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Symboly

Pozor: Obráťte sa na príručku

Upozornenie: Je potrebné prečítať si návod na použitie

Striedavý prúd

Použitie pre jedného pacienta

Ochranné uzemnenie

Nezakrývať

Typ BF triedy 1

Tento symbol označuje, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie 
likvidovať ako netriedený komunálny odpad a musí sa zbierať osobitne. Požiadajte 
autorizovaného zástupcu výrobcu o informácie týkajúce sa odstavenia vášho zariadenia 
z prevádzky.

Zariadenie Zapnuté/Vypnuté

Stíšenie/pozastavenie alarmu

Alarm stíšený

Nabíjanie batérie

USB pripojené

Zásuvka na pripojenie elektronického lekárskeho záznamu

Zásuvka na pripojenie SpO2 kábla pacienta

Zásuvka na pripojenie USB

Zásuvka na pripojenie Ethernetu

Zásuvka na pripojenie zvončeka pre sestričku

Zásuvka na pripojenie Precision Flow

Zásuvka pre rezervované pripojenie
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Časť 1 Indikácie, varovania a upozornenia
Primárne indikácie
Kyslíkový pomocný modul je voliteľný modul používaný iba s Vapotherm Precision Flow a je indikovaný 
na titráciu kyslíka na požiadanie do teplých zvlhčených dýchacích plynov dodávaných spontánne 
dýchajúcim pacientom na základe nepretržitého neinvazívneho monitorovania saturácie krvi kyslíkom. 

Kyslíkový pomocný modul je určený na liečbu pediatrických (vrátane novorodencov) a dospelých 
pacientov v monitorovanom klinickom prostredí.

Varovania a upozornenia
• Varovanie označuje možnosť vzniku situácie, ktorá je potenciálne škodlivá pre pacienta alebo používateľa.
• Upozornenie označuje stav, ktorý môže viesť k poškodeniu vybavenia, jeho poruche alebo 

nepresnej prevádzke.
• Poznámka je zdôraznenie s cieľom zefektívniť alebo uľahčiť prevádzku.

Nájdite si čas a oboznámte sa s varovaniami, upozorneniami a poznámkami uvedenými v tomto 
návode na použitie a v návode na použitie Precision Flow.

Používateľ tohto výrobku nesie výhradnú zodpovednosť za každú poruchu spôsobenú prevádzkou 
alebo údržbou, ktoré vykonala osoba nevyškolená personálom spoločnosti Vapotherm alebo na 
základe oficiálnej školiacej dokumentácie.

Pri manipulácii s ktoroukoľvek časťou systému Precision Flow vždy postupujte podľa nemocničných 
pokynov na kontrolu infekcií a štandardných bezpečnostných opatrení. Spoločnosť Vapotherm tiež 
odporúča, aby používatelia dodržiavali publikácie Centra pre kontrolu chorôb (CDC), Pokyny pre 
údržbu používaných dýchacích prístrojov a Pokyny pre prevenciu nozokomiálnej pneumónie. Ďalšie 
informácie nájdete v pokynoch na použitie Precision Flow.

VŠEOBECNÉ VAROVANIA
Podľa federálnych právnych predpisov (USA) je použitie tejto pomôcky vymedzené pre lekárov alebo 
na základe nariadenia lekára. Toto zariadenie by mal používať iba klinický personál, ktorý je vyškolený 
v používaní a prevádzke kyslíkového pomocného modulu a systému Precision Flow. 

Servis pomôcky smú vykonávať len kvalifikovaní, certifikovaní servisní technici.

Ak je pomôcka poškodená alebo nefunguje správne, nepoužívajte ju. Kontaktujte svojho 
autorizovaného koordinátora štúdie klinických štúdií.

Pomôcku nepoužívajte, ak je poškodená napájacia šnúra. Nepoužívajte žiadny kábel okrem dodaného 
kábla. Nepoužívajte predlžovacie káble.

UPOZORNENIE: Neupravujte toto zariadenie bez súhlasu výrobcu. Nedodržanie tohto 
varovania môže mať za následok zlyhanie zariadenia alebo spôsobenie ujmy pacienta.

Na použitie iba v klinickom prostredí so štandardným monitorovaním pacienta. Prevádzkovateľ musí 
zostať dostatočne blízko na to, aby počul alarmy.

Len na spontánne dýchanie pacientov. Precision Flow® s alebo bez kyslíkového pomocného modulu 
nie je život podporujúci. 

Začlenenie SpO2 do systému Precision Flow® s kyslíkovým pomocným modulom 
nevylučuje potrebu samostatného a nezávislého monitorovania pacienta, ktoré 
je uvedené na označení systému Precision Flow®. Pacienti s vysokorýchlostnou nazálnou 
insufláciou, ktorí dostávajú doplnkový kyslík, sú akútni a ošetrovací tím by mal sledovať príslušnú 
klinickú bdelosť. Ak sa pomôcka Precision Flow® používa na podávanie doplnkového kyslíka, je 
potrebné ďalšie monitorovanie pacienta. 

Nespúšťajte automatické dodávanie kyslíka pomocou kyslíkového pomocného modulu, kým nie je 
SpO2 pacienta stabilný.
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Časť 1 Indikácie, varovania a upozornenia
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na použitie Precision Flow.

Varovania, výstrahy a poznámky Masimo®

Všeobecné:
• Kyslíkový pomocný modul môže obsluhovať iba kvalifikovaný personál alebo pod jeho 

dohľadom. Pred použitím by ste si mali prečítať príručku, príslušenstvo, návod na použitie, 
všetky preventívne informácie a špecifikácie.

Upozornenia:

• Rovnako ako u všetkých lekárskych prístrojov, aj tu musí byť starostlivo uložená kabeláž 
pacienta, aby sa znížila možnosť zapletenia alebo uškrtenia.

• Neumiestňujte kyslíkový pomocný modul ani jeho príslušenstvo do žiadnej polohy, ktorá by 
mohla spôsobiť jeho pád na pacienta.

• Nespúšťajte ani nepoužívajte kyslíkový pomocný modul, pokiaľ nebolo overené, že 
nastavenie je správne.

• Nepoužívajte kyslíkový pomocný modul počas zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI) 
alebo v prostredí MRI.

• Nepoužívajte kyslíkový pomocný modul, ak sa zdá, že je poškodený.

• Nebezpečenstvo výbuchu: Kyslíkový pomocný modul nepoužívajte v prítomnosti horľavých 
anestetík alebo iných horľavých látok v kombinácii so vzduchom, prostredím obohateným 
kyslíkom alebo oxidom dusným.

• Z dôvodu zaistenia bezpečnosti počas prevádzky nestavajte na seba viac zariadení alebo nič 
na ne nepokladajte.

• Na ochranu pred zranením postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 ◦ Zariadenie neumiestňujte na povrchy s viditeľnou rozliatou tekutinou.
 ◦ Nenamáčajte a neponárajte prístroj do tekutín.
 ◦ Nepokúšajte sa prístroj sterilizovať.
 ◦ Čistiace roztoky používajte iba podľa pokynov v tomto návode na použitie.
 ◦ Nepokúšajte sa čistiť zariadenie, pokiaľ je pripojené k pacientovi.

• Aby ste chránili pred úrazom elektrickým prúdom, pred kúpaním vždy odpojte snímač SpO2 a 
úplne odpojte kyslíkový pomocný modul od pacienta.

• Ak sa zdá byť meranie SpO2 otázne, najskôr alternatívnym spôsobom skontrolujte vitálne 
funkcie pacienta a potom skontrolujte správnu funkciu kyslíkového pomocného modulu.

• Nepresné hodnoty SpO2 môže spôsobovať:

 ◦ Nesprávne použitie a umiestnenie snímača
 ◦ Zvýšené hladiny COHb alebo MetHb: U zdanlivo normálneho SpO2 sa môžu vyskytnúť 

vysoké hladiny COHb alebo MetHb. Pri podozrení na zvýšené hladiny COHb alebo 
MetHb by sa mala vykonať laboratórna analýza (CO-oxymetria) vzorky krvi.

