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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá návrhem protokolu a provedení periodické bezpečnostně 

technické kontroly fotopletysmografických přístrojů. V práci jsou shrnuty základní principy a 

ukázka přístrojů využívaných v pletysmografii a oxymetrii.  

Tato práce obsahuje podrobný popis postupu při provádění BTK, které parametry se 

při těchto kontrolách měří a jakým způsobem. Bakalářská práce obsahuje navrženou 

laboratorní úlohu k provedení BTK, vlastní navržený BTK protokol a popis testovacích 

přístrojů, které byly během měření použity. 

Klíčová slova 

Fotopletysmografie, BTK protokol, periodické revize, analyzátor a tester pulsní oxymetrie. 

Abstract  

The Bachelor thesis deals with draft of a protocol and realization of safety technical 

inspection of photoplethysmograph devices. The paper summarizes the basic principles and 

demonstration of equipment used in plethysmography and oximetry. 

This paper contains a detailed description of the procedure of TSI, which parameters 

are measured during these inspections and by what method. Bachelor thesis consist of a lab 

exercise created to perform the TSI, custom designed TSI protocol and description of testing 

instruments that are used during the measurement. 

Key Words  

Photoplethysmography, TSI protocol, periodical verification, analyzer and pulse oximeter 

tester. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

BMI   Body Mass Index 

BTK   bezpečnostně technická kontrola  

CE   označení výrobku, který je v souladu s požadavky Evropské unie 

CPV   centrální pulsová vlna 

CŽK   centrální žilní katetr 

ČSN   česká technická norma  

ČSN EN harmonizovaná evropská norma  

DM   Diabetes Mellitus 

Hb   hemoglobin 

LED  Light-Emitting Diode 

PaO2   parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 

PBTK   periodická bezpečnostně technická kontrola  

pH   Potential of Hydrogen 

PPV  periferní pulsová vlna 

PSC   Periodic Safety Checks 

PV   pulsová vlna 

PvO2   parciální tlak kyslíku v žilní krvi  

SaO2   nasycení krve kyslíkem v arteriální krvi  

SpO2   nasycení periferní krve kyslíkem 

SvO2   nasycení krve kyslíkem v žilní krvi 

TSI  Technical Safety Inspection 

ZP  zdravotnický prostředek (zdravotnický přístroj) 
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Úvod  

Správný oběh krve lidským tělem je podstatnou a nedílnou podmínkou života každého 

člověka. Krev rozvádí po těle důležité látky, které tělo potřebuje. S postupem vědy se přišlo na to, že 

lze krev měřit ve fyzikálních jednotkách pomocí moderní techniky. Jednou z těchto měřících metod je 

měření objemových změn krve, která se provádí pomocí metody zvané fotopletysmografie. Pro 

správnou funkčnost těchto přístrojů po dobu jejich používání je třeba provádět periodické bezpečností 

kontroly těchto přístrojů. 

Tématem bakalářské práce je navržení vlastní periodické bezpečnostně technické kontroly pro 

fotopletysmografické přístroje.  Pří sestavování této práce byly dodrženy platné normy, jež se zaobírají 

danou problematikou. 

V teoretické části budou shrnuty principy oxymetrie a pletysmografie. Další kapitola bude 

obsahovat popis zákonů a norem, které souvisejí s pravidelnými bezpečnostně technickými 

kontrolami. „Základním kamenem“ pro sestavení BTK protokolu a návrh vlastní PBTK kontroly bude 

norma ČSN EN 62353.  

Pro kontrolu elektrické bezpečnosti bude použit digitální tester UNITEST Telaris, pro 

otestování funkčnosti přístroje poslouží přístroj SPOT Light  a Index 2MF od firmy Fluke Biomedical. 

Testovány budou 3 přístroje. Jeden je využíván studenty na Fakultě elektrotechniky a informatiky, 

další 2 ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Po provedení BTK bude vše uvedeno do navrženého 

protokolu o kontrole a vyhodnocen stav přístroje.  

Na konci bude zpracována laboratorní úloha týkající se provedení PBTK včetně navrženého 

protokolu BTK, a to v českém, tak i v anglickém jazyce. 
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1 Analýza základních principů fotopletysmografických 

přístrojů 

Krev při průchodu cévami vyvolává objemové změny, které se zaznamenávají pomoci 

vybrané techniky. V klinické praxi se využívají 2 způsoby, které tyto změny zaznamenávají – 

invazivní a neinvazivní.  

Nejpoužívanější metodou je metoda neinvazivní. Během měření nedochází k porušení kožního 

krytu nebo tkáně (snímač je umístěn na povrchu tkáně), metoda je časově úspornější, méně náročná 

pro vyšetřovaného, snímače jsou vyráběny v různých provedeních a proto lze objemové změny 

zaznamenávat ve všech věkových kategoriích. Nevýhodou této metody je citlivost na pohyb. Pokud 

dojde ke špatnému kontaktu snímače s vyšetřovanou tkání, měření není přesné (vznik tzv. artefaktů). 

Invazivní metoda je využívána méně.  Jedná se spíše o doplňkovou metodu (př. pokud je 

zaveden CŽK). Tato metoda je přesnější než neinvazivní, avšak pro vyšetřovaného znamená větší 

zátěž – měření probíhá v tkáních nebo cévách.  

1.1 Kardiovaskulární systém  

Krev, krevní cévy, srdce, míza a mízní cévy tvoří oběhovou soustavu. Krev proudí uzavřeným 

cévním řečištěm, ve kterém krev neustále koluje díky čerpací funkci srdce. [1]  

1.1.1  Fyziologie krve  

Krev je neprůhledná, vazká tělní tekutina. Tato tekutina se skládá z krevní plasmy (55 %) a 

krevních buněk neboli krvinek (45 %). Krev tvoří přibližně 1/13 hmotnosti těla. Množství cirkulující 

krve závisí na pohlaví, fyzickém stavu a na věku člověka. U zdravého člověka se množství cirkulující 

krve v oběhu pohybuje mezi 4,5 – 6 l (ženy mají o 10 % krve méně než muži).  

Krev v lidském organismu plní dvě základní funkce: 

 Transportní funkci 

  – zajištění rozvodu živin, vitamínů, hormonů a tepla po těle 

  – rozvod dýchacích plynů (kyslík z plic do tkání, oxid uhličitý z tkání do plic)  

 Specifické funkce  

  – udržení stálého vnitřního prostředí (pH, osmotický tlak, …)  

  – zajištění ochrany organismu před vniknutím cizích látek (imunitní systém) 

1.1.2  Oběhová soustava  

Krev proudí uzavřeným systémem, který tvoří soustava cév. Tato soustava cév se postupem 

mění – dochází ke změně stavby, vlastností a prostupností cév (cévy se větví a tak dochází k zúžení a 

zmenšení průsvitu).  

Největšími cévami v těle jsou tepny neboli arteriae. Úkolem tepen je transport okysličené krve 

ze srdce ke tkáním. Opačnou funkci plní žíly (venae), které odvádějí odkysličenou krev z těla do 

srdce. Nejmenšími cévami jsou vlásečnice (síť kapilár; propojují tepny s žílami), ve kterých dochází 

k látkové výměně mezi krví a tkání. 

Srdce – tento dutý orgán je „motorem (přesněji pumpou)“ celé oběhové soustavy. Zajišťuje 

nepřetržité proudění krve v cévách, díky elektrickým změnám v buňkách myokardu dochází k systole 

(stahu srdečního svalu) a diastole (ochabnutí srdečního svalu). Během systoly je vypuzeno přibližně 

70 ml krve; za minutu může srdce přečerpat víc jak 5 l krve (70 ml ∙ srdeční frekvence). [1][2] 

  



 

4 
 

Dělení oběhové soustavy:  

 Malý krevní oběh (plícní)  

 Velký krevní oběh (tělní)  

 

 
Obr. 1: Oběhová soustava v lidském těle [3] 

1.2 Pletysmografie  

Při každé systole (smrštění srdečního svalu) je krev vypuzena do cévního řečiště, kde postupně 

dochází k roztažení cévy díky tlakové vlně. Tlaková vlna postupuje od aorty do celého cévního řečiště 

a během postupu mění svůj charakter. 

Pletysmografie je metoda, která zaznamenává objemové změny celého těla nebo jen určité 

části těla (invazivně i neinvazivně). Nejčastěji se zaznamenávají objemové změny způsobené 

dýcháním a změny na dolních i horních končetinách. [4] Tato metoda umožňuje posoudit prokrvenost 

tkáně, poskytuje informace o cévní činnosti i reaktivitě cév a také účinnosti farmakologické léčby. 

1.2.1 Pulsová vlna 

Vlna, která je daleko rychlejší než rychlost proudění krve v cévách. 

 v největší tepně (aortě) dosahuje krev rychlost 1 m ∙ s
-1

 

 rychlost PV roste s věkem (př. v 5 letech je rychlost 5,2 m ∙ s
-1

, v 70 letech 8,2 m ∙ s
-1 

)  

Při pohybu pulsové vlny dochází k posunu krevního sloupce (objemovým změnám). Vlna 

postupuje směrem k periferiím, kde však nezaniká, ale odráží se zpět do centrálního cévního systému.  

Pohyb pulsové vlny ovlivňuje mnoho faktorů. Kromě srdečních onemocnění (např. 

hypertenze), onemocnění cév (arterioskleróza, DM), ovlivňují pohyb i fyziologické jevy – srdeční 

frekvence, výška, věk, BMI nebo hladina cholesterolu (cévy ztrácejí na elasticitě). 

Pulsová vlna má svůj charakteristický tvar i velikost. Tyto parametry se však mění postupem 

cévním řečištěm. [5] [8] 
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Obr. 2: Tvar pulsové vlny v závislosti na věku [7]  

1.2.2 Centrální a periferní pulsová vlna  

Centrální pulsová vlna 

 tato vlna je snímána z centrálních cév. Nejčastěji je získávaná z krkavice (arteria carotis), kdy po 

zavedení intraarteriálního katetru a tenzometru, je pořízen tlakový záznam. Objemový záznam je 

snímán neinvazivní metodou z kožního povrchu (nad cévou).  

Periferní pulsová vlna je snímána neinvazivní metodou z periferních části těla (ušní lalůček, prsty). 

Rozdíl mezi těmito křivkami je patrný i z tvaru jejich křivek (viz obr. 3) 

 

 
Obr. 3: Centrální a periferní pulsová vlna [5]  

Tvar centrální pulsové vlny ovlivňují semilunární chlopně. Hluboký zářez na křivce je 

způsoben uzavřením semilunárních chlopní, vzestupné raménko je odezva na odraz krve od těchto 

chlopní.  

Periferní pulsová vlna má přímější vzestupné raménko, zaoblenější zářez i sestupnou vlnu. 

Obě vlny mohou obsahovat navazující malé vlnky, které jsou výsledkem zpětných vibrací chlopní (u 

CPV) nebo výsledkem vibrací na konci krevního řečiště (u PPV). [5] 
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1.2.3 Pletysmograf 

Přístroj, který umožňuje snímání a zaznamenávání pulsových vln.  

Dle základního principu funkce, můžeme pletysmograf  rozdělit na:  

 Mechanický  

 Kapacitní  

 Impedanční  

 Fotoelektrický  

Uvedené pletysmografy pořizují záznamy neinvazivní metodou. 

1.2.3.1 Pneumatický pletysmograf 

Jedná se o nejstarší druh pletysmografu. Využíval se i v dobách, kdy nebyly k dispozici 

elektronické součástky / zesilovače.  

Hlavní část tvoří komůrka, do které se uzavře končetina nebo její část (např. prst). Tlakové 

změny v komůrce jsou převáděny na odpovídající elektrický signál. Příklad a princip pneumatického 

pletysmografu je uveden na obrázku č. 4. 

