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1  Informace o této příručce 

Tato příručka je publikována společností  

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG 

Oderstraße 77, 14513 Teltow, Německo. 

Informace obsažené v této příručce se vztahují jen na CardioMem 

CM 100 XT verze 1.1.x a na CM 100 Configurator verze 1.3.x. 

Nevplatí pro dřívější verze.  

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo 

ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spoje-

ných státech amerických a/nebo v dalších zemích.  

Adobe, Acrobat a Acrobat Reader jsou registrované ochranné 

známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems In-

corporated ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších ze-

mích. Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC.  

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné 

známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich použí-

vání společností GETEMED podléhá licenci. 

CardioMem, CardioDay a PhysioGate jsou ochranné známky 

společnosti GETEMED. Ostatní názvy firem či produktů zde uve-

dené jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. 

Historie revizí 

Revize Datum zveřejnění Popis 

01 2019-09-09 1. vydání 

02 2020-02-01 2. vydání: Přidán symbol RCM a 
příslušenství 

03 2021-10-25 3. vydání: Dodržování MDR (EU) 
2017/745 
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2 Účel použití 

CardioMem CM 100 XT je určen pro kontinuální analýzu a perio-

dické nahrávání EKG dat pro pozdější vyhodnocení odborným 

zdravotnickým personálem, za účelem: 

 dokumentování poruch srdečního rytmu u osob, jejichž 

symptomy se vyskytují jen zřídka 

 dokumentování účinku začínající medikamentózní léčby 

poruch srdečního rytmu 

 dokumentování opětovného výskytu poruch srdečního 

rytmu po přerušení medikamentózní léčby 

 dokumentování výsledků po ablaci poruch srdečního 

rytmu 

 posuzování synkop u osob, jejichž symptomy se vyskytují 

jen zřídka. 

Nahrávání EKG záznamů se aktivuje buď manuálně pacientem 

nebo automaticky naprogramovatelným časovačem popř. algorit-

mem, který je schopen rozpoznávat následující poruchy srdeč-

ního rytmu: 

 Tachykardie 

 Bradykardie 

 Fibrilace síní 

 Pauza 

Přístroj je určen k použití v domácím prostředí i v nemocničním 

prostředí. Domácí prostředí zahrnuje jak venkovské, městské a 

předměstské obytné oblasti tak školy, kanceláře a maloobchodní 

prostředí. Přístroj je vhodný pro použití také během transportu. 

Přístroj není určen k použití v blízkosti aktivních vysoko-frekvenč-

ních elektrochirurgických přístrojů a ve stíněných prostorách sys-

témů pro magnetické rezonanční zobrazování (MRI). Přístroj je 

poháněn baterií a používá energeticky nezávislou paměť pro 

ukládání EKG dat. Přístroj není určen k použití jako nouzový mo-

nitorovací systém a nesmí se používat v nouzových situacích. 
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3 Indikace a kontraindikace 

3.1 Indikace 

CardioMem CM 100 XT je určen pro dospělé pacienty i pro děti 

(hmotnost > 10 kg), u nichž je třeba monitorování za účelem de-

tekce následujících život neohrožujících poruch srdečního rytmu: 

tachykardie, bradykardie, fibrilace síní a pauza. 

3.2 Kontraindikace 

Kontraindikaci představuje použití přístroje u pacientů: 

 se známou alergií nebo přecitlivělostí na lepidla či hydro-

gel, 

 s potenciálně život ohrožujícími poruchami srdečního 

rytmu nebo  

 u pacientů, kteří musí být sledováni v nemocnici. 
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4 Předpisy 

4.1 Shoda zdravotnických prostředků 

Označení CE s identifikačním číslem notifikované osoby ukazuje, 

že záznamník splňuje základní požadavky směrnice  

(EU) 2017/745 (MDR).  

 

 

4.2 Shoda rádiového spektra 

Označení CE ukazuje, že záznamník splňuje základní požadavky 

směrnice 2014/53/ES (RED).  

4.3 Klasifikace 

Klasifikace podle  
(EU) 2017/745 (MDR) 

Třída IIa 

Ochrana před úrazem elektric-
kým proudem 

Typ BF, příložná část neodolná 
vůči defibrilaci 

Provozní režim Plynulý 

Sterilizační metoda doporučená 
výrobcem 

Nepoužitelné 
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5 Použité symboly 

Následující symboly naleznete na záznamníku a/nebo na obalové 

etiketě: 

CardioMem CM 100 XT Typ přístroje (CardioMem CM 100), model 
(XT). 

 
2017-03-22 

Jméno a adresa výrobce se nacházejí 
vpravo vedle tohoto symbolu. 

Pod tímto symbolem je uvedeno datum vý-
roby.  

 

Značení v souladu se systémem UDI; da-
tový maticový kód s kódem GTIN (01), da-
tem výroby (11), výrobním číslem [SN] 
(21) a objednacím číslem [REF] (241) 

 

Čárový kód s objednacím číslem [REF] 

 

Značka CE s identifikačním číslem notifi-
kované osoby výrobce 

 

Tento symbol informuje lékaře o tom, že 
záznamník je zařazen do třídy ochrany 
"body floating" (BF) a NENÍ chráněn proti 
defibrilaci. 

IP64 Stupeň krytí proti vniknutí kapalin a cizích 
těles je IP64, přičemž 6 znamená pracho-
těsné a 4 znamená odolné vůči stříkající 
vodě. 

 Tento symbol udává, že záznamník je na-
pájen přes vyměnitelnou nenabitelnou ba-
terii. 
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Tento symbol se vztahuje na povinnost zá-
znamník řádně zlikvidovat. Podrobnější in-
formace naleznete v odstavci „Likvidace 
zařízení, baterií a příslušenství“ na straně 
65. 

 

Postupujte podle návodu k použití. 
Před použitím záznamníku si přečtěte 
tento návod k použití a ujistěte se, že ro-
zumíte jeho obsahu. 

 

Všeobecný výstražný symbol. 

Věnujte prosím pozornost informacím ob-
saženým v návodu k použití týkajícím se 
správného použití přístroje. 

 

Výrobní číslo 

 

REF (katalogové) číslo pro identifikaci a 
objednání produktu. 

 

Tlačítko 

 

Rozsah teploty -20°C ... 60°C. 

Udává horní a dolní mezní hodnotu roz-
sahu teploty pro skladování a přepravu. 

 

Rozsah vlhkosti vzduchu 0 % ... 93 %. 

Udává horní a dolní mezní hodnotu roz-
sahu dovolené vlhkosti vzduchu pro skla-
dování a přepravu. 
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Rozsah tlaku vzduchu 700 hPa ... 1060 
hPa 

Udává horní a dolní mezní hodnotu roz-
sahu dovoleného tlaku vzduchu pro skla-
dování a přepravu. 

 

Chránit před horkem 

Udává, že záznamník nesmí být v blízkosti 
tepelných zdrojů. 

 

Chránit před mokrem 

Udává, že záznamník je nutno chránit 
před deštěm a jinými zdroji vlhkostí. 

 

Křehké 

Udává, že obsah je křehký a že se s ním 
musí zacházet opatrně. 

 

Maximální počet balení stohovaných na 
sebe: 10 balení. 

 

Obal je vyroben z recyklovatelného materi-
álu. 

 RCM (Regulatory Compliance Mark – 
Australia & New Zealand)  

Značka dodržování předpisů –  
Austrálie a Nový Zéland 

 

Znamená, že se jedná o medicinský výro-
bek. 
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Jedinečný identifikátor zařízení 

 

Označení subjektu, který distribuuje zdra-
votnický prostředek do dané lokality. 

 

Identifikace země výroby výrobků 
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6 Bezpečnostní informace 

6.1 Definice 

Pojmy „Varování“ a „Upozornění“ se v tomto návodu k použití po-

užívají pro označení rizik a závažnosti ohrožení. Riziko je defino-

váno jako zdroj možného zranění osoby. 

VAROVÁNÍ označuje možné riziko nebo nebezpečnou situaci, 

která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, 

pokud se jí nezamezí. 

UPOZORNĚNÍ označuje možné riziko nebo nebezpečnou situaci, 

která může mít za následek lehká tělesná zranění popř. poško-

zení výrobku nebo jiných věcí, pokud se jí nezamezí.  

POZNÁMKA označuje pokyny k použití nebo jiné užitečné infor-

mace, aby bylo zajištěno, že výrobek můžete používat v plném 

rozsahu. 

6.2 Všeobecné výstražné pokyny 

VAROVÁNÍ NENÍ MONITOROVACÍ PŘÍSTROJ 

Záznamník není určen k monitorování klinického 

stavu osoby. 

CardioMem CM 100 XT nikdy nepoužívejte jako 

monitorovací přístroj. 

VAROVÁNÍ ZÁMĚNA ZÁZNAMŮ 

Nebezpečí hrozící životu či zdraví pacienta mo-

hou vzniknout v případě, že pacientovi bude při-

řazen záznam jiného pacienta, což pak vede  

k nesprávně přiřazené diagnostice.  

Ujistěte se, že v záznamníku již nejsou uloženy 

žádné záznamy předtím, než budete záznamník 

používat u dalšího pacienta. 
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VAROVÁNÍ ELEKTROCHIRURGIE 

Existuje riziko popálení a zranění pacienta.  

Před použitím elektrochirurgického přístroje je ne-

zbytné odpojit záznamník od pacienta. 

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU 

Elektrické jiskry mohou u určitých plynů způsobit 

explozi. 

Záznamník nikdy nepoužívejte v prostředí boha-

tém na kyslík nebo v blízkosti hořlavých či výbuš-

ných plynů. 

Zjistěte, zda se pacient eventuálně z důvodu své 

práce zdržuje v takovémto prostředí. 

VAROVÁNÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Úraz elektrickým proudem nebo chybná funkce 

přístroje se mohou vyskytnout tehdy, pokud se 

elektrody dotýkají elektrických vodičů. 

Kontakty elektrod držte v bezpečné vzdálenosti 

od elektrických vodičů včetně uzemnění.  