 ◦ Zvýšené hladiny bilirubínu
 ◦ Zvýšené hladiny dyshemoglobínu
 ◦ Vasospastické ochorenie, ako napríklad Raynaudova choroba, a ochorenie periférnych ciev
 ◦ Hemoglobinopatie a poruchy syntézy, ako sú talasémie, Hb s, Hb c, kosáčiková bunka atď.
 ◦ Hypokapnické alebo hyperkapnické stavy



Page 6  3101126-SK Rev C Pokyny na použitie kyslíkového pomocného modulu Vapotherm    

Časť 1 Indikácie, varovania a upozornenia
 ◦ Ťažká anémia
 ◦ Veľmi nízka arteriálna perfúzia
 ◦ Extrémny pohybový artefakt
 ◦ Abnormálna venózna pulzácia alebo žilové zúženie
 ◦ Ťažká vazokonstrikcia alebo hypotermia
 ◦ Arteriálne katétre a intra-aortálny balónik
 ◦ Intravaskulárne farbivá, ako je indokyanínová zelená alebo metylénová modrá
 ◦ Externe aplikované sfarbenie a textúra, ako sú laky na nechty, akrylové nechty, trblietky atď.
 ◦ Materské znamienka, tetovanie, zmeny farby kože, vlhkosť na pokožke, zdeformované 

alebo abnormálne prsty atď.
 ◦ Poruchy farby kože

• Rušivé látky: Farby alebo akékoľvek látky obsahujúce farbivá, ktoré menia obvyklú pigmentáciu 
krvi, môžu spôsobiť chybné údaje.

• Kyslíkový pomocný modul by nemal slúžiť ako jediný základ pre lekárske rozhodnutia. Musí sa 
používať spolu s klinickými príznakmi a symptómami

• Meranie SpO2 na kyslíkovom pomocnom module nie je meraním apnoe.

• Kyslíkový pomocný modul sa môže používať počas defibrilácie, čo však môže mať vplyv na 
presnosť alebo dostupnosť merania SpO2.

• Kyslíkový pomocný modul sa môže používať počas elektrokauterizácie, čo však môže mať 
vplyv na presnosť alebo dostupnosť merania SpO2.

• Meranie SpO2 na kyslíkovom pomocnom module by sa nemalo používať na analýzu arytmie.

• SpO2 je empiricky kalibrovaný u zdravých dospelých dobrovoľníkov s normálnymi hladinami 
karboxyhemoglobínu (COHb) a methemoglobínu (MetHb).

• Kyslíkový pomocný modul alebo príslušenstvo neprispôsobujte, neopravujte, neotvárajte, 
nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. V 
prípade potreby vráťte kyslíkový pomocný modul na opravu.

Upozornenia:
• Neumiestňujte kyslíkový pomocný modul na miesto, kde môže pacient meniť ovládacie prvky.

• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a horľavosti: Pred čistením zariadenie vždy vypnite 
a odpojte od zdroja napájania.

• Keď pacienti podstupujú fotodynamickú terapiu, môžu byť citliví na svetelné zdroje. Pulzná 
oxymetria sa môže používať iba pod starostlivým klinickým dohľadom po krátku dobu, aby sa 
minimalizovala interferencia s fotodynamickou terapiou.

• Neumiestňujte kyslíkový pomocný modul na elektrické zariadenie, ktoré by mohlo mať vplyv na 
zariadenie a zabrániť jeho správnemu fungovaniu.

• Ak hodnoty SpO2 naznačujú hypoxémiu, je potrebné odobrať laboratórny odber krvi na 
potvrdenie stavu pacienta.

• Ak sa často zobrazuje správa Nízka perfúzia, nájdite lepšie perfúzne monitorovacie miesto. 
Medzitým posúdte pacienta a ak je to indikované, overte stav okysličenia inými prostriedkami.

• Ak sa zobrazí hlásenie „Vymeniť snímač“ a/alebo „Vymeniť kábel pacienta“, alebo pretrvávajúca 
správa o nízkej kvalite signálu (napríklad „Nízky SIQ“), zmeňte miesto aplikácie alebo vymeňte 
snímač alebo SpO2 kábel pacienta. Tieto správy môžu naznačovať, že na kábli alebo snímači 
pacienta je vyčerpaný čas monitorovania pacienta.
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Časť 1 Indikácie, varovania a upozornenia
• Ak používate kyslíkový pomocný modul počas ožarovania celého tela, udržujte snímač SpO2 

mimo radiačného poľa. Ak je snímač vystavený žiareniu, môže byť snímanie nepresné alebo 
zariadenie môže čítať nulu po dobu aktívnej doby ožarovania.

• Odchýlky v meraniach môžu byť veľké a môžu byť ovplyvnené technikou odberu vzoriek, 
ako aj fyziologickými podmienkami pacienta. Akékoľvek výsledky, ktoré vykazujú nesúlad s 
klinickým stavom pacienta, by sa mali opakovať a/alebo doplniť ďalšími testovacími údajmi. 
Pred klinickým rozhodnutím by sa mali vzorky krvi analyzovať laboratórnymi prístrojmi, aby sa 
úplne pochopil stav pacienta.

• Neponárajte kyslíkový pomocný modul ani žiadne súvisiace príslušenstvo do žiadneho 
čistiaceho roztoku ani sa nepokúšajte sterilizovať autoklávom, ožarovaním, parou, plynom, 
etylénoxidom alebo iným spôsobom. Toto by vážne poškodilo zariadenie.

• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Vykonajte pravidelné testy na overenie, či 
sú zvodové prúdy obvodov aplikovaných pacientom a systému v prijateľných medziach 
stanovených v príslušných bezpečnostných normách. Musí sa skontrolovať súčet zvodových 
prúdov a v súlade s normami IEC 60601-1 a UL60601-1. Pri pripájaní externého zariadenia 
k systému sa musí skontrolovať únikový prúd systému. Ak dôjde k udalosti, ako je pokles 
komponentu približne 1 meter alebo viac alebo vyliatie krvi alebo iných tekutín, pred ďalším 
použitím vykonajte test. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb.

• Likvidácia produktu - Pri likvidácii prístroja a/alebo príslušenstva dodržujte miestne zákony.

• Aby sa minimalizovalo rádiové rušenie, iné elektrické zariadenia, ktoré vysielajú 
vysokofrekvenčné prenosy, by nemali byť v tesnej blízkosti kyslíkového pomocného modulu.

• Vymeňte kábel alebo snímač SpO2, keď vymieňate snímač alebo keď sa neustále monitoruje 
hlásenie o nízkom SIQ počas monitorovania po sebe nasledujúcich pacientov po dokončení 
krokov na riešenie problémov uvedených v tejto príručke.

Poznámky:
• Funkčný tester nemožno použiť na posúdenie presnosti merania SpO2 na kyslíkovom 

pomocnom module.

• Extrémne svetlá s vysokou intenzitou (napríklad pulzujúce zábleskové svetlá) namierené na 
snímač SpO2 nemusia umožniť kyslíkovému pomocnému modulu získať presné údaje.

• Nezapájajte SpO2 kabeláž pacienta do pevnej cievky alebo nemotajte okolo zariadenia, 
pretože by to mohlo poškodiť kabeláž pacienta.

• Ďalšie informácie týkajúce sa snímačov Masimo kompatibilných s kyslíkovým pomocným 
modulom, vrátane informácií o parametroch/výkonnosti merania počas pohybu a nízkej 
perfúzii, nájdete v návode na použitie snímača (DFU).

• Káble a snímače SpO2 sú vybavené technológiou X-Cal™, aby sa minimalizovalo riziko 
nepresných odpočtov a neočakávanej straty monitorovania pacienta. Špecifikované trvanie 
doby monitorovania pacienta nájdete v časti Kábel alebo snímač DFU.

Na toto zariadenie sa vzťahuje jeden alebo viac patentov, ktoré sú uvedené na webovej stránke: 
www.masimo.com/patents.htm

ŽIADNA IMPLIKOVANÁ LICENCIA: Vlastníctvo alebo kúpa tohto zariadenia neznamená nijakú 
výslovnú alebo implicitnú licenciu na používanie zariadenia s neautorizovanými snímačmi alebo 
káblami, ktoré by samotné alebo v kombinácii s týmto zariadením spadali do rozsahu jedného alebo 
viacerých patentov týkajúcich sa tohto zariadenia.
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Kyslíkový pomocný modul Vapotherm je navrhnutý na prácu so systémom Precision Flow na 
riadenie dodávania kyslíka na základe klinickej potreby pacienta, čo sa odráža v čítaní SpO2. Tento 
automatický riadiaci systém využíva patentovaný algoritmus spätnej väzby na sledovanie saturácie 
pacienta kyslíkom a na automatické nastavenie koncentrácie kyslíka dodaného prostredníctvom jeho 
respiračnej podpory.

Kyslíkový pomocný modul Vapotherm využíva osvedčené technológie pulznej oxymetrie, technológiu 
dodávky plynu Precision Flow a patentovaný algoritmus, ktorý zvyšuje alebo znižuje nastavenie 
%O2 v snahe udržať cieľovú hodnotu SpO2. Lekár nastaví cieľovú SpO2 a systém použije algoritmus, 
ktorý kombinuje analýzu meraní v reálnom čase s trendmi a zvolí vhodné dodanie %O2. Používanie 
inteligentných priemerovacích a hysteréznych algoritmov monitorom Masimo SET™ SpO2 chráni 
systém pred artefaktmi, ktoré by mohli spôsobiť príliš rýchle cyklovanie dodania O2. Kyslíkový 
pomocný modul je navrhnutý pre použitie so systémom Precision Flow, ktorý riadi dodávanie %O2 na 
základe nastavenia odoslaného z kyslíkového pomocného modulu alebo manuálneho nastavenia na 
samotnom Precision Flow.