 
Obr. 4: Pneumatický pletysmograf [5]  

Nevýhodou tohoto pletysmografu může být omezení průtoku krve při fixaci končetiny ve 

snímači (manžeta) a omezení měření pouze na končetiny nebo její části. Naopak pneumatický 

pletysmograf  lze snadno kalibrovat. Pro kalibraci je možno využít injekční stříkačku, která je spojená 

se snímačem (dochází ke změně tlaku v komůrce snímače). [5][6] 

1.2.3.2 Kapacitní a impedanční pletysmograf 

Kapacitní pletysmograf s pružným dielektrikem  

 Princip měření: při změně objemu měřené končetiny dochází ke stlačování kondenzátoru a tím se 

mění kapacita snímače. Nevýhodou tohoto pletysmografu je jeho použitelnost – pouze pro měření 

objemových změn na končetinách. [5]   
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Obr. 5: Kapacitní pletysmografický snímač s pružným dielektrikem [5]  

Kapacitní pletysmograf – povrch těla jako jedna z elektrod  

 Tento typ pletysmografu je založen na měření kapacity mezi povrchem vyšetřovaného místa a 

plošnou elektrodou přiblíženou k povrchu těla na určitou vzdálenost. Objemové změny mohou 

být snímány tímto pletysmografem z celého těla, avšak při každém pohybu dojde ke změně 

kapacity mezi povrchem těla a plošnou elektrodou. [9]   

Impedanční pletysmograf zaznamenává změny elektrické vodivosti (impedance) v závislosti na změně 

objemu krve mezi elektrodami. [10]   

1.2.3.3 Fotoelektrický pletysmograf 

Pletysmograf tohoto typu snímá množství světla, které projde krevním řečištěm/vyšetřovanou 

tkání.  Zaznamenává objemové změny, ale může zaznamenávat i změny tepové frekvence.  

Fotoelektrický pletysmograf se skládá ze zdroje (infračervená LED dioda o vlnové délce 940 

nm) a detektoru (fototranzistor nebo fotodioda).  

Dle snímače dělíme fotoelektrický pletysmograf na průsvitový neboli transmisní a reflexní. 

Fotopletysmografie transmisní  

 Průchod světlých paprsků je detekován fototranzistorem. Na protilehlé straně je světelný zdroj, 

který má konstantní intenzitu. Průchod paprsků závisí na množství krve v tkáni. Při systole se 

objem krve zvyšuje, paprsky jsou více absorbovány, proto na fototranzistor dopadne méně 

paprsků než při diastole. 

Fotopletysmografie reflexní  

 Stejně jako u transmisní fotopletysmografie i zde množství odražených paprsků závisí na 

množství krve v tkáni nebo cévách. Tento typ pletysmografu snímá odražené světlo namísto 

průchodu světla. Metodu lze aplikovat na kteroukoliv končetinu nebo část těla, paprsky prostupují 

do hloubky 0,5 cm. Nevýhodou této metody je citlivost na pohyb. Pokud dojde ke špatnému 

kontaktu tkáně s pletysmografem, paprsky se odrazí od kůže a detekované výsledky nejsou 

správné (artefakty). [5][6] 

 
 

Obr. 6: Reflexní a transmisní fotopletysmograf [5] 

  délka snímače  

  průměr pružné elektrody snímače  

  průměr pevné elektrody snímače  

 



 

8 
 

1.3 Oxymetrie  

Kyslík je transportován dvěma způsoby:  

 Fyzikálně rozpuštěn v krevní plasmě  

 Chemicky vázán na hemoglobin v červených krvinkách 

Spotřeba kyslíku v tkáních je vysoká, proto je kyslík hlavně vázán na hemoglobin. Chemickou 

vazbou je přeneseno přibližně 70x více kyslíku než je tomu fyzikálně. Každá molekula hemoglobinu 

(Hb) může na sebe navázat 4 molekuly kyslíku. 

Množství kyslíku, který je přenášen fyzikálně, je přímo úměrný parciálnímu tlaku kyslíku 

v krvi. U arteriální krve se jedná o označení PaO2, u žilní krve označujeme parciální tlak kyslíku 

v krvi PvO2. Udává se v jednotkách mmHG nebo kPa. [6]   

Nasycení krve kyslíkem (přenos chemickou vazbou) se označuje SaO2 u arteriální krve, u 

smíšené žilní se jedná o označení SvO2. Výsledné hodnoty se udávají v procentech.  

1.3.1 Intravaskulární oxymetrie  

Jedná se o invazivní metodu měření nasycení krve kyslíkem ve smíšené žilní krvi 

označovanou jako SvO2.   

Přes pravou srdeční komoru se zavádí katetr do plícní tepny. Zavádí se katétr s optickými 

vlákny –  Swan-Ganzův katétr. Katetr osahuje 2 vlákna, kde jedno vlákno vyzařuje záření (zdrojem 

jsou dvě LED diody) a druhé vlákno přenáší hodnotu záření, které prošlo krví, katétrem zpět. Na konci 

tohoto vlákna je umístěná fotodioda, která slouží jako detektor. 

Přestože se jedná o velmi přesnou metodu, je využívána méně. V klinické praxi se častěji 

setkáme s neinvazivní metodou tzv. pulsní oxymetrií.  

1.3.2 Pulsní oxymetrie  

Pomocí dvou diod (červená a infračervená LED dioda) se prosvěcuje prokrvená tkáň. Jedná se 

o neinvazivní metodu měření nasycení periferní krve kyslíkem SpO2 , kdy se prosvěcuje dobře 

prokrvená tkáň  - prst nebo ušní lalůček. 

Červená a infračervená LED dioda slouží jako zdroj světelného záření.  Fotodioda slouží jako 

detektor, který zaznamenává intenzitu světelného záření, které prošlo tkání. Uspořádání takového 

snímače je uvedeno na obrázku č. 7. [5]  

 
 

Obr. 7: Prstový snímač pro pulsní oxymetrii [5]  

Snímače jsou vyráběny v různých provedeních – prstové snímače, snímače umístěné na ušní 

lalůček, u novorozenců se snímače fixují (páskou) na dlaň, zápěstí nebo chodidlo. 
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1.3.3 Transkutánní oxymetrie 

Tato metoda využívá polarografickou elektrodu Clarkova typu (viz Obr. 8) pro měření 

parciálního tlaku kyslíku PaO2. U této elektrochemické metody měříme proud při konstantním 

vnějším napětí. [5]   

 

Obr. 8: Clarkova elektroda pro měření PaO2 [5] 

1.4 Pletysmografie a oxymetrie (shrnutí)  

Pletysmografie slouží k hodnocení kvality prokrvení tkání a poskytuje informace o reaktivitě a 

cévní činnosti (výsledky jsou graficky zaznamenávány v podobě pulsových vln). 

Oxymetrie je metoda, která monitoruje kyslíkovou saturaci (nasycení krve kyslíkem). U 

oxymetrie se výsledné hodnoty udávají v mmHG nebo kPa (u měření parciálního tlaku) nebo 

v procentech (měření SpO2,  SvO2, SaO2). 

Obě metody využívají invazivní i neinvazivní způsob měření, avšak častěji je využívaná 

metoda neinvazivní. V klinické praxi jsou nejpoužívanější fotoelektrické pletysmografy nebo pulsní 

oxymetry – v obou případech snímače obsahují zdroj (LED diody) a detektor (fotodioda). 

  



 

10 
 

2 Rešerše základních parametrů ověřovaných při PBTK 

Každý zdravotnický prostředek (ZP) musí po celou dobu používání splňovat technické a 

bezpečnostní požadavky.  Pravidelnost a četnost kontrol stanovuje výrobce.  

V této kapitole jsou shrnuty parametry, které se při periodických bezpečnostně technických 

kontrolách (PBTK) ověřují. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek 

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

normou ČSN EN 60601-1ed. 2 a ČSN EN 62353 ed. 2. [18] 

2.1 Zákony v ČR stanovující požadavky na zdravotnické 

prostředky 

Každý zdravotnický prostředek, před uvedením do provozu, musí být řádně označen (CE). 

Musí obsahovat informace o výrobci, popis zdravotnického prostředku, provozní pokyny a také návod 

k použití. Další požadavky na označení, klasifikaci, návrh a konstrukci ZP, informace, které musí 

poskytnout výrobce, stanovuje nařízení vlády z roku 2015 – Nařízení č. 54/2015 Sb. technické 

požadavky na ZP. [17] 

Specifikace pro provádění PBTK stanovuje zákon č. 268/2014 Sb. Konkrétně se jedná o § 64 

– § 65 a § 67 – § 68, kde jsou blíže specifikovány požadavky týkající se kontrol (druh, způsob, rozsah 

a intervaly), kdo může kontroly provádět, co vše obsahují doklady po provedení kontroly / zkoušky. 

Tento zákon dále specifikuje požadavky na označení a správné vedení dokumentace (revize, záznamy 

o opravách ZP, záznam o poslední PBTK, …). Veškeré úkony, které souvisí s prováděním prohlídek, 

zkoušek nebo údržby, jdou dány výrobcem. Tyto informace jsou uvedeny v návodu k použití nebo 

v jiných příručkách. [12] [16] 

2.2 Normy týkající se bezpečnosti zdravotnického prostředku  

V této kapitole jsou blíže popsány dvě normy, které obsahují specifikace pro technickou 

bezpečnost i postup při provádění PBTK.  

Základní normou z technických norem je norma ČSN EN 60601-1.  Tato norma definuje 

základní požadavky na bezpečnost a nezbytnou funkčnost. Druhou normou je norma ČSN EN 62353, 

která stanovuje požadavky na opakované zkoušky a zkoušky po opravách ZP.  

2.1.1 ČSN EN 60601-1  

Jedná se o všeobecnou normu, která obsahuje požadavky na bezpečnost, které jsou obecně 

platné pro zdravotnické elektronické přístroje. Pro některé typy přístrojů byly požadavky pozměněny 

nebo doplněny. Kromě jiného obsahuje některé požadavky týkající se spolehlivosti nebo požadavky na 

tzv. příložné části. Příložná část je součást většiny přístrojů. Slouží k diagnostice nebo léčebným 

výkonům. Tato norma příložné části rozděluje a blíže specifikuje. [12] 

Příkladem normy, která upřesňuje požadavky na bezpečnost je norma ČSN EN ISO 9919. 

Stanovuje zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro 

zdravotnické použití. [13] 
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2.2.1 Rozdíl mezi ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 

Norma ČSN EN 60601-1 stanovuje typové zkoušky, které se provádějí za určitých podmínek 

prostředí tzn. nezaručuje přesnost v normálním provozu. Testovaný přístroj může být poškozen, a 

proto představuje nebezpečí. Proto vznikla norma ČSN EN 62353, která definuje požadavky na 

zajištění bezpečnosti pro ZP a to před uvedením do provozu, při opakovaných zkouškách a po 

opravách (respektuje kritéria návrhu IEC 60601-1). Tato norma stanovuje postup během zkoušky, jaké 

zkušební metody lze použít, a uvedeny jsou i jednotlivé časové intervaly mezi zkouškami. [12][14] 

2.2.2 ČSN EN 62353 

Tato norma platí pro zkoušení zdravotnických elektrických přístrojů nebo částí těchto 

přístrojů, které ale vyhovují mezinárodní normě ČSN EN 60601-1. Definovány jsou zkoušky před 

uvedením do provozu, pří kontrolách a servisech, po opravách a při pravidelných kontrolách, kdy je 

posuzována bezpečnost zdravotnických el. přístrojů. Každý přístroj, který má vlastní připojení 

k napájecí síti, musí být zkoušen samostatně, následně i celkově. Zkoušky probíhají za normálních 

(pracovních) podmínek, vykonávány jsou kvalifikovaným personálem.  

Zkouška je volena tak, aby nedošlo k poškození přístroje nebo nebyl ohrožen život osob, které 

se na zkoušce podílejí.  Průběh takové zkoušky je zobrazen na obrázku č. 9 (viz Obr. 9). [14] 

 

 
Obr. 9: Doporučený postup při provádění zkoušek dle ČSN EN 62353 [14] 
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2.2.2.1 Postup prováděné zkoušky 

Před zahájením zkoušky je nutno prostudovat dokumentaci přístroje (návod k použití), kde 

výrobce definuje které parametry a jakým způsobem mají byt měřeny, doporučení výrobce, podmínky 

a možné výstrahy.  

Po výběru zkoušky následuje vizuální kontrola. Kryty a víka se otevírají pouze v případě, že je 

to požadováno v průvodní dokumentaci nebo existuje náznak nedostatečné bezpečnosti. Označení a 

štítky na krytu musí být čitelné a viditelné. Kryty tak i další příslušenství (vodiče, hadice) nesmí jevit 

známky kontaminace a poškození, mechanické části nesmí být porušené. [14] 

Následuje kontrola elektrické bezpečnosti. Tato kontrola zahrnuje měření odporu ochranného 

uzemnění, izolačního odporu a měření unikajícího proudu. Měření odporu ochranného uzemnění se 

provádí pomoci měřicího přístroje, který je schopen dodávat proud alespoň 200 mA do zátěže 500 Ω. 

Všechny přístupné vodivé části musí být řádně a bezpečně spojeny s vodičem ochranného uzemnění.  

Dalším parametrem je izolační odpor. Měření izolačního stavu se provádí pouze v případě, pokud je 

přístroj schopen tomuto měření odolat (měření stejnosměrným napětím 500 V). Alternativní, přímou 

nebo diferenciální metodou měříme unikající proud (výběr zkoušky závisí na druhu ZP). Přípustné 

hodnoty jsou uvedeny v této normě (ČSN EN 62353). 