Zajistěte, aby nebylo možné spojení s elektric-

kými vodiči v případě, že během nahrávání EKG 

záznamu dojde k odpojení elektrody. 

VAROVÁNÍ VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ PRO PACIENTA 

Pokyny obsažené v tomto návodu k použití nena-

hrazují pokyny k uznávaným medicínským meto-

dám poskytování zdravotní péče pacientům.  

Řiďte se vždy podle uznávaných medicínských 

metod poskytování zdravotní péče pacientům. 
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VAROVÁNÍ RIZIKO INFEKCE NEBO KONTAMINACE  

Po použití je možné, že záznamník popř. příslu-

šenství je kontaminován bakteriemi nebo viry. 

Pokud je záznamník nějakým způsobem kontami-

nován, dodržujte prosím standardní procedury 

pro zacházení se kontaminovanými předměty a 

věnujte pozornost následujícím bezpečnostním 

pokynům: 

 Pokud se některého z těchto předmětů 

dotknete, používejte ochranné rukavice. 

 Materiál izolujte vhodným obalem a pří-

slušným označením. 

 Materiál zašlete pouze po domluvě  

s adresátem a zásilku zřetelně označte. 

Vyčistěte a dezinfikujte přístroj a příslušenství po 

každém použití. 

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ 

Malé části a obalový materiál mohou představo-

vat riziko udušení.  

Malé části udržujte mimo dosah dětí. 

VAROVÁNÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Po dobu, kdy je záznamník spojený s pacientem, 

je zakázáno provést údržbové nebo čisticí práce. 

Odpojte záznamník od pacienta předtím, než pro-

vedete údržbové nebo čisticí práce. 
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VAROVÁNÍ EXTRÉMNÍ TEPLOTY 

Extrémní teploty mohou nepříznivě ovlivnit výkon 

přístroje. 

V případě, že záznamník byl skladován při teplotě 

blízko extrémní teplotní hranice, počkejte alespoň 

4 hodiny, dokud záznamník nedosáhne okolní 

teploty. 

VAROVÁNÍ DOMÁCÍ ZVÍŘATA A ŠKODLIVÝ HMYZ 

Domácí zvířata a škodlivý hmyz mohou předsta-

vovat riziko pro bezpečnost pacienta. 

Domácí zvířata mohou například způsobit škody 

kousáním nebo mohou vylučovat tekutiny na zá-

znamník nebo příslušenství. Škodlivý hmyz rov-

něž může způsobit škody, které mohou nepříz-

nivě ovlivnit funkčnost přístroje. 

Zajistěte, aby se domácí zvířata či škodlivý hmyz 

nedostaly do kontaktu s přístrojem a jeho příslu-

šenstvím.  

6.3 Všeobecná bezpečnostní opatření 

UPOZORNĚNÍ VODIVOST 

Záznamník nesmíte používat, pokud zjistíte, že je 

mechanicky poškozen. 

Záznamník pošlete na opravu do autorizovaného 

servisu. 

UPOZORNĚNÍ VODIVOST 

Záznamník se nesmí používat, pokud chybí kryt 

přihrádky na baterie.  

Předtím, než budete záznamník znovu používat, 

nahraďte kryt. 
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UPOZORNĚNÍ RIZIKO INFEKCE A KONTAMINACE 

Opětovné použití spotřebních materiálů, které 

jsou v kontaktu s pacientem, představuje riziko 

nakažení dalších pacientů.  

Nikdy nepoužívejte spotřební materiály (například 

elektrody), které jste použili již u jiného pacienta. 

UPOZORNĚNÍ RIZIKO INFEKCE A KONTAMINACE 

Vracením dílů a produktů, které nebyly dezinfiko-

vány, bude náš servisní personál vystaven riziku 

infekce. 

Zejména pro ochranu našeho servisního perso-

nálu Vás prosíme, abyste záznamník a USB ka-

bel dezinfikovali předtím, než je nám zašlete za 

účelem inspekce či údržby. 

UPOZORNĚNÍ POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE VYTEČENÍM BATE-

RIE 

Baterie, které se delší dobu nepoužívají, mohou 

vytékat. 

Pokud byste chtěli záznamník skladovat delší 

dobu než jeden týden, vyjměte baterii ze záznam-

níku. 

UPOZORNĚNÍ NEDOSTATEČNÁ KVALITA ZÁZNAMU 

Poškozené záznamníky nebo poškozené příslu-

šenství mohou mít za následek nedostatečnou 

kvalitu EKG záznamu.  

Zkontrolujte záznamník pokaždé předtím, než 

spojíte záznamník a elektrody s pacientem. 

  



18 CardioMem® CM 100 XT 78812131-CZ 

UPOZORNĚNÍ CHYBNÁ FUNKCE NEBO POŠKOZENÍ ZÁ-

ZNAMNÍKU 

Změnou teploty nebo vlhkosti může docházet ke 

tvorbě kondenzátu uvnitř záznamníku.  

Po zvnějška viditelném uschnutí počkejte ještě 

alespoň dvě hodiny, než jej budete znovu použí-

vat. 

UPOZORNĚNÍ POŠKOZENÍ ZÁZNAMNÍKU 

Smíte otevřít pouze přihrádku baterie záznam-

níku. 

Nikdy nepoužívejte násilí při manipulaci se zá-

znamníkem. 

UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOST POUZE SE SCHVÁLENÝM PŘÍ-

SLUŠENSTVÍM 

Bezpečný a spolehlivý provoz záznamníku je 

možný pouze při použití dodaného a schváleného 

příslušenství. 

Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým 

v tomto návodu k použití a v návodech dodaných 

spolu s příslušenstvím. 

UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST POUZE PŘI 

SPRÁVNÉ ÚDRŽBĚ 

Řádná údržba je nezbytně nutná pro zajištění 

dlouhodobé bezpečnosti a spolehlivosti záznam-

níku. 

Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým 

v tomto návodu k použití, aby byla zajištěna 

řádná údržba. 
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UPOZORNĚNÍ POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Neoprávněný personál nemá potřebnou kvalifi-

kaci pro opravu záznamníku. Opravy provedené 

neautorizovaným personálem mohou způsobit 

škody na přístroji nebo na jeho příslušenství. 

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že záznamník 

nefunguje správně, zašlete jej ke kontrole do au-

torizovaného servisního střediska. Přiložte prosím 

podrobný popis zjištěné chybné funkce. 

UPOZORNĚNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Elektrické záznamníky a jejich příslušenství obsa-

hují kovové a plastové díly, které je třeba řádně 

zlikvidovat. 

Zlikvidujte záznamník a jeho příslušenství po 

uplynutí provozní životnosti podle platných míst-

ních a národních předpisů o nakládání s odpady. 

UPOZORNĚNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA EKG ZÁZNAMU NEBO 

ŠPATNÁ KVALITA SIGNÁLŮ 

Záznamník by mohl být používán  

s nedostatečnými výsledky, pokud pacient nedis-

ponuje všemi relevantními informacemi. 

Je odpovědností lékaře poskytovat pacientovi 

všechny informace potřebné pro nahrávání EKG 

záznamu. Podrobnější informace naleznete  

v kapitole „Zaučení uživatele“. 

UPOZORNĚNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE  

Použitím příslušenství, které nebylo poskytováno 

výrobcem záznamníku, může docházet ke zvý-

šení elektromagnetických emisí nebo ke snížení 
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elektromagnetické odolnosti záznamníku a tím k 

chybnému provozu.  

Používejte výhradně specifikované příslušenství 

dodané výrobcem.  

UPOZORNĚNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE 

Jestliže se v blízkosti záznamníku nacházejí jiné 

elektrolékařské záznamníky, může docházet ke 

snížení výkonu. 

Vzdálenost záznamníku od všech ostatních elek-

trolékařských přístrojů musí být minimálně 30 cm 

(12 palců). V případě potřeby musí lékař pacienta 

na to upozornit. 

UPOZORNĚNÍ VLHKÉ PROSTŘEDÍ 

Vniknutí vody do záznamníku může zapříčinit po-

škození nebo nesprávné fungování záznamníku. 

 (Záznamník je chráněn proti stříkající vodě.) 

Lékař musí pacienta upozornit na to, že nesmí 

nosit záznamník při plavání, koupání nebo spr-

chování. 

UPOZORNĚNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA 

Opravy provedené nedostatečně zaškoleným 

personálem mohou zapříčinit nebezpečí, např. na 

základě příliš vysoké teploty nebo vysokého na-

pětí. Pouze výměna elektrod a baterie smí být 

prováděna pacientem. 

Opravy smějí provádět pouze osoby, které byly 

výrobcem k tomu autorizovány. 

UPOZORNĚNÍ ŠKODLIVÝ SOFTWARE 



78812131-CZ CardioMem® CM 100 XT 21 

Dodaný software se skenuje na přítomnost virů, 

přesto může být napaden škodlivým softwarem.  

Doporučujeme Vám nainstalovat kvalitní antivi-

rový skener a jej pravidelně aktualizovat.  

Vhodnými opatřeními zajistěte, aby se infikovaný 

software nemohl dostat do vašeho počítače. 

Zkontrolujte např. původ vámi používaného soft-

waru a používejte pouze originální softwarové ba-

líky. 

UPOZORNĚNÍ DOWNLOAD DAT PŘES USB 

Download dat by měl provádět pouze odborný 

zdravotnický personál. 

Download nenechávejte provádět pacientem.  

6.4 Hlášení incidentů 

Každá závažná událost, která se stala v souvislosti s prostřed-

kem, se hlásí výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v 

němž je uživatel a/nebo pacient usazen. 

Závažnou událostí se rozumí nesprávná funkce prostředku, která 

má za následek smrt nebo vážné zranění nebo může vést ke 

smrti nebo vážnému zhoršení zdravotního stavu. 

  



22 CardioMem® CM 100 XT 78812131-CZ 

7 Informace o záruce a servisu 

Záznamník smí opravovat pouze autorizovaný personál. Nárok na 

uplatnění záruky zaniká v případě neodborně provedené opravy 

přístroje, u kterého ještě neuplynula záruční lhůta. 