Kyslíkový pomocný modul komunikuje s Precision Flow cez port sériového rozhrania, ktorý sa 
nachádza na zadnej strane jednotky Precision Flow.

POZNÁMKA: Niektorí lekári môžu považovať špičkové vlnové dĺžky a vyžarujúci výkon diód 
emitujúcich svetlo použitých v sonde SpO2 za užitočné. Snímače Masimo používajú diódy 
vyžarujúce červené a infračervené svetlo. Tieto diódy vyžarujú pri 660 nm a 905 nm a majú žiarivý 
výkon menší ako 15 mW. 

Časť 2 Princípy prevádzky

Vapotherm Precision Flow

Kyslíkový pomocný 
modul Vapotherm
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Časť 3 Komponenty
Kyslíkový pomocný modul Vapotherm sa skladá z nasledujúcich častí:

• Kyslíkový pomocný modul
• Montáž na stĺp
• Napájanie
• Kábel pacienta Masimo SpO2

UPOZORNENIE:  Poskytnutý napájací adaptér je jediný adaptér schválený na použitie s 
kyslíkovým pomocným modulom a poskytuje 12VDC do kyslíkového 
pomocného modulu. Kontaktujte spoločnosť Vapotherm, ak si myslíte, že 
váš napájací adaptér nie je funkčný alebo potrebujete výmenu. Používajte iba 
napájací adaptér, ktorý poskytuje spoločnosť Vapotherm.

Snímače Masimo sú k dispozícii samostatne. Schválené modely snímačov Masimo zahŕňajú: 

• Lepiace snímače LNCS®

• Lepiace snímače LNCS® Neo-3

• Snímače RD SET™

UPOZORNENIE:  Použitými súčasťami, ktoré je možné použiť s kyslíkovým pomocným 
modulom sú Masimo SpO2 sondy uvedené vyššie. Podrobnosti nájdete v 
sprievodných dokumentoch spoločnosti Masimo.



Page 10  3101126-SK Rev C Pokyny na použitie kyslíkového pomocného modulu Vapotherm    

Časť 4 Montáž a pripojenia
Zostavenie systému
1. Pripevnite kyslíkový pomocný modul k zostave namontovanej na póle.
2. Namontujte kyslíkový pomocný modul na stojan na valčeky schválený spoločnosťou 

Vapotherm, ako je znázornené.
3. Odstráňte silikónovú zátku z krytu snímača kyslíka na zadnej strane prístroja Precision Flow.
4. Zapojte komunikačný kábel do kyslíkového pomocného modulu a utiahnite dve skrutky s 

maticou.
5. Pripojte komunikačný kábel z kyslíkového pomocného modulu do portu rozhrania Precision 

Flow.
6. Zapojte napájanie kyslíkového pomocného modulu do kyslíkového pomocného modulu a do 

elektrickej zásuvky s označením „Nemocničný stupeň“ alebo „Len nemocnica“.

  POZNÁMKA: Pri zasúvaní do kyslíkového pomocného modulu zaistite správnu orientáciu na 
konektore napájacieho zdroja. 

  UPOZORNENIE: Neumiestňujte kyslíkový pomocný modul tak, aby bolo ťažké odpojiť 
zariadenie. 

Pripojenie snímača
• Pripojte kábel pacienta SpO2 k zásuvke SpO2 na paneli konektorov kyslíkového pomocného 

modulu. Informácie o pripojení snímača nájdete v časti Pripojenie snímača ku káblu pacienta 
v časti Masimo NÁVOD NA POUŽITIE.

Kyslíkový 
pomocný 
modul 
namontovaný 
a zapojený 
do systému 
Precision 
Flow a Power

Panel konektora kyslíkového pomocného moduli Vapotherm

SpO2 kábel pacienta

Pripojenie  
EMR

SpO2  
kábel pacienta

USB

Pripojenie hlásenia 
pre sestričku

Komunikácia s 
Precision Flow

Časová 
karta

NapájanieEthernet



3101126-SK Rev C Pokyny na použitie kyslíkového pomocného modulu Vapotherm Strana 11

Časť 5 Ovládacie prvky a displej
Kyslíkový pomocný modul sa ovláda pomocou dvoch pevných tlačidiel (Zapnutie/Vypnutie; Stíšenie 
alarmu), ovládacieho gombíka nastavení a dotykovej obrazovky. Po pripojení k systému Precision 
Flow a k pacientovi prostredníctvom snímača SpO2 poskytuje kyslíkový pomocný modul manuálne 
riadenie (manuálny režim) alebo automatické riadenie (automatický režim) dodávania kyslíka. 

Používanie ponúk

• Ponuku vyvoláte stlačením požadovanej karty ponuky. Prípadne budú polia parametrov 
presmerované na príslušnej ponuke.

 Poznámky:
 Pokiaľ nie je uvedené inak, zmena nastavení sa prejaví po stlačení tlačidla. 

1 Indikátor typu pacienta 5 Zobrazenie správy
2 Displej trendu 6 %O2 Režim (Automatický; Manuálny)
3 ID pacienta, zobrazenie času a dátumu 7  Boxy parametrov (stlačením vyvoláte 

ponuky)
4 Indikátor stíšenia alarmu (pri stíšení prekrížený) 8 Klávesy ponuky

Poznámka: Kyslíkový pomocný modul je kalibrovaný tak, aby zobrazoval funkčnú saturáciu kyslíkom. 
Hodnoty SpO2 aj %O2 zobrazené na displeji trendu sú normalizované ako percentá.

Stíšenie 
alarmu Zap/Vyp
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Nastavenie systému
1. Nastavte Precision Flow podľa pokynov na použitie Precision Flow. Pripojte hadice na prívod 

kyslíka a vzduchu k správnym prívodom a potom ich pripojte k zásuvkám v stene. Pripojte 
napájaciu šnúru.

2. Zapojte jednotku kyslíkového pomocného modulu do napájania Po zapnutí systému sa zobrazí 
„Úvodná obrazovka“. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť sa používa na zapnutie zariadenia po pripojení k 
elektrickej sieti. Vyberte ponuku systému. Nastavte ČAS a DÁTUM na správne hodnoty. 

3. Nastavte Automatické prepísanie režimu na požadované nastavenie. Možnosti sú: Ukončiť 
automatický režim, 120, 90, 60, 30, 15 alebo 5 sekúnd. „Automatické prepísanie režimu“ určuje, 
ako bude kyslíkový pomocný modul reagovať na manuálnu zmenu dodávky %O2 pomocou 
Precision Flow, keď je kyslíkový pomocný modul v automatickom režime. Manuálna zmena 
v %O2 pri Precision Flow s vybratým režimom „Ukončiť automatický režim“ okamžite uvedie 
kyslíkový pomocný modul do manuálneho režimu %O2. Manuálna zmena v %O2 pri Precision 
Flow s vybranou hodnotou „120/90/60/30/15/5“ sekúnd potlačí titráciu %02 v automatickom 
režime na toto časové obdobie, kým kyslíkový pomocný modul reštartuje automatickú titráciu 
%O2.

4. Nastavte preferovanú hlasitosť reproduktorov a jas obrazovky.

Prístup do systému
PINy sú potrebné na prístup k aktualizáciám softvéru, údajom prípadu a predvoleným hodnotám 
inštitúcie. 

Predvolené PINy:

Aktualizácia softvéru - 1234

Správa údajov prípadu - 5678

Predvolené hodnoty inštitúcie - 0987

Kódy PIN je možné zmeniť na obrazovke Systém pomocou karty Prístup.

Časť 6 Zapnutie a základné nastavenie

Časť 7 Prijatie pacienta

Ponuka Pacient umožňuje výber typu pacienta a konkrétnych nastavení pacienta, ako aj spustenie 
nového prípadu a prepínanie medzi automatickým a manuálnym režimom %O2.

1. Nastavte typ pacienta (novorodenca), cieľ %SpO2, horný a dolný rozsah %SpO2, záložné %O2 
a limit alarmu %O2.

2. Stlačte Spustiť prípad Pri spustení nového prípadu vytvorí kyslíkový pomocný modul nové ID 
pacienta pozostávajúce z pečiatky dátumu a času. Toto ID pacienta sa zobrazuje v hornej časti 
všetkých obrazoviek.
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Časť 8 Nastavenie alarmu
Indikácie alarmu 
Kyslíkový pomocný modul oznamuje 1 úroveň alarmu:

• Alarm strednej priority: Blikajúca jantárová; 3 pípnutia.