Po provedení funkční zkoušky přístroje a přídavných částí (př. sondy), následuje označení 

přístroje a vyhodnocení výsledků. Norma ČSN EN 62353 definuje, které parametry musí být uvedeny 

v revizní zprávě / protokolu o technické kontrole. Ze zprávy musí být patrné, zdali je přístroj schopný 

funkce a splňuje bezpečnostní požadavky. [14] [15] 

Při návrhu vlastní PBTK byl dodržován doporučený postup při provádění zkoušek dle ČSN 

EN 62353. Po nastudování dokumentace přístroje, výběru zkoušky, následuje vizuální kontrola. V této 

kontrole je kontrolován celkový technický stav přístroje (kryty a víka), mechanické části. Dále je 

změřen odpor ochranného uzemnění, izolační odpor a unikající proud. V dalším kroku je provedena 

funkční zkouška přístroje (signalizace, přesnost přístroje,…), hlášení výsledku a vše je řádně zapsáno 

v dokumentu o provedení zkoušky. 

2.3 Osoby oprávněné k výkonu BTK 

Kdo a za jakých podmínek může vykonávat BTK stanovují dva zákony – zákon č. 268/2014 

Sb. a zákon č. 124/2000 Sb.  

Dle zákona č. 268/2014 Sb. servis zdravotnického prostředku může vykonávat pouze 

právnická nebo podnikající fyzická osoba registrovaná Ústavem jako osoba provádějící servis. [16] 

Bližší specifikace jsou zahnuty v zákoně č. 124/2000 Sb. konkrétně v § 6a až § 6c: 

 předpoklady odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob jsou potřebné 

technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků 

 dosažení věku 18 let, zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů  

 předepsaná kvalifikace a doba praxe v oboru 

 osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního 

odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydání. [19]  
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3 Návrh vlastní PBTK fotopletysmografických přístrojů 

za použití vybraného testeru  

Jenou z nutných podmínek pro snížení rizika při používání fotopletysmografických přístrojů je 

jejich pravidelná kontrola. V této kapitole je popsán možný průběh takové zkoušky.  

Postup při provádění zkoušky je zobrazen na obrázku č. 10.  Postup byl sestaven tak, aby 

měření mohlo probíhat jak v laboratorních tak i klinických podmínkách a byly dodrženy normy ČSN 

EN 62353 a ČSN EN 60601-1.  

 

 

Obr. 10: Postup při provádění zkoušky 
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Pro kontrolu elektrické bezpečnosti byl použit přístroj UNITEST Telaris. Funkční zkouška 

přístroje byla ověřena přístrojem SPOT Light a Indexem 2MF. 

Po prostudování dokumentace přístroje následuje vizuální kontrola a zapnutí přístroje. 

Nejdříve jsou zkontrolovány kryty, víka a mechanické části. Po provedení vizuální zkoušky je přístroj 

vypnut a odpojen ze sítě.  

K testovanému přístroji připojíme UNITEST Telaris. Hodnoty izolačního odporu, unikajícího 

proudu a odporu ochranného uzemnění nesmí přesahovat povolené hodnoty. Měření unikajících 

proudů probíhá alternativní metodou neboli nepřímou (ZP je připojen k pomocnému zdroji napětí). 

Po ověření elektrické bezpečnosti je UNITEST odpojen a nahrazen funkčními testery. Tyto 

testery mají ověřit funkčnost a přesnost přístroje. Parametry, které mají být ověřeny, stanoví výrobce. 

Příklad ověřovaných parametrů: přesnost SpO2, tepové frekvence, teploty, pletysmografické křivky, 

funkčnost signalizace a rychlost načítání /obnovy dat.  

Veškeré naměřené hodnoty, informace o přístroji tak i průběhu zkoušky, jsou zaznamenávány 

do protokolu BTK. 

3.1 Tester elektrické bezpečnosti  

V této kapitole je popsán tester UNITEST Telaris 0751. Tento tester je používán pro ověření 

elektrické bezpečnosti zařízení. Ověřovanými parametry jsou izolační odpor, odpor ochranného 

uzemnění a unikající proud. Měřící obvody a postupy při měření těchto parametrů jsou popsány 

v kapitole 3.1.2.  

3.1.1 UNITEST Telaris 0751 (výrobce Beha) 

Tento digitální tester je určen pro revize lékařských přístrojů, nářadí a spotřebičů. Obsahuje 

signalizaci při překročení mezních hodnot, vestavěné rozhraní pro přenos dat do PC a možnost uložení 

až 600 naměřených hodnot.  

Měření elektrické bezpečnosti:  

 tester umožňuje měření izolačního odporu do 199,9 MΩ za použití stejnosměrného proudu 500V 

 měření odporu ochranného vodiče do 1,99 Ω s testovacím proudem >200 mA 

 měření unikajícího proudu do 19 mA 

Na obrázku č. 11 je zobrazená přední část testeru, v tabulce jsou popsány jednotlivé části tohoto 

přístroje. 
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Obr. 11: Přední strana testeru Telaris 0751 [20] 

Číslo Popis Číslo Popis 

1 Síťový napájecí přívod 10 Tlačítko pro uložení měření 

2 Měřící kabel s měřícím hrotem 11 Tlačítko pro odeslání a přenos dat 

3 Zkušební zásuvka 12 Rozhraní RS-232 

4 L/N zástrčka 13 Tlačítko pro zobrazení nebo vymazání dat 

5 PE zástrčka 14 Tlačítko pro tisk 

6 LCD displej 15 Otočný přepínač s výběrem funkce měření 

7 Tlačítko pro nastavení limitů 16 Tlačítko pro kompenzaci odporu zkušebního 

vedení 

8 Tlačítko pro nový test 17 Tlačítko pro výběr naměřených hodnot 

9 Tlačítko start pro spuštění měření 18 Konektor pro připojení externího adaptéru 

Tab. 1: Popis jednotlivých funkcí přístroje [20] 

Tester byl navržen tak, aby splňoval požadavky na elektrická měřící a řídící laboratorní zařízení (ČSN 

EN 61010-1). 
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3.1.2 Kontrola elektrické bezpečnosti  

Každé elektrické zařízení (tak i ZP) musí být označeno odpovídající třídou ochrany. Zařízení, 

které obsahuje základní izolaci a doplňující bezpečnostní opatření pro připojení přístroje 

k ochrannému uzemňovacímu vodiči v pevném rozvodu v instalaci, řadíme do třídy ochrany I. 

Zařízení, které spadá do třídy ochrany II. neobsahuje ochranné uzemnění, ale kromě základní izolace, 

je opatřeno dvojitou nebo zesílenou izolaci. [12] 

Kontrola elektrické bezpečnosti zahrnuje měření odporu ochranného uzemnění (u zařízení 

třídy ochrany I.), izolačního odporu a měření unikajícího proudu. Postup měření je uveden v kapitole 

3.1.2.1 – 3.1.2.3. 

3.1.2.1 Odpor ochranného uzemnění  

Zapojení pro měření odporu ochranného uzemnění, je zobrazeno na obrázku č. 12. 

Napájecí zdroj přístroje UNITEST Telaris je připojen do sítě, síťový kabel testovaného 

přístroje je připojen do testovací zásuvky na testeru. Otočným přepínačem zvolíme režim RPE. Měřící 

kabel s kovovým hrotem, který pevně připojen k testovacímu přístroji, umístíme na jakoukoliv 

vodivou část zkoušeného přístroje. Hodnoty ochranného uzemnění nesmí překročit 0,2 Ω. 

3.1.2.2 Měření izolačního odporu  

Zapojení, pro měření izolačního odporu (pro zařízení třídy ochrany I. a II), je zobrazeno na 

obrázku č. 13. Níže uvedený postup měření platí pro zařízení třídy ochrany II.  

Do PE zástrčky je připojen modrý měřící kabel s kovovým hrotem. Z kovového hrotu je 

nejprve odstraněn ochranný kryt. Otočným přepínačem zvolíme režim RISO. Hodnota izolačního 

odporu by měla být větší než 0,5 MΩ. Po zapojení a nastavení přístroje umístíme měřící kabel na 

jakoukoliv vodivou část přístroje.   

3.1.2.3 Měření unikajícího proudu 

Zapojení, pro měření unikajícího proudu, je shodné se zapojením pro měření izolačního 

odporu, stejně tak i postup měření. Volen je jiný režim měření  IEPA. Unikající proud nesmí překročit 

hodnotu 0,5 mA.  
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3.1.2.4 Měřící obvody  

 

Obr. 12: Měřící obvod pro měření ochranného uzemnění [20] 

 

Obr. 13: Měřící obvod pro měření izolačního odporu a unikajícího proudu (pro zařízení třídy ochrany I. a 

II.( [20] 
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3.2 Funkční testery 

Tyto testery mají ověřit funkčnost a přesnost testovaného zařízení. Pro tuto zkoušku byly 

vybrány testery SPOT Light a Index 2MF, které jsou v této kapitole blíže popsány.  

3.2.1 SPOT Light (výrobce Fluke Biomedical) 

Malý, přenosný a ergonomický analyzátor pulsní oxymetrie. Tester je umístěn 

v nárazuvzdorném pouzdře, aby odolal každodennímu používání. Obsahuje 3 vlastní přednastavení 

testů, velký LCD displej a 3 jednoduchá tlačítka, které umožňují rychle a bez námahy měnit 

parametry.  

Zkušební parametry:  

 Saturace kyslíku SpO2 v rozsahu 80 % – 100 % 

 Tepová frekvence v rozsahu 30 – 245 tepů / min 

 Pulsní amplituda 0,2 %, 2 %, 10 % 

 Vlastností snímaného prstu (barva a velikost) 

 Simulace artefaktů (dýchání, pohyb)  

 Simulace R-vln 

 
   Obr. 14: Přední strana testeru SPOT Light [21] 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Seznam měřených parametrů pulsním oxymetrem SPOT Light 

Měřené parametry – SPOT Light 

 Parametr  Hodnota 

SpO2 80 %       90 %       97 %       99 % 

Puls 80       120       180 

Artefakt dýchání 2,5 %, 50 Hz světlo 

Nastavení hodnot manuální, tovární nastavení 1 – 3  

Číslo Popis 

1 Umělý prst 

2 Tlačítko pro posun nahoru a dolu 

3 Tlačítko pro výběr / změnu funkce 

4 LCD displej 

5 Vstup USB 

 

       Tab. 2: Popis jednotlivých funkcí přístroje [21] 
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3.2.2 Index 2MF (výrobce Fluke Biomedical) 

Přenosný přístroj umožňující přesné ověření pulzního oximetru nebo pletysmografu. Přístroj 

poskytuje simulace, které umožňují důkladné testování přístrojů včetně optických snímačů.  

Většina výrobců používá odlišné technologie a algoritmy pro výrobu oximetrů/pletysmografů, 

Index 2MF obsahuje řadu různých R-vln, které jsou naprogramované v simulátoru (lepší komunikace 

mezi přístroji). 

Vlastnosti:  

 Možnost uložení až šesti R-křivek 

 Simulace pohybových a dechových artefaktů 

 Dynamický test (reakce diod, fotodetektoru) 

 Měření úbytku napětí na diodách a fotodetektoru  

 SpO2 v rozsahu 35 % - 100 %  

 Možnost tisku a přenosu dat do pc 

 

Obr. 15: Přední strana testeru Index 2MF [22]      

Hlavní menu 1se skládá z primárních testovacích funkcí SIM, LMTS, PRBE, CUST.  

Význam testovacích funkcí:  

 SIM – MAN spuštění manuální simulace 

           PRESET  spustit tovární simulace  

           AMB nastavení úrovně osvětlení  

           CUST  vytvoření vlastních značek 

           esc  návrat do Menu 1 

 LMTS – 02  nastavení alarmu a mezních hodnot 

           BPM nastavení mezních hodnot a alarmu 

           AMP  amplitudové mezní hodnoty  

           ASYS nastavení systoly  

  

 

Číslo Popis 

1 Zapnuto / Vypnuto 

2 USB vstup 

3 LCD displej 

4 Umělý prst 

 

      Tab. 4: Popis jednotlivých funkcí přístroje [22] 
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 PRBE – LED  zobrazení červené a infračervené diody 

           PHTO  zobrazení fotografických výsledků  

 CUST – nastavení vlastních parametrů 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 16: Menu 1[22] 

 

 

Menu 2 se skládá z testovacích funkcí AUTO, UTIL, OPTS, MAKE.  

