to deliver oxygen, 

remove carbon dioxide or to help with the effort of breathing.   

Controls of lung ventilators 

Inadequate monitoring of the ventilatior before use increases the risk of complications. Each 

device for mechanical ventilation is manufactured in accordance with ISO standards and is equipped 

with numerous safety features and comprehensive monitoring, which must be taken into account. The 

ventilator comprises couplings and pressure hoses, which allow the gas intake from the central 

distribution system to the patient, where it is necessary to check the gas pressure, good connection and 

gas leakage to the surroundings. We check hoses for leaks, if the breathing circuit is deployed 

properly, if there is not air leakage into the surroundings in the area of the tracheal tube. Each device 

should have breathing bag for manual ventilation in case of power failure or interruption of gas 

supply. For this reason the device is also provided with a backup battery. It also includes backup and 

ventilation mode called antiasfyctic valve, which is triggered when the malfunction shows up. Also 

important is the correct setting of audio and visual alarms. 

Each hospital departments should work together with the producer of the ventilator in case of 

failure. All respiratory ventilators should contained diary of ventilation, which nurse must check 

before use. Before connecting the patient, nurse calibrated the device and during ventilation also check 

the ventilation parameters, monitor airway pressures, tidal volumes, oxygen concentration and 

temperature of the inhaled mixture. 

Doctor and medical staff cooperate with ventilation technician, who is qualified to set 

parameters on devices. Based on the requirements of the attending physician, the technician sets 

values, monitors the ventilation and contributes to patient respiratory rehabilitation. 

Regular revision of respiratory ventilators 

Lung ventilators, but also other medical devices are subject of periodic review according to act 

no. 123/2000. In the past, inspection was performed by the manufacturer or service organizations that 

provide repair of medical equipment. Organizations performed the controls within the framework of 

its trade license. Current legislation defined rules of who and under what conditions can carry out 
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revision controls. This issue is regulated by the act 124/2000 and by the standards EN 60601-1 and EN 

62353. 

Period of inspections is followed by producer´s instructions. In case, that this is an electrical 

medical device, the terms of inspections and checks of medical devices are specified in accordance 

with the recommendations of ČES 33.03.95. For devices type BF and CF regular monitoring is needed 

every year and for other devices every two years. Marking "BF" or "CF" shows the classification of 

the device with applied part according to the degree of protection against electric shock.  

Tester VT plus HF 

It is a gas flow analyzer with special modes for testing mechanical patient ventilators. The 

Analyzer measures bidirectional flow in both high and low ranges, as well as highand low-pressure 

ranges. The Analyzer can measure either high or low flow and pressure, eliminating the need for 

gauges and flow meters. It measures 21 ventilator parameters and can display all of them on one 

screen. It also contains the ability to do control tests that reveal defects of ventilators. This mainly 

concerns the loss of gas, tightness of testing system and lungs. 

 In picture 1 we can see the top and right side of the device. 

 
Pic. 1: Top and right side of VT plus HF 

 

Number Description Number Description 

1 LCD displey 6 Low Pressure (-) Dry Gas Only Port 

2 
Contrast, Pause/resume, print, and 

help keys 

7 High Pressure (+) Gas Or Fluid Port 

3 Soft keys 8 High Pressure (-) Dry Gas Only Port 
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4 Test Mode keys 9 Low Flow Inlet 

5 Low Pressure (+) Gas Or Fluid Port 10 High Flow And Oxygen Inlet 

Tab. 1: Description of the pic. 1 

In the setup menu, the device can set various test parameters, for example we can change the 

correction mode. Gas setting defines what type of gas flowing through the ports and we can also adjust 

the temperature of the gas. The Analyzer uses this information to improve the accuracy in calculating 

flow rate. In the settings you can also specify the temperature and humidity of air flowing through the 

ports. The analyzer continuously measures atmospheric pressure and displays it on the screen in Full 

Test mode. The tester can also be used for measuring parameters of inhalation and exhalation. 

However, it is necessary to set the mode of detection of breathing. 

Apart from setting the operating parameters we can also restore the default settings of analyzer. 

It is also used the possibility to calibrate the oxygen sensor, which must be carried out each day when 

the analyzer will measure oxygen concentration, and dry air. 

Analyzer also contains special functions such us Trend test, that checks a single breath 

parameter over an extended period of time to see if it deviates from limits set by the user. Another 

special feature is the leakage monitoring. This is a test of gas losses in the tubing or an artificial lung. 

The last special feature is the accumulated volume test, which measures the volume of more breaths to 

determine the accuracy of the ventilator.  

 

Lung ventilator Elmedic 900T 

 

 
Pic. 2: Layout of controls on the ventilator 
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Description of the buttons: 

1. Breath frequency [breaths/min]  

2. Ti - time of inspiration [s] 

3. Ventilation modes 

 Mode CPAP - It is designed for less serious conditions of respiratory failure, when the patient 

breathes spontaneously. Mainly serves to regulate the gas mixture from the viewpoint of 

moisturisation, oxygen concentration and creating a slight overpressure in the respiratory 

system of a patient. It has fluently adjustable PEEP 0-30 mbar (knob PEEP / MAP - position 5 

on the front panel). The set value is measured and displayed on the LCD. 

 Mode IMV - It is designed for serious conditions of respiratory failure, as a patient without 

spontaneous activity and spontaneous ventilation component. It has an fluently adjustable 

frequency of ventilation 3-120 c / min (FREQUENCY knob position 1 on the front panel), 

fluently adjustable time of inspiration 0,1 - 2 (knob Ti - position 2 on the front panel). Both 

setpoints are measured and displayed on the LCD . Time of  inspiration can not set to be longer 

than the expiration time - in this case, the device automatically sets the value Ti corresponding 

the proportion of the periods of inspiration and expiration Ti / Te = 1 and this situation is 

indicated by blinking on the LCD. Then has fluently adjustable PEEP 0 - 30 mbar (knob PEEP / 

MAP) and PIP continuously adjustable from 0 to 60 cmH2O (PIP knob / DP - 6 positions on the 

front panel). Both values are measured and displayed on the LCD. On this mode is also 

evaluated and displayed median airway pressure MAP. 

 Mode HFO is used for serious cases of respiratory failure without a spontaneous activity of 

patient or with spontaneous ventilation component. It has an fluently adjustable frequency of 

ventilation 120-900 c / min (FREQUENCY knob), a fixed ratio of inspiration and expiration 1: 

1. The set frequency is displayed on the LCD displey. Then MAP is fluently adjustable from 0 

to 30 mbar (knob PEEP / MAP) and continuously variable amplitude oscillations DP 0-100 

cmH2O (PIP knob / DP). Both values are measured and displayed on the LCD. In this mode, 

there are also evaluated and shown the minimum and maximum pressure PEEP and PIP. 

4. Oxygen concentration[  ] - 21-100% 

5. PEEP - Positive end expiratory pressure / MAP - mean arterial pressure  [mbar] 

6. PIP - Peak inspiratory pressure [mbar] 

2.7 Operating procedure 

2.7.1 Procedure for point no.1 of assignment 

 Read carefully the theoretical analysis and recommended reading. Focus your attention in a 

script Lékařské terapeutické přístroje (Penhaker, 2007) on the 5th chapter titled Anesthesiology 

and Resuscitation Systems. In this chapter you can see the internal structure of the ventilator 

and ventilation modes. 
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 In the manual of tester VT Plus HF read the basic elements, control panels and testing options. 