Kyslíkový pomocný modul zobrazuje v oblasti správ tiché poradné správy.

Poznámky:

Pred spustením nového prípadu s odpojeným snímačom pacienta skontrolujte, či je systém alarmu 
funkčný tak, že pozorujete, že sa generuje alarm s uvedením „Nie je pripojený snímač“. 

V oblasti správ sa cyklujú výstražné správy.

Zoznam výstražných správ a požadovaných opatrení nájdete v časti Výstražné a stavové správy.

Indikácie alarmu Precision Flow nájdete v návode na použitie Precision Flow.

Stíšenie/pozastavenie alarmu

• Stlačením pevného tlačidla Stíšenie alarmu stlmíte všetky alarmy na 2 minúty. 

Poznámka: Ak sú alarmy vypnuté, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona 
prekríženého zvončeka. 

Upozornenia:

Ak sú alarmy stíšené na 2 minúty, ďalší alarm s rovnakou prioritou alarmu nebude oznámený počas 
dvojminútového obdobia stíšenia alarmu.
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Výber a umiestnenie snímača
Pri výbere snímača zvážte nasledujúce:

• Hmotnosť pacienta
• Úroveň aktivity pacienta
• Hladiny perfúzie pacienta
• Dostupné miesta snímačov
• Predpokladané trvanie monitorovania SpO2 

Modely snímačov Masimo zahŕňajú: 
• Opakovane použiteľné snímače LNCS® (1)
• Lepiace snímače LNCS® (2)
• Lepiace snímače LNCS® Neo-3 (3)
• Snímače RD SET (4)

Aplikujte snímač nasledovne:

1. Vyčistite miesto aplikácie. V prípade potreby odstráňte lak na nechty.
2. Vyberte vhodný snímač a aplikujte podľa pokynov v dokumentácii k snímaču.
3. Ak je jasné okolité svetlo, zakryte miesto aplikácie nepriehľadným materiálom. (Priame slnečné 

svetlo, chirurgické a žiarivkové svetlá, bilirubínové žiarovky a infračervené žiarovky môžu 
interferovať s výkonom snímača.

Viac informácií o aplikácii snímača nájdete v časti Výber miesta v Masimo NÁVODE NA POUŽITIE.

Upozornenia:

• Na meranie SpO2 používajte iba schválené oximetrické snímače Masimo. Ostatné snímače môžu 
spôsobiť nesprávne hodnoty SpO2.

• Pred použitím snímača si pozorne prečítajte dokumentáciu k snímaču vrátane všetkých varovaní, 
upozornení a pokynov.

• Presnosť odpočtov pulznej oxymetrie môže byť nepriaznivo ovplyvnená okolitými podmienkami, 
chybami pri aplikácii snímača a pohybom pacienta.

• Nepoužívajte snímač na končatinách s manžetou na krvný tlak, arteriálnym katétrom alebo 
intravaskulárnym vedením.

• Významné hladiny nefunkčného hemoglobínu (HbCO alebo MetHb) môžu spôsobiť nepresné údaje.
• Nepoužívajte poškodený snímač alebo poškodené káble pacienta.
• Nepoužívajte snímač s exponovanými optickými komponentmi.
• Nepoužívajte snímače v prostredí MR. Vedený prúd by mohol spôsobiť popáleniny.
• Použitie snímača počas defibrilácie môže spôsobiť nesprávne hodnoty.
• Nesprávna aplikácia a dlhodobé používanie snímaču môže spôsobiť poškodenie tkaniva. 

Miesto aplikácie často kontrolujte, aby ste sa ubezpečili, že je udržiavané správne umiestnenie 
snímačov, a aby ste zistili akékoľvek podráždenie pokožky.

• Nezakrývajte snímač príliš pevne.
• Na káble snímača nevyvíjajte nadmerné napätie.
• Neponárajte snímač alebo káble pacienta do vody, rozpúšťadiel alebo čistiacich roztokov. 

Snímač, konektory a káble pacienta nie sú vodotesné.

Časť 9 SpO2 nastavenie
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• Nesterilizujte snímače ani káble pacienta ožiarením, parou alebo etylénoxidom. Prečítajte si 
pokyny na čistenie a sterilizáciu v dokumentácii pre opakovane použiteľné snímače pulzného 
oxymetra a káble pacienta.

  Poznámka: Snímače používané s týmto prístrojom možno kategorizovať ako povrchové 
prístroje prichádzajúce do styku s pokožkou po obmedzenú dobu. Snímače prešli odporúčaným 
testovaním biokompatibility a sú preto v súlade s normou ISO 10993–1.

Zobrazenie boxu parametrov SpO2

Poznámka: Kontrolky poskytujú informácie o signálu IQ. Zelená označuje hodnoty signálu IQ rovné 
alebo väčšie ako 0,3%. Červená označuje hodnoty signálu IQ menšie ako 0,3%.

Rozsah zobrazenia SpO2 je od 1 do 100%. Hodnota "- - - " znamená, že nie je k dispozícii žiadne 
meranie. Rozsah zobrazenia tepovej frekvencie je od 1 do 240 bpm. Hodnota "- - - " znamená, že nie je 
k dispozícii žiadne meranie.

Poznámka: Rozsah SpO2, pulzová frekvencia a signál IQ sa aktualizujú raz za sekundu.

Nastavenie cieľa SpO2

1. Stlačením cieľového poľa SpO2 na domovskej obrazovke alebo výberom ponuky Pacient 
nastavíte cieľ SpO2. 

2. Stlačte cieľové pole parametra %SpO2 na dotykovej obrazovke a pomocou ovládacieho gombíka 
nastavení nastavte cieľový SpO2 pacienta. 

3. Nastavte cieľový rozsah stlačením polí parametra %SpO2 Horný a Dolný rozsah na dotykovej 
obrazovke a pomocou ovládacieho gombíka nastavení nastavte percentuálny rozdiel oproti 
cieľovému %SpO2. 

  POZNÁMKA: Nastavením cieľového rozsahu sa nezmení cieľ SpO2. Toto nastavenie upravuje čas 
pri výpočte rozsahu iba pri kontrole trendov.

Časť 9 SpO2 nastavenie
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Časť 10 %O2 nastavenie
 Cieľ a účel: Automatický riadiaci systém %O2 využíva na základe nameraných hodnôt SpO2 pacienta 
kontrolu dodávania %O2 na základe potreby pacienta. Keď je povolený automatický režim regulácie 
%O2, systém sa pokúsi udržiavať hladinu SpO2 pacienta na predkonfigurovanom cieli SpO2 alebo v 
jeho blízkosti (pozri tiež ďalšie čítanie).

1. Vyberte ponuku Pacient a nastavte režim % O2. 

2. Stlačte na dotykovej obrazovke políčko s parametrom Záloha %O2 a pomocou ovládacieho 
gombíka nastavení nastavte %O2 pacienta.

 Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v opise záložnej funkcie %O2 na nasledujúcej stránke.

3. Vložte časovú kartu kyslíkového pomocného modulu a stlačte tlačidlo Spustiť prípad. Keď je 
pacient stabilný, stlačte tlačidlo O2 Režim AUTO a prepnite zariadenie do automatického režimu 
(predvolené nastavenie je Manuálne).

  Poznámka: Ak chcete povoliť automatický režim %O2, musí byť do kyslíkového pomocného 
modulu vložená časová karta a spustený prípad pacienta.

4. Na domovskej obrazovke sa teraz zobrazí režim AUTO a kyslíkový pomocný modul začne 
automatickú titráciu %O2 na základe úrovne SpO2 pacienta a nastaveného cieľa %SpO2. %O2 
dodané pomocou Precision Flow sa môže pohybovať od 21-100%, pokiaľ nie je nastavený limit 
%O2. Dodané %O2 je možné vidieť na displeji Precision Flow alebo na grafickom zobrazení 
trendu na hlavnej obrazovke kyslíkového pomocného modulu.
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Záložná funkcia %O2

Pre krátke prípady neplatných alebo nespoľahlivých nameraných hodnôt SpO2 sa zobrazí chybové 
hlásenie odrážajúce chybový stav a kyslíkový pomocný modul bude naďalej poskytovať vypočítané 
%O2, až kým nebude nameraná hodnota SpO2 platná a spoľahlivá. 

Aj keď je signál SpO2 neplatný alebo nespoľahlivý, dodávka %O2 je nastavená na vyššiu z 
nasledujúcich hodnôt:

• Nastavenie zálohovania %O2. 

• Základné nastavenie %O2, algoritmus vypočítaný ako hodnota potrebná na udržanie 
pacienta na nastavenej hodnote SpO2 počas obdobia, kedy bol kyslíkový asistenčný modul v 
automatickom režime %O2.