Význam testovacích funkcí: 

 AUTO  spuštění jednoho z 12 přednastavených programů  

 UTIL   změna zobrazení a konfigurace RS232  

 OPTS  pokročilá nastavení 

 more   návrat do Menu 1  

 

 

 

 

Obr. 17: Menu 2 [22] 

Měřené parametry – Index 2MF 

 Parametr  Hodnota 

SpO2 80 %       91 %       95 %       99 % 

Puls 80       100       150 

Nastavení hodnot manuální, Geriat, Neonate, Hypoxic 

Pulsní amplituda  0,9 %       3,0 %       5,0 % 

Simulace asystoly  

Artefakty normální, Sun 

Tab. 5: Seznam měřených parametrů testerem Index 2MF 
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4 Vytvoření odpovídajícího protokolu PBTK  

Protokol byl vypracován dle normy ČSN EN 62353. Tato norma přesně definuje, které 

informace a údaje mají být uvedeny v dokladu o zkoušce. Doklad musí obsahovat informace o 

přístroji, tzn. označení a typ přístroje, výrobce, dále obsahuje-li příložné části a do jaké třídy ochrany 

spadá. [14] 

Po provedení vizuální kontroly následuje kontrola elektrické bezpečnosti. Do protokolu je 

zaznamenán použitý měřicí přístroj a naměřené hodnoty, které musí být v souladu s normou ČSN EN 

60601-1 a ČSN EN 62353.  

 Odpor ochranného uzemnění nesmí překročit 0,2 Ω 

 Hodnota izolačního odporu by měla být větší než 0,5 MΩ  

 Unikající proud nesmí překročit hodnotu 0,5 mA  

Následuje posouzení funkčnosti přístroje, kontrola signalizace a další měření stanovené výrobcem.   

V dokumentu musí být uvedena zpráva o kontrole (kdo a kdy zkoušku provedl), dále celkové 

posouzení zdali testovaný přístroj vyhovuje požadavkům, je schopen bezpečného provozu, uvedeny 

mohou být další opatření a nedostatky. [12] [14] 

Protokol uvedený v této kapitole (viz. 4.1) slouží jako příklad dokladu o zkoušce. Další 

protokoly jsou uvedeny v příloze (jsou rozšířeny o parametry testované u pletysmografů a oximetrů). 

Na obrázku č. 18 je uveden příklad dokladu o zkoušce (testovací a měřící část). Testovaným 

přístrojem byl pulsní oxymetr Nellcor. 

 

Obr. 18: Příklad dokladu o zkoušce z klinické praxe 
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4.1 Příklad dokladu o zkoušce 

 

 

1. Identifikace přístroje  
Přístroj: Identifikační číslo: 

Typ: Výrobní číslo/šarže: 

Umístění: Výrobce: 

Třída ochrany:     I             II            baterie  Příložná část:    0     B     BF     CF 

Připojení k síti:    1) PIE           NPS            DPS 

Příslušenství: 

 

 

2. Zkouška 
 Vyhovuje 

Měřící zařízení: Ano Ne 

Měření:                                              Naměřená hodnota □ □ 

 Odpor ochranného uzemnění                                Ω □ □ 

 Izolační odpor                                                    MΩ □ □ 

 Unikající proud přístroje                                     mA □ □ 

 Proud unikající pacientem                                  mA □ □ 

3. Funkční zkouška 
Vizuální kontrola: 

      Kryty, víka, mechanické části □ □ 

Ovládací prvky  □ □ 

Signalizace                                                     □ □ 

Zkoušky stanovené výrobcem  □ □ 

Měřící přípravky: 

 

 

4. Celkové posouzení 
Zkontrolovaný přístroj   VYHOVUJE  /  NEVYHOVUJE  požadavkům 

Zkontrolovaný přístroj   JE  /  NENÍ  schopen bezpečného provozu 

Další opatření,závady a nedostatky: 

 

 

5. Zpráva o kontrole 

Kontrolu provedl: Dne: 

Podpis: 

 

 

Příští kontrola: 

1) DPS – odpojitelný síťový přívod       NPS – neodpojitelný síťový přívod       PIE – trvale instalovaný přístroj 
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4.2 Návrh protokolu pro fotopletysmografické přístroje  

Níže jsou vypsány nejdůležitější zkoušky, testy a parametry, které se ověřují při BTK 

fotopletysmografických přístrojů. Tabulka byla zpracována dle normy ČSN EN 62353 a dle dalších 

dokladů o provedení zkoušky, zapůjčených z Fakultní nemocnice v Ostravě.  

Tato část protokolu obsahuje popis výkonů a měření prováděných během vizuální kontroly, 

měření elektrické bezpečnosti a funkční zkoušky. Celý protokol je uveden v příloze (viz. Příloha III.). 

Vizuální kontrola 

Část přístroje Zjištěné závady Vyhovuje Nevyhovuje 

Označení přístroje  □ □ 

Kryt a víka  □ □ 

Displej  □ □ 

Sítový kabel  □ □ 

Mechanické části  □ □ 

Měření elektrické bezpečnosti 

Měřený parametr Naměřená hodnota Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného vodiče < 0,2 Ω Ω □ □ 
Izolační odpor > 0,5 MΩ MΩ □ □ 

Unikající proud  < 0,5 mA mA □ □ 
Unikající proud příložnými 

částmi 

< 0,05 mA mA □ □ 

Funkční zkouška  

Test Nastavená hodnota / Naměřená hodnota Vyhovuje  Nevyhovuje 

SPOT Light: SpO2 80% /       90% /       97% /        99% /  □ □ 

Tepová frekvence 30 /           80 /          120 /          180 /  □ □ 

Artefakty  

 

 

       % /            / 

      % /            /   

      % /            /  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Tovární nastavení  □ □ 

Index 2MF: SpO2 80% /       91% /       95% /       99% / □ □ 

Tepová frekvence 80 /         100 /         150 /  □ □ 

Tovární nastavení/režim Geriat  

Neonate 

Hypoxic 

  92% /         95/  

  90% /       180/ 

  70% /         95/  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Pulsní amplituda     0.9%                3,0%               5,0% □ □ 

Simulace asystoly  □ □ 

Artefakty 

 
       % /            / 

      % /            /   

□ 

□ 

□ 

□ 

 Zjištěné závady   

Funkčnost ovládacích 

prvků 

 □ □ 

Aktualizace dat  < 10 s  □ □ 

Test signalizace   □ □ 

Sonda  □ □ 

  □ □ 
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5 Ověření navržené PBTK na sadě fotopletysmografů 

používaných v klinické praxi  

Měření probíhalo v laboratoři v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky. K dispozici 

byly 3 přístroje. Jeden přístroj je využíván studenty v laboratoři, další 2 přístroje byly zapůjčeny 

z Fakultní nemocnice v Ostravě.  

Protokoly o provedení PBTK jsou uvedeny v Příloze III. 

5.1 Kontrola pacientského monitoru Ekona PM 6000 

Při měření byl dodržen postup znázorněný na obrázku č. 10. 

Před samotným měřením proběhla vizuální kontrola krytu a mechanických částí. Pro měření elektrické 

bezpečnosti bylo použito zařízení UNITEST Telaris. Síťový kabel pacientského monitoru byl poté 

připojen do zkušební zásuvky testeru. Za použití měřícího kabelu s kovovým hrotem byl změřen odpor 

ochranného uzemnění. Pro měření izolačního odporu a unikajícího proudu byl k testeru připojen 

měřící kabel a umístěn do PE zástrčky. Po zapojení a nastavení přístroje byl měřící kabel umístěn na 

vodivou část přístroje.   

Po kontrole elektrické bezpečnosti bylo zařízení Ekona připojeno k sítí a funkčním testerům. 

Funkční zkouška obsahovala kontrolu přesnosti, hodnoty SpO2, tepové frekvence, aktualizace dat a 

testu signalizace. Použity byly jak přednastavené testy přístroje, tak i vlastně nastavené testy (simulace 

artefaktů, změna barvy a velikosti snímaného prstu). První funkční test probíhal s testerem SPOT 

Light, u testeru Index 2MF byl postup měření stejný.  

Následovalo vyhodnocení kontroly pomoci protokolu, ve kterém byly zaznamenány informace 

o přístroji, výsledky z kontroly elektrické bezpečnosti, funkční zkoušky a na závěr vyhodnocen stav 

přístroje Ekona. 

Tento přístroj byl shledán jako bezpečný a metrologicky vyhověl, co do přesnosti. Hodnoty 

naměřené při kontrole elektrické bezpečnosti nepřesahovaly mezní hodnoty a výsledky funkční 

zkoušky odpovídaly simulovaným hodnotám.  

         

Obr. 19: Měřící řetězec pro funkční zkoušku Ekony za použití Indexu 2MF a SPOT Lightu 
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5.2 Kontrola pulsního oxymetru Nellcor N – 180 

Postup i průběh zkoušky byl stejný jako u Ekony. Byla prověřena elektrická bezpečnost i 

přesnost pulsního oxymetru.  

Při měření odporu ochranného uzemnění hodnota přesahovala mezní hodnotu. Pokud odpor 

ochranného uzemnění přesahuje mezní hodnotu, zvyšuje se tím riziko úrazu elektrickým proudem při 

průrazu fáze na kostru zařízení. Doporučuje se kontrola ochranného vodiče včetně jeho napojení, 

popřípadě výměna ochranného vodiče nebo přívodního kabelu.  

Doporučuje se výměna sondy, při manipulaci často docházelo k výpadkům měření. 

  

Obr. 20: Měřící řetězec pro funkční zkoušku Nellcoru N – 180 za použití Indexu 2MF a SPOT Lightu 

5.3 Kontrola monitoru Datex – Ohmeda Light 

Kontrola monitoru probíhala stejně jako u předchozích přístrojů. Po ověření elektrické 

bezpečnosti a vizuální zkoušce, následovala funkční zkouška a zpracování protokolu.  

Co do přesnosti – přístroj vyhověl. Hodnoty izolačního odporu a unikajícího proudu 

odpovídaly povoleným hodnotám, ale při měření odporu ochranného vodiče, byla naměřena vyšší 

hodnota – doporučuje se kontrola ochranného vodiče včetně jeho napojení nebo výměna přívodního 

kabelu.  

 

Obr. 21: Měřící řetězec pro funkční zkoušku Datexu za použití Indexu 2MF a SPOT Lightu 
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5.4 Další testované přístroje  

Dalším testovaným přístrojem byly malý prstový oxymetr a modul pro měření prokrvení tkáně 

– Modul bmeng PPG.  

Tyto přístroje sloužili pouze pro orientační měření, protože se jednalo o přístroje pro názornou 

ukážku těchto měřících metod. Použit byl malý tester SPOT Light.  

U testování oxymetru hodnoty odpovídaly simulovaným hodnotám SpO2. Při nastavení 

artefaktů, ale přístroj nebyl schopný výslednou hodnotu vyhodnotit.  

Modul bmeng PPG byl příliš citlivý na vnější vlivy jako pohyb testeru nebo sluneční záření. 

Snímač modulu nebyl uložen tak, aby mohl být proveden přesný test. Na obrázku č. 24 jsou zobrazeny 

výsledné pulsní vlny včetně patrného pohybového artefaku. 

  

Obr. 22: Testování prstového oxymetru – tester SPOT Light 

  

Obr. 23: Modul bmeng PPG  

 

Obr. 24: Pletysmografická křivka změřená modulem při aplikaci testeru 
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6 Návrh laboratorní úlohy  

Laboratorní úloha je navržena tak, aby se studenti seznámili se správným postupem 

při prováděni BTK. Seznámili se s měřicími přístroji a naučili se vyhodnocovat BTK protokol. 

Laboratorní úloha byla navržena v českém jazyce a poté přeložena do jazyka anglického. Obě tyto 

verze naleznete v příloze.  

Testovaným přístrojem je pacientský monitor Ekona. Pro měření elektrické bezpečnosti byl 

použit digitální tester UNITEST Tolaris 0751, jako funkční testery byly použity SPOT Light a Index 

2MF.  

Příklad části laboratorní úlohy v českém jazyce: 

6.1 Cíl úlohy  

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte:  

 Pracovat s dokumentací přístroje. 

 Ověřit elektrickou bezpečnost a funkčnost přístroje. 

 Pracovat s vybranými testery (Index 2MF, SPOT Light a UNITEST Telaris). 

 Naučit se vyhodnocovat BTK protokol. 

6.2 Zadání 

 Prostudujte přiloženou dokumentaci. 

 Pomoci přístroje UNITEST Telaris změřte elektrickou bezpečnost a naměřené hodnoty 

zaznamenejte do protokolu BTK. 

 Proveďte kontrolu pomocí testeru Index 2MF nebo SPOT Light a nastavte potřebné 

parametry. 