Záznamník nevyžaduje speciální údržbu pro udržení své bezpeč-

nosti a výkonnosti během očekávané provozní životnosti. 

Je odpovědností provozovatele, aby oznámil nutnost oprav vý-

robci nebo jeho autorizovanému pověřenci. V případě skutečné 

nebo možné chybné funkce zašlete záznamník k přezkoušení na 

níže uvedenou adresu. Přiložte prosím podrobný popis závady. 

V případě neočekávaného chování záznamníku popř. neočekáva-

ných událostí nebo pokud potřebujete technickou podporu, kon-

taktujte prosím výrobce na adrese: 

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG 

Oderstraße 77, 14513 Teltow, Německo 

www.getemed.de 
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8 Čištění a dezinfekce 

UPOZORNĚNÍ 

Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako např. éter, aceton 

nebo petrolej, protože tyto látky mohou poškodit materiál 

krytu. 

UPOZORNĚNÍ 

Před vyčistěním nebo dezinfekcí vyjměte baterii a zavřete 

kryt přihrádky na baterie. 

Vyčistěte záznamník před dezinfekcí povrchů.  

Na čištění záznamníku používejte hadřík, který nepouští 

chloupky, navlhčený v jemném mýdlovém roztoku. 

Záznamník pravidelně dezinfikujte, a to před prvním použitím  

a předtím, než jej používáte u jiného pacienta. 

GETEMED doporučuje používat k dezinfekci alkoholický roztok 

 o koncentraci 70 %.  

Vezměte prosím na vědomí dobu aplikace dezinfekčního pro-

středku (10 minut pro 70% roztok alkoholu). Následně použijte 

mírně navlhčený hadřík, abyste odstranili zbytky dezinfekčního 

prostředku. Přístroj vydrží až 700 čisticích/dezinfekčních cyklů (7 

let běžného používání). Opětovné strojní zpracování je u výrobku 

vyloučeno. Výrobek není určen ke sterilizaci. Opakovaně zpraco-

vané výrobky skladujte na bezprašném a suchém místě. Výše 

uvedené pokyny byly ověřeny výrobcem zdravotnického pro-

středku jako vhodné pro přípravu zdravotnického prostředku k 

opakovanému použití. Je odpovědností zpracovatele, aby zajistil, 

že skutečně provedené zpracování pomocí zařízení, materiálů a 

personálu použitého ve zpracovatelském zařízení dosáhne poža-

dovaného výsledku. To vyžaduje ověření a/nebo validaci a rutinní 

monitorování procesu. 
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9 Ovládací prvky 

Záznamník disponuje tlačítkem (1), stavovým indikátorem LED (2) a re-

produktorem ( 

Obrázek 1).  

Tlačítko je označeno tímto symbolem:  

 

 

 

Obrázek 1 – Ovládací prvky 

9.1 Tlačítko  

Tlačítko se používá k provádění následujících úkonů: 

Funkce Úkon 

Zapnout přístroj Stisknout tlačítko a držet ho déle než 
jednu vteřinu, dokud nezazní pípnutí. 

POZNÁMKA 

Záznamník lze vypnout 
pouze vytažením baterie.  

Uložení události během nahrá-
vání EKG záznamu 

Krátce stisknout tlačítko. Pípnutí sig-
nalizuje, že událost byla uložena do 
paměti. 
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9.2 Optické a akustické signály 

Vícebarevný stavový indikátor LED a akustické signály signalizují 

stav záznamníku: 

Stav záznamníku LED indikátor Signální tón 

Spuštění přístroje bliká zeleně, červeně, 

modře 

 jediné pípnutí 

Tlačítko stisknuto –  jediné pípnutí 

Nahrávání EKG zá-

znamu běží 

bliká zeleně  – 

Otevřená elektroda bliká oranžově  trojnásobné pípnutí 

Paměť je plná svítí oranžově  – 

Bluetooth-Pairing akti-

vováno 

bliká modře  melodie 

Bluetooth-Pairing do-

končeno 

–  melodie 

Probíhá Bluetooth ko-

munikace 

bliká modře  – 

Baterie vyčerpána bliká červeně  trojnásobné pípnutí 

USB připojeno svítí tyrkysově  – 

Chyba bliká zeleně, červeně, 

modře a poté bliká čer-

veně 

 trojnásobné pípnutí 
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9.3 Schéma svodů 

Záznamník může zaznamenávat dva kanály (Obrázek 2):  

A = kanál 1  

B = kanál 2 

 

Obrázek 2 – Schéma svodů 
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10 Příprava nahrávání EKG záznamu 

Mezní hodnoty automatické detekce srdečního rytmu můžete na-

stavit individuálně pro každého pacienta tak, jak je vysvětleno 

v odstavci „Okno „Setup“ („Nastavení“) na straně 45. 

Příprava nahrávání EKG záznamu kromě toho zahrnuje následu-

jící kroky: 

 Vložení baterie 

 Zaučení pacienta 

 Příprava pokožky pacienta 

 Umístění elektrod na přístroji 

 Umístění přístroje na těle pacienta 

 Zapnutí přístroje 

 Kontrola kvality signálů 

 

10.1 Vložení baterie 

Pomocí kuličkového pera otevřete kryt přihrádky na baterie. Zá-

znamník jednou rukou pevně podržte zadní stranou nahoru a 

špičku kuličkového pera stlačte mírnou silou do díry (1), dokud se 

neuvolní západka. Kryt přihrádky na baterie se otevře směrem 

dolů (2) a může být odstraněn (Obrázek 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3 – Otevření přihrádky na baterie 
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UPOZORNĚNÍ 

Nepoužívejte přitom přílišnou sílu, abyste záznamník ne-

poškodili. 

UPOZORNĚNÍ 

Vždy používejte kuličkové pero. Nikdy nepoužívejte ostré 

nebo špičaté předměty, které mohou způsobit zranění. 

Sejměte kryt přihrádky na baterie. 

Do přihrádky na baterie vložte novou baterii 3V Lithium 

CR2477N. Přitom dbejte na správnou polaritu. Baterii posuňte do 

držáku baterie, dokud citelně nezaklapne na své místo (Obrázek 

4). 

 

Obrázek 4 – Vložení baterie 

Kryt přihrádky na baterie nasaďte opět na jeho místo. Kryt stlačte 

směrem dolů, dokud západka nezaklapne (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 – Zavření přihrádky na baterie 
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10.2 Zaučení pacienta 

Je odpovědností lékaře poskytovat pacientovi následující infor-

mace nezbytné pro bezpečné použití záznamníku. 

UPOZORNĚNÍ 

Informujte lékaře v případě kožních problémů.  

Ve vzácných případech může docházet k alergickým re-

akcím také při použití biokompatibilních elektrod. 

UPOZORNĚNÍ 

Nevystavujte záznamník mokru nebo vlhkosti. Nespr-

chujte se a nekoupejte se. 

UPOZORNĚNÍ 

Nevystavujte záznamník extrémním teplotám. 

Provozní teplota záznamníku nesmí podkračovat 5 °C 

popř. překračovat 45 °C. 

UPOZORNĚNÍ 

Chraňte záznamník před náhlými změnami teploty nebo 

vlhkosti vzduchu. Záznamník neumístěte do blízkosti 

zdrojů tepla, jako jsou např. kamna a sporáky, a nevysta-

vujte jej přímému slunečnímu záření. 

UPOZORNĚNÍ 

Udržujte dostatečnou vzdálenost od elektrických zařízení. 

Nepoužívejte elektrickou vyhřívanou deku, když nosíte 

záznamník. 

UPOZORNĚNÍ 

Záznamník udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

UPOZORNĚNÍ 

Nahraďte elektrody, které se během nahrávání EKG zá-

znamu odpojily. 
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10.2.1 Manuální ukládání události 

Vysvětlete pacientovi, že během nahrávání EKG záznamu má 

krátce stisknout tlačítko, aby označil událost. Krátké pípnutí infor-

muje pacienta, že událost byla uložena do paměti.  

10.2.2 Záznamový deník 

Doporučujeme přimět pacienta, aby si vedl záznamový deník, 

kam bude zapisovat aktivity, symptomy a příslušné časové údaje.  

Do záhlaví deníku zapište údaje pro identifikaci pacienta a zá-

znamu stejně tak medikaci během nahrávání EKG záznamu. 

10.2.3 Lékařská pohotovost 

Zařízení není určeno k detekci život ohrožujících událostí. Poučte 

pacienta, aby okamžitě zavolal lékaře nebo záchrannou službu, 

pokud se necítí dobře s ohledem na svůj zdravotní stav. 

10.3 Příprava pokožky pacienta 

Důkladná příprava pokožky je předpokladem pro zajištění bezpo-

ruchového nahrávání EKG záznamu. 

 Zvolte body pro umístění elektrod. Podrobnější informace 

naleznete v odstavci „Umístění přístroje“ na straně 32. 

 Zajistěte, aby každé místo bylo suché, čisté a zbaveno 

ochlupení. 

POZNÁMKA 

Na osušení kůže používejte osušku, která nepouští 

chloupky. 

10.4 Umístění elektrod na přístroji 

Umístěte záznamník přední stranou dolů na rovný podklad (stůl).  

Vezměte tři nové jednorázové EKG elektrody, ale ještě neod-

straňte ochrannou vrstvu z kontaktní strany elektrod. 
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Spojte přípojky elektrod s přípojkami na zadní straně záznamníku 

(Obrázek 6). 

 

 

 

Obrázek 6 – Umístění elektrod 

UPOZORNĚNÍ 

Používejte pouze EKG elektrody, které jsou zřetelně 

označeny jako EKG elektrody na jednorázové použití.  

Jinak může docházet k alergickým kožním projevům.  

UPOZORNĚNÍ 

Nikdy nepoužívejte elektrody, které již byly použity u jiné 

osoby, aby nedošlo ke vzniku infekce. 

UPOZORNĚNÍ 

Zkontrolujte datum expirace EKG elektrod. Nikdy nepou-

žívejte EKG elektrody, u nichž uplynulo datum expirace, 

jinak může docházet ke snížení kvality signálů. 
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10.5 Umístění přístroje 

Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu z elektrod (Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7 – Odstranění ochranné vrstvy 

Umístěte záznamník (a) na sternum, (b) na horní část levého prsu 

nebo (c) otočený o 180° na sternum a opatrně jej přitlačte (Obrá-

zek 8). 

(a)   (b)   (c) 

 

Obrázek 8 – Umístění přístroje 

Ujistěte se, že všechny elektrody správně drží na kůži.  

Pokud se pacient silně potí, může docházet ke klouzání, odpojení 

nebo odpadnutí elektrod. Pacient se má vyvarovat tělesných akti-

vit, které mohou způsobit silné pocení.  
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10.6 Zapnutí přístroje 

Stiskněte tlačítko, dokud nezazní zvukový signál.  

LED dioda signalizuje start záznamníku sekvencí barev  

(Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 – Zapnutí přístroje 

10.7 Kontrola kvality signálů 

Jestliže kvalita signálu je dobrá a záznamník nedetekoval žádnou 

otevřenou elektrodu (Open Lead), LED dioda bude blikat zeleně. 

Záznamník ke připraven k provozu. 

Jestliže kvalita signálu je špatná a záznamník detekoval Open 

Lead, LED dioda bude blikat oranžově. Záznamník není připraven 

k provozu. 

Zkontrolujte spojení mezi přístrojem a elektrodami. 

V případě potřeby nahraďte jednu nebo několik elektrod. 
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11 Záznam události 

Záznamník zaznamenává události buď tehdy, pokud pacient 

stiskne tlačítko, nebo automaticky při překročení nebo podkročení 

nastavitelných mezních hodnot popř. v nastavitelných časových 

intervalech. 

Můžete nastavit dobu před detekcí a po detekcí událostí tak, 

jak je vysvětleno v kapitole „Okno „Setup“ („Nastavení“) na straně 

45.). 

11.1 Manuální záznam stiskem tlačítka 

Manuální nahrávání EKG záznamu je vždycky možný, i když bylo 

aktivováno automatické nahrávání EKG záznamu. 

Pacient má stisknout tlačítko pro zaznamenávání události v pří-

padě, že se vyskytují symptomy nebo v pravidelných intervalech 

stanovených lékařem. 

Akustický signál signalizuje, že záznam byl aktivován. 

11.2 Automatický záznam 

Automatická nahrávání EKG záznamu se spustí buď tehdy, po-

kud záznamník detekoval událost, nebo v nastavených časových 

intervalech. 

11.2.1 Automatická detekce arytmií 

Záznamník používá algoritmy pro automatickou detekci určitých 

poruch srdečního rytmu (bradykardie, tachykardie, fibrilace síní, 

pauza). 

Tyto algoritmy jsou založeny na neustálé detekci kmitů R a na  

z toho zjištěných hodnotách srdeční frekvence. Při silně poruše-

ném nebo velmi malém EKG signálu se automatická detekce sr-

dečního rytmu automaticky deaktivuje. 
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Mezní hodnoty a ostatní parametry automatické detekce srdeč-

ního rytmu můžete nastavit pomocí software „CM 100 Configura-

tor“. 

Podrobnější informace naleznete v odstavci „Okno „Setup“ na 

straně 45 a v kapitole „Popis automatické detekce srdečního 

rytmu“ na straně 63. 

POZNÁMKA 

Bezpečná detekce a správná klasifikace poruch srdeč-

ního rytmu za všech okolností nemůže být garantována 

přes vysoce vyvinuté a pečlivě otestované algoritmy. 

Automatická detekce srdečního rytmu nefunguje správně 

u pacientů s kardiostimulátorem.  

11.2.2 Časově řízený záznam 

Pokud si přejete uskutečnit časově řízené nahrávání EKG zá-

znamu, můžete nastavit časové intervaly EKG záznamu tak, jak 

je vysvětleno v odstavci „Nastavení“. Můžete nastavit časový in-

terval v rozmezí 1 hodiny až 24 hodin. 
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12 Ukončení záznamu 

Pro ukončení nahrávání EKG záznamu opatrně odpojte záznam-

ník od elektrod a vyjměte baterii. Nahrávání EKG záznamu končí 

automaticky v následujících situacích:  

 Plná paměť.  

 Vybitá baterie.  

12.1 Odstranění elektrod 

Opatrně odtáhněte elektrody, přitom začnete na vnějším okraji. 

Použité elektrody zlikvidujte s běžným domácím odpadem.  

UPOZORNĚNÍ 

Nikdy nepoužívejte elektrody, které již byly použity u jiné 

osoby, aby nedošlo ke vzniku infekce.  
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13 Použití softwaru „CM 100 Configurator“ 

Software „CM 100 Configurator“ je příslušenství k záznamníku 

CardioMem CM 100 XT. Software je určen pro zaškolený odborný 

zdravotnický personál (uživatel) ve zdravotnických zařízeních. 

Software běží na osobních počítačích vybavených operačním 

systémem Microsoft Windows. Software nemá žádnou přímou di-

agnostickou nebo léčebnou funkci.  

Software umožňuje stahovat data z přístroje přes USB a ukládat 

je v osobním počítači.  

Navíc umožňuje přizpůsobit nastavovací parametry záznamníku 

potřebám příslušného pacienta. 

13.1  Potřebný hardware a software 

Pro použití softwaru „CM 100 Configurator“ musí použitý počítač 

splnit následující minimální požadavky:  

CPU Procesor Intel Core i3 2 GHz nebo výkonnostní 
ekvivalent  

Paměť 4 GB RAM nebo více 

Pevný disk 200 MB pro instalaci aplikace a potřebných 
komponentů, doporučeno minimálně 1 GB pro 
ukládání dat 

Rozhraní 1 x USB 2.0 port nebo vyšší 

Grafické rozlišení Minimum: 1024 x 768, doporučeno: 1920 x 
1080 

Operační systém po-
čítače: 

Windows 7/ 8.1 / 10  

Prostředí: Microsoft.NET verze 4.7.2 nebo vyšší  

Generátor reportů: Adobe Reader verze 10 nebo vyšší  
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POZNÁMKA 

Software není určen pro použití ve virtuálním prostředí a 

pro instalaci na terminálových serverech. 

13.2 Instalace 

Instalační soubor je vykonatelným souborem, který lze stahovat 

na adrese 

https://www.getemed.net/downloads/CM100/CM100Configurator_Setup.exe. 

Nainstaluje všechny programové soubory a USB ovladač, který je 

nutný pro komunikaci s přístrojem CardioMem CM 100 XT. 

Zkopírujte instalační soubor do lokálního adresáře na vašem po-

čítači.  

Instalaci spustíte dvojklikem na soubor. Budete vyzváni k zadání 

platné cesty pro instalaci (Obrázek 10) a cesty pro ukládání EKG 

dat (Obrázek 11).  

 

Obrázek 10 – Cesta pro instalaci 
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Obrázek 11 – Cesta pro download 

Budete dotázáni, zda chcete vytvořit ikonu programu na pracovní 

ploše. Následně můžete spustit instalaci s Vašimi osobními na-

staveními. 

POZNÁMKA 

Deinstalujte případně stávající starší verzi softwaru „CM 

100 Configurator“ a zálohujte všechna uložená EKG data 

předtím, než nainstalujete novou verzi softwaru. 

13.3 Kontrola systémového času 

UPOZORNĚNÍ 

Zkontrolujte systémové hodiny počítače. Nesprávný systé-

mový čas může mít za následek nesprávné přiřazení EKG 

reportů pacientům.  
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13.4 Spojení USB download kabelu se 

záznamníkem a počítačem 

VAROVÁNÍ 

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – Používejte 

pouze USB download kabel dodaný firmou GETEMED 

pro spojení záznamníku s osobním počítačem. 

UPOZORNĚNÍ  

Počítač musí vyhovět nejnovější verzi mezinárodní normy 

IEC 60950 – Bezpečnost zařízení informační technologie. 

POZNÁMKA 

Spojení záznamníku s počítačem integrovaným do sítě 

IT, která obsahuje také jiné komponenty, může vést  

k zatím nerozpoznaným rizikům pro pacienty, uživatele a 

třetí osoby. Odpovědná organizace musí tato rizika identi-

fikovat, analyzovat, vyhodnocovat a sledovat. 

Změny sítě IT,  jako např.:  

 změna konfigurace síťového/datového spojení 

 připojení dodatečných komponentů síťového/da-

tového spojení 

 odpojení komponentů síťového/datového spojení 

 update komponentů síťového/datového spojení 

 upgrade komponentů síťového/datového spojení  

mohou vyvolat další rizika, která musí být navíc analýzo-

vána. Věnujte prosím pozornost normě EN 80001.   

Download kabel disponuje rozdílnými konektory pro záznamník a 

pro počítač:  

Zasuňte konektor USB-A download kabelu do volného USB portu 

Vašeho počítače.  

Otevřete kryt přihrádky na baterie přístroje (1) a vyjměte baterii 

(2). Spojte přístrojovou zástrčku download kabelu se zdířkou (ob-

rázek) záznamníku (3) tak, jak ukazuje (Obrázek 12). 
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Obrázek 12 – Spojení přístrojové zástrčky download kabelu se záznam-
níkem 

13.5 Zapnutí přístroje 

Stiskněte tlačítko, abyste zapnuli záznamník (Obrázek 13). Zazní 

pípnutí. Po startovací sekvenci svítí LED dioda světle modře. 

 

Obrázek 13 – Zapnutí přístroje 
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13.6 Spuštění softwaru CM 100 Configurator 

Software spustíte dvojklikem na ikonu na pracovní ploše. Na 

úvodní obrazovce jsou zobrazeny verze softwaru a informace o 

výrobci. 

Pro vytvoření komunikačního spojení klikněte na tlačítko „Spojit 

se záznamníkem“ (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14 – Spuštění softwaru 
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13.7 Okno „Informace“  

Okno „Informace“ se objeví poté, co bylo vytvořeno komunikační 

spojení mezi záznamníkem a softwarem Configurator Software. 