 Before making measurements, read the enclosed BTK protocol and determine what needs to be 

filled in to complete the protocol. 

 

2.7.2 Procedure for point no.2 of assignment 

 Connect the measuring circuit according to the block diagrams. Power supply of Unitest 

TELARIS connect to the network and the cable of the ventilator into the test socket on the 

tester. 

 Measure the resistance of protective earth (switch to Rpe) according to the diagram in pic. 2. 

With the test connector that is permanently connected to the tester, touch any conductive casing 

of the ventilator and press Start. The values write in the prepared table. 

 
Pic. 3: Connection of the tester for measuring resistance of protective earth 

 

 Measure the leakage current (switch to Iepa) according pic. 3. Test connector that is 

permanently connected to the tester do not use in this time.  To the PE plug connect the blue 

connector and connect it to the measuring spike. Remove the protective cover on the measuring 

spike and touch it again conductive metal part of the ventilator. Value again enter into the 

prepared table. 
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Pic. 4: Connection of the ventilator for measuring leakage current and insulation resistance 

 

 Measure the insulation resistance (switch to Riso) according to the same diagram as the 

measurement of leakage current, and again touch the metal parts of the machine. Value again 

enter into the prepared table and turn off the tester. 

Measured 

parameter 
Measured value Allowable value 

     < 0,3 Ω 

      < 0,5 mA 

      > 0,5 MΩ 

Tab. 2: Table for values of electrical safety control 

2.7.3 Procedure for point no. 3 of assignment 

 Switch on the tester VT Plus on the rear panel. After switching, the tester will warm up. Then it 

will reset the device, at this there should not be anything connected to the device. Turn on the 

ventilator Elmedic 900T. 

 Connect the whole measuring circuit according to the attached diagram. 

 

 
Pic. 5: Diagram of measuring circuit 
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 Pay attention to the connection of the ventilator: 

 

Pic. 6: Placement of the outputs on the back side of the ventilator 

Gas output ("TO HUMIDIFIER") on the rear panel of the ventilator connect with inspirational 

part of the circuit. 

Expiratory part of the circuit connect to the mouth of the gas return (input "FROM PATIENT ') 

on the rear panel of the ventilator. 

Port measuring proximal pressure on the patient Y-connector link up with the input of the 

proximal PRESSURE. 

 

Pic. 7: Connection of the inspiration and expiration port via the Y-connecor 
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Behind Y-connector link up another hose, whose end connect to the tester VT Plus HF ("HIGH 

FLOW INLET") and from exit on the left side of the tester connect another hose into the 

artificial lung (must be connected via the clutch, which is part of the lung - switch lung 

resistance to "OFF"). 

To connect the hoses use the available reduction or tubes for a better tightness. 

 

Pic. 8: Output connection from tester to artificial lung through a HEPA filter 

 Turn the ventilator by knob mode to "IMV" and set these values: 

- Frequency: 12 breaths / min 

- Ti: 1,3s 

In case that the ventilator will report "SET ALARM", press "SET" button and hold it until the 

level reaches "ALARM 4". In case of acoustic alarm you can switched it off by pressing the bell 

icon. 

 On the tester start the calibration of the oxygen sensor (→ Utilities → Setup → Oxygen 

calibration) and on the ventilator set the oxygen concentration to 21%, keep the ventilator still 

disconnected from the compressor and press the calibration button "ZERO". At the end of the 

calibration, make sure that the value of the oxygen concentration measured by the tester is 

identical with concentration on the ventilator. For further measurements, set the fan to 100% 

oxygen concentration. 

 •Wait for the teacher to turn on the compressor. Then set approximately these values: 

- PIP: 15 mbar 

- MAP: 5 mbar 

- PEEP: 1 mbar 

- Set Alarm: 4 
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2.7.4 Procedure for point no.4 of assignment 

 On the tester VT Plus HF measure Leakage test (More → Leak test), Channel Pressure set to 

"AIRWAY" and the time change to 5 minutes using the "MODIFY". 

 Observe pressure curve and measured values write into the prepared table 

 On the tester VT Plus HF measure Trend tests (More → Trend test) and select the required 

parameter and limits set at 5%. Repeat this for all parameters listed in the table, each for 10 

cycles. 

 

Test mode Leakage test Starting pressure  

Leakage volume  Time of test 5 minut 

Compliance    

Tab. 3:  Measured parameters in Leakage test 

 

Measured 

parameter 
Average value 

Number of 

cycles 

Number of 

cycles with 

incident 

Setting limit 

Minute Volume  10  5% 

PIF  10  5% 

In Time  10  5% 

Tidal Volume  10  5% 

Tab. 4: Parameters measured in Trend test 

2.7.5 Procedure for point no.5 of assignment 

 Using function Full Test on tester VT Plus HF find out if the parameters correspond to the 

tester and the ventilator. 

 Determine which mode of the ventilator does not work as described in the theoretical 

analysis. 

 With achieved values complete enclosed BTK protocol. 
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PROTOCOL 

of perform periodic safety checks carried out in accordance with the manufacturer's instructions. 

 

Product number:  Producer:  

Name of device: Výrobní číslo: 

Operator:  Location of device: 

Date of commissioning: 

Type of control:                           

           periodic                                after repair 

                                  

 

Clasification of device 

Class of device: 

 

 I.                    IIa.         

          IIb.                III. 

 

Class of protection: 

 

I.                    II.         

         Bat. 

 

Type of applied part: 

 

 0                      B         

          BF                   CF 

 

 

Electrical safety control: 

 Allowable value Measured value Complying Uncomplying 

Resistance of protective 

earth 
< 0,3 Ω    

Leakage 

Current 
  < 0,5 mA    

Insulation resistance   > 0,5 MΩ    

 

Control of other parameter of the device 

Result:                     Complying        

                                                 

                                 Uncomplying 

 

Conclusion: 

 

 

 

Control was performed by analyzer: 

 

Technician: 

Date:  

 

 

 Complying Uncomplying 

 Visual control 
  

Leakage test 
  

Trend test 
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2.8 Control questions 

 Explain why the values at leakage test are at zero and what does it say about the ventilator. 

 What is a dead space of the lungs?  

 Explain why the value of the resistance of protective earth is higher than the recommended 

limit. 

2.9 Conclussion 
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Příloha III. Zpracovaná laboratorní úloha v českém jazyce 

3 Tester plicních ventilátorů 

3.1 Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Pracovat s plicním ventilátorem Elmedic 900T. 

 Nastavit základní ventilační režimy na tomto ventilátoru. 

 Zapojit měřící dýchací okruh. 

 Naučit se pracovat s testerem VT plus HF a Unitest Telaris. 

 Změřit periodickou bezpečnostně-technickou kontrolu plicního ventilátoru. 

3.2 Zadání 

 Prostudujte přiložené dokumentace a BTK protokol. 

 Změřte elektrickou bezpečnost pomocí Unitest Telaris a výsledné hodnoty zapiště do protokolu 

BTK. 

 Zapojte měřící okruh ventilátoru dle přiloženého schématu a nastavte parametry dle přiložené 

specifikace nebo pro ventilační režim definovaný cvičícím. 

 Proveďte BTK kontrolu pomocí testeru VT plus HF ventilátoru Elmedic 900T. 

 Na základě výsledků BTK zjistěte případné závady testovaného přístroje a zkompletujte BTK 

protokol. 