 Výsledky zaznamenejte do protokolu, uveďte závady nebo nedostatky přístroje.  

 Zhodnoťte výsledky z BTK kontroly. 
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7 Závěr  

V teoretické části jsou shrnuty základní principy oxymetrie a pletysmografie. Uvedla jsem pár 

příkladů nejčastěji používaných provedení oximetrů a pletysmografů. V rešerši jsem uvedla normy a 

zákony, které řeší problematiku BTK zkoušek, ale také náplň a návrh těchto zkoušek. Při návrhu 

vlastní PBTK zkoušky jsem čerpala právě z těchto norem. Jednalo se o normu ČSN EN 60601-1 a 

normu ČSN EN 62353. Pro návrh BTK protokolu jsem měla k dispozici, kromě těchto 2 norem, tři 

vyhodnocené protokoly z Fakultní nemocnice v Ostravě.  

Kontrola přístrojů probíhala v laboratoři Fakulty elektrotechniky a informatiky. Prvním 

kontrolovaným přístrojem byl pacientský monitor Ekona. Po prostudování manuálu jsem provedla 

vnější kontrolu, ve které jsem prověřila stav krytu, mechanických částí a neporušenost přívodních 

kabelů. Následovala nejdůležitější část a to kontrola elektrické bezpečnosti. V této kontrole je 

prověřován stav ochranného vodiče, izolační odpor a unikající proud. Použila jsem digitální tester 

UNITEST Telaris. Naměřené hodnoty byly v normě, proto jsem přistoupila k funkční zkoušce, kde 

jsem prověřila funkčnost a přesnost přístroje. Pro funkční zkoušku jsem měla k dispozici dva testery 

SPOT Light a Index 2MF. Následovalo zapsání a zhodnocení výsledků, které jsem zapsala do 

vytvořeného protokolu. Přístroj jsem shledala jako bezpečný a schopný funkce. Druhým testovaným 

přístrojem byl pulsní oxymetr Nellcor zapůjčený z Fakultní nemocnice. Průběh zkoušky probíhal 

stejně jak u Ekony . Použila jsem stejný tester pro měření elektrické bezpečnosti, tak i pro funkční 

zkoušku. Přístroj byl shledán jako funkční, ale doporučuje se výměna sondy a hlavně výměna / 

kontrola přívodního kabelu. Během kontroly ochranného vodiče, jsem naměřila vysokou hodnotu a 

proto, aby nedošlo k úrazu, je potřeba provést výměnu kabelu nebo kontrolu jeho napojení. Dalším 

testovaným přístrojem byl pacientský monitor Datex zapůjčený z FNO. Průběh zkoušky probíhal 

stejně jako v předchozích případech. Naměřené hodnoty jsem zaznamenala do protokolu a vyhodnotila 

přístroj jako bezpečný a funkční. Doporučuju avšak výměnu přívodního kabelu (byla naměřená vyšší 

hodnota ochranného vodiče).  Posledními testovanými přístroji byly prstový oxymetr a Modul PPG. 

Prověřeny byly pouze základní parametry (SpO2, a pulsová vlna). Oba testované přístroje jsou velice 

citlivé na působení artefaktů. Každý nežádoucí vliv (světlo, pohyb testeru) způsobil zkreslení výsledku 

nebo pozastavení měření. Tyto přístroje nejsou vhodné pro ambulantní měření. 

Následně jsem navrhla laboratorní úlohu, ve které mají studenti otestovat bezpečnost a 

funkčnost pacientského monitoru Ekona. Postup kontroly je podrobně popsán a shoduje se 

s postupem, kterým jsem se řídila během provádění BTK já. Použity byly stejné testovací přístroje 

(UNITEST Telaris, SPOT Light a Index 2MF) i vytvořený  BTK protokol, který se studenti naučí 

vyhodnocovat.  

Laboratorní úloha byla navržena v českém i anglickém jazyce.  

Cílem této bakalářské práce byl návrh vlastní periodické bezpečnostně technické kontroly, 

zhotovení dokumentu o provedení kontroly (BTK protokol) a návrh laboratorní úlohy v českém a 

anglickém jazyce.  
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Příloha I. Laboratorní úloha v českém jazyce  

1 Tester fotopletysmografických přístrojů  

1.1 Cíl úlohy  

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte:  

 Pracovat s dokumentací přístroje. 

 Ověřit elektrickou bezpečnost a funkčnost přístroje. 

 Pracovat s vybranými testery (Index 2MF, SPOT Light a UNITEST Telaris). 

 Naučit se vyhodnocovat BTK protokol. 

1.2 Zadání 

 Prostudujte přiloženou dokumentaci. 

 Pomoci přístroje UNITEST Telaris změřte elektrickou bezpečnost a naměřené hodnoty 

zaznamenejte do protokolu BTK. 

 Proveďte kontrolu pomocí testeru Index 2MF nebo SPOT Light a nastavte potřebné 

parametry. 

 Výsledky zaznamenejte do protokolu, uveďte závady nebo nedostatky přístroje.  

 Zhodnoťte výsledky z BTK kontroly. 

1.3 Předpokládané znalosti  

 PENHAKER, Marek a Martin IMRAMOVSKÝ. Zdravotnické elektrické přístroje. 1. Ostrava, 

2013, s. 252-277. 

 AUGUSTYNEK, Martin, Ondřej ADAMEC a Marek PENHAKER. Přístrojová zdravotnická 

technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 

978-80-248-2364-5. 

 Manuál k vybranému testeru (Index 2MF, SPOT Light). 

 Požadavky pro provedení PBTK fotopletysmografických přístrojů. 

1.4 Použité vybavení 

 Pacientský monitor Ekona  

 Tester Index 2MF a SPOT Light 

 Tester UNITEST Telaris 
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1.5 Teoretický rozbor  

Pletysmografie  

Při každé systole (smrštění srdečního svalu) je krev vypuzena do cévního řečiště, kde postupně 

dochází k roztažení cévy díky tlakové vlně. Tlaková vlna postupuje od aorty do celého cévního řečiště 

a během postupu mění svůj charakter. 

Při průchodu krve tkáněmi dochází k objemovým změnám, díky pletysmografii je možno tyto 

změny zaznamenat. Jedná se o neinvazivní metodu umožňující posoudit prokrvenost tkáně, poskytuje 

informace o cévní činnosti i reaktivitě cév a také účinnosti farmakologické léčby. 

Pulsová vlna  

Tato vlna je daleko rychlejší než rychlost proudění krve v cévách.  

 v největší tepně (aortě) dosahuje krev rychlost 1 m ∙ s
-1

 

 rychlost PV roste s věkem (např. v 5 letech je rychlost 5,2 m ∙ s
-1

, v 70 letech 8,2 m ∙ s
-1 

)  

Při pohybu pulsové vlny dochází k posunu krevního sloupce (objemovým změnám). Vlna 

postupuje směrem k periferiím, kde však nezaniká, ale odráží se zpět do centrálního cévního systému.  

Pohyb pulsové vlny ovlivňuje mnoho faktorů. Kromě srdečních onemocnění (např. 

hypertenze), onemocnění cév (arterioskleróza, DM), ovlivňují pohyb i fyziologické jevy – srdeční 

frekvence, výška, věk, BMI nebo hladina cholesterolu (cévy ztrácejí na elasticitě). 

 

Obr. 1: Tvar pulsové vlny v závislosti na věku. 

Pulsová vlna má svůj charakteristický tvar i velikost (centrální a periferní pulsová vlna). 

Centrální vlna je snímána z centrálních cév, periferní pulsová vlna je snímána neinvazivně z 

periferních částí těla. 
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Pletysmograf 

Přístroj, který umožňuje snímání a zaznamenávání pulsových vln neinvazivní metodou.  

Dle základního principu funkce, můžeme pletysmograf rozdělit na mechanický, kapacitní, 

impedanční a fotoelektrický.  

 Fotoelektrický pletysmograf  

Pletysmograf tohoto typu snímá množství světla, které projde krevním řečištěm / vyšetřovanou 

tkání.  Zaznamenává objemové změny, ale může zaznamenávat také změny tepové frekvence.  

Fotoelektrický pletysmograf se skládá ze zdroje (infračervená LED dioda o vlnové délce 940 

nm) a detektoru (fototranzistor nebo fotodioda).  

Dle snímače dělíme fotoelektrický pletysmograf na průsvitový neboli transmisní a reflexní. 

Oxymetrie  

Kyslík je transportován dvěma způsoby:  

 Fyzikálně rozpuštěn v krevní plasmě  

 Chemicky vázán na hemoglobin v červených krvinkách 

Spotřeba kyslíku v tkáních je vysoká, proto je kyslík hlavně vázán na hemoglobin. Chemickou 

vazbou je přeneseno přibližně 70x více kyslíku než je tomu fyzikálně. Každá molekula hemoglobinu 

(Hb) může na sebe navázat 4 molekuly kyslíku. 

Množství kyslíku, který je přenášen fyzikálně, je přímo úměrný parciálnímu tlaku kyslíku 

v krvi. U arteriální krve se jedná o označení PaO2, u žilní krve označujeme parciální tlak kyslíku 

v krvi PvO2. Udává se v jednotkách mmHG nebo kPa. 

Nasycení krve kyslíkem (přenos chemickou vazbou) se označuje SaO2 u arteriální krve, u 

smíšené žilní se jedná o označení SvO2. Výsledné hodnoty se udávají v procentech.  

Dělení oxymetrie:  

 Intravaskulární (invazivní metoda měření nasycení krve kyslíkem ve smíšené žilní krvi 

označovanou jako SvO2).  

 Transkutánní (metoda, která využívá polarografickou elektrodu Clarkova typu (pro měření 

parciálního tlaku kyslíku PaO2). 

 Pulsní (pomocí dvou diod (červená a infračervená LED dioda) se prosvěcuje prokrvená tkáň. 

Jedná se o neinvazivní metodu měření nasycení periferní krve kyslíkem SpO2, kde se prosvěcuje 

dobře prokrvená tkáň  - prst nebo ušní lalůček). 
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Revizní prohlídky přístrojů  

Každý zdravotnický prostředek (ZP) musí po celou dobu používání splňovat technické a 

bezpečnostní požadavky.  Pravidelnost a četnost kontrol stanovuje výrobce. V případě, že se jedná o 

elektrický zdravotnický prostředek, termíny kontrol a revizí stanoví doporučení ČES 33.03.95.  

Přístroje, které obsahují příložné části BF a CF (klasifikace přístroje podle stupně ochrany 

před úrazem elektrickým proudem) procházejí kontrolami každý rok, u ostatních přístrojů je BTK 

prováděna jednou za 2 roky.  

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 62 353. 

Popis výkonů a měření prováděných během BTK 

Níže je uvedena testovací a měřící část protokolu. Obsahuje seznam výkonů a měření 

prováděných během vizuální kontroly, měření elektrické bezpečnosti a funkční zkoušky. Výsledky 

z měření budete znamenávat do tabulky nebo přímo do protokolu, který je uveden na konci laboratorní 

úlohy.  
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Funkční tester SPOT Light 

Malý, přenosný a ergonomický analyzátor pulsní oxymetrie. Tester je umístěn 

v nárazuvzdorném pouzdře, aby odolal každodennímu používání. Obsahuje 3 vlastní přednastavení 

testů, velký LCD displej a 3 jednoduchá tlačítka, které umožňují rychle a jednoduché změny 

parametrů.  

Zkušební parametry:  

 Saturace kyslíku SpO2 v rozsahu 80 % – 100 % 

 Tepová frekvence v rozsahu 30 – 245 tepů / min 

 Pulsní amplituda 0,2 %, 2 %, 10 % 

 Vlastností snímaného prstu (barva a velikost) 

 Simulace artefaktů (dýchání, pohyb)  

 Simulace R-vln 

 
   Obr. 2: Přední strana testeru SPOT Light  

 

 

 

 

 

Tab. 2: Seznam měřených parametrů pulsním oxymetrem SPOT Light 

  

Měřené parametry – SPOT Light 

 Parametr  Hodnota 

SpO2 80 %       90 %       97 %       99 % 

Puls 80       120       180 

Artefakt dýchání 2,5 %, 50 Hz a 60 Hz světlo 

Nastavení hodnot manuální, tovární nastavení 1 – 3  

Číslo Popis 

1 Umělý prst 

2 Tlačítko pro posun nahoru a dolu 

3 Tlačítko pro výběr / změnu funkce 

4 LCD displej 

5 Vstup USB 

 

        Tab. 1: Popis jednotlivých funkcí přístroje  
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Index 2MF (výrobce Fluke Biomedical) 

Přenosný přístroj umožňující přesné ověření pulzního oxymetru nebo pletysmografu. Přístroj 

poskytuje simulace, které umožňují důkladné testování přístrojů včetně optických snímačů.  

Většina výrobců používá odlišné technologie a algoritmy pro výrobu oxymetrů/pletysmografů, 

Index 2MF obsahuje řadu různých R-vln, které jsou naprogramované v simulátoru (lepší komunikace 

mezi přístroji). 

Vlastnosti:  

 Možnost uložení až šesti R-křivek 

 Simulace pohybových a dechových artefaktů 

 Dynamický test (reakce diod, fotodetektoru) 

 Měření úbytku napětí na diodách a fotodetektoru  

 SpO2 v rozsahu 35 % - 100 %  

 Možnost tisku a přenosu dat do pc 

 

Obr. 3: Přední strana testeru Index 2MF      

Hlavní menu 1se skládá z primárních testovacích funkcí SIM, LMTS, PRBE, CUST.  

Význam testovacích funkcí:  

 SIM – MAN  spuštění manuální simulace 

           PRESET  spustit tovární simulace  

           AMB  nastavení úrovně osvětlení  

           CUST   vytvoření vlastních značek 

           esc   návrat do Menu 1 

 LMTS – 02   nastavení alarmu a mezních hodnot 

           BPM  nastavení mezních hodnot a alarmu 

           AMP   amplitudové mezní hodnoty  

           ASYS  nastavení systoly  

 PRBE – LED  zobrazení červené a infračervené diody 

           PHTO  zobrazení fotografických výsledků  

 CUST   vlastní nastavení parametrů  

 

Číslo Popis 

1 Zapnuto / Vypnuto 

2 VGA konektor  

3 LCD displej 

4 Umělý prst 

 

Tab. 3: Popis jednotlivých funkcí přístroje 
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Menu 2 se skládá z testovacích funkcí AUTO, UTIL, OPTS, MAKE.  

Význam testovacích funkcí: 

 AUTO  spuštění jednoho z 14 přednastavených programů  

 UTIL změna zobrazení a konfigurace RS232  

 OPTS  pokročilá nastavení 

 more  návrat do Menu 1  

 

 

 

 

Obr. 4: Menu 1     Obr. 5: Menu 2  

Měřené parametry – Index 2MF 

 Parametr  Hodnota 

SpO2 80 %       91 %       95 %       99 % 

Puls 80       100       150 

Nastavení hodnot manuální, Geriat, Neonate, Hypoxic 

Pulsní amplituda  0,9 %       3,0 %       5,0 % 

Simulace asystoly   

Artefakty normální, Sun 

Tab. 4: Seznam měřených parametrů testerem Index 2MF 

Pacientský monitor Ekona PM-6000 

Modulární multi-parametrální pacientský monitor, který má široké spektrum použití pro 

klinické monitorování dospělých, dětí a novorozenců.  

Systém podporuje rychlou výměnu modulů při provozu a nastavení parametrů alarmu. Může 

být připojen k centrálnímu monitorovacímu systému.  

 

Obr. 6: Skříň s moduly, používán je modul SpO2 a klipový prstový senzor (sonda) 
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1.6 Pracovní postup  

1.6.1 Postup k bodu č. 1 zadání  

 Nejprve si prostudujte teoretický rozbor a doporučenou literaturu. Zaměřte se na 

fotoelektrický pletysmograf a pulsní oxymetr.   

 Prostudujte manuály funkčních testerů. Zjistěte, jaké jsou možnosti testování a ovládání 

testerů.  

 Seznamte se s protokolem BTK. Zjistěte, které parametry a údaje je třeba vyplnit a co všechno 

takový protokol obsahuje.  

1.6.2 Postup k bodu č. 2 zadání  

 Nejprve proveďte vizuální zkoušku. V této zkoušce ověřte, že Ekona nemá poškozené kryty, 

porušené mechanické části a nejeví známky kontaminace nebo dalšího poškození (kryty ani 

víka neotvírejte). Výsledky ze zkoušky zaznamenejte do protokolu. 

 V dalším kroku zapojte měřící obvod dle přiloženého schématu. Napájecí zdroj přístroje 

UNISET Telaris připojte do sítě, síťový kabel pacientského monitoru připojte do testovací 

zásuvky na testeru.     

 Změřte odpor ochranného uzemnění dle zapojení na obrázku č. 7. Na testeru nastavte měření 

RPE . Odpor ochranného uzemnění nesmí překročit 0,2 Ω. 

Pomoci měřícího kabelu s hrotem, se dotkněte jakékoliv kovové vodivé části krytu (nejlépe 

zadní časti přístroje) a stiskněte tlačítko Start. Naměřenou hodnotu zaznamenejte do 

protokolu.  

 

Obr. 7: Schéma zapojení pro měření odporu ochranného uzemnění 

 Změřte unikající proud dle zapojení na obrázku č. 8. Na testeru nastavte měření IEPA. Unikající 

proud nesmí překročit hodnotu 0,5 mA. 

 Změřte izolační odpor dle zapojení na obrázku č. 8. Na testeru nastavte měření RISO. Hodnota 

izolačního odporu by měla být větší než 0,5 MΩ.  
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Obr. 8: Schéma zapojení pro měření unikajícího proudu a izolačního odporu 

Veškeré naměřené hodnoty a zjištěné závady zaznamenejte do protokolu.  

1.6.3 Postup k bodu č. 3 zadání  

 Prostudujte dokumentaci přístroje. 

 Zapněte pacientský monitor Ekona a tester SPOT Light.  

 Sestavte měřící řetězec dle obrázku č. 10.  

 Pomoci tlačítka SELECT a šipek měňte nastavení parametrů.  

 

 

Obr. 9: Seznam parametrů a displej testeru SPOT Light 

  



 

X 
 

 Příklad nastavení hodnoty SpO2: Pomoci šipek se dostante na parametr Sp02. Stiskněte 

SELECT, následně pomoci šipek měnte hodnotu SpO2. Pro výběr dalšího parametru stiskněte 

opět SELECT. Tímto způsobem můžete měnit vešketré parametry na testeru SPOT Light  

(seznam parametrů viz. obr. 9). 

 V protokolu nebo v Tab. 2  máte vypsané hodnoty, které máte otestovat testerem SPOT Light. 

U artefaktů (ARTIF) můžete otestovat 1    3 nastavení (napište hodnotu saturace a pulsu na 

testeru a za / napište hodnotu zobrazenou na Ekoně). Stejně tak vyzkoušejte 1 přednastavený 

test (tovární nastavení) a hodnoty zapište do protokolu (TEST → SELECT → CUSTOM 1 – 

3). 

 Kontrola signalizace – na pacientském monitoru Ekona nastavte mezní hodnoty. Nastavení 

provedete pomoci tlačítka SETUP → SpO2. Na prvním modulu Ekony je otočné tlačítko, 

kterým nastavíte požadovanou hodnotu (př.: min 89% max 100% SpO2).  Na testeru SPOT 

Light měňte hodnoty tak, aby se přibližovaly min a max hodnotě nebo tyto hodnoty 

přesahovaly.  

 Stejný postup měření opakujte i v případě použití funkčního testeru Index 2MF (parametry a 

hodnoty, které máte otestovat, jsou uvedeny v protokolu nebo v Tab. 4).  

V tomto případě otestujete 3 přednastavené testy (Geriat, Neonate a Hypoxic). Tyto testy 

najdete v MENU 1 → SIM → PRESET.  

 V dalším kroku otestujete změnu pulsní amplitudy. Změnu amplitudy nastavíte tak, že 

v MENU 1 → LMTS → AMP nastavíte amplitudu 0.9 %, 3.0 % a 5.0 %. Pomoci tlačítka 

FREEZE (na Ekoně) můžete zastavit načítání dat a obrázky uvést v závěru laboratorní úlohy.  

 Asystolie je nebezpečný stav, kdy srdce nevykazuje mechanickou ani elektrickou aktivitu. 

Díky Indexu 2MF můžete takovou situaci nasimulovat. MENU 1 → LMTS → ASYS.  

Tlačítkem START spouštíte simulaci asystoly a tlačítkem STOP zastavíte. V pravém rohu se 

vám zobrazí čas, jak dlouho asystola (simulace) trvala. Opět můžete pomoci tlačítka FREEZE 

načítání dat zastavit a obrázek uložit a okomentovat v závěru laboratorní úlohy.  

+   

Obr. 10: Měřící řetězec pro funkční zkoušku za použití SPOT Lightu a Indexu 2MF 
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1.6.4 Postup k bodu č. 4 zadání  

Veškeré naměřené hodnoty, informace o přístroji, nedostatky a další postřehy zaznamenejte do 

protokolu. Na konci vyhodnoťte, zdali přístroj splňuje bezpečnostní požadavky a může být nadále 

používán. Uveďte kdy, a kdo kontrolu provedl. 

1.7 Kontrolní otázky 

 Do jaké třídy patří pacientský monitor Ekona a jak často se u takových přístrojů provádí BTK. 

 Popište rozdíl mezi měřením oxymetrie a pletysmografie. 

 Vysvětlete, proč se provádí kontrola elektrické bezpečnosti (měření izolačního stavu, odpor 

ochranného uzemnění, unikající proud). 

1.8 Závěr 
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Identifikace přístroje  

Přístroj: Identifikační číslo: 

Typ: Výrobní číslo/šarže: 

Umístění Výrobce: 

Třída ochrany:    I      II      baterie Příložná část:  0   B   BF   CF 

Připojení k síti: 1) PIE     NPS     DPS 

Příslušenství: 

Vizuální kontrola 

Část přístroje Zjištěné závady Vyhovuje Nevyhovuje 

Označení přístroje  □ □ 

Kryt a víka  □ □ 

Displej  □ □ 

Sítový kabel  □ □ 

Mechanické části  □ □ 

Měření elektrické bezpečnosti 

Měřený parametr Naměřená hodnota Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného vodiče < 0,2 Ω Ω □ □ 

Izolační odpor > 0,5 MΩ MΩ □ □ 
Unikající proud  < 0,5 mA mA □ □ 
Unikající proud příložnými částmi < 0,05 mA mA □ □ 

Funkční zkouška  

Test Nastavená hodnota / Naměřená hodnota Vyhovuje  Nevyhovuje 

SPOT Light: SpO2 80% /       90% /       97% /        99% /  □ □ 

Tepová frekvence 30 /           80 /          120 /          180 /  □ □ 

Artefakty  

 

 

       % /            / 

      % /            /   

      % /            /  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Tovární nastavení  □ □ 

Index 2MF: SpO2 80% /       91% /       95% /       99% / □ □ 

Tepová frekvence 80 /         100 /         150 /  □ □ 

Tovární nastavení/režim Geriat  

Neonate 

Hypoxic 

  92% /         95/  

  90% /       180/ 

  70% /         95/  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Pulsní amplituda     0.9%                3,0%               5,0% □ □ 

Simulace asystoly  □ □ 

Artefakty 

 
       % /            / 

      % /            /   

□ 

□ 

□ 

□ 

 Zjištěné závady   

Funkčnost ovládacích 

prvků 

 □ □ 

Aktualizace dat  < 10 s  □ □ 

Test signalizace   □ □ 

Sonda  □ □ 

Měřící přípravky:  
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Celkové posouzení   

Zkontrolovaný přístroj   VYHOVUJE  /  NEVYHOVUJE  požadavkům 

Zkontrolovaný přístroj   JE  /  NENÍ  schopen bezpečného provozu 

Další opatření a nedostatky:    

 

Zpráva o kontrole  

Kontrolu provedl:  Dne:  

Podpis:  Další BTK:  

1) DPS – odpojitelný síťový přívod       NPS – neodpojitelný síťový přívod       PIE – trvale instalovaný přístroj 
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Příloha II. Laboratorní úloha v anglickém jazyce  

1 Photoplethysmograph devices tester 

1.1 Exercise target  

Through this laboratory exercise you learn how to:   

 Work with instructions for use.  

 Verify the electrical safety and functionality of the device. 

  Work with selected testers (Index 2MF, SPOT Light and UNITEST Telaris). 

   Evaluate the TSI protocol. 

1.2 Task 

 Consult the included documentation. 

 Assist the device UNITEST Telaris measure electric safety and measured values write down 

to the TSI protocol. 

 Recheck these values using tester Index 2MF or SPOT Light and set the required parameters. 

 Write down the results to the protocol and state defects or deficiencies of this device. 

 Evaluate the results of TSI control. 

1.3 Expected Knowledge 

 PENHAKER, Marek a Martin IMRAMOVSKÝ. Zdravotnické elektrické přístroje. 1. Ostrava, 

2013, s. 252-277. 

 AUGUSTYNEK, Martin, Ondřej ADAMEC a Marek PENHAKER. Přístrojová zdravotnická 

technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 

978-80-248-2364-5. 

 Manual (Index 2MF, SPOT Light). 

 Performance requirements TSI for photopletysmographic devices. 

1.4 Equipment used 

 Patient monitor Ekona  

 Tester Index 2MF and SPOT Light 

 Tester UNITEST Telaris 
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1.5 Theoretical analysis 

Plethysmography  

At each systole (contraction of the heart muscle), blood is ejected into the bloodstream, where 

the vessels leads to expansion gradually using pulse wave. Pulse wave proceeds through the aorta to 

the whole bloodstream and during this procedure the wave changes its character. 

We can register the volume changes using the plethysmography, while the blood passes 

through the tissues. It’s a non-invasive method that allows us to get an assessment of blood supply to 

the tissue, provides information about vascular activity, reactivity of vessels and also the efficacy of 

the pharmacological treatment. 

Pulse wave  

This wave is much faster than the speed of blood convection in blood-vessels.  

 in the biggest artery (aorta) blood reaches the speed circa 1 m ∙ s
-1

 

 the speed of PW increases with age (e.g. in 5 years the speed is circa 5,2 m ∙ s
-1

, in 70 years 8,2 m 

∙ s
-1 

)  

 While the pulse wave moves, we can recognize a shift in blood column (volume changes). 

The wave proceeds towards periphery, where it does not stop, but she rebounds back to the central 

vascular system.  

The movement of the pulse wave is affected by many factors. Beside the heart diseases (e.g. 

hypertension), blood-vessels diseases (arteriosclerosis, DM), they affect the movement and 

physiological effects – heart frequency, height, age, BMI or cholesterol surface (vessels lose on 

elasticity). 

 

Fig. 1: Form of the pulse wave depending on the age.   

Pulse wave has its characteristic form and size (central and peripheral pulse wave). Central 

wave is scanned from central blood-vessels while the peripheral pulse wave is scanned non-invasively 

from peripheral body parts. 
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Plethysmograph 

A device that allows scanning and recording the pulse waves by a non-invasive method.  

According to the basic principles of function, we can divide plethysmograph into mechanic, 

capacitive, impedance and photoelectric.  

 Photoelectric plethysmograph  

This type of plethysmograph measures the amount of light, which passes through bloodstream 

/ examined tissue. It records volume changes, but also allows us to record changes of pulse frequency.  

Photoelectric plethysmograph consists of a source (infrared LED of wavelength 940 nm) and a 

detector (phototransistor or photodiode).  

Depending on the sensor the photoelectric plethysmograph is divided into transmissive (also 

transmission) and reflective. 

Oximetry  

Oxygen is transported in two ways:  

 Physically dissolved in blood plasma  

 Chemically bounded to hemoglobin in red blood cells 

Oxygen consumption in the tissues is high therefore the oxygen is mostly bound to 

hemoglobin. If the transfer is made by chemical bond, we transfer approximately 70x more oxygen 

than it is by physical bond. Every hemoglobin molecule (Hb) can establish 4 oxygen molecules by 

itself. 

Amount of oxygen, which is moved physically, is directly proportional to partial pressure of 

oxygen in the blood. For arterial blood, we use the designation PaO2, for venous blood we use the 

designation PvO2 for partial pressure of oxygen in the blood. It is expressed in units of mmHG or kPa. 

The saturation of blood by oxygen (transmission by chemical bond) we use the designation 

SaO2 for arterial blood and for mixed we use the designation SvO2. The resulting values are indicated 

in percentage.  

Division of oximetry:  

 Intravascular (invasive method for measuring the saturation of blood by oxygen in mixed venous 

blood, designation as SvO2).  

 Transcutaneous (method, which use polarographic electrode type Clark (for partial pressure 

measurement of oxygen PaO2). 

 Pulse oximetry (using two diodes (red and infrared LED) illuminates of blood supply to the tissue. 

It is a non-invasive method measuring the saturation of peripheral blood by oxygen SpO2, where 

of blood supply to the tissue is illuminating well - finger or earlobe). 
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Verification devices controls  

Each medical device (MD) must always meet use technical and safety requirements. 

Regularity and frequency of controls are set by the manufacturer. In case, that it is an electric medical 

device, the terms of control and verification are provided in the reference ČES 33.03.95. 

Devices, which contain enclosed parts BF and CF (device classification by protection class 

against the accident by electric current) are inspected every year, for other devices the PSC inspection 

is done once every 2 years. 

Actual legislative status has clearly defined rules, regarding who and in what conditions the 

verification inspection can be done. This question is adjusted by the statute 124/2000 collection and 

the amended standard ČSN EN 60601-1 and ČSN EN 62 353. 

A description of the procedures and measurements carried out during the TSI 

The testing and measuring part of the protocol is listed below. It contains a list of procedures 

and measurements carried out during the visual inspection, measurement of electrical safety and 

function testing. The results from the measurement you then type into the table or directly to the log 

that is listed at the end of laboratory task. 

 

Tab. 1: Test part and measurement part of the PSC protocol  
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Function tester SPOT Light 

A small portable and ergonomic pulse oximetry analyzer. The tester is located in a shockproof 

case to reset everyday using. Includes 3 own preset test, big LCD display and 3 simple buttons, which 

provides fast and simple value changes. 

Test parameters: 

 Oxygen saturation SpO2 ranging 80 % – 100 % 

 Pulse frequency ranging 30 – 245 pulse / min 

 Pulse amplitude 0,2 %, 2 %, 10 % 

 Scanning finger properties (color and size) 

 Artifact simulation (breathing, movement) 

 Simulation R-curve 

 

Fig. 2: Front side of the tester SPOT Light 

Measured parameters – SPOT Light 

 Parameter  Value 

SpO2 80 %       90 %       97 %       99 % 

Pulse 80       120       180 

Artifact respiration 2,5 %, 50 Hz and 60 Hz 

light 

Value settings manual, faktory settings 1 – 3  

 

Tab. 2: List of parameters measured at pulse oximeter SPOT Light  

 

Item Description 

1 SpO2 Artificial Finger 

2 Scroll Up and Down Buttons 

3 Select Button 

4 LCD Display 

5 Mini B USB Device Port (Service use 

only) 

 

       Tab. 1: Description of each device function 
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Function tester Index 2MF 

A portable device that allows accurate verification of pulse oximeter or plethysmograph. The 

device provides simulations, which allows thorough testing devices including optical sensor. 

Most producers used different technologies and algorithms for production the oximeters / 

plethysmographs. Index 2MF includes variety R-waves, which are programmed in the simulator 

(better communication between the devices). 

Properties: 

 Storage up to 6 R-waves 

 Simulation of movement and breathing artifacts 

 Dynamic test (diode reactions, photodetector) 

 Measuring the voltage drop on diodes and photodetector 

 SpO2 ranging 35 % - 100 % 

 Possibility of printing and data transferring to PC 

 

 

Fig. 3: Front side of the tester Index 2MF 

 

Main menu consists of primary tested functions SIM, LMTS, PRBE, CUST. 

 Meaning of tested functions: 

 SIM – MAN  to run manual simulations 

PRESET  to run factory-defined simulations 

 AMB  to set ambient light levels 

 CUST  to create custom makes 

 esc  softkey to return to Main Menu 1 

 LMTS - O2  to set up Sp02 alarm limits level and response time 

      BPM  to set up rate alarm limits and response time 

      AMP  to select pulse amplitude limits 

      ASYS  to set up asystole 

 PRBE – LEDS  to view the red and infrared LEDs 

   PHTO  to view photo diode results 

 CUST   costum parameters settings 

  

 

Item Description 

1 On / Off 

2 VGA conector 

3 LCD Display 

4 Artificial Finger 

 

Tab. 3: Description of each functions of the device  
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Manu 2 consists of tested functions AUTO, UTIL, OPTS, MAKE. 

 AUTO to create and run tailored test procedures 

 UTIL to change the display and configure the RS232 

 OPTS to open the Advanced Options menu 

 MAKE to select the pulse oximeter being tested 

 more to toggle Main Menu 1 

 

 

 

 

Fig. 4: Main Menu 1      Fig. 5: Main Menu 2 

Measured parameters – Index 2MF 

 Parameter  Value 

SpO2 80 %       91 %       95 %       99 % 

Pulse 80       100       150 

Value settings manual, Geriat, Neonate, Hypoxic 

Pulse amplitude 0,9 %       3,0 %       5,0 % 

Simulation of asystole   

Artifact normal, Sun 

Tab. 4: List of parameters measured at tester Index 2MF 

Patient Monitor Ekona PM-6000 

A modular multi-parameter patient monitor for a wide range of applications for clinical 

monitoring adult, children and newborns. 

The system provides quick module replacement during operation and it sets alarm parameters. 

It can be connected to the central monitoring system. 

 

Fig. 6: Case with modules, used by module SpO2 and finger clip sensor (probe) 
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1.6 Operating procedure 

1.6.1  Procedure for point no. 1 od assignment  

 At first read up the theoretical analysis and expected knowledge. Focus on photoelectric 

plethysmograph and pulse oximeter. 

 Read up the manuals of functional testers. Find out what the possibilities of testing and 

controlling the testers are. 

 Get acquainted with the protocol TSI. Learn which parameters and data you need to complete 

and what this protocol consists of. 

1.6.2 Procedure for point no. 2 od assignment  

 At first perform the visual inspection. In this inspection verify if the Ekona has any damage on 

the case, broken mechanical parts and if it seems to have no signs of contamination or other 

kinds of damage (don’t open the case or cover). Write the results of the control in the protocol. 

 The next step involves the measuring circuit like the one in the attached diagram. Connect the 

power source of UNISET Telaris device to the electric network and the patient lead cable 

connect to the test socket on the tester. 

 Measure the resistance of protective ground according to figure 7. Set measure RPE on the 

tester. The resistance of protecting ground must not exceed value 0,2 Ω. 

Using the testing connector touch any conductive metal part of the case and press the button 

Start. Write down the measured value to the protocol. 

 

 
Fig. 7: Diagram for measuring resistance of protective earth 

 

 Measure the leakage current according to the diagram on figure 8. Set measure IEPA on tester. 

The leakage current must not exceed value 0,5 mA. 

 Measure the insulation resistance according to the diagram on figure 8. Set measure RISO on 

tester. The leakage current must not exceed value 0,5 mΩ. (Omitted 2 lines protection class I.). 
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Fig. 8: Diagram for measuring leakage current and insulation resistance 

Record all measured values and identified defects to the protocol. 

1.6.3 Procedure for point no. 3 od assignment  

 Study the device documentation. 

 Turn on the patient monitor Ekona and tester SPOT Light. 

 Involve the measuring circuit by figure no. 10. 

 Change the settings by using the button SELECT and darts. 

 

 

Fig. 9: List of parameters and display of the tester SPOT Light 
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 An example of setting the value of SpO2: Help the arrows to get to the parameter SpO2, press 

SELECT. Subsequently, the help of the arrows change the value of SpO2. To select the next 

parameter, press SELECT again. In this way, you can change the parameters of the all on the 

SPOT Light Tester (List of parameters on Fig. 9). 

 You have listed the values, you have to test by tester SPOT Light in protocol or in Tab. 2.At 

artifact (ARTIF) you can test settings 1 – 3 (write the value of saturation and pulse on tester 

and write value shown on Ekona after /). Also try 1 preset test (factory settings) and write the 

values to the protocol (TEST → SELECT → COSTUM 1 – 3). 

 Signalization control – set the limit values on the patient monitor EKONA (SETUP). You set 

up the settings using the button SETUP → SpO2. On the first module Ekona, there is a rotary 

button which set the desired value (e.g. min .: 89% up to 100% SpO2). Change the value of 

the SPOT Light tester to be closer the min and max value or to exceed the values. 

 Repeat the same procedure for function tester Index 2MF (parameters and values, which you 

have to test are listed in the protocol or in Tab. 4). In this case test 3 preset tests (Geriat, 

Neonate and Hypoxic). You will find these tests in MENU 1 → SIM → PRESET. 

 In next step, test the change of the pulse amplitude. The change of the amplitude will be set up 

in MENU 1 → LMTS → AMP. Here you can set up the amplitude 0.9 %, 3.0 % and 5.0 %. 

You can stop the data retrieving by using the button FREEZE (on EKONA) and put the graphs 

to the conclusion of the laboratory exercise. 

 Asystole is a dangerous state, when the heart shows no mechanical or electrical activity. 

Thanks to Index 2MF we can simulate this situation in MENU 1 → LMTS → ASYS. 

 

By using the START button, you turn on the simulation of the asystole, the STOP button turns 

it off. In the right corner, the amount of time that the asystole (simulation) lasts is displayed. 

Again, we can stop the data retrieval by using the FREEZE button and put the graphs (and 

comment it) at the conclusion of the laboratory exercise. 

 

 

 
Fig. 10: Measured circuit for function test using SPOT Light and Index 2MF 
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1.6.4 Procedure for point no. 4 od assignment  

Write down all measured values, information about the device, deficits and other observations 

to the protocol. At the end evaluate and decide if the device fulfills safety requirements and if it can 

still be in use. 

Indicate when and who carried out the inspection. 

1.7 Control questions 

 Choose the safety class of the patient monitor Ekona and how often the TSI control is made. 

 Describe the difference between the measuring principles oximetry and plethysmography. 

 Explain why the electrical safety inspection is made (measuring of the resistance of protective 

ground, leakage current and insulation resistance). 

1.8 Conclusion 
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Device identification 

Device: Identification number: 

Type: Serial number: 

Location: Producer: 

Class of protection:    I      II      battery Type of applied part:  0   B   BF   CF 

Electrical connection:      PIE     NPS     DPS 

Accessories: 

Visual control 

Part of device Fault Complying Uncomplying 

Device designation  □ □ 

Cover and device cover  □ □ 

Display  □ □ 

Lead cable  □ □ 

Mechanical part  □ □ 

 Electrical safety control 

Measurement Measured value Complying Uncomplying 

Resistance of protective ground < 0,2 Ω Ω □ □ 

Insulation resistance > 0,5 MΩ MΩ □ □ 
Leakage current  < 0,5 mA mA □ □ 
Leakage current through the 

attached parts 

< 0,05 mA mA □ □ 

Functional test  

Test Set value / Measured value Complying  Uncomplyingčení  

SPOT Light: SpO2 80% /       90% /       97% /        99% /  □ □ 

Pulse BPM 30 /           80 /          120 /          180 /  □ □ 

Artifact  

 

 

       % /            / 

      % /            /   

      % /            /  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Value settings  □ □ 

Index 2MF: SpO2 80% /       91% /       95% /       99% / □ □ 

Pulse BPM 80 /         100 /         150 /  □ □ 

Value settings /mode Geriat  

Neonate 

Hypoxic 

  92% /         95/  

  90% /       180/ 

  70% /         95/  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Pulse amplitude     0.9%                3,0%               5,0% □ □ 

Simulation of asystole  □ □ 

Artifact         % /            / 

      % /            /   

□ 

□ 

□ 

□ 

 Fault   

The functionality of the 

controls 

 □ □ 

Update data  < 10 s  □ □ 

Test alarm   □ □ 

Probe  □ □ 

Measuring instrument:  □ □ 
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Overall Control   

Checked device   COMPLYING  /  UNCOMPLYING  requirements 

Checked device   IS  /  IS NOT  capable of safe operation 

Other precautions and deficiencies:    

 

The control report  

Checked by :  Date:  

Signature:  Next control:  

1) DPS – removable power supply   NPS – non-removable power supply   PIE – permanently installed device 
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Příloha III. Protokol o provedení BTK 

Identifikace přístroje  

Přístroj: Ekona MP 600  Identifikační číslo: 26179/0 

Typ: Pacientský monitor Výrobní číslo/šarže:cAB31T0357 

Umístění: Laboratoř FEI Výrobce: Ekona GMBH spol s.r.o 

Třída ochrany:    I      II      baterie Příložná část:  0   B   BF   CF 

Připojení k síti: 1) PIE     NPS     DPS 

Příslušenství: Sonda (Rall Electronic) CE 1014 

Vizuální kontrola 

Část přístroje Zjištěné závady Vyhovuje Nevyhovuje 

Označení přístroje  x □ 

Kryt a víka  x □ 

Displej  x □ 

Sítový kabel  x □ 

Mechanické části  x □ 

Měření elektrické bezpečnosti 

Měřený parametr Naměřená hodnota Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného vodiče < 0,2 Ω 0,14 Ω x □ 
Izolační odpor > 0,5 MΩ  250 MΩ x □ 

Unikající proud  < 0,5 mA  0, 12 mA x □ 
Unikající proud příložnými částmi < 0,05 mA < 0,05  mA x □ 

Funkční zkouška  

Test Nastavená hodnota / Naměřená hodnota Vyhovuje  Nevyhovuje 

SPOT Light: SpO2 80% /81    90% /92    97% /97     99% /99 x □ 

Tepová frekvence Nezobrazuje se – mění se rychlost puls. vlny  □ x 

Artefakty  

 

 

Dýchání  

50 HZ světlo 

80 % /82             

95 % / nezměřeno             

x 

□ 

□ 

□ 

x 

□ 

Tovární nastavení Nastavení 3                 100 % /100  x □ 

Index 2MF: SpO2 80% /80    91% /90    95% /93    99% /99 x □ 

Tepová frekvence Nezobrazuje se – mění se rychlost puls. vlny  □ x 

Tovární nastavení/režim Geriat  

Neonate 

Hypoxic 

  92% /90         95/  

  90% /91       180/ 

  70% /72         95/  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Pulsní amplituda     0.9%                3,0%               5,0% x □ 

Simulace asystoly  □ □ 

Artefakty 

 
Sun      70 % /68             

      % /            /   

□ 

□ 

x 

□ 

 Zjištěné závady   

Funkčnost ovládacích 

prvků 

 x □ 

Aktualizace dat  < 10 s 5s x □ 

Test signalizace   x □ 

Sonda  x □ 

Měřící přípravky: SPOT Light, Index 2MF a Unitest Telaris 
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Celkové posouzení   

Zkontrolovaný přístroj   VYHOVUJE  /  NEVYHOVUJE  požadavkům 

Zkontrolovaný přístroj   JE  /  NENÍ  schopen bezpečného provozu 

Další opatření a nedostatky:    

 

Zpráva o kontrole  

Kontrolu provedl: Beata Nowaková Dne: 24. 4. 2017 

Podpis:  Další BTK: 1 rok 

1) DPS – odpojitelný síťový přívod       NPS – neodpojitelný síťový přívod       PIE – trvale instalovaný přístroj 
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Identifikace přístroje  

Přístroj: Nellcor N - 180  Identifikační číslo:  

Typ: Pulsní oxymetr  Výrobní číslo/šarže: 21245382 

Umístění: FNO – OZT  Výrobce:  

Třída ochrany:    I      II      baterie Příložná část:  0   B   BF   CF 

Připojení k síti: 1) PIE     NPS     DPS 

Příslušenství: Sonda (Rall Electronic) CE 1014 

Vizuální kontrola 

Část přístroje Zjištěné závady Vyhovuje Nevyhovuje 

Označení přístroje  x □ 

Kryt a víka  x □ 

Displej  x □ 

Sítový kabel  x □ 

Mechanické části  x □ 

Měření elektrické bezpečnosti 

Měřený parametr Naměřená hodnota Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného vodiče < 0,2 Ω 0,27 Ω □ x 

Izolační odpor > 0,5 MΩ  250 MΩ x □ 
Unikající proud  < 0,5 mA  0, 25 mA x □ 
Unikající proud příložnými částmi < 0,05 mA < 0,05  mA x □ 

Funkční zkouška  

Test Nastavená hodnota / Naměřená hodnota Vyhovuje  Nevyhovuje 

SPOT Light: SpO2 80% /81    90% /90    97% /98     99% /99 x □ 

Tepová frekvence 30 /30      80 /80     120 /119      180 /180  x □ 

Artefakty  

 

 

Dýchání  

50 HZ světlo 

97 % /97  80 /79             

nezměřeno   

x 

□ 

□ 

□ 

x 

□ 

Tovární nastavení Nastavení 2         100 % /100     120 /120 x □ 

Index 2MF: SpO2 80% /82    91% /90    95% /95    99% /98 x □ 

Tepová frekvence 30 /30      80 /82     120 /121      180 /180 x □ 

Tovární nastavení/režim Geriat  

Neonate 

Hypoxic 

  92% /91         95/95  

  90% /90    180/180 

  70% /69         95/94  

x 

x 

x 

□ 

□ 

□ 

Pulsní amplituda     0.9%                3,0%               5,0% x □ 

Simulace asystoly  x □ 

Artefakty 

 
Sun      nezměřeno              

      % /            /   

□ 

□ 

x 

□ 

 Zjištěné závady   

Funkčnost ovládacích 

prvků 

 x □ 

Aktualizace dat  < 10 s 5s x □ 

Test signalizace   x □ 

Sonda  x □ 

Měřící přípravky: SPOT Light, Index 2MF a Unitest Telaris 

 

 

 

 



 

XXX 
 

Celkové posouzení   

Zkontrolovaný přístroj   VYHOVUJE  /  NEVYHOVUJE  požadavkům 

Zkontrolovaný přístroj   JE  /  NENÍ  schopen bezpečného provozu 

Další opatření a nedostatky:  Doplnit identifikační údaje, doporučuje se výměna / kontrola přívodního 

kabelu nebo jeho částí, doporučuje se výměna sondy (špatný kontakt). 

Zpráva o kontrole  

Kontrolu provedl: Beata Nowaková Dne: 24. 4. 2017 

Podpis:  Další BTK: 1 rok 

1) DPS – odpojitelný síťový přívod       NPS – neodpojitelný síťový přívod       PIE – trvale instalovaný přístroj 

 

  



 

XXXI 
 

Identifikace přístroje  

Přístroj: Datex – Ohmeda Light  Identifikační číslo: 166191 

Typ: Pacientský monitor  Výrobní číslo/šarže:  

Umístění: FNO – OZT  Výrobce: GE Healthcare Finland 

Třída ochrany:    I      II      baterie Příložná část:  0   B   BF   CF 

Připojení k síti: 1) PIE     NPS     DPS 

Příslušenství: Sonda (Rall Electronic) CE 1014 

Vizuální kontrola 

Část přístroje Zjištěné závady Vyhovuje Nevyhovuje 

Označení přístroje Chybí výrobní číslo / šarže x □ 

Kryt a víka  x □ 

Displej  x □ 

Sítový kabel  x □ 

Mechanické části  x □ 

Měření elektrické bezpečnosti 

Měřený parametr Naměřená hodnota Vyhovuje Nevyhovuje 

Odpor ochranného vodiče < 0,2 Ω  0,3 Ω  □ x 

Izolační odpor > 0,5 MΩ  250 MΩ x □ 
Unikající proud  < 0,5 mA  0, 27 mA x □ 
Unikající proud příložnými částmi < 0,05 mA < 0,05  mA x □ 

Funkční zkouška  

Test Nastavená hodnota / Naměřená hodnota Vyhovuje  Nevyhovuje 

SPOT Light: SpO2 80% /81    90% /89    97% /97     99% /99 x □ 

Tepová frekvence 30 /30      80 /80     120 /120      180 /176  x □ 

Artefakty  

 

 

Dýchání  

50 HZ světlo 

99 % /99  80 /80             

99 % /99  80 /80               

x 

x 

□ 

□ 

□ 

□ 

Tovární nastavení Nastavení 1         97 % /97     80 /80 x □ 

Index 2MF: SpO2 80% /82    91% /88    95% /95    99% /98 x □ 

Tepová frekvence 30 /30      80 /81     120 /119      180 /180 x □ 

Tovární nastavení/režim Geriat  

Neonate 

Hypoxic 

  92% /88         95/96  

  90% /86    180/181 

  70% /59         95/96  

x 

x 

□ 

□ 

□ 

x 

Pulsní amplituda     0.9%                3,0%               5,0% x □ 

Simulace asystoly  x □ 

Artefakty 

 
Sun     70% /63          

      % /            /   

x 

□ 

□ 

□ 

 Zjištěné závady   

Funkčnost ovládacích 

prvků 

 x □ 

Aktualizace dat  < 10 s 6s x □ 

Test signalizace   x □ 

Sonda  x □ 

Měřící přípravky: SPOT Light, Index 2MF a Unitest Telaris 

 

 

 

 

 



 

XXXII 
 

Celkové posouzení   

Zkontrolovaný přístroj   VYHOVUJE  /  NEVYHOVUJE  požadavkům 

Zkontrolovaný přístroj   JE  /  NENÍ  schopen bezpečného provozu 

Další opatření a nedostatky:  Doplnit identifikační údaje, doporučuje se výměna / kontrola přívodního 

kabelu nebo jeho částí. 

Zpráva o kontrole  

Kontrolu provedl: Beata Nowaková Dne: 25. 4. 2017 

Podpis:  Další BTK: 1 rok 

1) DPS – odpojitelný síťový přívod       NPS – neodpojitelný síťový přívod       PIE – trvale instalovaný přístroj 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