 

Obrázek 15 – Okno Informace 

Na levé straně okna „Informace“ jsou zobrazena tlačítka pro vyvo-

lání ostatních oken. 

Uprostřed okna „Informace“ jsou zobrazeny výrobní číslo spoje-

ného záznamníku, počet souborů EKG uložených  

v záznamníku a další informace pro jednoznačnou identifikaci pří-

slušného záznamníku a EKG záznamu.  

Na pravé straně okna „Informace“ jsou zobrazena aktuální nasta-

vení mezních hodnot událostí a jiné parametry záznamu. 

  



44 CardioMem® CM 100 XT 78812131-CZ 

13.8 Okno „Download“, stažení záznamu 

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí hrozící životu či zdraví pacienta mohou vznik-

nout v případě, že pacientovi bude přiřazen záznam ji-

ného pacienta, což pak vede k nesprávně přiřazené dia-

gnostice. 

Klikněte v okně „Informace“ na tlačítko „Download“.  

Otevře se okno „Download“ (Obrázek 16). 

Funkce Download je deaktivovaná, jestli v přístroji nejsou uložena 

žádná data.  

 

Obrázek 16 – Stažení záznamu, výběr cesty 

13.8.1 Výběr složky a spuštění downloadu 

Cesta k ukládání záznamů byla nastavena při instalaci. Před sta-

žením můžete tuto cestu změnit.  

Klikněte na tlačítko „Spustit download“, abyste EKG data zkopíro-

vali do zvolené složky (Obrázek 16). 
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13.8.2 Vymazání dat v záznamníku 

Klikněte nejdříve na tlačítko „Vymazat“ a potom na tlačítko „Vy-

mazat záznamy“, abyste vymazali všechna data uložená  

v paměti záznamníku (Obrázek 17). 

V horním levém rohu okna „Download“ je zobrazen počet ulože-

ných souborů EKG. Po ukončení mazání se zobrazí „0“. 

 

Obrázek 17 – Okno „Vymazání“ 

13.9 Okno „Setup“ („Nastavení“) 

Klikněte v okně „Informace“ na tlačítko „Setup“ („Nastavení“), po-

kud potřebujete změnit nastavení záznamníku pro pacienta. Ote-

vře se okno „Setup“ („Nastavení“).  

Nastavení jsou deaktivována, pokud v přístroji jsou uložená EKG 

data. Předtím, než budete měnit nastavení, stáhněte EKG data a 

vymažte paměť záznamníku. 

V okně „Setup“ můžete provést následující nastavení:  
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 „Čas pre/post“  Doba před detekcí a po detekci událostí  

v sekundách  

 Jednotlivé „trigger“ 

Mezní hodnoty srdeční frekvence pro automatický zá-

znam tachykardie či bradykardie a mezní hodnota  

v sekundách, od které je detekována a zaznamenána 

„pauza“ 

 Zapnutí/vypnutí automatické detekce fibrilace síní (AFib)  

 TIR-Trigger (Time Interval Recording) 

Časový interval pro časově řízené automatické nahrávání 

EKG záznamu  

 Zapnutí/vypnutí režimu Tele-EKG pro automatický přenos 

záznamů do Bluetooth protistanice (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18 – Setup (nastavení) 

Pro přenos nových hodnot do záznamníku klikněte na „Přenos 

nastavení“. 
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13.9.1 „Čas pre/post“, doba před detekcí a po detekcí 
událostí 

Možná nastavení: 

Pre/Post (s) 25 / 15 45 / 15 * 30 / 30 60 / 30 60 / 60 

Délka EKG 
záznamu (s) 

40 60 60 90 120 

(*) = defaultní nastavení 

„Délka EKG záznamu“ vyplývá z nastavení doby před detekcí a 

po detekcí událostí („Čas pre/post“) 

13.9.2 Nastavení automatické detekce událostí 

Můžete nastavit následující mezní hodnoty a jiné parametry: 

Parametr Nastavitelné hodnoty Defaultní na-

stavení 

Trigger bradykar-

die  

(bpm) 

VYP, 30, 40, 50, 60 VYP 

Trigger tachykar-

die  

(bpm) 

VYP, 100, 110, 120, 130, 140, 

150, 160, 170, 180, 190, 200, 

210, 220, 230, 240 

VYP 

Trigger pauzy 

(sekundy) 

VYP; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 VYP 

AFib VYP, ZAP VYP 

TIR (Time Interval 

Recording) 

VYP, 1 h ... 24 h (inkrement 1 h) VYP 

Tele-EKG VYP, ZAP VYP 



48 CardioMem® CM 100 XT 78812131-CZ 

13.10 Okno „Tovární nastavení“  

Klikněte v okně „Informace“ na tlačítko „Tovární nastavení“, po-

kud potřebujete obnovit tovární nastavení. Otevře se okno „To-

vární nastavení“ (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 – Tovární nastavení 

POZNÁMKA 

Tuto akci nelze vrátit zpět. Všechna uložená data a na-

stavení budou vymazána a setup záznamníku bude uve-

den do továrního nastavení. 

Klikněte na „Resetovat záznamník“, abyste obnovili tovární nasta-

vení záznamníku. V okně „Informace“ se tovární nastavení zobra-

zují jako aktuální nastavení (Obrázek 20). 
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Obrázek 20 – Obnovená tovární nastavení 

13.11 Přerušení spojení se záznamníkem 

Klikněte na tlačítko „Přerušení spojení se záznamníkem“, abyste 

přerušili spojení pres USB. Vytáhněte přístrojovou zástrčku down-

load kabelu ze záznamníku. 

13.12 Informace o licenci 

Software CM 100 Configurator využívá softwarové komponenty 

zveřejněné pod Open-source licenci.  

Informace o licenci naleznete v instalačním adresáři v souboru 

„LicenseInformation.txt“. 

13.13 Import záznamů pomocí CardioDay® 

Pro import zaznamenaných událostí můžete používat také soft-

ware CardioDay.  

Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze softwaru 

CardioDay. 
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14 Zobrazení EKG reportu 

VAROVÁNÍ 

Pro vyhodnocení EKG reportů je třeba používat software 

„Adobe Reader“ verze 10 nebo vyšší. Při použití jiného 

prohlížeče PDF nemůže být garantována přesnost zobra-

zení. 

EKG reporty jsou uloženy do zvoleného download adresáře. 

Dvojklikem na některý ze souborů bude EKG report zobrazen  

v Adobe Reader (Obrázek 21).  

 

Obrázek 21 – EKG report 

14.1 Informace v EKG reportu 

EKG report obsahuje hlavičkovou část a datovou část.  

Vpravo v hlavičkové části můžete kromě toho zadat komentář. 
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Obrázek 22 – EKG report, hlavičková část 

Hlavička EKG reportu (Obrázek 22) ukazuje následující infor-

mace:  

(1) – Identifikační / výrobní číslo přístroje, typ přístroje, doba zá-

znamu a přenosu, kód události (viz tabulka níže). 

Zobrazený kód události je čtyřmístný:  

Událost Hod-
nota 

Bradykardie, automaticky zaznamenána 0010 

Tachykardie, automaticky zaznamenána 0020 

Pauza / Asystolie, automaticky zaznamenána 0040 

Fibrilace síní (AFib) – začátek, automaticky zaznamenána 0080 

Fibrilace síní – konec, automaticky zaznamenána 0081 

Bradykardie, automaticky zaznamenána při přetrvávající AFib 0090 

Tachykardie, automaticky zaznamenána při přetrvávající AFib 00A0 

Pauza / Asystolie, automaticky zaznamenána při přetrvávající 
AFib 

00C0 

Časově řízený záznam 1000 

Časově řízený záznam při přetrvávající AFib 1080 

Manuálně zaznamenaná událost 2000 

Manuálně zaznamenaná událost při přetrvávající AFib 2080 
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(2) – Nastavení záznamníku, doba před detekcí a po detekcí udá-

lostí, mezní hodnoty detekce události, detekce AFib a TIR 

ZAP/VYP 

(3) – Informace o srdeční frekvenci, nejmenší, největší a střední 

srdeční frekvence, počet detekovaných QRS komplexů. 

V datové části EKG reportu je zobrazena EKG křivka s rychlostí 

záznamu 25 mm/s a amplitudou 10 mm/mV. 

Počet stránek je závislý na délce EKG záznamu. Časový okamžik 

detekce událostí je v EKG reportu označen svislou čárou. 

POZNÁMKA 

Přesnost údajů o srdeční frekvenci je závislá na kvalitě 

EKG signálu. V případě silně porušeného EKG signálu je 

možné, že hodnoty srdeční frekvence nejsou přesné. 
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15 Popis režimu „Tele-EKG“ 

V této kapitole naleznete všechny informace potřebné pro použití 

funkce Tele-EKG: 

 Všeobecné informace 

 Spouštění aplikace PhysioGate 

 Použití aplikace PhysioGate 

 Provedení Bluetooth-Pairing 

 Kontrola přenosu 

 Informace o licenci 

 Informace o ochraně osobních údajů 

15.1 Všeobecné informace 

Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth lze EKG zá-

znamy automaticky odesílat ze záznamníku do kompatibilního 

smartphonu vybaveného operačním systémem Android.  

Pro jejich další zpracování jsou pak záznamy přenášeny přes in-

ternet ze smartphonu do přijímacího systému (např. GETEMED 

ReSTA) (Obrázek 23).  

K tomu účelu musí být na smartphonu nainstalována aplikace 

PhysioGate. 

CardioMem CM 100 XT se na přání zákazníka dodává spolu se 

smartphonem a s předinstalovanou aplikací PhysioGate. 

Použití jiného smartphonu, který nebyl dodán firmou GETEMED, 

není možné. 
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Obrázek 23 – Tele-EKG 

EKG záznamy, které byly úspěšně přeneseny prostřednictvím 

bezdrátové technologie Bluetooth, jsou vymazány z paměti zá-

znamníku. Neúspěšné přenosy se opakují automaticky po  

15 minutách, 1 hodině a 24 hodinách. Nové EKG záznamy vynu-

lují časový interval.  