3.3 Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

 PENHAKER, M., Lékařské terapeutické přístroje, 2004, 5. kapitola: Anesteziologické a 

resuscitační systémy 

 požadavky pro PBTK kontroly plicních ventilátorů 

 manuál k přístroji VT plus HF 

3.4 Vstupní otázky 

Po prostudování výše uvedených materiálů byste měli být schopni odpovědět na tyto otázky: 

 Jaká je průměrná minutová ventilace?  

- klidová hodnota je přibližne 8 l/min 

 Co je to vysokofrekvenční ventilace?  

- způsob ventilace využívající rychlou dechovou frekvenci (4x rychlejší) 

 Jaké jsou základními parametry sledované při umělé plicní ventilaci? 

- respirační rychlost, ventilační režim, respirační objem, koncentrace   , špičkový průtok, 

hodnota PEEP 
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 Jaké zkoušky se požadují při pravidelných bezpečnostně-technických kontrolách? 

- elektrická bezpečnost (odpor ochranného uzemnění, izolační odpor, unikající proud), funkční 

zkouška, vizuální zkouška 

3.5 Použité vybavení 

 plicní ventilátor Elmedic 900T 

 tester VT plus HF 

 tester Unitest Telaris 

 ventilační hadice a spojky 

 umělá plíce  

 kompresor 

3.6 Teoretický rozbor 

Umělá plicní ventilace 

Umělá plicní ventilace (dále jen UPV) je metoda, která nahrazuje pacientovo nedostatečné nebo 

zcela vymizelé spontánní dýchání. Nejčastěji se jedná o opakované cykly nádechu a výdechu. Nádech 

je zabezpečen aktivní insuflací směsi vzduchu do dýchacích cest a plic, výdech je pasivní. UPV je 

používaná buď ke krátkodobé (např. pooperační) nebo dlouhodobé podpoře funkce respiračního 

systému. Jde o stavy, u nichž došlo k závažné poruše ventilační nebo oxygenační funkce respiračního 

systému nebo u nichž lze tuto poruchu předpokládat. 

Klinické cíle UPV 

 zvrat hypoxémie – PaO2 > 60mmHg, SaO2 > 90% 

 zvrat akutní respirační acidózy – život ohrožující 

 zvrat dechové tísně  

 prevence a zvrat atelektáz – neuromuskulární onemocnění 

 zvrat únavy dýchacího svalstva 

 umožnění sedace a relaxace – vedení anestezie 

 snížení systémové nebo myokardiální spotřeby kyslíku 

 snížení nitrolebního tlaku  

 stabilizace hrudní stěn 

 

Fáze dechového cyklu 

Dechový cyklus tvoří nádech a výdech. Při jednom nádechu přivedeme zhruba půl litru vzduchu 

do plic, což znamená 21% kyslíku a 0,04% oxidu uhličitého. Půl litru vzduchu odejde při výdechu, tj. 

15% kyslíku a 4,5% oxidu uhličitého. 
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V dýchacích cestách a plicích pacienta je výměna plynů zajištěna změnami tlakového gradientu 

mezi ústím dýchacích cest a plicními sklípky. Při spontánním dýchání dochází při nádechu v hrudníku 

k podtlaku. Při řízené ventilaci je tlak nad atmosférickou nulou, kdy nádech jde do plic pod tlakem a 

výdech je pasivní.  Dechový cyklus je z hlediska směru pohybu plynů dělen na následující fáze: 

 Inspirační fáze: začíná signálem, tzv. iniciací, která vede k zahájení dechového cyklu 

ventilátorů. Tato fáze je limitována buď dosazením objemu generovaného ventilátorem nebo 

dosazením nastaveného tlaku. 

 Inspirační pauza: v této fázi dochází k zástavě proudění dýchacími cestami, probíhá redistribuce 

dechového objemu. 

 Expirační fáze: jedná se o pasivní fázi dechového cyklu, kdy výdech se děje pasivně nebo 

případně pomocí exspiračního svalstva nemocného. 

 Expirační pauza: na této fázi se ventilátor aktivně nepodílí a jedná se o fázi dechového cyklu od 

ukončení proudění vzduchu na konci výdechu do iniciace dalšího dechového cyklu.  

Plicní ventilátory 

Mechanický ventilátor je přístroj, který usnadňuje pacientům dýchání, dokud toho nejsou sami 

schopni. Pacient je k ventilátoru připojen přes endotracheální trubici, která je umístěna v průdušnici. 

Existují také neinvazivní ventilátory, které pomáhají dýchat přes kyslíkovou masku nebo náustek. Ty 

se užívají pouze v případě lehčích respiračních potíží. Mechanické ventilátory, ale nesou mnohá rizika. 

Cílem je proto pomoci pacientům samostatně dýchat tak rychle, jak je to možné. Ventilátory se užívají 

v případě, že chceme dodávat kyslík, odebírat oxid uhličitý nebo jako pomoc s usilovným dýcháním.   

Kontrola ventilačního přístroje 

Nedostatečná kontrola ventilačního přístroje před použitím zvyšuje riziko vzniku komplikací. 

Každý přístroj na umělou plicní ventilaci je vyroben v souladu s ISO normami a je opatřen řadou 

bezpečnostních prvků a komplexním monitorováním, které musíme brát v úvahu. Ventilátor je opatřen 

spojkami a tlakovými hadicemi, které umožňují přívod plynů z centrálního rozvodu až k pacientovi, 

kde je nutné zkontrolovat dostatečný tlak plynů, správné napojení a úniky plynů do okolí. 

Kontrolujeme těsnost hadic, zda je dýchací okruh správně nasazen, zda nedochází k úniku vzduchu do 

okolí v oblasti tracheální roury. U každého přístroje by měla být možná manuální ventilace pomocí 

dýchacího vaku pro případ náhradní ventilace během výpadku elektrické sítě nebo přerušením 

dodávky plynů. Z tohoto důvodu je přístroj také opatřen záložní baterií. Dále obsahuje záložní 

ventilační režim a tzv. antiasfyktický ventil, který se spouští při poruše přístroje. Důležité je také 

správné nastavení zvukových a vizuálních alarmů.                          

Každé nemocniční oddělení by mělo spolupracovat s výrobcem daného ventilátoru v případě 

poruchy. Všechny dechové ventilátory jsou také opatřeny Deníkem pro kontrolu ventilátoru, který si 

sestra před použitím musí zkontrolovat. Před vlastním napojením nemocného sestra dechový přístroj 

kalibruje a v průběhu plicní ventilace také kontroluje nastavené parametry ventilačního programu, 

sleduje tlaky v dýchacích cestách, dechové objemy, koncentraci kyslíku a teplotu vdechované směsi.                                                           
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Lékař a zdravotnický personál spolupracuje s ventilačním technikem, který je kompetentní 

k nastavení parametrů u jednotlivých přístrojů k UPV. Na základě požadavků ošetřujícího lékaře 

nastavuje  požadované hodnoty, sleduje průběh ventilace, podílí se na dechové rehabilitaci 

nemocného.                                                                                                

Pravidelné revize plicních ventilátorů 

Plicní ventilátory, ale také ostatní lékařské přístroje se podrobují pravidelné revizi dle zákona 

123/2000 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují 

opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého 

živnostenského oprávnění. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek 

může vykonávat revizní prohlídky. Tato otázka je upravena zákonem 124/2000 Sb. a novelizovanou 

normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353.        

Termíny kontrol se řídí pokyny výrobců. V případě, že se jedná o elektrický zdravotnický 

prostředek, jsou termíny kontrol a revizí zdravotních přístrojů stanoveny dle doporučení ČES 

33.03.95.  U přístrojů typu BF a CF je pravidelná kontrola nutná každý rok, u ostatních přístrojů 

jednou za 2 roky. Značení "BF" a "CF" udává klasifikaci přístroje s příložnou částí podle stupně 

ochrany před úrazem elektrickým proudem.    

Tester VT plus HF 

Tento tester se využívá jako analyzátor průtoků plynů se speciálními režimy a pro ověřování 

mechanických ventilátorů pacienta. Analyzátor měří obousměrný průtok plynů, vysoký i nízký tlak, 

objem a koncentraci kyslíku. Obsahuje také možnost provádět kontrolní testy, které odhalují závady 

ventilátoru. Jde především o ztráty plynu, těsnost systému a zkušební plíce.  Jednou z velkých výhod 

toho ventilátoru je měření 21 parametrů ventilátoru a jejich současné zobrazení na jedné obrazovce. 

Umí také zhodnotit, které hodnoty se odchylují od limitů, stanovených uživatelem. Na obr. 1 můžeme 

vidět horní a pravou stranu přístroje.  

 
Obr  1:  Horní a pravá část přístroje VT plus HF 
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Číslo Popis Číslo Popis 

1 LCD displej 6 ,,Suchý’’ plynový port pro nízký tlak (-) 

2 Tlačítka: kontrast, jas, pauza, tisk, help 
7 Plynový nebo kapalinový port pro vysoký 

tlak (+) 

3 Funkční tlačítka 8 ,,Suchý” plynový port pro vysoký tlak (-) 

4 Tlačítka testovacích režimů 9 Přívod pro nízký průtok 

5 
Plynový nebo kapalinový port pro 

nízký tlak (+) 

10 Přívod pro vysoký průtok a pro kyslík 

Tab  1: Popis značek z obr. 1 

V setup menu přístroje můžeme nastavovat různé parametry testu, např. můžeme změnit 

korekční mód. Nastavení plynu definuje, jaký typ plynu protéká porty a můžeme také nastavit teplotu 

plynu. Analyzátor této informace využívá pro zvýšení přesnosti při výpočtech průtoku. V nastavení 

můžeme také zadat teplotu a relativní vlhkost vzduchu proudícího přes porty. Analyzátor nepřetržitě 

měří atmosférický tlak a zobrazuje jej na displeji ve Full Test režimu. Tester může být také použit pro 

měření parametrů nádechu a výdechu. Je však nutno nastavit režim detekce dýchání.  

Kromě nastavení provozních parametrů můžeme taky obnovit standardní nastavení analyzátoru. 

Využívá se taky možnost kalibrace kyslíkového senzoru, která se musí provádět každý den kdy se 

bude s analyzátorem měřit koncentrace kyslíku a suchého vzduchu.  

Analyzátor také obsahuje speciální funkce jako je Trend test, který kontroluje jednotlivé 

parametry dýchání v delších časových intervalech, zda se daný parametr odchyluje od mezí, které jsou 

nastaveny uživatelem. Další ze speciálních funkcí je kontrola netěsnosti. Jedná se o test ztrát plynu v 

hadičkách nebo umělé plíci. Poslední speciální funkcí je test nahromaděného objemu, který změří 

objem vice dechů pro určení přesnosti ventilátoru.  

 

Plicní ventilátor Elmedic 900T 

 
Obr 2: Rozmístění ovládacích prvků na ventilátoru 
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Popis tlačítek:  

1. Dechová frekvence [dechy/min]  

2. Ti - inspirační čas [s] 

3. Ventilační režimy  

 Režim CPAP je určen pro méně závažné stavy respiračního selhání, kdy pacient spontánně 

dýchá. Slouží především k úpravě dýchací směsi z hlediska zvlhčení, koncentrace kyslíku a 

vytvoření mírného přetlaku v respiračním systému pacienta. Má plynule nastavitelný PEEP 0 - 

30 mbar (točítko PEEP / MAP - pozice 5 na předním panelu). Nastavovaná hodnota je měřena a 

zobrazena na LCD displeji. 

 Režim IMV je určen pro závažné stavy respiračního selhání, jak bez spontánní aktivity 

pacienta, tak se spontánní složkou ventilace. Má plynule nastavitelnou frekvenci ventilace 3 - 

120 c/min (točítko FREQUENCY - pozice 1 na předním panelu), plynule nastavitelnou dobu 

inspiria 0.1 - 2 s (točítko Ti - pozice 2 na předním panelu) Obě nastavované hodnoty jsou 

měřeny a zobrazeny na LCD displeji. Dobu inspiria Ti nelze nastavit tak, aby byla delší než 

doba expiria - přístroj v takovém případě automaticky nastaví hodnotu Ti odpovídající poměru 

dob inspiria a exspiria Ti/Te = 1 a tuto situaci signalizuje blikáním hodnoty Ti na LCD 

displeji.Dále má plynule nastavitelný PEEP 0 - 30 mbar (točítko PEEP / MAP) a spojitě 

nastavitelný PIP 0 - 60 cm H2O (točítko PIP / DP - pozice 6 na čelním panelu). Obě hodnoty 

jsou měřeny a zobrazeny na LCD displeji. Při tomto režimu je též vyhodnocen a zobrazen 

střední tlak v dýchacích cestách MAP. 

 Režim HFO je určen pro závažné stavy respiračního selhání jak bez spontánní aktivity pacienta 

tak se spontánní složkou ventilace. Má plynule nastavitelnou frekvenci ventilace 120 - 900 

c/min (točítko FREQUENCY), pevně nastavený poměr dob inspiria a exspiria 1:1. Nastavovaná 

hodnota frekvence je zobrazena na LCD displeji.Dále má plynule nastavitelný MAP 0 - 30 mbar 

(točítko PEEP / MAP) a spojitě nastavitelnou amplitudu oscilací DP 0 - 100 cm H2O (točítko 

PIP / DP). Obě hodnoty jsou měřeny a zobrazeny na LCD displeji. Při tomto režimu jsou též 

vyhodnoceny a zobrazeny hodnoty minimálního a maximálního tlaku PEEP a PIP. 

4. Koncentrace kyslíku [  ] - 21-100% 

5. PEEP - Positive end expiratory pressure / MAP - mean arterial pressure  [mbar] 

6. PIP - Peak inspiratory pressure / změna tlaku [mbar] 

3.7 Pracovní postup 

3.7.1 Postup k bodu č.1 zadání 

 Nejdříve jsem si prostudovala teoretický rozbor a doporučenou literaturu. Svou pozornost jsem 

zaměřila ve skriptech Lékařské terapeutické přístroje (Penhaker, 2007) na 5. kapitolu s názvem 

Anesteziologické a resuscitační systémy. V této kapitole jsem prostudovala vnitřní strukturu 

ventilátoru a ventilační režimy.  
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 V manuálu k testeru VT plus HF jsem si pročetla základní prvky a ovládání testeru a možnosti 

testování.  

 Před započetím měření jsem si prostudovala také přiložený BTK protokol a zjistila co vše je 

třeba vyplnit, aby byl protokol kompletní.  

3.7.2 Postup k bodu č.2 zadání 

 Zapojila jsem měřící obvod dle blokových schémat na obrázcích. Napájecí zdroj přístroje 

Unitest Telaris jsem připojila do sítě a síťový kabel plicního ventilátoru zasunula do testovací 

zásuvky na testeru.  

 Změřila jsem odpor ochranného uzemnění (na testeru jsem přepla na    ) dle zapojení na obr. 

3. Testovacím konektorem, který je trvale připojen k testeru, jsem se dotkla vodivé kovové části 

krytu plicního ventilátoru (zadní části) a stiskla Start. Hodnota je zapsáná v přiložené tabulce.  

 
Obr  3: Zapojení ventilátoru pro měření odporu ochranného uzemnění 

 

 Změřila jsem unikající proud (na testeru jsem přepla na     ) dle zapojení na obr. 3. Testovací 

konektor, který je trvale připojen k testeru jsem tentokrát nevyužívala. Do PE zástrčky jsem 

připojila modrý konektor a připojila na něj měřící hrot. Hodnota je zapsáná v přiložené tabulce.  
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Obr  4: Zapojení ventilátoru pro měření izolačního odporu a unikajících proudů 

 

 Změřila jsem izolační odpor (na testeru jsem přepla na     ) dle stejného zapojení jako při 

měření unikajícího proudu a opět se dotkla kovové části přístroje. Hodnota je zapsáná v 

přiložené tabulce. 

Měřený parametr Naměřená hodnota Dovolená hodnota 

    > 20 Ω < 0,3 Ω 

     < 0,2 mA < 0,5 mA 

     > 250 MΩ  > 0,5 MΩ 

Tab  2: Tabulka pro hodnoty parametrů elektrické bezpečnosti 

3.7.3 Postup k bodu č.3 zadání 

 Připojila jsem tester VT plus HF do sítě a zapnula ho na zadní straně přístroje. Po zapnutí se 

spustilo zahřívání přístroje a poté došlo  k nulování přístroje. Zapnula jsem také plicní ventilátor 

Elmedic 900T. 

 Měřící okruh jsem zapojila dle přiloženého schématu. 

 

 
Obr  5: Schéma zapojení měřícího okruhu 
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Obr 6: Rozmístění výstupů na zadní straně plicního ventilátoru 

 

Ústí výstupního plynu (výstup "TO HUMIDIFIER") na zadním panelu ventilátoru jsem 

propojila s inspirační částí okruhu . 

Expirační část okruhu jsem připojila do ústí vratného plynu (vstup "FROM PATIENT") na 

zadním panelu ventilátoru. 

Port na měření proximálního tlaku na pacientské Y-spojce jsem propojila se vstupem 

PROXIMAL PRESSURE.  

 

Obr  7: Zapojení inspiračního a expiračního portu pomocí Y-spojky 
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Za Y-spojku jsem připojila další hadici, jejíž konec jsem zasunula do vstupu testeru VT plus HF 

("HIGH FLOW INLET") a z výstupu na levé straně testeru vedla další hadice do umělé plíce. K 

připojení hadic jsem využila dostupné redukce či trubky pro lepší těsnost systému.  

 

Obr 8: Zapojení výstupu testeru k umělé plíci přes HEPA filtr 

 Zapnula jsem ventilátor otočením knoflíku Mode do pozice "IMV" a na ventilátoru jsem 

nastavila tyto hodnoty: 

- frekvence: 12 dechů/min 

- Ti: 1,3s 

 Na testeru jsem provedla kalibraci kyslíkového senzoru (Setup→ Utilities→ Oxygen 

calibration) a na ventilátoru nastavila koncentraci kyslíku na 21% , ventilátor jsem měla stále 

odpojen od kompresoru a spustila jsem kalibraci tlačítkem "ZERO". Hodnota změřená na 

testeru odpovídala koncentraci nastavené na ventilátoru. Pro další měření jsem nastavila na 

ventilátoru koncentraci 100% kyslíku. 

 Po zapnutí kompresoru jsem nastavila na ventilátoru přibližně tyto hodnoty:  

- PIP: 15 

- MAP: 5 

- PEEP: 1 

- Set Alarm: 4 



71 

 

3.7.4 Postup k bodu č.4 zadání 

 Na testeru VT plus HF jsem změřila Test netěsnosti  (More → Leak test), Pressure Channel 

jsem nastavila na "AIRWAY" a požadovaný čas jsem změnila na 5 minut pomocí tlačítka 

"MODIFY". 

 Pozorovala jsem křivku tlaku a naměřené hodnoty zpracovala do připravené tabulky 

 Na testeru VT plus HF jsem změřila Trend testy (More → Trend test), vybrala požadovaný 

parametr a limity nechala nastavené na 5%. Toto jsem opakovala pro všechny parametry 

uvedené v tabulce, každý po 10-ti cyklech. 

 

Testovaný režim Test netěsnosti Počáteční tlak 0,43 Kpa 

Unikající objem 0 ml Doba testování 5 minut 

Compliance 0 ml/        

Tab  3:  Parametry měřené při testu netěsnosti 

 

Měřená 

hodnota 

Průměrná 

hodnota 
Počet cyklů 

Počet 

nevyhovujících 

cyklů 

Nastavený limit 

Minute Volume 8,994 l/min 10 0 5% 

PIF 36,11 mbar 10 0 5% 

In Time 2,4 s 10 0 5% 

Tidal Volume 1,5       10 0 5% 

Tab  4: Parametry měřené při Trend testu 

3.7.5 Postup k bodu č. 5 zadání 

 Pomocí funkce Full Test na testeru VT plus HF zjistěte, jestli se parametry shodují na 

testeru i ventilátoru. 

- Ano, všechny parametry se shodují s maximální odchylkou 1%. 

 Zjistěte, který z režimů ventilátoru nefunguje tak, jak je popsáno v teoretickém rozboru. 

- Na ventilátoru nefunguje správně režim CPAP. 

 Z dosažených hodnot zkompletujte přiložený BTK protokol. 
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PROTOKOL 

o provedení periodické bezpečnostně-technické kontroly provedené dle předpisů výrobce.  

 

Produktové číslo:  Výrobce:  Elmet s.r.o. 

Název přístroje: Elmedic 900T Výrobní číslo: 

Provozovatel: VŠB - TU Ostrava Umístění ZP: laboratoř 

Datum uvedení do provozu: 

Typ kontroly:                           

           opakovaná                           po opravě 

                                  

 

Klasifikace ZP 

Třída ZP:. 

 

 I.                    IIa.         

          IIb.                III. 

 

Třída ochrany: 

 

I.                    II         

         Bat. 

 

Příložná část typu: 

 

0                      B         

         BF                   CF 

 

 

Kontrola elektrické bezpečnosti 

 Dovolené hodnoty 
Naměřené 

hodnoty 
Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného 

uzemnění 
< 0,3 Ω > 20 Ω   

Unikající proud  

Přístroje 
  < 0,5 mA < 0,2 mA   

Izolační odpor   > 0,5 MΩ > 250 MΩ   

 

Kontrola ostatních parametrů přístroje 

Výsledek:                 Vyhovuje           

                                                 

                                 Nevyhovuje 

 

Závěr BTK: 

Přístroj splňuje požadované parametry dle 

platných předpisů a je schopen dalšího 

provozu. 

Kontrola byla provedena analyzátorem: 

VT plus HF 

Unitest Telaris 

Kontrolu provedl: Vavřinčíková Kateřina 

Dne: 17.4.2015 

 Vyhovuje Nevyhovuje 

 Vizuální kontrola 
  

Kontrola netěsnosti 
  

Trend test 
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3.8 Kontrolní otázky 

 Vysvětlete proč jsou hodnoty při testu netěsnosti nulové a co to vypovídá o ventilátoru. 

- Hodnoty jsou nulové, jelikož nedochází k úniku plynu do okolí tzn. ventilátor plně  

těsní. 

 Co je to mrtvý prostor plic? 

- Objem dýchacích cest až po terminální bronchioly. Jeho objem je 150 až 200 ml. 

 Vysvětlete, proč je hodnota odporu ochranného uzemnění vyšší než je doporučený limit.  

- Jelikož zde není propojen ochranný kolík, takže není možno měřit odpor ochranného 

uzemnění.  

3.9 Závěr 

V této laboratorní úloze jsem se naučila pracovat se dvěma druhy testeru a plicním ventilátorem 

Elmedic 900T. Dozvěděla jsem se jak probíhá periodická bezpečnostně-technická kontrola a podle 

postupu jsem ji změřila. 

Výsledné hodnoty jsem zpracovala do přiloženého protokolu. Z BTK protokolu vyšlo, že 

ventilátor je z hlediska bezpečnosti schopný dalšího provozu. Jediná hodnota, která nevyhovovala 

požadavkům byl odpor ochranného uzemnění, ale jelikož v síťovém kabelu není propojen ochranný 

kolík, nelze tuto hodnotu brát v úvahu. Z ostatních hledisek ventilátor podmínkám vyhověl.  
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Příloha IV. Zpracovaná laboratorní úloha v anglickém jazyce 

4 Tester of respiratory ventilators 

4.1 Purpose of the task 

Through this laboratory exercise you will learn: 

 Work with the ventilator Elmedic 900T. 

 Set the basic ventilation modes on this ventilator. 

 Connect measuring breathing circuit. 

 Work with the tester VT Plus HF and Unitest TELARIS. 

 Measure the periodic safety-technical control of the ventilator. 

4.2 Assignment 

 Read the accompanying documentation and BTK protocol. 

 Measure the electrical safety using Unitest TELARIS and final values write to the BTK 

protocol. 

 Connect measuring breathing circuit according to the diagram and set the parameteres by the 

specification or ventilation modes defined by the exercisers. 

 Make BTK control with a tester VT Plus HF on ventilator Elmedic 900T. 

 Based on the results of the BTK control find out malfunctions of the ventilator and complete 

BTK protocol. 

4.3 Expected knowledge 

For this task, it requires preparation: 

 PENHAKER, M., Lékařské terapeutické přístroje, 2004, 5. kapitola: Anesteziologické a 

resuscitační systémy 

 requirements for PBTK controls of lung ventilators 

 instruction manual of the VT plus HF 

4.4 Input questions 

After studying the materials, you should be able to answer the following questions: 

 What is the average minute volume?  

- physiological value is approximately 8 l/min 

 What is high-frequency ventilation? 

- ventilation method using rapid respiratory rate (4x faster) 

 What are the basic parameters monitored during mechanical ventilation? 

- respiratory rate, the ventilation mode, tidal volume, oxygen concentration, peak flow, PEEP 

 What tests are required during periodic technical-safety controls? 
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- electrical safety (protective earth resistance, insulation resistance, leakage current), functional 

test, visual test 

4.5 Used equipment 

 respiratory ventilator Elmedic 900T 

 tester VT plus HF 

 tester Unitest Telaris 

 ventilation hose and couplings 

 artificial lung 

 compressor 

4.6 Theoretical analysis 

Mechanical ventilation 

Mechanical ventilation is a method that replaces the patient's insufficient or totally extinct 

spontaneous breathing. Always is repeated cycles of inhalation and exhalation. Inhale is ensured by an 

active insufflation of air mixture into the airways and lungs, exhalation is passive. Mechanical 

ventilation is used either for short-term (postoperative) or long-term support of the respiratory system. 

It is a situation in which there has been a serious failure of the ventilation and oxygenation function of 

the respiratory system or where it is assumed this failure. 

Clinical goals of mechanical ventilation 

 reverse of hypoxemia – PaO2 > 60mmHg, SaO2 > 90% 

 reverse of acute respiratory acidosis  

 reverse of respiratory distress  

 prevent and reverse of atelectasis - neuro-muscular diseases 

 reverse of respiratory muscle fatigue 

 permitting of sedation and relaxation - lead of anesthesia 

 reduction of systemic or myocardial oxygen consumption 

 reduction of intracranial pressure 

 stabilization of thoracic wall 

 

Fase of the respiratory cycle 

Breath cycle consists of inhalation and exhalation. During one inhalation we bring about half a 

liter of air to the lungs, which means 21%  of oxygen and 0.04% of carbon dioxide. Half a liter of air 

leaves during exhalation (15% oxygen and 4.5% carbon dioxide). 

In the airways and lungs is gas exchange ensured by changes in the pressure gradient between 

the mouth of the airways and lung alveoli. During controlled ventilation, the pressure is above 

atmospheric zero when inhalation goes into the lungs under pressure and exhalation is passive. Breath 
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cycle, in terms of the direction of movement of gases, is separated into the following phases: 

 Inspiratory phase: starting with signal called initiation, leading to the beginning of tidal cycle of 

the ventilators. This phase is limited either by putting the volume generated by a ventilator or 

substitution of the set pressure. 

 Inspiratory pause: there is a stop  flow of airways, occurs redistribution of tidal volume. 

 Expiratory phase: it is the passive phase of the respiratory cycle, the breath is going passively or 

using patient´s expiratory muscle. 

 Expiratory pause: at this stage, the ventilator does not participate actively.  

Lung ventilators 

Mechanical ventilator is a machine that makes breathing easier for patients. The patient is 

connected to the ventilator via the endotracheal tube which is positioned in the trachea. There are also 

non-invasive ventilators which assist breathing through an oxygen mask or mouthpiece. These are 

used only in the case of mild respiratory problems. But there are many risks. The aim is help patients 

breathe independently as quickly as possible. Ventilators are used in case, we want to deliver oxygen, 

remove carbon dioxide or to help with the effort of breathing.   

Controls of lung ventilators 

Inadequate monitoring of the ventilatior before use increases the risk of complications. Each 

device for mechanical ventilation is manufactured in accordance with ISO standards and is equipped 

with numerous safety features and comprehensive monitoring, which must be taken into account. The 

ventilator comprises couplings and pressure hoses, which allow the gas intake from the central 

distribution system to the patient, where it is necessary to check the gas pressure, good connection and 

gas leakage to the surroundings. We check hoses for leaks, if the breathing circuit is deployed 

properly, if there is not air leakage into the surroundings in the area of the tracheal tube. Each device 

should have breathing bag for manual ventilation in case of power failure or interruption of gas 

supply. For this reason the device is also provided with a backup battery. It also includes backup and 

ventilation mode called antiasfyctic valve, which is triggered when the malfunction shows up. Also 

important is the correct setting of audio and visual alarms. 

Each hospital departments should work together with the producer of the ventilator in case of 

failure. All respiratory ventilators should contained diary of ventilation, which nurse must check 

before use. Before connecting the patient, nurse calibrated the device and during ventilation also check 

the ventilation parameters, monitor airway pressures, tidal volumes, oxygen concentration and 

temperature of the inhaled mixture. 

Doctor and medical staff cooperate with ventilation technician, who is qualified to set 

parameters on devices. Based on the requirements of the attending physician, the technician sets 

values, monitors the ventilation and contributes to patient respiratory rehabilitation. 
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Regular revision of respiratory ventilators 

Lung ventilators, but also other medical devices are subject of periodic review according to act 

no. 123/2000. In the past, inspection was performed by the manufacturer or service organizations that 

provide repair of medical equipment. Organizations performed the controls within the framework of 

its trade license. Current legislation defined rules of who and under what conditions can carry out 

revision controls. This issue is regulated by the act 124/2000 and by the standards EN 60601-1 and EN 

62353. 

Period of inspections is followed by producer´s instructions. In case, that this is an electrical 

medical device, the terms of inspections and checks of medical devices are specified in accordance 

with the recommendations of ČES 33.03.95. For devices type BF and CF regular monitoring is needed 

every year and for other devices every two years. Marking "BF" or "CF" shows the classification of 

the device with applied part according to the degree of protection against electric shock.   

Tester VT plus HF 

It is a gas flow analyzer with special modes for testing mechanical patient ventilators. The 

Analyzer measures bidirectional flow in both high and low ranges, as well as highand low-pressure 

ranges. The Analyzer can measure either high or low flow and pressure, eliminating the need for 

gauges and flow meters. It measures 21 ventilator parameters and can display all of them on one 

screen. It also contains the ability to do control tests that reveal defects of ventilators. This mainly 

concerns the loss of gas, tightness of testing system and lungs. 

 In picture 1 we can see the top and right side of the device. 

 
Pic.  1: Top and right side of VT plus HF 
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Number Description Number Description 

1 LCD displey 6 Low Pressure (-) Dry Gas Only Port 

2 
Contrast, Pause/resume, print, and 

help keys 

7 High Pressure (+) Gas Or Fluid Port 

3 Soft keys 8 High Pressure (-) Dry Gas Only Port 

4 Test Mode keys 9 Low Flow Inlet 

5 Low Pressure (+) Gas Or Fluid Port 10 High Flow And Oxygen Inlet 

Table  1: Description of the pic. 1 

In the setup menu, the device can set various test parameters, for example we can change the 

correction mode. Gas setting defines what type of gas flowing through the ports and we can also adjust 

the temperature of the gas. The Analyzer uses this information to improve the accuracy in calculating 

flow rate. In the settings you can also specify the temperature and humidity of air flowing through the 

ports. The analyzer continuously measures atmospheric pressure and displays it on the screen in Full 

Test mode. The tester can also be used for measuring parameters of inhalation and exhalation. 

However, it is necessary to set the mode of detection of breathing. 

Apart from setting the operating parameters we can also restore the default settings of analyzer. 

It is also used the possibility to calibrate the oxygen sensor, which must be carried out each day when 

the analyzer will measure oxygen concentration, and dry air. 

Analyzer also contains special functions such us Trend test, that checks a single breath 

parameter over an extended period of time to see if it deviates from limits set by the user. Another 

special feature is the leakage monitoring. This is a test of gas losses in the tubing or an artificial lung. 

The last special feature is the accumulated volume test, which measures the volume of more breaths to 

determine the accuracy of the ventilator.  
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Lung ventilator Elmedic 900T 

 

 
Pic.  2: Layout of controls on the ventilator 

Description of the buttons: 

1. Breath frequency [breaths/min]  

2. Ti - time of inspiration [s] 

3 Ventilation modes 

 Mode CPAP - It is designed for less serious conditions of respiratory failure, when the patient 

breathes spontaneously. Mainly serves to regulate the gas mixture from the viewpoint of 

moisturisation, oxygen concentration and creating a slight overpressure in the respiratory 

system of a patient. It has fluently adjustable PEEP 0-30 mbar (knob PEEP / MAP - position 5 

on the front panel). The set value is measured and displayed on the LCD. 

 Mode IMV - It is designed for serious conditions of respiratory failure, as a patient without 

spontaneous activity and spontaneous ventilation component. It has an fluently adjustable 

frequency of ventilation 3-120 c / min (FREQUENCY knob position 1 on the front panel), 

fluently adjustable time of inspiration 0,1 - 2 (knob Ti - position 2 on the front panel). Both 

setpoints are measured and displayed on the LCD . Time of  inspiration can not set to be longer 

than the expiration time - in this case, the device automatically sets the value Ti corresponding 

the proportion of the periods of inspiration and expiration Ti / Te = 1 and this situation is 

indicated by blinking on the LCD. Then has fluently adjustable PEEP 0 - 30 mbar (knob PEEP / 

MAP) and PIP continuously adjustable from 0 to 60 cmH2O (PIP knob / DP - 6 positions on the 

front panel). Both values are measured and displayed on the LCD. On this mode is also 

evaluated and displayed median airway pressure MAP. 

 Mode HFO is used for serious cases of respiratory failure without a spontaneous activity of 

patient or with spontaneous ventilation component. It has an fluently adjustable frequency of 
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ventilation 120-900 c / min (FREQUENCY knob), a fixed ratio of inspiration and expiration 1: 

1. The set frequency is displayed on the LCD displey. Then MAP is fluently adjustable from 0 

to 30 mbar (knob PEEP / MAP) and continuously variable amplitude oscillations DP 0-100 

cmH2O (PIP knob / DP). Both values are measured and displayed on the LCD. In this mode, 

there are also evaluated and shown the minimum and maximum pressure PEEP and PIP. 

4. Oxygen concentration[  ] - 21-100% 

5. PEEP - Positive end expiratory pressure / MAP - mean arterial pressure  [mbar] 

6. PIP - Peak inspiratory pressure [mbar] 

4.7 Operating procedure 

4.7.1 Procedure for point no.1 of assignment 

 I read carefully the theoretical analysis and recommended reading. I focused on a script 

Lékařské terapeutické přístroje (Penhaker, 2007) on the 5th chapter titled Anesthesiology and 

Resuscitation Systems. In this chapter I read the internal structure of the ventilator and 

ventilation modes. 

 In the manual of tester VT Plus HF, I read the basic elements, control panels and testing 

options. 

 Before making measurements, I read the enclosed BTK protocol and determine what needs to 

be filled in to complete the protocol. 

 

4.7.2 Procedure for point no.2 of assignment 

 I connected the measuring circuit according to the block diagrams. Power supply of Unitest 

TELARIS was connected to the network and the cable of the ventilator into the test socket on 

the tester. 

 I measured the resistance of protective earth (switched to Rpe) according to the diagram in pic. 

4. With the test connector that is permanently connected to the tester, I touched any conductive 

casing of the ventilator and press Start. I wrote the values in the prepared table. 
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Pic.  3: Connection of the tester for measuring resistance of protective earth 

 

 I measured the leakage current (switched to Iepa) according pic. 4. Test connector that is 

permanently connected to the tester  I did not use in this time.  To the PE plug I connected the 

blue connector and connected it to the measuring spike. I removed the protective cover on the 

measuring spike and touched again conductive metal part of the ventilator. I entered value again 

into the prepared table 

 

 
Pic.  4: Connection of the ventilator for measuring leakage current and insulation resistance 
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 I measured the insulation resistance (switched to Riso) according to the same diagram as the 

measurement of leakage current, and I again touched the metal parts of the machine. I entered 

value again into the prepared table and turn off the tester. 

