
NÁVOD NA POUŽITIE



Zariadenie na automatizované meranie členkovo-brachiálneho indexu (ABPI MD) 
je meracie zariadenie, ktoré umožňuje automatické meranie indexu členkovo-
brachiálneho tlaku pre rýchle a presné diagnostikovanie periférneho artériového 
ochorenia (PAO). Okrem merania členkovo-brachiálneho indexu v ľavom a pravom 
členku Vám taktiež umožňuje merať krvný tlak v hornej časti nadlaktia, srdcovú 
frekvenciu a zistiť fibriláciu predsiení. Je určené pre profesionálne použitie v 
diagnostických a špecializovaných ordináciách, primárne ako skríningová metóda 
zisťovania PAO.

1-minútový členkovo-brachiálny tlakový 
index 
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4 Bezpečnostné a právne odporúčania 

Bezpečnostné a právne 
odporúčania

Všetky práva vyhradené© 2017, MESI Ltd.

Všetky práva vyhradené. Táto publikácia 
nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná 
alebo uložená na pamäťové zariadenia 
pre akékoľvek iné účely ako je návod na 
použitie zariadenia na automatizované 
meranie členkovo-brachiálneho 
tlakového indexu. Táto publikácia sa 
nesmie prekladať do iných jazykov ani 
akokoľvek prevádzať do iných formátov 

bez predošlého písomného súhlasu 
spoločnosti MESI Ltd. 

Obsah návodu na použitie sa môže 
meniť bez oznámenia. Posledná verzia 
návodu na použitie je dostupná na 
internetových stránkach 
www.mesimedical.com.

Bezpečnostné odporúčania

1. Nastavenie a technický personál: 
Zariadenie musia nastaviť autorizovaní 
pracovníci s príslušným profesionálnym 
školením a skúsenosťami, ktorí sú si 
vedomí nebezpečenstva súvisiaceho s 
nastavením zariadenia a jeho použitím 
a ktorí uskutočnia vhodné kroky k tomu, 
aby predišli riziku pre nich samotných, 
pre užívateľov, iný personál a zaradenie.

2. Prístup k zariadeniu: prístup môžu mať 
len oprávnené osoby. 

3. Bezpečnostné opatrenia: vyžaduje 
sa plnenie miestnych bezpečnostných 
požiadaviek, ak to vyžadujú nariadenia. 
Okrem miestnych bezpečnostných 
nariadení sa taktiež vyžaduje plnenie 
bezpečnostných pokynov uvedených 
v tomto dokumente. Ak nastane 
akýkoľvek rozpor medzi bezpečnostnými 
odporúčaniami v tomto dokumente a 
odporúčaniami určenými miestnymi 
nariadeniami, budú mať prednosť 
miestne nariadenia.

4. Informácie pre technický personál: 
technickému personálu sa musia 
poskytnúť vhodné technické pokyny na 
použitie a údržbu zariadenia.

Pre zabránenie zraneniu osôb a/alebo poškodeniu zariadenia alebo doplnkov, 
postupujte podľa nižšie uvedených bezpečnostných odporúčaní:
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Ochranná známka

Ochranné známky The MESI Simplifying diagnosticsTM, ABPI MDTM, MESIcareTM, 
MESIresultsTM a MESIcloudTM sú vlastníctvom spoločnosti MESI Ltd.