• Stredná hodnota posledných troch hodnôt Auto %O2 dodaných pred zlyhaním SpO2.

Kyslíkový pomocný modul automaticky opustí automatický režim za nasledujúcich okolností:

• Klinický personál zmení nastavenie %O2 pri Precision Flow. Kyslíkový pomocný modul sa 
správa podľa nastavenia automatického prepísania režimu.

• Kyslíkový pomocný modul detekuje neplatné alebo nespoľahlivé čítanie SpO2, ako je opísané 
vyššie, na viac ako 2 minúty.

Ak kyslíkový pomocný modul vystúpil z automatického režimu, skontrolujte pacienta, umiestnenie 
snímača, pripojenia a nastavenia. Ak je to klinicky indikované, vráťte kyslíkový pomocný modul späť 
do automatického režimu v Pacient ponuke.

Vypnutie systému

1. V ponuke Pacient ukončite prípad.

2. Ak chcete vypnúť kyslíkový pomocný modul, stlačte tlačidlo Zap/Vyp, aby ste zariadenie vypli, 
a potom odpojte dodávaný sieťový adaptér z elektrickej zásuvky v stene.

Údaje o trende sa zobrazujú na domovskej obrazovke. Zobrazuje trendové hodnoty SpO2 (modrá) a 
%O2 (zelená), pričom posledné hodnoty sú na pravej strane displeja a najstaršie naľavo. Limit alarmu 
%O2 sa zobrazuje prerušovanou červenou čiarou. Zobrazenie trendu sa aktualizuje každú sekundu. 
Údaje o trende je možné zobraziť aj na obrazovke Trend, kde je možné upraviť čas zobrazenia trendu.

Na obrazovke Trend je možné zobraziť údaje o trendoch a upraviť ich pomocou navigačných tlačidiel. 

Nasledujúce premenné sa zaznamenávajú v sekundových intervaloch a ukladajú sa na neurčito do 
energeticky nezávislej pamäte. Energeticky nezávislá pamäť si zachováva svoje nastavenia aj po 
výpadku napájania alebo po vypnutí systému. 

• Časová pečiatka
• SpO2

• %O2

• Automatický/Manuálny režim

Časť 10 %O2 nastavenie

časť 11 Vypnutie systému

Časť 12 Grafické zobrazenie trendu

Časť 13 Protokolovanie premenných
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Kyslíkový pomocný modul sa musí medzi pacientmi vždy čistiť a dezinfikovať. Postupujte podľa krokov 
nižšie, aby ste zaistili, že zariadenie bude čisté a dezinfikované. 

• Hlavné zariadenie utrite obrúskami Super Sani-Cloth®. 

• Hľadajte viditeľné znečistenie. Ak je zariadenie viditeľne znečistené, použite kefu (napr. Spectrum 
M16) a nečistoty odstráňte. 

• Modul navlhčite ďalším obrúskom Super Sani-Cloth®. Povrch vlhčite minimálne šesť minút. V 
prípade potreby použite ďalší obrúsok Super Sani-Cloth®. 

 Upozornenie: Nepoužívajte bielidlo, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pre pokyny čistenia a dezinfekcie pre jednotku Precision Flow si pozrite Pokyny pre používanie Precision Flow.

Pokyny na čistenie a dezinfekciu snímača SpO2 a kábla pacienta nájdete v pokynoch dodaných so 
snímačom.

Časť 14 Čistenie a dezinfekcia

Časť 17 Odkazovaná dokumentácia
Precision flow Pokyny nájdete na našej webovej stránke www.vapotherm.com

Časť 15 Stiahnutie dát
1. Vložte jednotku USB do kyslíkového pomocného modulu.

2. Na obrazovke Systém vyberte položku Údaje prípadu a zadajte PIN.

3. Vyberte súbor/súbory prípadu, ktorý chcete stiahnuť, a stlačte tlačidlo Stiahnuť.

POZNÁMKA: Stiahnutie viacerých veľkých súborov môže trvať niekoľko minút.

4. Po uložení údajov stlačte tlačidlo OK a vyberte jednotku USB.

5. Podľa potreby vymažte súbory prípadu a vyčistite tak miestne úložisko.

Časť 16 Aktualizácie softvéru
1. Vložte jednotku USB so softvérovým súborom do kyslíkového pomocného modulu.

2. Na obrazovke Systém vyberte položku Aktualizácie a zadajte PIN.

3. Vyberte Aktualizovať softvér

POZNÁMKA: Počas procesu aktualizácie softvéru sa systém reštartuje



3101126-SK Rev C Pokyny na použitie kyslíkového pomocného modulu Vapotherm Strana 19

Všeobecné
Ak potrebujete pomoc s kyslíkovým pomocným modulom v systéme Vapotherm, kontaktujte 
technickú podporu spoločnosti Vapotherm na TS@vtherm.com.

Kyslíkový pomocný modul má batériu vymeniteľnú používateľom. Odstráňte montážnu dosku na 
zadnej strane kyslíkového pomocného modulu, aby ste sa dostali do priestoru pre batériu. Vyberte 
starú batériu a vymeňte ju za novú (kontaktujte technickú podporu spoločnosti Vapotherm na adrese 
TS@vtherm.com).

Pred použitím vizuálne skontrolujte displej, kryt a vodiče, aby ste sa uistili, že nie sú viditeľne 
poškodené.

Riešenie problémov: SpO2 

Časť 18 Riešenie problémov a podpora

Stav Pravdepodobná príčina Úkon

Žiadny signál:
SpO2 a PR pri 0

Klinické (stav pacienta). Skontrolujte pacienta.

Snímač nie je pripojený. Skontrolujte pripojenie snímača a kábla.

Snímač mimo pacienta. Skontrolujte aplikáciu snímača.

Poškodený snímač alebo káble. Skontrolujte snímač a káble. V prípade 
potreby vymeňte.

Nadmerný pohyb pacienta alebo 
elektrochirurgické rušenie.

Ak je to možné, udržujte pacienta v 
pokoji. Skontrolujte snímač a jeho 
aplikáciu. Premiestnite snímač na iné 
miesto alebo použite snímač, ktorý 
toleruje viac pohybu.

Nepresné hodnoty 
SpO2

Klinické (stav pacienta). Skontrolujte pacienta.

Nadmerné okolité svetlo. Skontrolujte snímač. Snímač prekryte 
nepriehľadným materiálom.

Nadmerný pohyb. 

Ak je to možné, udržujte pacienta v 
pokoji. Skontrolujte snímač a jeho 
aplikáciu. Premiestnite snímač na iné 
miesto alebo použite snímač, ktorý 
toleruje viac pohybu.

Lak na nechty v mieste aplikácie. Odstráňte lak na nechty.

Snímač sa aplikuje na končatinu, ktorá 
má manžetu na krvný tlak, arteriálny 
katéter alebo intravaskulárnu linku.

Presuňte snímač na iné miesto.
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Časť 19 Špecifikácie
Fyzikálne vlastnosti
Rozmery: Výška 9", šírka 9", hĺbka 4”
Hmotnosť: 4,1 libier
Uchytenie: Zostava montážneho modulu kyslíka VESA na stĺp

Pripojenia: Cez komunikačný kábel kyslíkového pomocného modulu k Precision Flow

Systémové požiadavky

Napájanie:
Zahrnutý napájací zdroj 12VDC pracuje nad 100-240VAC, 18W, 47-63Hz
Tento napájací adaptér zaisťuje magnetickú izoláciu kyslíkového pomocného 
modulu od elektrickej siete.

Batéria: Li-ion, 34-37 Wh, vnútorná

Externá nabíjačka batérií: N/A

Prostredie

Prevádzka:

Teplota okolia: 18 – 30°C

Relatívna vlhkosť okolia: 20 – 90%, relatívna nekondenzujúca vlhkosť
Tlak okolia: Štandardný atmosférický (nepoužívať v hyperbarických 
podmienkach)

Skladovanie a expedícia:
Teplota okolia: -10- +50°C

Relatívna vlhkosť okolia: 20 – 90%, relatívna vlhkosť

Kontakt s pacientom: Nepriamo cez snímač SpO2 a kanylu Precision Flow O2

Ochrana proti vniknutiu kvapaliny: IPX2 - odolný proti kvapkaniu

Akustický tlak alarmu Alarm so strednou prioritou 65 dBA maximum pri nastavení hlasitosti 10
Prevádzková nadmorská výška 2000 metrov

Vstupy
Snímače: Konektor SpO2 pre kábel rozhrania pacienta Masimo
Komunikácia s externým 
zariadením:

Pripojenie k systému Precision Flow pomocou komunikačného kábla 
kyslíkového pomocného modulu

Výstupy
Pripojenie RJ45: UPOZORNENIE: Toto pripojenie nie je určené na pripojenie k sieti. Je 

určený iba na použitie pre Vapotherm.

POZNÁMKA: Systém kyslíkového pomocného modulu sa skladá z kyslíkového pomocného 
modulu a dodávaného sieťového adaptéra. Poskytnutý napájací adaptér je ochranným 
zariadením triedy I.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, musí sa toto zariadenie 
pripájať iba k napájacej sieti s ochranným uzemnením.
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Normy
IEC 60601-1:2005 (tretie vydanie) + 
CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + 
A1:2012 (alebo IEC 60601-1: 2012 
dotlač) 

Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú 
bezpečnosť a základnú výkonnosť

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013 
na použitie v spojení s IEC 60601-
1:2005, COR1:2006, COR2:2007, 
AMD1:2012

Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť 1-10: Všeobecné požiadavky na 
základnú bezpečnosť
a nevyhnutnú výkonnosť - Vedľajšia norma: Požiadavky na vývoj fyziologických 
uzavretých regulátorov (FDA Consensus Standard FR Recognition Number 
19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013 
na použitie v spojení s IEC 
62366:2007, AMD1:2014 a IEC 
60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1: 2012 alebo 
ekvivalentná konsolidovaná verzia 
IEC 60601-1:2012 (Vydanie 3.1) 

Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť 1-6: Všeobecné požiadavky na základnú 
bezpečnosť a základnú výkonnosť - Vedľajšia norma: Použiteľnosť

IEC 60601-1- 8: 2006 (Druhé 
vydanie) + Am.1: 2012 na použitie v 
spojení s IEC 60601-1: 2005 (Tretie 
vydanie) + Am.1: 2012 

Časť 1-8: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutnú 
výkonnosť - Vedľajšia norma: Všeobecné požiadavky, skúšky a pokyny 
pre výstražné systémy v lekárskych elektrických zariadeniach a lekárskych 
elektrických systémoch

IEC 60601-1-2. Ed. 4.0 (2014-02) Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť - Vedľajšia norma: 
Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky a skúšky

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018 
na použitie IEC 60601-1:2005, 
COR1:2006, COR2:2007, 
AMD1:2012

Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť 2-61: Osobitné požiadavky na základnú 
bezpečnosť a nevyhnutnú výkonnosť zariadenia pulzného oxymetra

IEC 62304:2006 (Prvé vydanie) + 
A1:2015 
(alebo IEC 62304:2015 CSV) 

Softvér zdravotníckej pomôcky: Procesy životného cyklu softvéru

IEC 62366-1:2015 Zdravotnícke pomôcky - Časť 1: Aplikácia inžinierstva použiteľnosti na 
zdravotnícke prístroje

Časť 19 Špecifikácie
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Časť 19 Špecifikácie
Špecifikácie presnosti Masimo SET®

 Sýtosť (% SpO2) - Za podmienok bez pohybu1
  Dospelí, pediatria 70% - 100% ± 2 číslice    
   0% - 69% nešpecifikované
  Novorodenci 70% - 100% ± 3 číslice
   0% - 69% nešpecifikované

 Sýtosť (% SpO2) - Za podmienok bez pohybu2,3

  Dospelí, pediatria 70% - 100% ± 3 číslice
   0% - 69% nešpecifikované
  Novorodenci 70% - 100% ± 3 číslice
   0% - 69% nešpecifikované

 Pulzová frekvencia (bpm) - Za podmienok bez pohybu1
  Dospelí, pediatria, novorodenci 25 až 240 ± 3 číslice

 Pulzová frekvencia (bpm) - Za podmienok s pohybom2,3
  Dospelí, pediatria, novorodenci 25 až 240 ± 5 číslic
1 Technológia Masimo SET so snímačmi Masimo bola overená z hľadiska presnosti pohybu v štúdiách ľudskej krvi na zdravých 
dospelých dobrovoľníkoch mužského a ženského pohlavia so svetlou až tmavou pigmentáciou kože v štúdiách indukovanej 
hypoxie v rozmedzí 70 - 100% SpO2 oproti laboratórnemu monitoru CO-oxymetra a EKG. Táto odchýlka sa rovná ± 1. 
štandardnej odchýlke. Plus alebo mínus jedna štandardná odchýlka zahŕňa 68% populácie.
2 Technológia Masimo SET so snímačmi Masimo bola overená na presnosť pohybu v štúdiách ľudskej krvi na zdravých 
dospelých dobrovoľníkoch mužského a ženského pohlavia so svetlou až tmavou pigmentáciou kože v štúdiách indukovanej 
hypoxie pri vykonávaní pohybov šúchania a klepania pri amplitúde 2 až 4 Hz 1 až 2 cm a neopakujúci sa pohyb medzi 1 až 5 Hz 
pri amplitúde 2 až 3 cm v štúdiách indukovanej hypoxie v rozmedzí 70-100% SpO2 oproti laboratórnemu CO-oxymetru a EKG 
monitoru. Táto odchýlka sa rovná ± 1 štandardnej odchýlke, ktorá zahŕňa 68% populácie.
3 Technológia Masimo SET bola overená na nízku presnosť perfúzie pri testovaní proti simulátoru Biotek Index 2™ a simulátoru 
Masimo so silou signálu vyššou ako 0,02% a prenosom viac ako 5% pre saturácie v rozmedzí od 70 do 100%. Táto odchýlka sa 
rovná ± 1 štandardnej odchýlke. Plus alebo mínus jedna štandardná odchýlka zahŕňa 68% populácie.
4 Technológia Masimo SET so snímačmi Masimo Neo bola overená na presnosť pohybu novorodencov v štúdiách ľudskej krvi 
na zdravých dospelých dobrovoľníkoch mužského a ženského pohlavia so svetlou až tmavou pigmentáciou kože v štúdiách 
indukovanej hypoxie pri vykonávaní pohybov šúchania a klepania pri amplitúde 2 až 4 Hz 1 až 2 cm a neopakujúci sa pohyb medzi 
1 až 5 Hz pri amplitúde 2 až 3 cm v štúdiách indukovanej hypoxie v rozmedzí 70-100% SpO2 oproti laboratórnemu CO-oxymetru 
a EKG monitoru. Táto odchýlka sa rovná ± 1 štandardnej odchýlke. Plus alebo mínus jedna štandardná odchýlka zahŕňa 68% 
populácie. 1% bolo pridané k výsledkom, aby sa zohľadnili účinky fetálneho hemoglobínu prítomného u novorodencov.
5 Technológia Masimo SET so snímačmi Masimo bola overená na presnosť pulzovej frekvencie pre rozsah 25 - 240 úderov za 
minútu pri testovaní oproti simulátoru Biotek Index 2™. Táto odchýlka sa rovná ± 1 štandardnej odchýlke. Plus alebo mínus jedna 
štandardná odchýlka zahŕňa 68% populácie.
6 Úplné informácie o aplikácii nájdete v návode na použitie snímača (DFU). Pokiaľ nie je uvedené inak, premiestnite opakovane 
použiteľné snímače najmenej každé 4 hodiny a lepiace snímače najmenej každých 8 hodín.
11 Presnosť snímača uvedená pri použití s technológiou Masimo pomocou kábla pacienta Masimo pre snímače LNOP, snímače 
RD SET, snímače LNCS alebo snímače M-LNCS. Čísla predstavujú Arms (chyba RMS v porovnaní s referenciou). Pretože 
merania pulzného oxymetra sú štatisticky rozdelené, dá sa očakávať, že iba asi dve tretiny meraní spadajú do rozsahu ± Arms 
v porovnaní s referenčnou hodnotou. Pokiaľ nie je uvedené inak, presnosť SpO2 je špecifikovaná od 70% do 100%. Presnosť 
pulzovej frekvencie je stanovená od 25 do 240 úderov za minútu.
12 Typy snímačov Masimo M-LNCS, LNOP, RD SET a LNCS majú rovnaké optické a elektrické vlastnosti a môžu sa líšiť iba v 
druhu aplikácie (lepenie/nelepenie/háčik a slučka), dĺžkach káblov, umiestnení optických komponentov (horná alebo spodná časť 
snímača zarovnaná s káblom), typ/veľkosť lepiaceho materiálu a typ konektora (8-pólová modulárna zástrčka LNOP, 15-pólová 
modulárna zástrčka RD, 9-pólová LNCS, a 15-kolíková káblová M-LNCS). Všetky informácie o presnosti snímača a pokyny na 
jeho aplikáciu sú poskytované s príslušnými pokynmi pre použitie snímača.

Referencie
Špecifikácie systému Vapotherm Precision Flow nájdete v návode na použitie systému Precision Flow.
Špecifikáciu snímača SpO2 nájdete v dokumentácii dodanej so snímačom.
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Časť 20 Alarm poradné správy
Základný výkon zariadenia spočíva v správnom dodaní príslušného FiO2 na základe klinickej 
potreby pacienta, čo sa prejaví v jej čítaní SpO2. Požívateľ musí primerane reagovať na alarmy, aby 
zabezpečil zachovanie základného výkonu zariadenia.

Kyslíkový pomocný modul neposkytuje alarmy SpO2. Musí sa použiť samostatné a nezávislé 
sledovanie pacienta.

Oneskorenie stavu alarmu je čas medzi udalosťou pacienta a okamihom, keď kyslíkový pomocný 
modul zistí problém. Oneskorenie generovania výstražného signálu je čas medzi okamihom, keď 
kyslíkový pomocný modul zistí problém, a generovaním alarmu. Maximálne oneskorenie je približne 
1 sekunda.

Nasledujúci alarm a poradné správy sa zobrazia, keď je prípad aktívny a keď je kyslíkový pomocný 
modul v automatickom režime. Záložné %O2 sa dodá, keď chýba signál SpO2.

Výstražná správa so strednou prioritou Akcia a riešenie problémov
Batéria je takmer vybitá - vypnutie je 
bezprostredné Zapojte kyslíkový pomocný modul do externého napájania

Skontrolujte SpO2 - Lepený snímač vypršal Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Chybný lepený snímač Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Chybný kábel Vymeňte kábel, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Chybný snímač Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nekompatibilný lepený 
snímač

Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nekompatibilný kábel Vymeňte kábel, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nekompatibilný snímač Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nie je pripojený žiadny 
lepený snímač

Znovu pripojte snímač s dobrým signálom, vstúpte do 
MANUÁLNEHO režimu alebo ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nie je pripojený žiadny 
kábel

Znovu pripojte kábel s dobrým signálom, vstúpte do 
MANUÁLNEHO režimu alebo ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nie je pripojený žiadny 
snímač

Znovu pripojte snímač s dobrým signálom, vstúpte do 
MANUÁLNEHO režimu alebo ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Snímač vypršal Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nerozpoznaný lepený 
snímač

Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nerozpoznaný kábel Vymeňte kábel, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Skontrolujte SpO2 - Nerozpoznaný snímač Vymeňte snímač, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Vložte časovú kartu alebo ukončite prípad Časová karta uplynula alebo bola odstránená. Vložte časovú 
kartu alebo ukončite prípad

Chyba komunikácie systému Precision Flow Obnovte pripojenie Precision Flow, vstúpte do MANUÁLNEHO 
režimu alebo ukončite prípad

Neplatná verzia softvéru systému Precision 
Flow

Obnovte pripojenie Precision Flow alebo ukončite prípad a 
aktualizujte softvér Precision Flow

SpO2 chyba komunikácie Alarm sa sám napraví, vstúpte do MANUÁLNEHO režimu alebo 
ukončite prípad

Obnovenie systému - skontrolujte nastavenia Skontrolujte nastavenia. Stlačte ľubovoľné tlačidlo, dotykovú 
obrazovku alebo otočte ovládací gombík nastavenia
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Časť 20 Alarm poradné správy
Tichá poradná správa Akcia a riešenie problémov

% O2 u používateľa nastavený %O2 limit * Zvýšte limit alarmu %O2 alebo vstúpte do MANUÁLNEHO 
režimu

Používa sa záložná batéria
Kyslíkový pomocný modul je v režime batérie. Ak dôjde k strate 
externého napájania, modul sa automaticky prepne do režimu 
batérie.

Slabá batéria Zapojte kyslíkový pomocný modul do externého napájania

Skontrolovať systém Precision Flow Vymažte alarm Precision Flow a uistite sa, že je v 
prevádzkovom režime, keď sú k dispozícii zdroje vzduchu aj O2

Skontrolujte SpO2 - Lepený snímač blízko 
vypršania Vymeňte lepený snímač SpO2

Skontrolujte SpO2 - Kábel vypršal* Vymeňte kábel pacienta

Skontrolujte SpO2 - Kábel blízko vypršania Vymeňte SpO2 kábel pacienta

Skontrolujte SpO2 - Skontrolujte pripojenie 
snímača* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Demo režim* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Zistilo sa rušenie* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Nízky index perfúzie* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Nízky signál IQ* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Vyhľadávanie impulzov* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Porucha snímača* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Inicializácia snímača* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Snímač blízko vypršania Vymeňte snímač SpO2

Skontrolujte SpO2 - Snímač mimo pacienta* Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Skontrolujte SpO2 - Len SpO2 režim Znova pripojte snímač s dobrým signálom

Málo miesta v miestnom úložisku Odstráňte súbory z predchádzajúceho prípadu z miestneho 
úložiska

Miestne úložisko je plné Odstráňte súbory z predchádzajúceho prípadu z miestneho 
úložiska

Cieľ SpO2 > 95% Zmeňte cieľ SpO2 na 95% alebo menej

Cieľ SpO2 < 85% Zmeňte cieľ SpO2 na 85% alebo viac

Čas blízko vypršania platnosti Vložte novú časovú kartu pred vypršaním času alebo ukončite 
prípad

* Ak sa tieto tiché poradné správy neupravia po 2 minútach, stanú sa alarmami strednej priority. 
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Terminológia a skratky

Perfúzny index
Perfúzny index (Pi) je relatívne hodnotenie sily impulzu na monitorovacom mieste, vyjadrené ako 
číselná hodnota v rozmedzí od 0,02% do 20%, kde nižšie hodnoty znamenajú slabú silu impulzu a 
vyššie hodnoty znamenajú silnú silu impulzu. Tento index predstavuje pomer pulzatívnej a nepulzatívnej 
zložky krvi v konkrétnom mieste, pričom vyšší počet označuje vyšší podiel pulzatívnej krvi. Pi sa používa 
na hodnotenie relatívnej účinnosti rôznych miest aplikácie a na varovanie lekára pred zmenami vo 
fyziologickom stave pacienta. Klinicky sa často používa na výber najlepšieho miesta tela pre pulznú 
oxymetriu, pričom lekári vyberú miesto, kde je Pi (a teda sila impulzu) najvyššia. 

Automatické ovládanie FiO2

Automatický riadiaci systém FiO2 využíva na základe nameraných hodnôt SpO2 pacienta kontrolu 
dodávania FiO2 na základe potreby pacienta. Systém sa pokúša udržiavať hladinu SpO2 pacienta 
na vopred nakonfigurovanom cieľovom objeme SpO2 alebo v jeho blízkosti kontinuálnou titráciou 
dodávaného FiO2 na základe nameraného SpO2. Systém reaguje na prechodné zmeny v SpO2, ako aj 
na dlhodobé zmeny v požiadavkách pacienta na FiO2.

Riadiaci algoritmus vytvára slučku spätnej väzby v systéme dodávania plynu. Porovnáva čítanie SpO2 
pacienta s predkonfigurovaným cieľom SpO2 a podľa toho nastavuje rýchlosť dodania FiO2. Algoritmus 
urobí takmer okamžité úpravy (do 10 sekúnd) zmien v nameraných hodnotách SpO2, poučí sa z 
minulých zmien a predvída krátkodobé zmeny, takže funguje ako takzvaný proporcionálne-integrálno-
derivačný regulátor (PID regulátor).

Algoritmus môže napríklad vykonať nasledujúce automatické úpravy dodávky FiO2:

• V obdobiach normoxie, keď je hodnota SpO2 stabilná a zostáva nad predkonfigurovaným cieľom 
SpO2, algoritmus iniciuje postupné odstavenie/zníženie dodávania FiO2. Akonáhle hodnoty SpO2 
klesnú pod predkonfigurovaný cieľ SpO2, už sa neodstavuje.

• Počas období hypoxémie (čítanie SpO2 < cieľová nastavená hodnota SpO2) algoritmus iniciuje 
zvýšenie dodávania FiO2 do 10 sekúnd od detekcie hypoxémie. Dodávka FiO2 potom neustále 
stúpa, zatiaľ čo hypoxémia pretrváva. Miera zvýšenia FiO2 je úmerná závažnosti hypoxémie. 

• Počas období hyperoxémie (čítanie SpO2> cieľová nastavená hodnota SpO2) algoritmus iniciuje 
zníženie dodávania FiO2. V závislosti od závažnosti hyperoxémie sa redukcia začne do 10 
sekúnd, čo vedie k zvýšenej a trvalej redukcii, pokiaľ pacient zostáva v stave hyperoxémie.

Časť 21 Terminológia

Časť 22 Ďalšie čítanie

Dyspnoe Dýchavičnosť alebo vzduchový hlad
CHOCHP Chronická obštrukčná choroba pľúc
Pi Perfúzny index
APOD Adaptívna detekcia sondy (pozri ďalšie čítanie)
Normoxémia Normálne hladiny kyslíka v krvi
Hypoxémia Nízke hladiny kyslíka v krvi
Hyperoxémia Nadmerne vysoké hladiny kyslíka v krvi / kyslosť krvi
PID regulátor Proporcionálny integrál-derivačný regulátor
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Príloha A
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

VAROVANIA:

• Prenosné komunikačné zariadenie (vrátane periférnych zariadení ako káble antény a externé 
antény) by sa nemali používať bližšie ako 30 cm (12 palcov) k žiadnej časti systému Precision 
Flow® so systémom kyslíkového pomocného modulu vrátane káblov určených spoločnosťou 
Vapotherm. V opačnom prípade hrozí zníženie výkonu tohto zariadenia. 

• Predchádzajte použitiu týchto zariadení v blízkosti alebo zariadení uložených s inými 
zariadeniami, pretože by to mohlo spôsobiť nesprávnu prevádzku. Ak je takéto použitie 
nevyhnutné, mali by ste tieto zariadenia a ostatné zariadenia sledovať a kontrolovať, či 
pracujú správne. 

• Použitie príslušenstva, prevodníkov a káblov, ktoré sú iné ako špecifikované alebo poskytnuté 
výrobcom tohto zariadenie môže spôsobiť zvýšené elektromagnetické emisie alebo zníženú 
elektromagnetickú odolnosť zariadenia a zapríčiniť nesprávnu prevádzku. 

• Nepoužívajte káble, ktoré nedodáva výrobca tohto zariadenia.

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie

Kyslíkový pomocný modul je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom 
nižšie.
Odberateľ alebo používateľ kyslíkového pomocného modulu musí zabezpečiť, že sa bude používať 
v takomto prostredí.

Emisná skúška Zhoda Elektromagnetické prostredie – poučenie

RF emisie

CISPR 11
Skupina 1

Kyslíkový pomocný modul využíva RF energiu iba 
na svoju vnútornú funkciu. Preto sú jeho RF emisie 
veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by spôsobovali 
akékoľvek rušenie blízkych elektronických zariadení

RF emisie

CISPR 11
Trieda A

Kyslíkový pomocný modul je vhodný na použitie vo 
všetkých zariadeniach iných ako domácich a môže sa 
používať v domácich zariadeniach a v zariadeniach 
priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej napájacej 
sieti, ktorá napája budovy používané na domáce účely, 
za predpokladu dodržania nasledovného varovania:

Upozornenie: Toto zariadenie/systém je určené na 
použitie iba zdravotníckymi pracovníkmi. Toto zariadenie/
systém môže spôsobiť vysokofrekvenčné rušenie alebo 
rušiť činnosť blízkych zariadení. Môže byť potrebné prijať 
zmierňujúce opatrenia, ako je zmena orientácie alebo 
premiestnenie kyslíkového pomocného modulu alebo 
tienenie miesta.

Harmonické emisie

IEC 61000-3-2
Trieda A

Kolísanie napätia/
emisie blikania

IEC 61000-3-3
Vyhovuje
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Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť

Kyslíkový pomocný modul je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo
používateľ kyslíkového pomocného modulu by sa mal ubezpečiť, že sa používa v takomto prostredí.

Test ODOLNOSTI IEC 60601
úroveň skúšky Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie –

poučenie

Elektrostatický 
výboj (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2, 4, 8, a 15 kV vzduch

± 8 kV
± 2, 4, 8, a 15 kV 
vzduch

Podlahy by mali byť vyrobené z dreva, 
betónu alebo keramických dlaždíc. Ak sú 
podlahy zakryté syntetickým materiálom, 
mala by relatívna vlhkosť dosahovať 
aspoň 30 %.

10-sekundová čakacia doba medzi 
výbojmi.

Elektrický 
rýchly prechod/
prasknutie

IEC 61000-4-4

± 2kV pre napájacie vedenia
± 1 kV pre vstupné/výstupné 
vedenia
100 kHz opakovacia frekvencia

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz opakovacia 
frekvencia

Kvalita napájania by mala byť pre bežné 
komerčné alebo nemocničné prostredie.

Prepätie

IEC 61000-4-5

± 0,5, 1 a 2 kV vedenie 
(vedenia) k zemi
± 1 kV vedenie (vedenia) na 
vedenie (vedenia)

± 0.5, 1, a 2 kV 

± 1 kV

Kvalita napájania zo siete by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu.

Poklesy napätia, 
krátke prerušenia 
a zmeny napätia 
na vstupných 
vedeniach 
napájacieho 
zdroja 

IEC 61000-4-11

<5 % Ut

(>95 % pokles v Ut)
pre 0,5 cyklus pri fázovom uhle 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, a 315°
40 % Ut

(60 % pokles v Ut) pre 5 
cyklov
70 % Ut 
(30 % pokles v Ut) pre 25 
cyklov
<5 % Ut

(>95 % pokles v Ut) pre 5 s

Pre štandard

Kvalita napájania zo siete by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu.
Ak užívateľ modulu kyslíkového 
pomocného modulu vyžaduje nepretržitú 
prevádzku počas prerušenia napájania, 
odporúča sa, aby bol kyslíkový pomocný 
modul napájaný z nepretržitého zdroja 
napájania alebo z batérie.

Frekvencia 
napájania  
(50/60 Hz) 
magnetické pole

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Výkonové frekvenčné magnetické 
polia by mali byť na úrovniach 
charakteristických pre typické 
umiestnenie v typickom komerčnom 
alebo nemocničnom prostredí.

POZNÁMKA Ut je a.c. sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.
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Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť
Kyslíkový pomocný modul je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Odberateľ alebo 
používateľ kyslíkového pomocného modulu musí zabezpečiť, že sa bude používať v takomto prostredí.

Test 
ODOLNOSTI

ÚROVEŇ SKÚŠKY IEC 
60601 Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie – poučenie

Vykonaná Rf
IEC 61000-4-6

Vyžiarená RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz
6 Vrms v pásmach 
ISM

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz

3Vrms
6 Vrms v pásmach 
ISM

3V/m

Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné 
zariadenia by sa nemali používať bližšie ako ktorákoľvek 
časť [ME EQUIPMENt alebo ME SYStEM] vrátane káblov, ako 
je odporúčaná separačná vzdialenosť vypočítaná z rovnice 
platnej pre frekvenciu vysielača.

Odporúčaná separačná vzdialenosť

d =1.2√P

d =1.2√P 80 MHz až 800 MHz

d =2.3√P 800 MHz až 2,3 GHz

kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch 
(W) podľa výrobcu vysielača a d je odporúčaná rozstupová 
vzdialenosť v metroch (m).

Intenzita poľa z pevných RF vysielačov stanovená 
elektromagnetickým zisťovaním na mieste a by mala byť 
nižšia ako úroveň zhody v každom frekvenčnom rozsahu.b

V blízkosti zariadenia označeného týmto symbolom
sa môže vyskytnúť rušenie.

POZNÁMKA 1 Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Na elektromagnetické šírenie má vplyv absorpcia a odraz
od štruktúr, objektov a osôb.

a Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové (bunkové/bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné 
rádiá, amatérske rádio, rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM a televízne vysielanie nemožno teoreticky presne predpovedať. 
Na hodnotenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných vysokofrekvenčných vysielačov by sa malo zvážiť 
elektromagnetické zisťovanie miesta. Ak je nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používa kyslíkový pomocný modul presahuje 
príslušnú vyššie uvedenú úroveň zhody RF, je potrebné pozorovať kyslíkový pomocný modul, aby sa overila normálna prevádzka. 
Ak spozorujete abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie 
kyslíkového pomocného modulu.
b Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita poľa mala byť menšia ako [V1] V/m.
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Odporúčané separačné vzdialenosti medzi
prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením a kyslíkovým 

pomocným modulom

Kyslíkový pomocný modul je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované RF poruchy riadené. 
Odberateľ alebo používateľ kyslíkového pomocného modulu môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu udržaním 
minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a kyslíkovým 
pomocným modulom, ako sa odporúča nižšie, v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačného zariadenia.

Menovitý maximálny 
výstupný

výkon vysielača
W

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača  
m

50 kHz až 80 MHz
mimo pásiem ISM

d =1.2√P

150 kHz až 80 MHz
v pásmach ISM

d =1.2√P

800 MHz až 2,5 GHz

d =2.3√P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,34 0,34 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Pre vysielače s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú vzdialenosť d v metroch (m) 
odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa 
výrobcu vysielača.

POZNÁMKA 1 Pri 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Na elektromagnetické šírenie má vplyv absorpcia a odraz od 
štruktúr, objektov a osôb.
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