Pokud přenos prostřednictvím Bluetooth trvale není úspěšný, mů-

žete EKG záznamy kdykoliv stáhnout také přes USB pomocí soft-

ware CM 100 Configurator. 

Ovládání smartphonu je pospáno v příslušném návodu k obsluze. 

UPOZORNĚNÍ 

Používejte smartphone s aplikací PhysioGate pouze tak, 

jak je popsáno v tomto návodu. Jinak může dojít ke zpož-

dění nebo blokování příjmu a vysílání EKG dat.   

POZNÁMKY  

 V režimu „Tele-EKG“ je kapacita paměti záznamníku 

omezena na 50 záznamů.  

 Životnost baterie záznamníku silně závisí na počtu 

záznamů a přenosů. Jestliže záznamník zazname-

nává a přenáší velmi často, může dojít  

k rychlejšímu vyčerpání baterie. 

 Akumulátor smartphonu s aplikací PhysioGate byste 

měli nabíjet denně alespoň jednu hodinu. 
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 Přenos prostřednictvím bezdrátové technologie Blue-

tooth funguje na vzdálenost přibližně 5 metrů. Smart-

phone s aplikací PhysioGate by měl pacient neustále 

nosit u sebe.  

15.2 Spouštění aplikace PhysioGate 

Aplikace PhysioGate se spouští automaticky při zapnutí smart-

phonu. Běží jako služba na pozadí. Pro otevření aplikace Physio-

Gate ťukněte na ikonu aplikace (Obrázek 24). 

 

 

Obrázek 24 – Spouštění aplikace PhysioGate 

POZNÁMKY 

 Pokud to vyžaduje situace, vypněte smartphone 

nebo aktivujte režim Letadlo. Data, která nebyla ode-

slána, zůstávají v paměti záznamníku a budou pře-

nášena později.  

 Nikdy nevypínejte smartphone bez důvodu a neu-

končujte aplikaci PhysioGate manuálně. Přenos  

dat je možný pouze tehdy, pokud běží aplikace  

PhysioGate. 



56 CardioMem® CM 100 XT 78812131-CZ 

15.3 Použití aplikace PhysioGate 

Aplikace PhysioGate disponuje třemi obrazovkami, které vyvoláte 

ťuknutím na příslušný titulek v nabídkovém pruhu. 

Při otevření aplikace se objeví obra-

zovka HOME (Obrázek 25).  

Na této obrazovce se zobrazují 

údaje spárovaného zařízení:  

 Výrobní číslo 

 Verze firmwaru 

 Počet neodeslaných EKG 

záznamů uložených v pří-

stroji 

 Čas posledního kontaktu 

mezi záznamníkem a apli-

kací PhysioGate 

 Poslední stav baterie pří-

stroje 

 Stav šifrování komunikace 

přes Bluetooth 

 

Obrázek 25 – Obrazovka HOME 
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Na obrazovce PAIRING (Obrázek 

26) můžete iniciovat párování (viz 

popis níže). 

 

Obrázek 26 – Obrazovka 
PAIRING 

Obrazovka INFO (Obrázek 27) uka-

zuje informace o 

aplikaci PhysioGate:  

 Název 

 Verze 

 Výrobce 

smartphonu:  

 Typ 

 IMEI 

 Stav připojení (WWW) 

a informace o licenci. 

 

Obrázek 27 – Obrazovka INFO 
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15.4 Provedení Bluetooth-Pairing 

Smartphone musí být spárován se záznamníkem předtím, než 

bude možný přenos dat prostřednictvím bezdrátové technologie 

Bluetooth (Pairing). Párování se obvykle provádí v závodě nebo  

u autorizovaného servisního partnera výrobce. Pokud se párování 

musí opakovat (např. při výměně smartphonu), proveďte prosím 

následující kroky: 

Stiskněte tlačítko, abyste zapnuli zá-

znamník. 

Aktivujte Bluetooth na CardioMem CM 

100 XT dlouhým stisknutím tlačítka (> 5 

s), dokud nezazní melodie a LED ne-

bliká modře (Obrázek 28). 

 

Obrázek 28 – Zapnutí  
Bluetooth 
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Otevřete aplikaci PhysioGate na smart-

phonu. 

Vyvolejte obrazovku Párování 

(PAIRING) 

Ťuknete na SEARCH DEVICES (Obrá-

zek 29). 

 

Obrázek 29 – Hledat zaří-

zení 

Dostupná zařízení se zobrazují  

v seznamu. 

Ťukněte na zařízení v seznamu,  

s kterým byste chtěli spárovat záznam-

ník (Obrázek 30). 

 

Obrázek 30 – Seznam zaří-
zení  
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Potvrďte pokus o párování pomocí YES 

(Obrázek 31).  

 

Obrázek 31 – Potvrzení po-

kusu o párování 

Potvrďte požadavek na párování (Obrá-

zek 32).  

Pokud párování bylo úspěšné, zazní 

melodie. 

 

Obrázek 32 – Potvrzení po-
žadavku 
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15.5 Kontrola přenosu 

Připravte záznamník, zapněte jej a umístěte jej na tělo pacienta 

tak, jak je popsáno výše.  

Zapněte smartphone s aplikací PhysioGate. Otevřete apli-

kaci PhysioGate, vyvolejte obrazovku INFO a zkontrolujte, zda je 

stav připojení (WWW) „OK“ (Obrázek 33, Obrázek 34). 

 

Obrázek 33 – Ťuknout pro  
kontrolu 

 

Obrázek 34 – Stav WWW 
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15.6 Informace o licenci 

Aplikace PhysioGate využívá softwarové komponenty zveřejněné 

pod Open-source licenci. Informace o licenci naleznete na obra-

zovce INFO (Obrázek 35, Obrázek 36). 

 

Obrázek 35 – Ťuknout pro  
zobrazení 

 

Obrázek 36 – Informace o licenci 

15.7 Informace o ochraně osobních údajů 

Aplikace PhysioGate App neshromažďuje, neukládá ani nepře-

náší žádné informace, které by umožnily identifikaci nebo sledo-

vání určité osoby. Přiřazení EKG záznamů určitému pacientovi je 

odpovědností lékaře. 

POZNÁMKA 

Je-li smartphone s aplikací PhysioGate ukraden nebo ztra-

cen, informujte neprodleně firmu GETEMED. 
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16 Popis automatické detekce srdečního 

rytmu 

16.1 Detekce srdeční frekvence 

Srdeční frekvence v tepech za minutu [bpm] je průběžně vypočí-

tána na základě vzdálenosti mezi dvěma po sobě jdoucími kmitů 

R. Detekce srdeční frekvence je podstatnou charakteristikou zá-

znamníku. Detekuje srdeční frekvenci od 30 bpm do 240 bpm s 

maximální tolerancí 10 %.  

V případě elektromagnetického rušení může detekce srdeční 

frekvence vygenerovat nesprávné výsledky popř. dočasně vypad-

nout.  

Výkonnost detekce srdeční frekvence nebyla prokázána pro paci-

enty s kterýmkoliv druhem kardiostimulace. Rytmy kardiostimulá-

toru nemohou být přesně detekovány. 

16.2 Detekce bradykardie a tachykardie 

Bradykardická událost se zaznamenává v případě, že vypršela 

nastavená doba před detekci událostí a srdeční frekvence pod-

kročila nastavenou mezní hodnotu o více než tři po sobě jdoucí 

tepy.  

Následující bradykardická událost se neaktivuje, dokud není roz-

poznán konec předcházející bradykardické události. Pro určení 

konce bradykardie nesmí srdeční frekvence po dobu minimálně 

90 tepů podkračovat nastavenou mezní hodnotu. 

Tachykardická událost se aktivuje v případě, že vypršela nasta-

vená doba před detekcí události a srdeční frekvence překročila 

nastavenou mezní hodnotu o více než čtyři po sobě jdoucí tepy. 

Následující tachykardická událost se neaktivuje, dokud není roz-

poznán konec předcházející tachykardické události. Pro určení 

konce tachykardie nesmí srdeční frekvence po dobu minimálně 

90 tepů překračovat nastavenou mezní hodnotu.  
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Automatický záznam událostí je potlačován v případě, že   

 záznamník detekoval otevřené elektrody (Open Lead), 

 byl detekován šum signálu nebo 

 vypočtená srdeční frekvence není platná. 

16.3 Detekce fibrilace síní (AFib) 

Začátek AFib je detekován tehdy, jakmile byly zjištěny tři aryt-

mické změny dvou po sobě jdoucích vzdáleností RR' intervalů uv-

nitř posledních 16 QRS komplexů. 

AFib přetrvává, jestli byl předtím zjištěn začátek AFib a uvnitř po-

sledních 16 QRS komplexů byla detekována alespoň jedna aryt-

mická změna dvou po sobě jdoucích vzdáleností RR' intervalů. 

AFib končí, jestli po dobu delší než 20 sekund nebyly detekovány 

žádné arytmické změny dvou po sobě jdoucích vzdáleností RR' 

intervalů uvnitř posledních 16 QRS komplexů; Jinak přetrvává 

AFib.  

Automatická aktivace je potlačována v případě, že   

 záznamník detekoval otevřené elektrody (Open Lead), 

 byl detekován šum signálu nebo 

 vypočtená srdeční frekvence není platná. 

16.4 Detekce pauz 

Pauza je detekována v případě, že doba mezi dvěma po sobě 

jdoucími kmity R je větší než nastavená mezní hodnota pauzy 

nebo v případě, že je detekována asystolie po dobu delší než  

nastavená mezní hodnota pauzy. 
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17 Likvidace zařízení, baterií a 

příslušenství 

Elektrická zařízení obsahují kovové a plastové díly. K zabránění 

škod na životním prostředí je třeba záznamník a jeho příslušen-

ství po dosažení konce své provozní životnosti zlikvidovat v sou-

ladu s platnými směrnicemi pro likvidaci odpadu.  

Máte-li nějaké dotazy ohledně likvidace výrobku, kontaktujte vý-

robce nebo jeho pověřence. 
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18 Odstraňování závad 

Závada Příčina Doporučení 

CM 100 XT: 

Není možné za-

pnout přístroj 

(LED dioda ne-

svítí). 

Baterie je vyčer-

paná nebo nebyla 

vložena žádná ba-

terie 

Vložte novou baterii. 

CM 100 XT: 

Není možné 

spustit záznam  

(LED dioda svítí 

oranžově). 

Paměť je plná  Spojte záznamník s počíta-

čem a se softwarem CM 100 

Configurator a poté jej za-

pněte.  

Spusťte software CM 100 

Configurator a zkontrolujte 

stav záznamníku. 

Stáhněte EKG data a vy-

mažte paměť záznamníku. 

CM 100 XT: 

Není možné 

spustit záznam  

(LED dioda bliká 

oranžově, 3x píp-

nutí, když se 

stiskne tlačítko). 

Open lead  Zkontrolujte kontakt elektrod. 

V případě odpojení elektrody 

vyčistěte kůži a nahraďte 

elektrodu. 

CM 100 XT: 

LED dioda bliká 

červeně. 

Baterie je vyčer-

pána. 

Vyměňte baterii přístroje  

CM 100 XT. 

CM 100 XT: 

Neúplný záznam 

Baterie je vyčer-

pána. 

Vyměňte baterii přístroje  

CM 100 XT. 
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Závada Příčina Doporučení 

CM 100 XT: 

Po startu se pří-

stroj nepřepne do 

normálního pro-

vozního režimu  

(LED dioda bliká 

opakovaně čer-

veně, zeleně a 

modře). 

Všeobecná chyba 

přístroje. 

Vyjměte baterii a vložte ji 

znovu. 

Kontaktujte prodejce nebo 

servisní oddělení výrobce, po-

kud problém přetrvává. 

Nesprávná ča-

sová značka na 

EKG reportu 

Interní záložní ba-

terie je vyčerpaná. 

Pro nabití záložní baterie 

spojte CM 100 XT pomocí 

download kabelu po dobu mi-

nimálně 12 hodin  

s počítačem. 

CM 100 XT,  

aplikace  

PhysioGate:  

Bluetooth-Pairing 

není možné – za-

řízení nebylo na-

lezeno. 

Bluetooth nebyl ak-

tivován v CM 100 

XT. 

Stiskněte tlačítko na CM 100 

XT, dokud nezazní melodie a 

LED dioda nebliká modře. 

Opakujte Bluetooth-Pairing. 

CM 100 XT,  

aplikace  

PhysioGate:  

Přenos EKG  

záznamů  

(Bluetooth)  

nefunguje. 

CardioMem CM 

100 XT a smart-

phone nebyly spá-

rovány 

Zkontrolujte obrazovku INFO 

v aplikaci PhysioGate – tam je 

zobrazeno výrobní číslo spá-

rovaného zařízení.  

Není-li zobrazeno výrobní 

číslo nebo pokud se zobrazí 

nesprávné výrobní číslo, pro-

veďte Bluetooth-Pairing. 
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Závada Příčina Doporučení 

Aplikace  

PhysioGate neběží 

ve smartphonu 

Odemkněte obrazovku a 

spusťte aplikaci PhysioGate. 

Smartphone nemá 

připojení k  inter-

netu. 

Zkontrolujte stav WWW na 

obrazovce INFO aplikace 

PhysioGate. 

Není-li stav OK, změňte po-

lohu a opakujte akci. 

Bluetooth je deakti-

vován ve smart-

phonu. 

Aktivujte Bluetooth.  

Postup je popsán v příručce 

ke smartphonu. 

"Mobilní data" 

nebo "Datový roa-

ming" je deaktivo-

ván ve smart-

phonu. 

Aktivujte „Mobilní data“ a „Da-

tový roaming“.  

Postup je popsán v příručce 

ke smartphonu. 

Ve smartphonu je 

aktivní režim Leta-

dlo. 

Deaktivujte režim Letadlo.  

Postup je popsán v příručce 

ke smartphonu. 

Smartphone je vy-

pnutý nebo baterie 

smartphonu je vy-

čerpána. 

Zapněte smartphone a pří-

padně nabijte baterii. 

CardioMem CM 

100 XT nebyl na-

konfigurován pro 

režim Tele-EKG. 

Spojte záznamník s počíta-

čem a se softwarem CM 100 

Configurator a poté jej za-

pněte. 
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Závada Příčina Doporučení 

Spusťte software CM 100 

Configurator a zkontrolujte 

stav záznamníku. 

Stáhněte uložená EKG data a 

vymažte paměť záznamníku. 

Poté zapněte režim „Tele-

EKG“. 

CM 100 XT, apli-

kace PhysioGate:  

Encryption: Off 

Ve smartphonu 

bylo vymazáno pá-

rování 

Stiskněte tlačítko na CM 100 

XT, dokud nezazní melodie a 

LED dioda nebliká modře. 

Opakujte Bluetooth-Pairing. 

CM 100 Configu-

rator: 

Chyba při spojení 

přes USB  

(Chyba! Zařízení 

USB není připo-

jené!). 

USB download ka-

bel není spojený s 

počítačem nebo 

CM 100 XT je vy-

pnutý. 

Spojte USB download kabel s 

počítačem. 

 

Zapněte záznamník (po star-

tovací sekvenci se LED dioda 

rozsvítí oranžově) a klepněte 

na tlačítko „Spojit se záznam-

níkem“, abyste vytvořili komu-

nikační spojení. 

CM 100 Configu-

rator: 

Download dat do 

PC nefunguje  

(Chyba! Žádný 

download dat!). 

Nebylo možné 

stáhnout EKG zá-

znamy. 

Klepněte na „Přerušení spo-

jení se záznamníkem“ a poté 

na „Spojit se záznamníkem“, 

abyste resetovali spojení přes 

USB. Pokud to nefunguje: 

 Zavřete software CM 100 

Configurator 

 Odpojte USB download 

kabel (přístroj se vypne) 

 Znovu připojte USB down-

load kabel a zapněte zá-

znamník 

 Spusťte software CM 100 

Configurator 

CM 100 Configu-

rator: 

Download dat do 

PC nefunguje  

Chyba jednoho 

nebo několika EKG 

záznamů. 
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Závada Příčina Doporučení 

(Chyba! Down-

load dat není 

kompletní!). 

 Klepněte na „Spojit se zá-

znamníkem“ a opakujte 

download. 

 Zkontrolujte, zda se EKG 

reporty nacházejí v nasta-

vené složce Download. 

CM 100 Configu-

rator: 

EKG data ne-

mohla být ulo-

žena do PC  

(Chyba! Žádné 

uložení dat!). 

Chybějící opráv-

nění k zápisu pro 

složku Download, 

složka Download 

již neexistuje nebo 

pevný disk je plný. 

Zkontrolujte složku Download, 

případně vytvořte novou 

složku Download. Opakujte 

download. 

CM 100 Configu-

rator: 

Nebylo možné 

vygenerovat 

EKG report  

(Chyba! Soubor 

PDF nebyl vyge-

nerován!). 

Instalace programu 

chybná nebo po-

škozená. 

Znovu nainstalujte CM 100 

Configurator. Opakujte down-

load. 

CM 100 Configu-

rator: 

EKG data ulo-

žená v přístroji 

nemohla být vy-

mazána  

(Chyba! Data ne-

byla vymazána!). 

Chyba komuni-

kace. 

Klepněte na „Přerušení spo-

jení se záznamníkem“ a 

poté na „Spojit se zá-

znamníkem“, abyste rese-

tovali spojení přes USB. 

Pokud to nefunguje: 

 Zavřete software CM 100 

Configurator 

 Odpojte USB download 

kabel (přístroj se vypne) 
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Závada Příčina Doporučení 

 Znovu připojte USB down-

load kabel a zapněte zá-

znamník 

 Spusťte software CM 100 

Configurator 

 Klepněte na „Spojit se zá-

znamníkem“ a opakujte 

mazání. 

CM 100 Configu-

rator: 

Setup nelze pře-

nášet do přístroje  

(Chyba! Setup 

nebyl přenesen!). 

Chyba komuni-

kace. 

Klepněte na „Přerušení spo-

jení se záznamníkem“ a poté 

na „Spojit se záznamníkem“, 

abyste resetovali spojení přes 

USB. Pokud to nefunguje: 

 Zavřete software CM 100 

Configurator 

 Odpojte USB download 

kabel (přístroj se vypne) 

 Znovu připojte USB down-

load kabel a zapněte zá-

znamník 

 Spusťte software CM 100 

Configurator 

 Klepněte na „Spojit se zá-

znamníkem“ a znovu pro-

veďte nastavení. 

CM 100 Configu-

rator: 

Provozní režim 

Tele-EKG nelze 

nastavit. 

Přístroj obsahuje 

osobní údaje. 