Informácie výrobcu

Adresa

Telefón 

E-mail 

Web

MESI, development of medical devices, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, European Union

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com



6 Výhody

Výhody

Na batérie
Meranie sa dá uskutočniť v priebehu 
1 minúty

Merania môžu byť vytlačené s použitím 
počítačovej aplikácie MeSIresultsTM

Jednoduché použitie

Prenosné Príslušenstvo

Objektívne a reprodukovateľné meranie
Súbežné meranie členkovo-
brachiálneho tlaku a krvného tlaku 

1

2 1in

1 min

+
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Technické špecifikácie
Šírka: 25,00cm, výška: 7,30cm, hĺbka: 20,00cm
Hmotnosť: 0,60kg

4.3” farebná LCD obrazovka s farebnou hĺbkou 16-bit 
Rozlíšenie: 480 × 272 pixelov

Napájanie AC/DC: FRIWO FW8001M/5 
Príkon: 100-240V AC/50-60hz/350mA, výkon: 5V DC/3.0A

Typ batérie: nabíjacia lítium-iónový polymér
Kapacita: 2300mAh, počet meraní na jedno nabitie: 50

Elektrické špecifikácie: 100-240V AC, 50-60hz, 3A Typ ochrany 
proti zasiahnutí elektrickým prúdom: Trieda II 
 
Splňuje normy:
• EN 60601-1:2007 Všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 

zásadnú funkčnosť, 
• EN 60601-1-2:2008 Elektromagnetická kompatibilita – 

Požiadavky a skúšky, 
• EN 80601-2-30:2010 Zvláštne požiadavky na základnú 

bezpečnosť a zásadnú funkčnosť automatizovaných 
neinvazívnych sfygmomanometrov 

Horľavé anestetiká: UPOZORNENIE! Nie je vhodné pre použitie s 
horľavými anestetikami.

• Členkovo-brachiálny tlakový index s použitím oscilometrie a 
objemovej pletyzmografie

• Systolický krvný tlak s použitím oscilometrie a objemovej 
pletyzmografie

• Diastolický krvný tlak s použitím oscilometrie a objemovej 
pletyzmografie

• Srdcový tep s použitím oscilometrie a objemovej 
pletyzmografie

• Tlak: 0 až 299 mmHg
• Srdcová frekvencia: 30 až 199 tepov za minútu

• Tlak: ± 3 mmHg
• Srdcová frekvencia: ± 5% hodnoty
• Členkovo-brachiálny tlakový index: ± 0,1

Automatické nafukovanie pomocou vzduchovej pumpy a 
vyfukovanie pomocou elektromagnetického ventilu.

Pracovné prostredie: 10 až 40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 30 až 
85 %, tlak vzduchu 700 až 1 060 hPa, ochrana IPX0.
Preprava a skladovanie: 0 až 60 °C, relatívna vlhkosť vzduchu do 
85 %, tlak vzduchu 700 až 1 060 hPa.

Rozmery 

Display

Napájanie a batérie

Typ ochrany

Typy merania

Rozsah merania

Limitné hodnoty chýb 
meraní

Nafukovanie a vyfukovanie 
manžiet

Rozsah teploty, vlhkosti a 
atmosferického tlaku

3
2
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Rýchly sprievodca
3

POZNÁMKA
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa odporúčaní 
a návrhov. Táto kapitola obsahuje len stručné pokyny pre použitie zariadenia 
ABPI MD. Podrobné popisy jednotlivých funkcií zariadenia sú uvedené v kapitole 
5 Podrobné pokyny. Uchovajte prosím pre budúce použitie.

POZNÁMKA
Pri použití zariadenia pre meranie členkovo-brachiálneho tlakového indexu musí 
pacient ležať a nehýbať sa. 

POZNÁMKA
Zariadenie ABPI MD je určené pre použitie v zdravotných zariadeniach, kde musí 
byť meranie vykonané dostatočne zaškoleným personálom. Zariadenie ABPI MD 
nie je určené pre domáce použitie. 

POZNÁMKA
Zariadenie ABPI MD je možné použiť aj u tehotných žien. 

POZNÁMKA
Zariadenie ABPI MD nie je určené pre použitie u novorodencov alebo detí 
mladších ako 10 rokov. 

Zariadenie ABPI MD má dva prevádzkové režimy:

⊲ Primárny režim je určený pre meranie členkovo-brachiálneho tlakového indexu, 
pričom manžety umiestnite na nadlaktie a ľavý a pravý členok. