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I. Příloha 

1 Měření na testeru monitorů krevního tlaku 

BP Pump 2 

1.1 Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 obsluhovat tester monitorů krevního tlaku BP Pump 2 od firmy FLUKE Biomedical 

 používat software Ansur k testeru BP Pump 2 

 používat software LabView Signal Express 

 používat senzor tlaku MPX5100D 

 pracovat s firemní dokumentací k senzoru tlaku fy. Motorola, testru BP Pump 2 

a multimetru Escort 3146A  

 měřit tlakovou charakteristiku v manžetě pomocí integrovaného polovodičového 

senzoru tlaku 

 prověřovat správnou funkci a přesnost testeru BP Pump 2 

 vyhodnotit z naměřených dat hodnotu tlaku odpovídající výšce rtuťového sloupce 

1.2 Zadání 

1. prostudujte firemní dokumentaci k testru monitorů krevního tlaku BP Pump 2, senzoru 

tlaku MPX5100D, digitálnímu monitoru krevního tlaku UA-767PC a multimetru 

Escort 3146A 

2. sestavte měřicí řetězec dle schématu zapojení (Obrázek 1.7-1) 

3. proměřte napěťovou charakteristiku senzoru při testování digitálního tonometru 

4. sestavte měřicí řetězec dle schématu zapojení (Obrázek 1.7-2) 

5. proveďte sérii testů na digitálním monitoru krevního tlaku testerem BP Pump 2 

6. zpracujte měřené výsledky do tabulek a grafů a přepočítejte naměřené napětí na senzoru 

na jednotky tlaku v Pa a v mmHg 

7. vyhodnoťte výsledky testů 

1.3 Přepokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: 

 kapitola 8 Měření krevního tlaku; skripta ZEP1 [IMR06] 

 kapitola 3 Senzory tlaku; skripta SSB [GHA98],[WEB99],[PEN04],[TOG97] 

Zaměřte svou pozornost na následující témata: 

 neinvazivní měření krevního tlaku a metody jeho měření 

 bezpečnost a normy v oblasti neinvazivního měření krevního tlaku 

 integrované polovodičové snímače tlaku 

 



 

1.4 Vstupní otázky 

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

1. Jaké je napájecí napětí polovodičového senzoru tlaku MPX5100D? 

2. Co vyjadřuje zkratka mmHg? K jaké fyzikální veličině se vztahuje? 

3. Čím je, při neinvazivním měření krevního tlaku, způsobeno turbulentní proudění krve 

v tepně? 

 

1.5 Použité vybavení 

 tester monitorů krevního tlaku BP Pump 2 (1x) 

 firemní dokumentace k testeru BP Pump 2 

 příslušenství k testeru BP Pump 2 (hadice, napájecí kabel, sériový kabel, mandrely) 

 digitální monitor krevního tlaku UA-767PC (1x) 

 firemní dokumentace k digitálnímu monitoru krevního tlaku UA-767PC 

 senzor fy. Motorola MPX5100D zapojený do přípravku (1x) 

 firemní dokumentace k polovodičovému senzoru tlaku MPX5100D 

 napájecí zdroj Diametral V130R50D (1x) 

 multimetr Escort 3146A s měřícími kabely (1x) 

 firemní dokumentace k multimetru Escort 3146A 

 A/D karta NI-9215 (1x), redukce RS232 na USB (1x) 

 propojovací kabely (2x); (zakončené banánky a volnými konci) 

 PC se software Ansur k testeru BP Pump 2 a software LabView Signal Express 

 

1.6 Teoretický rozbor 

1.6.1 Krevní tlak, oscilometrická metoda měření 

Tlak krve TK (blood pressure) je veličinou, která bývá velmi často měřena, neboť se 

jedná o dobrý ukazatel stavu kardiovaskulárního systému. Stahem srdečního svalu vzniká 

tlaková síla, kterou je krev vypuzována do aorty a plicnice a která překonává odpor periferního 

cévního řečiště. Čím jsou cévy vzdálenější od aorty, tím nižší je v nich tlak. Podle místa měření 

rozlišujeme tlak centrální a periferní, arteriální a venózní. Centrální tlak měříme nejlépe přímo 

v srdečních komorách, periferní v končetinách. Proto je centrální tlak možné merit pouze 

invazivně. Nejčastěji měříme tlak neinvazivně pomocí manžety na levé horní paži, kde se 

hodnoty arteriálního tlaku blíží nejvíce centrálnímu. 

  

 Mezinárodně používanou jednotkou tlaku je mmHg; milimetr sloupce rtuti. Krevní tlak 

při činnosti srdce kolísá mezi dvěma mezemi, tlakem systolickým (systolic blood pressure) 

a tlakem diastolickým (diastolic blood pressure). Systolický tlak je nejvyšší tlak, který vzniká 



 

při systole komor. Diastolický tlak je nejnižší tlak, vzniká během ochabnutí komor 

a je měřítkem periferního odporu. U centrálního arteriálního tlaku, tlaku ve velkých artériích 

a v jejich blízkosti lze stanovit střední hodnotu krevního tlaku ( mean arterial pressure, 

zkr. MAP) pomocí níže uvedeného vztahu. 

 

(Sys.tl. Dia.tl.)
MAP Dia.tl.
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     Rovnice 1 

 

Dnes nejpoužívanější metodou měření krevního tlaku neinvazivně je metoda 

oscilometrická. Zaškrtíme-li tepnu manžetou, působící na tepnu vyšším tlakem, než je 

systolický tlak v ní, přestane tepnou proudit krev. Ruský lékař Korotkov roku 1905 zjistil, 

že při pomalém snižování tlaku v manžetě lze poslechem tepny registrovat zvuky, způsobené 

turbulencemi obnovujícího se krevního toku. V okamžiku, kdy se tyto zvuky objeví, objeví se 

i první mechanické oscilace a tlak bude v manžetě roven systolickému tlaku. Tyto oscilace se 

projeví rychlými změnami tlaku v manžetě, superponovanými na pomalý pokles tlaku při jejím 

vypouštění. Toho využívají současné elektronické tonometry. Při dalším snižování tlaku 

v manžetě dojde k vymizení turbulentního proudění a plnému obnovení laminárního. Tímto 

okamžikem vymizí zvuky i oscilace a tlak v manžetě je roven diastolickému tlaku.       

      [1] 

 

 Při neinvazivním měření krevního tlaku se nejčastěji setkáme s jednotkami mmHg, kPa. 

Platí mezi nimi následující vztah:   

1 mmHg 133,322 Pa         Rovnice 2 

Pro měření krevního tlaku se dnes již z valné většiny nepoužívají rtuťové 

sfygmomanometry pro svou relativně náročnou obsluhu a riziko uvolnění toxického těžkého 

kovu do prostředí. Naopak nejpoužívanější se staly elektronické monitory krevního tlaku, 

tzv. digitální tonometry, které se vyznačují snadnou obsluhou zvládnutelnou i pro laika. 

Na obrázku níže (Obrázek 1.6-1) je uvedeno blokové schéma zapojení digitálního tonometru. 

 



 

 

Obrázek 1.6-1 Schéma zapojení digitálního tonometrů. 

[2] 

 

V úloze je použit integrovaný polovodičový snímač tlaku s křemíkovou membránou 

MPX5100D vyrobený firmou Motorola, jehož blokové schéma je uvedeno níže (Obrázek 

1.6-2). Senzor pracující na piezorezistivním principu má na membráně představující 

mechanickou část snímače rozmístěny tenzometry a zapojeny do můstku. Tenzometry jsou 

na membránu naneseny pokovením jako tenká vrstvička. Tenzometry společně s membránou 

tak tvoří citlivou část senzoru tedy čidlo. Vyhodnocení údajů z tenzometrů se provádí v senzoru 

pomocí bipolárního polovodičového zpracování, jehož výstupem je analogový napěťový signál 

úměrný působícímu tlaku. 

 

 

Obrázek 1.6-2 Schéma integrovaného senzoru tlaku MPX5100D. 



 

Senzor MPX5100D konstrukčně obsahuje vstupní část (náustek pro přívod měřeného tlaku) 

a elektrickou částí. Elektrická část je tvořena šesti kontakty označenými 1 – 6, přičemž pro 

měření jsou využity pouze kontakty 1 – 3 s významem popsaným v níže uvedené tabulce 

(Tabulka 1.6.1-1). 

 

Č. konektoru zkratka význam 

1 Vout výstupní napětí 

2 GND zem 

3 Vs napájecí napětí 

4 N/C nezapojeno 

5 N/C nezapojeno 

6 N/C nezapojeno 

Tabulka 1.6.1-1 Zapojení konektorů senzoru MPX5100D. 

                 [2] 

 

1.6.2 Tester BP Pump 2 Non-Invasive Blood Pressure monitor Analyzer 

 

FLUKE Biomedical BP Pump 2, simulátor krevního tlaku a tester monitorů krevního 

tlaku, je mnohoúčelový přístroj pro využití u oscilometrických neinvazivních monitorů krevního 

tlaku. Tester nabízí dynamické simulace krevního tlaku, statické kalibrace, testy těsnosti 

pneumatických soustav monitorů a tlakové testy pomocných ventilů. 

 

V této laboratorní úloze je využita většina jeho dostupných testů a simulací, kterými 

dokáže monitory krevního tlaku otestovat. Níže jsou jednotlivé testy a simulace popsány. 

 

V bodě č. 3 zadání je využita: Simulace krevního tlaku 120/80 (Standard BP). První se 

na testeru nastaví požadovaná simulace. Zvolí se použitá manžeta; buďto vnitřní manžeta 

(Internal Adult Cuff), což znamená vnitřní manžetu monitoru, nebo vnější manžetu (External 

Cuff), která se připevňuje pacientovi na horní část pravé paže. Teď je simulace připravena. Stačí 

pouze spustit měření na testovaném monitoru krevního tlaku. Monitor začne vytvářet tlak 

v tlakovém okruhu měřícího řetězce. Tester začne reagovat při detekci určité hladiny tlaku 

v okruhu a začne simulovat změny tlaku způsobované turbulentním prouděním krve tepnou 

v manžetě. Při tomto úkolu laboratorní úlohy je třeba k testeru připojit pouze tonometr 

a přípravek pro senzor tlaku MPX5100D. Zapojení s manžetou již není možné z důvodu 

nedostatku tlakových hadiček a jejich kombinací. 

http://jednotky.cz/tlak/nanobar


 

 

V bodě č. 4 zadání je využito: Test těsnosti pneumatického systému (Pressure Leak 

Test). Test prověří těsnost měřicího řetězce. Tester vytvoří tlak v měřicím řetězci na uživatelem 

přednastavenou hodnotu (max. 400 mmHg; standardně na 250 mmHg ) a poté měří únik tlaku 

v čase. Jelikož u jednodušších digitálních tonometrů nelze uzavřít pojistné ventily, které jsou 

viníkem úniku tlaku při tomto testu, je třeba použít zapojení měřicí soustavy pouze s manžetou 

a testerem bez tonometru. 

 

Simulace krevního tlaku 120/80 (Standard BP #1). Vlastnosti této simulace jsou 

popsány výše. Rozdílným zapojením při simulaci dosáhneme rozdílných výsledků. Zapojíme 

tuto simulaci dvěma způsoby. Při první simulaci zapojíme k testeru pouze tonometr bez 

manžety a na testeru se nastaví vnitřní manžeta. Provedeme simulaci. Poté provedeme druhou 

simulaci se zapojením testeru s tonometrem i manžetou. Tím dosáhneme rozdílných výsledků. 

Cílem této laboratorní úlohy je i přijít na důvod rozdílných výsledků. 

 

Test pojistných ventilů (Pressure Relief Test). Tento test prověří správnou funkci 

pojistných (odvzdušňovacích) ventilů testovaného přístroje. Tester zvyšuje tlak v měřicím 

řetězci, dokud se neotevřou pojistné ventily, nebo dokud není překročen přednastavená hodnota 

tlaku (standardně na 380 mmHg). Před začátkem tohoto testu je nutné přístroj nastavit 

do „kalibrovacího“ nebo „servisního“ režimu. Toto nastavení je nezbytné k uzavření pojistných 

ventilů, kterými by jinak vytvářený tlak unikal. U jednodušších tonometrů toto nastavení nelze 

provést, tudíž je nutné zároveň s testem spustit i měření na tonometru. Ventily se uzavřou a tlak 

vytvářený testerem a tonometrem se sečtou. To dovolí dosáhnout hodnoty tlaku, potřebné 

k otevření pojistných ventilů. Pokud je přednastavený tlak překročen a pojistné ventily se 

neotevřou, je třeba provést další měření, které prověří případnou nefunkčnost ventilů. K testeru 

se připojí do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

 

Simulace krevního tlaku na základě zdravotních stavů pacientů (Patient Conditions). 

Simulace je téměř stejná jako simulace krevního tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. 

Rozdíl je v tom, co program simuluje. Pro tuto laboratorní úlohu byla vybrána simulace 

krevního tlaku pacienta se srdeční tachykardií. Taková porucha se vyznačuje hlavně zrychleným 

srdečním pulzem a zvýšeným krevním tlakem. K testeru se připojí do měřicího řetězce jak 

tonometr, tak i manžeta. 

 

Simulace arytmií srdce (Arrhythmias). Simulace je téměř stejná jako simulace krevního 

tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. Rozdíl je v tom, co program simuluje. Pro tuto 

laboratorní úlohu byla vybrána simulace krevního tlaku pacienta s poruchou převodního 

systému srdce – předčasným stahem srdečních síní. Tato porucha se vyznačuje hlavně 

nepravidelným pulzem. Arytmie srdce způsobují nepravidelné a nesprávné měření monitorů 



 

krevního tlaku. Určení krevního tlaku pacienta přísně závisí na tom, co se děje s jeho tlakem, 

když tlak v manžetě dosahuje určité úrovně. Některé monitory krevního tlaku přestanou měřit, 

dokud nezaznamenají dva nebo více si navzájem podobných pulsů. Model postupu poklesu 

a měřeného krevního tlaku závisí na tom, jaké pulsy nastanou během postupného tlakování 

manžety. K testeru se připojí do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

 

Simulace dýchacích artefaktů (Respiratory Artifacts). Simulace je téměř stejná jako 

simulace krevního tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. Rozdíl je v tom, co program 

simuluje. Pro tuto laboratorní úlohu byla vybrána simulace krevního tlaku pacienta, jehož 

krevní tlak je ovlivňován dýchacími pohyby hrudního koše. Dýchací artefakty představuji 

změnu krevního tlaku mezi beat-to-beat (dobou mezi dvěma údery srdce). Změny tlaku ovlivní 

plnění srdečních síní během diastoly. To následně ovlivní sílu úderu srdce i objem krve ze srdce 

vypuzený. Mocný úder totiž vyvine vyšší systolický tlak než malý úder. K testeru se připojí 

do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

 

Simulace krevního tlaku novorozence (Neonate). Tato simulace je určena k ověření 

schopnosti monitorů krevního tlaku změřit krevní tlak novorozeneckému pacientovi. Simulace 

je téměř stejná jako simulace krevního tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. Rozdíl je 

v tom, co program simuluje. Pro tuto laboratorní úlohu byla vybrána simulace krevního tlaku 

novorozeneckého pacienta, jehož krevní tlak je 60/30 (120bmp). K testeru se připojí 

do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

 

 

1.7 Pracovní postup 

1.7.1 Postup k bodu č. 1 zadání 

 Prostudujte firemní dokumentaci k testeru monitorů krevního tlaku BP Pump 2. 

 Prostudujte firemní dokumentaci k senzoru MPX5100D; zjistěte, jaký maximální tlak 

v Pa a mmHg je senzor schopen měřit. Dále zjistěte citlivost a přesnost senzoru. 

Neméně důležitou vlastností je teplotní rozsah, ve kterém je zaručena linearita měření 

závislosti tlaku na napětí.  

 Zjištěné informace zapište do výsledků. 

 

1.7.2 Postup k bodu č. 2 zadání 

 Sestavte měřící řetězec pro otestování digitálního monitoru krevního tlaku podle 

schématu na obrázku (Obrázek 1.7-1Obrázek 1.7-1). Při sestavování a zapojování 

obvodu dodržujte následující pravidla: 

 



 

zkratka význam barva konektoru 

Ucc + napájecí napětí červená 

Ucc - GND - zem zelená 

Uout + výstupní napětí – signál modrá 

Uout - GND - zem zelená 

Tabulka 1.7.2-1 Význam zkratek na přípravku senzoru tlaku. 

 

 Pří sestavování nepřipojujte napájecí zdroj do elektrorozvodné sítě a nastavte 

na otočných ovladačích minimální hodnoty proudu a napětí. Dbejte na barevné značení 

vodičů a správné zapojení polarit. Poznačte si napájecí napětí senzoru, budete jej 

potřebovat pro přepočet naměřeného napětí na tlak. Teprve po zapojení a kontrole 

vyučujícím napájecí, zdroj zapojte. 

 Výstup přípravku připojte propojovacími kabely k A/D kartě; A/D kartu připojte 

přes USB port k PC s programem Signal Express. 

 

 

Obrázek 1.7-1 Schéma zapojení měřicího řetězce s přípravkem senzoru 

MPX5100D. 

 

1.7.3 Postup k bodu č. 3 zadání 

1. Zapněte zdroj Diametral, tester BP Pump 2, PC a v něm spusťte program Signal 

Express.exe . 

2. V Signal Express otevřete soubor Lab_uloha_mor243.seproj. Jedná se o přednastavení 

programu pro účely měření. 



 

3. Po nahrání souboru klikněte na tlačítko Run, čímž spustíte měření. Na testeru 

BP Pump 2 spusťte standardní simulaci #1 (120/80, 80bpm). Dbejte na správné 

nastavení použité manžety (nastavte Internal Adult Cuff). 

4. Zapněte digitální monitor krevního tlaku; tím spustíte jeho měření. O přibližně 5 vteřin 

dříve spusťte v Signal Express záznam. Spustíte jej kliknutím na tlačítko Record, které 

je umístěné vpravo od tlačítka Run.  

5. Po skončení měření nahrávání vypněte. Otevřete uložená data a exportujte je 

do programu Excel. Soubor .xls si uložte. Do výsledků uveďte graf závislosti napětí 

na měnícím se tlaku. Do grafu zřetelně vyznačte hodnoty napětí odpovídající tlaku 

systolickému a diastolickému. 

6. Výsledky zapište do tabulky. Naměřené hodnoty napětí přepočtěte na jednotky tlaku 

pomocí vzorce uvedeného ve firemní dokumentaci k senzoru. Do výsledku uveďte 

příklady výpočtů. 

 

 Uout[V] P [kPa] P [mmHg] 

Systolický tlak    

Diastolický tlak    

Tabulka 1.7.3-1 Ukázka zpracování dat v tabulce. 

7. Ve výsledcích popište jednotlivé segmenty napěťové charakteristiky a do dalšího grafu 

je zaznačte. 

 

1.7.4 Postup k bodu č. 4 zadání 

1. Zapojte měřicí řetězec dle níže uvedeného schématu na obrázku (Obrázek 1.7-2). 

2. Na PC spusťte program Ansur.exe . Otevřete soubor Lab_uloha_mor243.mmt . 

Otevřením souboru nahrajete připravenou sekvenci skupiny testů realizované 

prostřednictvím testeru BP Pump 2. Spusťte sekvenci a pokračujte dle pokynů průvodce 

programem. 

3. Při prvním testu (Test těsnosti pneumatického systému) odečtěte z multimetru ESCORT 

hodnotu napětí a zároveň s displeje testeru BP Pump 2 hodnotu právě měřeného tlaku. 

Odečet proveďte po dvou minutách testu (celý test trvá tři minuty), až se tlak 

v pneumatickém systému stabilizuje. Odečet proveďte dvakrát. Odečtené hodnoty 

napětí přepočítejte na jednotky tlaku a uveďte ve výsledcích do tabulky. Zhodnoťte 

rozdíl mezi naměřenou hodnotou tlaku testerem a hodnotou tlaku vypočtenou. 

4. Výstupní protokol programu vytiskněte do souboru PDF. Prostudujte jej a vyhodnoťte 

výsledky měření. Vyhodnoťte jednotlivé testy sekvence zvlášť. Výstupní protokol 

odevzdejte spolu s vypracovaným protokolem této laboratorní úlohy. 

 



 

 

1. Uout [V] P [kPa] P [mmHg] 

tester BP Pump 2    

multimetr ESCORT    

2. Uout [V] P [kPa] P [mmHg] 

tester BP Pump 2    

multimetr ESCORT    

Tabulka 1.7.4-1 Ukázka zpracování dat v tabulce. 

 

 

 

 

Obrázek 1.7-2 Schéma zapojení měřicího řetězce bez přípravku. 

 

1.8 Kontrolní otázky 

1. Měří použitý senzor MPX5100D absolutní nebo relativní hodnotu tlaku? Vysvětlete 

rozdíl. 

2. Definujte tlak systolický a diastolický. 

3. Vysvětlete oscilometrickou metodu měření krevního tlaku. 

4. Jaká je přesnost a rozlišení multimetru ESCORT 3146A při měření stejnosměrného 

napětí? 

5. Co prověří tlakový test Pressure Source Test? 

6.  Uveďte vzorec pro výpočet výstupního napětí senzoru MPX5100D. 

7. Jaké druhy simulací nabízí tester BP Pump2 pro testování monitorů krevního tlaku? 
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1 Zadání 

1. prostudujte firemní dokumentaci k testru monitorů krevního tlaku BP Pump 2, senzoru 

tlaku MPX5100D, digitálnímu monitoru krevního tlaku UA-767PC a multimetru 

Escort 3146A 

2. sestavte měřicí řetězec dle schématu zapojení (Obrázek 4.2-1) 

3. proměřte napěťovou charakteristiku senzoru při testování digitálního tonometru 

4. sestavte měřicí řetězec dle schématu zapojení (Obrázek 1.7-2) 

5. proveďte sérii testů na digitálním monitoru krevního tlaku testerem BP Pump 2 

6. zpracujte měřené výsledky do tabulek a grafů a přepočítejte naměřené napětí na senzoru 

na jednotky tlaku v Pa a v mmHg 

7. vyhodnoťte výsledky testů 

 

2 Použité vybavení 

 tester monitorů krevního tlaku BP Pump 2 (1x) 

 firemní dokumentace k testeru BP Pump 2 

 příslušenství k testeru BP Pump 2 (hadice, napájecí kabel, sériový kabel, mandrely) 

 digitální monitor krevního tlaku UA-767PC (1x) 

 firemní dokumentace k digitálnímu monitoru krevního tlaku UA-767PC 

 senzor fy. Motorola MPX5100D zapojený do přípravku (1x) 

 firemní dokumentace k polovodičovému senzoru tlaku MPX5100D 

 napájecí zdroj Diametral V130R50D (1x) 

 multimetr Escort 3146A s měřícími kabely (1x) 

 firemní dokumentace k multimetru Escort 3146A 

 A/D karta NI-9215 (1x), redukce RS232 na USB (1x) 

 propojovací kabely (2x); (zakončené banánky a volnými konci) 

 PC se software Ansur k testeru BP Pump 2 a software LabView Signal Express 

 

3 Teoretický rozbor 

3.1 Krevní tlak, oscilometrická metoda měření 

Tlak krve TK (blood pressure) je veličinou, která bývá velmi často měřena, neboť se 

jedná o dobrý ukazatel stavu kardiovaskulárního systému. Stahem srdečního svalu vzniká 

tlaková síla, kterou je krev vypuzována do aorty a plicnice a která překonává odpor periferního 

cévního řečiště. Čím jsou cévy vzdálenější od aorty, tím nižší je v nich tlak. Podle místa měření 



 

rozlišujeme tlak centrální a periferní, arteriální a venózní. Centrální tlak měříme nejlépe přímo 

v srdečních komorách, periferní v končetinách. Proto je centrální tlak možné merit pouze 

invazivně. Nejčastěji měříme tlak neinvazivně pomocí manžety na levé horní paži, kde se 

hodnoty arteriálního tlaku blíží nejvíce centrálnímu. 

 

Mezinárodně používanou jednotkou tlaku je mmHg; milimetr sloupce rtuti. Krevní tlak 

při činnosti srdce kolísá mezi dvěma mezemi, tlakem systolickým (systolic blood pressure) 

a tlakem diastolickým (diastolic blood pressure). Systolický tlak je nejvyšší tlak, který vzniká 

při systole komor. Diastolický tlak je nejnižší tlak, vzniká během ochabnutí komor 

a je měřítkem periferního odporu. U centrálního arteriálního tlaku, tlaku ve velkých artériích 

a v jejich blízkosti lze stanovit střední hodnotu krevního tlaku ( mean arterial pressure, zkr. 

MAP) pomocí níže uvedeného vztahu. 

 

(Sys.tl. Dia.tl.)
MAP Dia.tl.

3


     Rovnice 3 

 

Dnes nejpoužívanější metodou měření krevního tlaku neinvazivně je metoda 

oscilometrická. Zaškrtíme-li tepnu manžetou, působící na tepnu vyšším tlakem, než je 

systolický tlak v ní, přestane tepnou proudit krev. Ruský lékař Korotkov roku 1905 zjistil, že při 

pomalém snižování tlaku v manžetě lze poslechem tepny registrovat zvuky, způsobené 

turbulencemi obnovujícího se krevního toku. V okamžiku, kdy se tyto zvuky objeví, objeví se 

i první mechanické oscilace a tlak bude v manžetě roven systolickému tlaku. Tyto oscilace se 

projeví rychlými změnami tlaku v manžetě, superponovanými na pomalý pokles tlaku při jejím 

vypouštění. Toho využívají současné elektronické tonometry. Při dalším snižování tlaku 

v manžetě dojde k vymizení turbulentního proudění a plnému obnovení laminárního. Tímto 

okamžikem vymizí zvuky i oscilace a tlak v manžetě je roven diastolickému tlaku.        

      [1] 

 Při neinvazivním měření krevního tlaku se nejčastěji setkáme s jednotkami mmHg, kPa. 

Platí mezi nimi následující vztah:   

 21 mmHg 1,36 cmH O 133,322 Pa     Rovnice 4 

 

Pro měření krevního tlaku se dnes již z valné většiny nepoužívají rtuťové 

sfygmomanometry pro svou relativně náročnou obsluhu a riziko uvolnění toxického těžkého 

kovu do prostředí. Naopak nejpoužívanější se staly elektronické monitory krevního tlaku, 

tzv. digitální tonometry, které se vyznačují snadnou obsluhou zvládnutelnou i pro laika. 

Na obrázku níže (Obrázek 3.1-1) je uvedeno blokové schéma zapojení digitálního tonometru. 

 



 

 

Obrázek 3.1-1 Schéma zapojení digitálního tonometrů. 

[2] 

 

 V úloze je použit integrovaný polovodičový snímač tlaku s křemíkovou membránou 

MPX5100D vyrobený firmou Motorola, jehož blokové schéma je uvedeno níže (Obrázek 

3.1-2). Senzor pracující na piezorezistivním principu má na membráně představující 

mechanickou část snímače rozmístěny tenzometry a zapojeny do můstku. Tenzometry jsou na 

membránu naneseny pokovením jako tenká vrstvička. Tenzometry společně s membránou tak 

tvoří citlivou část senzoru tedy čidlo. Vyhodnocení údajů z tenzometrů se provádí v senzoru 

pomocí bipolárního polovodičového zpracování, jehož výstupem je analogový napěťový signál 

úměrný působícímu tlaku. 

 

 

Obrázek 3.1-2 Schéma integrovaného senzoru tlaku MPX5100D. 



 

 

Senzor MPX5100D konstrukčně obsahuje vstupní část (náustek pro přívod měřeného tlaku) 

a elektrickou částí. Elektrická část je tvořena šesti kontakty označenými 1 – 6, přičemž 

pro měření jsou využity pouze kontakty 1 – 3 s významem popsaným v níže uvedené tabulce 

(Tabulka 3.1-1). 

Č. konektoru zkratka význam 

1 Vout výstupní napětí 

2 GND zem 

3 Vs napájecí napětí 

4 N/C nezapojeno 

5 N/C nezapojeno 

6 N/C nezapojeno 

Tabulka 3.1-1 Zapojení konektorů senzoru MPX5100D. 

                [2] 

3.2 Tester BP Pump 2 Non-Invasive Blood Pressure monitor 

Analyzer 

FLUKE Biomedical BP Pump 2, simulátor krevního tlaku a tester monitorů krevního 

tlaku, je mnohoúčelový přístroj pro využití u oscilometrických neinvazivních monitorů krevního 

tlaku. Tester nabízí dynamické simulace krevního tlaku, statické kalibrace, testy těsnosti 

pneumatických soustav monitorů a tlakové testy pomocných ventilů. 

V této laboratorní úloze je využita většina jeho dostupných testů a simulací, kterými 

dokáže monitory krevního tlaku otestovat. Níže jsou jednotlivé testy a simulace popsány. 

V bodě č. 3 zadání je využita: Simulace krevního tlaku 120/80 (Standard BP). První se 

na testeru nastaví požadovaná simulace. Zvolí se použitá manžeta; buďto vnitřní manžeta 

(Internal Adult Cuff), což znamená vnitřní manžetu monitoru, nebo vnější manžetu (External 

Cuff), která se připevňuje pacientovi na horní část pravé paže. Teď je simulace připravena. Stačí 

pouze spustit měření na testovaném monitoru krevního tlaku. Monitor začne vytvářet tlak 

v tlakovém okruhu měřícího řetězce. Tester začne reagovat při detekci určité hladiny tlaku 

v okruhu a začne simulovat změny tlaku způsobované turbulentním prouděním krve tepnou 

v manžetě. Při tomto úkolu laboratorní úlohy je třeba k testeru připojit pouze tonometr 

a přípravek pro senzor tlaku MPX5100D. Zapojení s manžetou již není možné z důvodu 

nedostatku tlakových hadiček a jejich kombinací. 

V bodě č. 4 zadání je využito: Test těsnosti pneumatického systému (Pressure Leak 

Test). Test prověří těsnost měřicího řetězce. Tester vytvoří tlak, v měřicím řetězci, 

http://jednotky.cz/tlak/nanobar


 

na uživatelem přednastavenou hodnotu (max. 400 mmHg; standardně na 250 mmHg ) a poté 

měří únik tlaku v čase. Jelikož u jednodušších digitálních tonometrů nelze uzavřít pojistné 

ventily, které jsou viníkem úniku tlaku při tomto testu, je třeba použít zapojení měřicí soustavy 

pouze s manžetou a testerem bez tonometru. 

Simulace krevního tlaku 120/80 (Standard BP #1). Vlastnosti této simulace jsou 

popsány výše. Rozdílným zapojením při simulaci dosáhneme rozdílných výsledků. Zapojíme 

tuto simulaci dvěma způsoby. Při první simulaci zapojíme k testeru pouze tonometr bez 

manžety a na testeru se nastaví vnitřní manžeta. Provedeme simulaci. Poté provedeme druhou 

simulaci se zapojením testeru s tonometrem i manžetou. Tím dosáhneme rozdílných výsledků. 

Cílem této laboratorní úlohy je přijít na důvod rozdílných výsledků. 

Test pojistných ventilů (Pressure Relief Test). Tento test prověří správnou funkci 

pojistných (odvzdušňovacích) ventilů testovaného přístroje. Tester zvyšuje tlak v měřicím 

řetězci, dokud se neotevřou pojistné ventily, nebo dokud není překročen přednastavená hodnota 

tlaku (standardně na 380 mmHg). Před začátkem tohoto testu je nutné přístroj nastavit 

do „kalibrovacího“ nebo „servisního“ režimu. Toto nastavení je nezbytné k uzavření pojistných 

ventilů, kterými by jinak vytvářený tlak unikal. U jednodušších tonometrů toto nastavení nelze 

provést, tudíž je nutné zároveň s testem spustit i měření na tonometru. Ventily se uzavřou a tlak 

vytvářený testerem a tonometrem se sečtou. To dovolí dosáhnout hodnoty tlaku, potřebné 

k otevření pojistných ventilů.  Pokud je přednastavený tlak překročen a pojistné ventily se 

neotevřou, je třeba provést další měření, které prověří případnou nefunkčnost ventilů. K testeru 

se připojí do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

Simulace krevního tlaku na základě zdravotních stavů pacientů (Patient Conditions). 

Simulace je téměř stejná jako simulace krevního tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. 

Rozdíl je v tom, co program simuluje. Pro tuto laboratorní úlohu byla vybrána simulace 

krevního tlaku pacienta se srdeční tachykardií. Taková porucha se vyznačuje hlavně zrychleným 

srdečním pulzem a zvýšeným krevním tlakem. K testeru se připojí do měřicího řetězce jak 

tonometr, tak i manžeta. 

Simulace arytmií srdce (Arrhythmias). Simulace je téměř stejná jako simulace krevního 

tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. Rozdíl je v tom, co program simuluje. Pro tuto 

laboratorní úlohu byla vybrána simulace krevního tlaku pacienta s poruchou převodního 

systému srdce – předčasným stahem srdečních síní. Tato porucha se vyznačuje hlavně 

nepravidelným pulzem. Arytmie srdce způsobují nepravidelné a nesprávné měření monitorů 

krevního tlaku. Určení krevního tlaku pacienta přísně závisí na tom, co se děje s jeho tlakem, 

když tlak v manžetě dosahuje určité úrovně. Některé monitory krevního tlaku přestanou měřit, 

dokud nezaznamenají dva nebo více si navzájem podobných pulsů. Model postupu poklesu 

a měřeného krevního tlaku závisí na tom, jaké pulsy nastanou během postupného tlakování 

manžety. K testeru se připojí do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

Simulace dýchacích artefaktů (Respiratory Artifacts). Simulace je téměř stejná jako 

simulace krevního tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. Rozdíl je v tom, co program 



 

simuluje. Pro tuto laboratorní úlohu byla vybrána simulace krevního tlaku pacienta, jehož 

krevní tlak je ovlivňován dýchacími pohyby hrudního koše. Dýchací artefakty představuji 

změnu krevního tlaku mezi beat-to-beat (dobou mezi dvěma údery srdce). Změny tlaku ovlivní 

plnění srdečních síní během diastoly. To následně ovlivní sílu úderu srdce i objem krve ze srdce 

vypuzený. Mocný úder totiž vyvine vyšší systolický tlak než malý úder. K testeru se připojí 

do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

Simulace krevního tlaku novorozence (Neonate). Tato simulace je určena k ověření 

schopnosti monitorů krevního tlaku změřit krevní tlak novorozeneckému pacientovi. Simulace 

je téměř stejná jako simulace krevního tlaku 120/80; simuluje na stejném principu. Rozdíl je 

v tom, co program simuluje. Pro tuto laboratorní úlohu byla vybrána simulace krevního tlaku 

novorozeneckého pacienta, jehož krevní tlak je 60/30 (120bmp). K testeru se připojí 

do měřicího řetězce jak tonometr, tak i manžeta. 

4 Pracovní postup 

4.1 Postup k bodu č. 1 zadání 

 Prostudujte firemní dokumentaci k testeru monitorů krevního tlaku BP Pump 2. 

 Prostudujte firemní dokumentaci k senzoru MPX5100D; zjistěte, jaký maximální tlak 

v Pa a mmHg je senzor schopen měřit. Dále zjistěte citlivost a přesnost senzoru. 

Neméně důležitou vlastností je teplotní rozsah, ve kterém je zaručena linearita měření 

závislosti tlaku na napětí. Zjištěné informace zapište do výsledků (Výsledky bodu č. 1 

zadání). 

4.2 Postup k bodu č. 2 zadání 

 Sestavte měřící řetězec pro otestování digitálního monitoru krevního tlaku podle 

schématu na obrázku (Obrázek 4.2-1). Při sestavování a zapojování obvodu dodržujte 

následující pravidla: 

zkratka význam barva konektoru 

Ucc + napájecí napětí červená 

Ucc - GND - zem zelená 

Uout + výstupní napětí – signál modrá 

Uout - GND - zem zelená 

Tabulka 4.2-1 Význam zkratek na přípravku senzoru tlaku. 

 Pří sestavování nepřipojujte napájecí zdroj do elektrorozvodné sítě a nastavte 

na otočných ovladačích minimální hodnoty proudu a napětí. Dbejte na barevné značení 

vodičů a správné zapojení polarit. Poznačte si napájecí napětí senzoru, budete jej 



 

potřebovat pro přepočet naměřeného napětí na tlak. Teprve po zapojení a kontrole 

vyučujícím napájecí, zdroj zapojte. 

 Výstup přípravku připojte propojovacími kabely k A/D kartě; A/D kartu připojte 

přes USB port k PC s programem Signal Express. 

 

Obrázek 4.2-1 Schéma zapojení měřicího řetězce s přípravkem senzoru 

MPX5100D. 

4.3 Postup k bodu č. 3 zadání 

1. Zapněte zdroj Diametral, tester BP Pump 2, PC a v něm spusťte program Signal 

Express.exe . 

2. V Signal Express otevřete soubor Lab_uloha_mor243.seproj. Jedná se o přednastavení 

programu pro účely měření. 

3. Po nahrání souboru klikněte na tlačítko Run, čímž spustíte měření. Na testeru 

BP Pump 2 spusťte standardní simulaci #1 (120/80, 80bpm). Dbejte na správné 

nastavení použité manžety (nastavte Internal Adult Cuff). 

4. Zapněte digitální monitor krevního tlaku; tím spustíte jeho měření. O přibližně 5 vteřin 

dříve spusťte v Signal Express záznam. Spustíte jej kliknutím na tlačítko Record, které 

je umístěné vpravo od tlačítka Run.  

5. Po skončení měření nahrávání vypněte. Otevřete uložená data a exportujte je 

do programu Excel. Soubor .xls si uložte. Do výsledků uveďte graf závislosti napětí 

na měnícím se tlaku. Do grafu zřetelně vyznačte hodnoty napětí odpovídající tlaku 

systolickému a diastolickému (Graf 5.3-1). 

6. Výsledky zapište do tabulky (Tabulka 5.3-1). Naměřené hodnoty napětí přepočtěte 

na jednotky tlaku pomocí vzorce uvedeného ve firemní dokumentaci k senzoru. 

Do výsledku uveďte příklady výpočtů. 



 

 

 Uout[V] P [kPa] P [mmHg] 

Systolický tlak    

Diastolický tlak    

Tabulka 4.3-1 Ukázka zpracování dat v tabulce. 

7. Ve výsledcích popište jednotlivé segmenty napěťové charakteristiky a do dalšího grafu 

je zaznačte (Graf 5.3-2). 

 

4.4 Postup k bodu č. 4 zadání 

1. Zapojte měřicí řetězec dle níže uvedeného schématu na obrázku (Obrázek 1.7-2). 

2. Na PC spusťte program Ansur.exe . Otevřete soubor Lab_uloha_mor243.mmt . 

Otevřením souboru nahrajete připravenou sekvenci skupiny testů realizované 

prostřednictvím testeru BP Pump 2. Spusťte sekvenci a pokračujte dle pokynů průvodce 

programem. 

3. Při prvním testu (Test těsnosti pneumatického systému) odečtěte z multimetru ESCORT 

hodnotu napětí a zároveň s displeje testeru BP Pump 2 hodnotu právě měřeného tlaku. 

Odečet proveďte po dvou minutách testu, celý test trvá tři minuty, až se tlak 

v pneumatickém systému stabilizuje. Odečet proveďte dvakrát. Odečtené hodnoty 

napětí přepočítejte na jednotky tlaku a uveďte ve výsledcích do tabulky (Tabulka 5.4-1). 

Zhodnoťte rozdíl mezi naměřenou hodnotou tlaku testerem a hodnotou tlaku 

vypočtenou. 

4. Výstupní protokol programu vytiskněte do souboru PDF. Prostudujte jej a vyhodnoťte 

výsledky měření (Tabulka 5.4-2). Rozdíly mezi hodnotami naměřenými a nastavenými 

jsou zobrazeny v grafu (Graf 5.4-1) jako funkce simulací a odchylek naměřených 

hodnot. Simulace s nulovou (0 mmHg) odchylkou znamenají neúspěšné měření. NIBP 

monitor nebyl schopen krevní tlak určit (Tabulka 5.4-3). Vyhodnoťte jednotlivé testy 

sekvence zvlášť. Výstupní protokol odevzdejte spolu s vypracovaným protokolem této 

laboratorní úlohy. 

 

1. Uout [V] P [kPa] P [mmHg] 

tester BP Pump 2    

multimetr ESCORT    

2. Uout [V] P [kPa] P [mmHg] 

tester BP Pump 2    

multimetr ESCORT    

Tabulka 4.4-1 Ukázka zpracování dat v tabulce. 



 

 

 

 

Obrázek 4.4-1 Schéma zapojení měřicího řetězce bez přípravku. 

 

 

5 Výsledky 

5.1 Výsledky bodu č. 1 zadání 

 Senzor tlaku MPX5100D dokáže měřit tlak v rozmezí 0 – 100 kPa (0 - 750 mmHg). 

 Citlivost senzoru je 45 mV/kPa a přesnost ±2,5% VFSS (FSS=Full Scale Span). 

 Rozsah pro zaručení linearity měření závislosti tlaku na napětí je 0°C až 85°C. 

5.2 Výsledky bodu č. 2 zadání 

 Napájecí napětí senzoru je standardně 5 V, dle firemní dokumentace. Naměřené 

napájecí napětí při samotném měření bylo 5,02 V. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Výsledky bodu č. 3 zadání 

 

 

Graf 5.3-1 Napěťová charakteristika měření TK 120/80. 

 

 

 Uout[V] P [kPa] P [mmHg] 

Systolický tlak 0,915069 15,8094 118,58 

Diastolický tlak 0,6805 10,6175 79,64 

Tabulka 5.3-1 Naměřené hodnoty napětí systolického a diastolického tlaku a jejich 

přepočet na jednotky tlaku v Pa a mmHg. 
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Popis jednotlivých segmentů napěťové charakteristiky měření krevního tlaku 120/80: 

1. Hodnota napětí před začátkem měření. 

2. Začátek měření. Tlakování měřicího řetězce na potřebnou hodnotu tlaku pro měření. 

3. Upouštění tlaku z okruhu. Projevy tlakových oscilací simulovaného krevního tlaku. 

4. Návrat hodnoty tlaku na původní hladinu před začátkem měření. 

 

 

Graf 5.3-2 Napěťová charakteristika měření TK 120/80 s vyznačenými segmenty 

průběhu měření. 

 

 

5.4 Výsledky bodu č. 4 zadání 

 

1. Uout [V] P [kPa] P [mmHg] 

tester BP Pump 2  27,2 204 

multimetr ESCORT 1,4 26,54 199 

2. Uout [V] P [kPa] P [mmHg] 

tester BP Pump 2  26,53 199 

multimetr ESCORT 1,369 25,86 193,9 

Tabulka 5.4-1 Odečtené hodnoty napětí a jejich přepočet na jednotky tlaku. 
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Test pojistných ventilů EX+M [mmHg] 331 

Krevní tlak 120/80 (80bmp)EX+M [mmHg;bmp] 121/81 (79) 

Krevní tlak 120/80 (80bmp) M [mmHg;bmp] 124/80 (79) 

Test těsnosti EX [mmHg/min] 3,7 

Tachykardie 120/105 (130bpm) [mmHg;bmp] 119/102 (129) 

Pre Atri Contr. 2 144/64 (86bpm) nezměřeno 

Dýchací artefakty 112/47 (86) 126/55 (85) 

Krevní tlak novorozence 60/30 (120) nezměřeno 

Sériové číslo 29911-00076 

Skupina A&D Co.,Ltd 

Výrobce A&D Instruments 

Typ digitální tonometr 

Model UA-767PC 

Místo laboratoř BME E203, VŠB-TUO  

Tabulka 5.4-2 Naměřená data na monitoru UA-767PC. 

 

 

Graf 5.4-1 Odchylky naměřených hodnot tlaků od nastavených. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 TK120/80I 2 TK120/80II 3 tachykardie 4 PreAtriContr 5 dych.artfct. 6 novorozenec

Δ
tl

a
k

u
  
[m

m
H

g
]

simulace

Odchylky naměřených hodnot tlaků od nastavených
Syst. tlak

Diast. tlak



 

 
Systolický tlak Diastolický tlak 

Δ  tlaku [mmHg] 

1 TK120/80I 1 1 

2 TK120/80II 4 1 

3 tachykardie 1 3 

4 PreAtriContr nezměřeno nezměřeno 

5 dych.artfct. 14 8 

6 novorozenec 0 nezměřeno nezměřeno 

Tabulka 5.4-3 Rozdíl tlaku od nastaveného při jednotlivých simulacích. 

 

6 Kontrolní otázky 

1. Měří použitý senzor MPX5100D absolutní nebo relativní hodnotu tlaku? 

Vysvětlete rozdíl. 

Senzor tlaku MPX5100D měří relativní hodnotu tlaku. Absolutní tlak je síla působící 

na jednotkovou plochu. Relativní tlak je rozdíl mezi absolutními tlaky ve dvou 

prostředích. 

 

2. Definujte tlak systolický a diastolický. 

Systolický tlak je nejvyšší tlak, který vzniká při systole komor. Diastolický tlak je 

nejnižší tlak, vzniká během ochabnutí komor a je měřítkem periferního odporu. 

 

3. Vysvětlete oscilometrickou metodu měření krevního tlaku. 

Zaškrtíme-li tepnu manžetou, působící na tepnu vyšším tlakem, než je systolický tlak 

v ní, přestane tepnou proudit krev. Při pomalém snižování tlaku v manžetě se objeví 

první mechanické oscilace a tlak bude v manžetě roven systolickému tlaku. Tyto 

oscilace se projeví rychlými změnami tlaku v manžetě, superponovanými na pomalý 

pokles tlaku při jejím vypouštění. Při dalším snižování tlaku v manžetě dojde 

k vymizení turbulentního proudění a plnému obnovení laminárního. Tímto okamžikem 

vymizí zvuky i oscilace a tlak v manžetě je roven diastolickému tlaku. 

 

4. Jaká je přesnost a rozlišení multimetru ESCORT 3146A při měření 

stejnosměrného napětí? 

V rozsahu 120 mV až 1000 V je přesnost přístroje ±0,012% +5 digitů a rozlišení 1 μV 

až 10 mV. 

 

 



 

 

5. Co prověří tlakový test Pressure Source Test? 

Test Pressure Source Test prověří správnou funkci tlakového snímače testovaného 

přístroje. Test se využívá ke statické kalibraci neinvazivních monitorů krevního tlaku, 

kontrolám sfygnomanometrů a hodnocení různých medicínských zařízení pracujících 

při měření tlaku v rozsahu 50 až 400 mmHg. 

 

6.  Uveďte vzorec pro výpočet výstupního napětí senzoru MPX5100D. 

out S

out

S

out

V V [(0,009 P) 0,04]

V ... výstupní napětí [V]

V ... vstupní napětí [V]

P ... tlak [kPa] odpovídající V

 

 

7. Jaké druhy simulací nabízí tester BP Pump2 pro testování monitorů krevního 

tlaku? 

Tester BP Pump 2 nabízí tyto druhy simulací: 

 standardní krevní tlak 

 krevní tlak na základě zdravotního stavu pacienta 

 krevní tlak pacienta se srdeční arytmií 

 krevní tlak ovlivněn dýchacími pohyby 

 krevní tlak novorozeneckého pacienta  

 krevní tlak pro měření se zápěstním monitorem  

7 Závěr 

 Z měření napěťové charakteristiky senzoru tlak MPX5100D při testování monitoru 

krevního tlaku UA-767PC byly určeny hodnoty napětí při systolickém a diastolickém tlaku; 

hodnoty byly přepočteny na jednotky tlaku. Systolický tlak odpovídal hodnotě napětí na senzoru 

0,915069 V, čemuž po přepočtu odpovídala hodnota tlaku 118,6 mmHg. Diastolický tlak 

odpovídal hodnotě napětí na senzoru 0,6805 V, která se po přepočtu rovnala hodnotě tlaku 

79,7 mmHg. 

 

 Měření proběhlo při simulaci krevního tlaku 120/80 (80bpm). Z výsledků je patrný 

rozdíl mezi parametry simulace a naměřenými hodnotami napětí přepočítaných na jednotky 

tlaku. Rozdíl ve výsledcích byl pravděpodobně způsoben nepřesným určením hodnot 

systolického a diastolického tlaku z grafu. Rozdíl ve výsledcích je zanedbatelný. Pokud by 

šlo o chybu testeru, je stále v rámci rozsahu povolené chyby výrobcem (±1mmHg v rozsahu 0 – 

300 mmHg), až na hodnotu systolického tlaku, která se od tolerance liší o 0,4 mmHg. 



 

Tento rozdíl pokrývá stále chyba při odečtu hodnot z grafu, případná chyba senzoru a jeho malá 

citlivost. 

 Dohromady z výsledků vyplývá, že tester BP Pump 2 při simulaci standardního 

krevního tlaku 120/80 (80bpm) pracuje přesně. 

 

 Dalším úkolem laboratorní úlohy bylo provedení série testů a simulací na NIBP 

monitoru. Při testu těsnosti pneumatického systému byla na multimetru ESCORT odečtená 

hodnota napětí na senzoru a zároveň hodnota tlaku na testeru. Po přepočtech napětí na jednotky 

tlaku bylo zjištěno, že hodnota 1,4 V odpovídá hodnotě 199 mmHg, když tester naměřil 

204 mmHg. Druhý odečet napětí 1,369 V odpovídal hodnotě 193,9 mmHg, když tester naměřil 

199 mmHg. U obou výsledků je rozdíl mezi testerem naměřeným tlakem a tlakem, 

přepočítaným z napětí na senzoru, přibližně 5 mmHg. Rozdíl je pravděpodobně způsobem 

poddajnosti materiálu manžety a tlakových hadiček, protože při testu, který trvá několik minut 

(test těsnosti pneumatické systému), pomalu postupně klesala hodnota vytvořeného tlaku 

v tlakovém okruhu s prodlužujícím se časem měření. Další ovlivnění výsledků způsobily 

nepřesné odečty z přístrojů, chyba multimetru, chyba testeru, která pro statické tlakové testy je 

výrobcem určena ±10 mmHg a chyba senzoru a jeho malá citlivost. Každopádně výsledky 

spadají do rozsahu povolených chyb testeru, což znamená správnou a přesnou funkci přístroje 

(dle výrobce), ale pro testování přístrojů ve zdravotnických zařízeních je, kvůli své velké chybě, 

nevhodný. 

  

 V druhé části laboratorní úlohy, testováním digitálního tonometru UA-767PC, 

se potvrdily pokyny výrobce. Výrobce udává, že tento model dig. tonometru je vhodný pouze 

pro měření krevního tlaku dospělého člověka bez závažných kardiovaskulárních problémů. 

Proto byl přesně změřen, s drobnými odchylkami, pouze standardní TK 120/80 (80bpm) a TK 

člověka s tachykardií. Simulaci TK člověka s projevy dýchacích artefaktů na krevním tlaku 

změřil absolutně špatně s obrovskou odchylkou od přednastavených hodnot (Syst. tl. – 

Δ 14 mmHg; Diast. tl. – Δ 8 mmHg). Simulaci TK člověka s předčasným stahem síní 

(Premature Atrial Cont.) a TK novorozence nedokázal změřit. Čímž se jen potvrdil účel, 

ke kterému je tento dig. tonometr určen. Závěrem testování dig. tonometru je: způsobilý 

k měření krevního tlaku, ke kterým je určen. 
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