Obnovte tovární nastavení 

přístroje, pokud chcete pokra-

čovat, nebo nepoužívejte re-

žim Tele-EKG. 
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19 Informace o spotřebním materiálu a 

příslušenství 

Označení REF / objednací číslo 

Ochranné pouzdro 78451002 

Návod k použití 78812131 

Stručný návod 78821131 

Baterie Renata CR2477N Q001 12477 

EKG elektrody pro jednorázové použití * 90131 

Kabelů pro stahování * 78412001 

CM 100 „Download Cable Kit“ pro použití s 
CardioDay *  

(Kabelů pro stahování, adaptér Bluetooth a 
rychlý průvodce) 

78412001-1 

Software CM 100 Configurator * 78313011 

Aplikace PhysioGate a kompatibilní smart-

phone *  
78460001 

*) Není součástí standardní dodávky – prosíme objednat zvlášť. 
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20 Specifikace 

20.1 Všeobecné údaje  

Klasifikace:    IIa podle MDR (EU) 2017/745 

Typ příložné části:  BF (Body Floating), příložná část ne-
chráněná proti defibrilaci 

Doba aplikace (typická):   7 ... 14 dnů 

Rozměry (Š x D x V):   76 mm x 89 mm x 14 mm  

Hmotnost:    cca 39 g (s baterií)  

Typ baterie:    3 V Lithium, Renata CR2477N  

Provozní režim:    nepřetržitý provoz 14 dnů  

Životnost baterie (typická):  14 dnů 

Materiál:    PC+PET, plastové pouzdro  

Stupeň krytí IP:    IP64  

Provozní životnost záznamníku: 7 let  

EKG svody:    2 kanály, 3 elektrody  

Srdeční frekvence:   30 /min ... 240 /min,  

Tolerance +/- 10 %  

Digitální zpracování signálů:  512 Hz / 24 bitů  

Dolní mezní frekvence:   0,05 Hz  

Horní mezní frekvence:   70 Hz  

Dynamické vstupní napětí:  +/- 6 mV 

Vstupní napětí:   +/- 300 mV 

Detekce Open Lead:   Ano 
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Provozní podmínky 

Teplota:     5 °C až 45 °C 

Relativní vlhkost vzduchu:  0 % až 93 %, nekondenzující 

Tlak okolního vzduchu: 1060 hPa ... 700 hPa (-380 m ... 

3000 m) 

 

Přepravní a skladovací podmínky 

Teplota:     -20 °C až 60 °C 

Relativní vlhkost vzduchu:  0 % až 93 %, nekondenzující 

Tlak okolního vzduchu: 1060 hPa ... 700 hPa (-380 m ... 

3000 m) 

 

Rádiový výkon 

Záznamník přijímá a vysílá elektromagnetickou energii, aby splnil 

svůj předpokládaný účel použití. 

Vlastnosti vysílače a přijímače jsou popsány níže. 

Rádiová technologie:   Bluetooth Low Energy 

Frekvence:  2 402 MHz ... 2 480 MHz (2,4 GHz 

pásmo ISM) 

Modulace:  Gaussovo klíčování frekvenčním po-

suvem (GFSK) 

Vyzářený výkon:    0 dBm = 1 mW 
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20.2 Elektromagnetická kompatibilita 

Zdravotnické elektrické přístroje vyžadují speciální bezpečnostní 

opatření vzhledem k elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a 

musí být instalovány a uváděny do provozu v souladu 

s informacemi obsaženými v tomto návodu k použití. 

 

Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická vyzařování 

Záznamník je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje by měl za-

jistit, aby se přístroj používal v takovémto prostředí.  

Měření vyzařování 
 

Shoda Elektromagnetické prostředí – 
Návod 

Vysokofrekvenční  
vyzařování podle 
CISPR 11 

Skupina 1 Přístroj využívá vysokofrekvenční 
energii výhradně pro svou interní 
funkci. Z tohoto důvodu je u něj 
vysokofrekvenční vyzařování 
velmi nízké a není pravdě-po-
dobné, že by rušil elektronické 
přístroje nacházející se v jeho 
blízkosti. 

Vysokofrekvenční  
vyzařování podle 
CISPR 11 

Třída B 
 

Přístroj je vhodný pro použití ve 
všech objektech včetně obytných 
a těch, které jsou přímo napojeny 
na veřejnou rozvodnou síť, která 
napájí také budovy používané 
k účelům bydlení. 

Emise proudu  
harmonických podle  

IEC61000-3-2 

Nevztahuje se – pří-
stroj je poháněn baterií 

- 

Emise kolísavého  
napětí/flikru podle  

IEC 61000-3-3 

Nevztahuje se – pří-
stroj je poháněn baterií 

- 
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Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 

(rušení šířená vedením) 

Záznamník je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje by měl za-

jistit, aby se přístroj používal v takovémto prostředí. 

Zkoušky 

odolnosti 

Zkušební úroveň* 
podle  
IEC 60601-1-2 

Vyhovující 

úroveň* 

Elektromagnetické prostředí 
– Návod 
 

Elektrostatický vý-
boj (ESD) podle  

IEC 61000-4-2 

± 8 kV kontaktní 
výboj 
 
 ± 15 kV vzdušný 
výboj 

± 8 kV kon-
taktní výboj 
 
 ± 15 kV 
vzdušný vý-
boj 

Podlaha má být dřevěná, beto-
nová nebo z keramických dlaž-
dic. Pokud je podlaha pokryta 
syntetickým materiálem, musí 
relativní vlhkost vzduchu činit 
alespoň 30 %. 

Rychlé elektrické 
přechodové 
jevy/skupiny im-
pulzů podle  

IEC 61000-4-4 

Nevztahuje se – 
přístroj je poháněn 
baterií a nedispo-
nuje pacientskými 
či napájecími ka-
bely. 

- - 

Rázový impulz 
(surges) podle  

IEC 61000-4-5 

Nevztahuje se – 
přístroj je poháněn 
baterií a nedispo-
nuje pacientskými 
či napájecími ka-
bely. 

- - 

Krátkodobé po-
klesy napětí, krátká 
přerušení a pomalé 
změny napětí 
podle  

IEC 61000-4-11 

Nevztahuje se – 
přístroj je poháněn 
baterií 

- - 

Magnetické pole sí-
ťového kmitočtu 

(50/60 Hz) podle  

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetická pole by měla při sí-
ťové frekvenci odpovídat typic-

kým hodnotám komerčního 
nebo nemocničního prostředí. 
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Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 

(rušení šířená vedením a vyzařovaná rušení) 

Záznamník je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje by měl za-

jistit, aby se přístroj používal v takovémto prostředí. 

Zkoušky odol-
nosti 

Zkušební úro-
veň* podle IEC 
60601-1-2 

Vyhovující 

úroveň* 

Elektromagnetické 
prostředí – Návod 

Rušení šířená ve-
dením podle 

 IEC 61000-4-6 

3 Vrms  
150 kHz až 80 
MHz  

3 Vrms Jiná přenosná a mo-
bilní radio-frekvenční 
zařízení se nepouží-
vají v menší vzdále-
nosti než  
30 cm od přístroje 
včetně svodů. 

- 6 Vrms v  
pásmech ISM 
mezi 0,15 MHz  
a 80 MHz 

6 Vrms v pás-
mech podle ta-
bulky 5, po-
známka N) 

Intenzita pole stacio-
nárních rádiových vy-
sílačů je při všech 
frekvencích podle 
průzkumu na místě 
nižší než vyhovující 
úroveň 

Vyzařovaná rušení 
podle 

 IEC 61000-4-3 

10 V/m 80 MHz 
až 2,7 GHz  
Odolnost proti 
rušení vůči bez-
drátovým komu-
nikačním zaříze-
ním 

10 V/m podle 
tabulky 9** 

K rušení může do-
cházet v okolí pří-
strojů označených 
následujícím symbo-
lem: 

 

*) = Specifikace podle normy EN 60601-1-2:2015   

POZNÁMKA: Tento návod nemusí platit ve všech situacích. Ší-

ření elektromagnetických vln je ovlivňováno absorpcí a odrazem 

od budov, předmětů a lidí. 
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**) EN 60601-1-2: 2015, Tabulka 9: 

Testovací 
frekvence 
 
(MHz) 

Pásmo 
a) 
 
(MHz) 

Služba a) Modu-
lace b) 

Maxi-
mální 
výkon 
 
(W) 

Vzdále-
nost 
 
(m) 

Zkušební 
úroveň odol-
nosti proti 
rušení 
(V/m) 

385 380 –
390 

TETRA 400 Pulzní 
modu-
lace b) 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

FM c) 
± 5 kHz 
Od-
chylka 
1 kHz 
Sinus 

2 0,3 28 

710 
745 
780 

704 – 
787 

Pásmo LTE 
13,17 

Pulzní 
modu-
lace b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

9 800 – 
960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
Pásmo LTE 5 

Pulzní 
modu-
lace b) 
18 Hz 

2 0,3 28 

1720 
1845 
1970 

1700 – 
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
pásmo LTE 1, 3, 
4, 25;  

UMTS 

Pulzní 
modu-
lace b) 
217 Hz 

2 0,3 28 

2450 2400 – 
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
pásmo LTE 7 

Pulzní 
modu-
lace b) 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 
5500 
5785 

5100 – 
5800 

WLAN 802.11 
a/n 

Pulzní 
modu-
lace b) 
217 Hz 

0,2 0,3 - 
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POZNÁMKA 

Vzdálenost mezi vysílací anténou a ME přístrojem či ME sys-
témem může být v případě potřeby snížena na 1 m, aby bylo 
dosaženo zkušební úrovně odolnosti proti rušení. Zkušební 
vzdálenost 1 m je dovolena podle normy IEC 61000-4-3. 

a) Pro některé služby jsou k dispozici pouze frekvence pro uplink. 
b) Nosič musí být modulován při střídě obdélníkového signálu 50 %. 
c) Jako alternativu k FM modulaci lze používat pulzní modulaci 50 % 
při frekvenci 18 Hz. Protože nepředstavuje vlastní modulaci, bylo by to 
nejhorší možný případ. 

 

VAROVÁNÍ 

Přístroj se nesmí používat v bezprostřední blízkosti jiných 

zařízení ani na nich, protože to může vést k nesprávnému 

chování za provozu. Pokud je takové uspořádání nutné, 

je třeba v daném případě zkontrolovat bezvadnou funkč-

nost přístroje a ostatních zařízení. 

VAROVÁNÍ 

Použití příslušenství, převodníků či kabelů jiných než spe-

cifikovaných výrobcem tohoto přístroje, může vést ke zvý-

šení elektromagnetických emisí nebo ke snížení odolnosti 

přístroje proti elektromagnetickému rušení a  

k nežádoucímu chování za provozu.  

VAROVÁNÍ 

Přenosné vysokofrekvenční komunikační přístroje (včetně 

periferních zařízení jako jsou např. anténní kabely a ex-

terní antény) by se neměly používat ve vzdálenosti menší 

než 30 cm od každé části přístroje, včetně kabelů specifi-

kovaných výrobcem. Jinak může docházet ke snížení vý-

konu přístroje. 
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