Measured 

parameter 
Measured value Allowable value 

    > 20 Ω < 0,3 Ω 

     < 0,2 mA < 0,5 mA 

     > 250 MΩ > 0,5 MΩ 

Table  2: Table for values of electrical safety control 

4.7.3 Procedure for point no. 3 of assignment 

 I switched on the tester VT Plus on the rear panel. After switching, the tester warmed up. Then 

it was reset the device, at this there should not be anything connected to the device. I turned on 

the ventilator Elmedic 900T. 

 I connected the whole measuring circuit according to the attached diagram. 

 

 
Pic.  5: Diagram of measuring circuit 

 

Pic.  6: Placement of the outputs on the back side of the ventilator 

I connected gas output ("TO HUMIDIFIER") on the rear panel of the ventilator with 

inspirational part of the circuit. 
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Expiratory part of the circuit was connected to the mouth of the gas return (input "FROM 

PATIENT ') on the rear panel of the ventilator. 

Port measuring proximal pressure on the patient Y-connector was linked up with the input of the 

proximal PRESSURE. 

 

Pic.  7: Connection of the inspiration and expiration port via the Y-connecor 

Behind Y-connector I linked up another hose, whose end was connected to the tester VT Plus 

HF ("HIGH FLOW INLET") and from exit on the left side of the tester was connected another 

hose into the artificial lung.  

I used available reduction or tubes for a better tightness. 

 

Pic.  8: Output connection from tester to artificial lung through a HEPA filter 

 I turned the ventilator by knob mode to "IMV" and set these values: 
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- Frequency: 12 breaths / min 

- Ti: 1,3s 

 I started the calibration of the oxygen sensoron (→ Utilities → Setup → Oxygen calibration) 

and on the ventilator was set the oxygen concentration to 21%, I kept the ventilator still 

disconnected from the compressor and pressed the calibration button "ZERO".  The value 

measured on the tester is identical with concentration on the ventilator. I set the 100% oxygen 

concentration on the ventilator. 

 I turned on the compressor. Then set approximately these values: 

- PIP: 15 mbar 

- MAP: 5 mbar 

- PEEP: 1 mbar 

- Set Alarm: 4 

4.7.4 Procedure for point no.4 of assignment 

 On the tester VT Plus HF I measured Leakage test (More → Leak test), Channel Pressure was 

set to "AIRWAY" and the time changed to 5 minutes using the "MODIFY". 

 I observed pressure curve and measured values wrote into the prepared table 

 On the tester VT Plus HF I measured Trend tests (More → Trend test) and selected the required 

parameter and limits set at 5%. I repeat this for all parameters listed in the table, each for 10 

cycles. 

  

 

Test mode Leakage test Starting pressure 0,43 Kpa 

Leakage volume 0 ml Time of test 5 minut 

Compliance 0 ml/        

Table  3:  Measured parameters in Leakage test 

 

 

Measured 

parameter 
Average value 

Number of 

cycles 

Number of 

cycles with 

incident 

Setting limit 

Minute Volume 8,994 l/min 10 0 5% 

PIF 36,11 l/min 10 0 5% 

In Time 2,4 s 10 0 5% 

Tidal Volume 1,5       10 0 5% 

Table  4: Parameters measured in Trend test 
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4.7.5 Procedure for point no.5 of assignment 

 Using function Full Test on tester VT Plus HF find out if the parameters correspond to the tester 

and the ventilator. 

- Yes, all parameters was identical with a maximum deviation of 1%. 

 Determine which mode of the ventilator does not work as described in the theoretical analysis. 

- Mode CPAP does not work correctly on the ventilator. 

 With achieved values complete enclosed BTK protocol. 
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PROTOCOL 

of perform periodic safety checks carried out in accordance with the manufacturer's instructions. 

 

Product number:  Producer:  Elmet s.r.o. 

Name of device: Elmedic 900T Výrobní číslo: 

Operator:  VŠB - TU Ostrava Location of device: laboratory 

Date of commissioning: 

Type of control:                           

           periodic                                after repair 

                                  

 

Clasification of device 

Class of device: 

 

 I.                    IIa.         

          IIb.                III. 

 

Class of protection: 

 

 I.                   II         

         Bat. 

 

Type of applied part: 

 

 0                      B         

          BF                   CF 

 

 

Electrical safety control: 

 Allowable value Measured value Complying Uncomplying 

Resistance of protective 

earth 
< 0,3 Ω > 20 Ω   

Leakage 

Current 
  < 0,5 mA < 0,2 mA   

Insulation resistance   > 0,5 MΩ > 250 MΩ   

 

Control of other parameter of the device 

Result:                     Complying        

                                                 

                                 Uncomplying 

Conclusion: 

The device comply with the required 

parameters in accordance with valid 

regulations and is capable of further 

operations. 

Control was performed by analyzer: 

VT plus HF 

Unitest Telaris 

 

Technician: Vavřinčíková Kateřina 

Date: 17.4.2015 

 Complying Uncomplying 

 Visual control 
  

Leakage test 
  

Trend test 
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4.8 Control questions 

 Explain why the values at leakage test are at zero and what does it say about the ventilator. 

- Values are zero, because no gas leaks to the surroundings. The ventilator is completely seals. 

 What is a dead space of the lungs?  

- The volume of the airways to the terminal bronchioles. Volume is from 150 to 200 ml. 

 Explain why the value of the resistance of protective earth is higher than the recommended 

limit. 

- There is no connected protective conductor, so it is not possible to measure the resistance of 

protective grounding. 

4.9 Conclussion 

In this laboratory task I learned to work with two kinds of testers and ventilator Elmedic 900T. I 

learned how to do a periodic safety checks and according to the procedure, I measured it. 

The resulting values I wrote into the enclosed report. From BTK protocol I saw that the 

ventilator is capable of further safety operations. The only value that did not meet the requirements is 

the resistance of protective grounding, because on the power supply is not connected protective 

conductor, so this value can not be taken into account. From other perspectives conditions complied. 
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Příloha V. Zpracovaný BTK protokol 

 

PROTOKOL 

o provedení periodické bezpečnostně-technické kontroly provedené dle předpisů výrobce.  

Produktové číslo:  Výrobce:  Hamilton Medical 

Název přístroje: Hamilton - C2 Výrobní číslo: SN 1042 

Provozovatel:  FN Ostrava Umístění ZP: Chirurgie JIP 

Datum uvedení do provozu: 2008 

Typ kontroly:                           

           opakovaná                           po opravě 

                                  

Klasifikace ZP 

Třída ZP:. 

 

I.                     IIa.         

         IIb.                 III. 

 

Třída ochrany: 

 

I.                   II         

         Bat. 

 

Příložná část typu: 

 

0                     B         

         BF                  CF 

 

 

Kontrola elektrické bezpečnosti 

 Dovolené hodnoty 
Naměřené 

hodnoty 
Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného 

uzemnění 
< 0,3 Ω > 20 Ω   

Unikající 

 proud  
  < 0,5 mA < 0,2 mA   

Izolační odpor   > 0,5 MΩ > 250 MΩ   

 

Kontrola ostatních parametrů přístroje 

Výsledek:                 Vyhovuje                                

                                 Nevyhovuje 

Závěr BTK: 

Přístroj je schopen dalšího provozu 

Kontrola byla provedena analyzátorem: 

VT plus HF, Unitest Telaris 

Kontrolu provedl: Vavřinčíková Kateřina 

Dne: 27.3.2015 

 Vyhovuje Nevyhovuje 

 Vizuální kontrola 
  

Kontrola netěsnosti 
  

Kontrola nahromaděného 

objemu 

  

Trend test 
  


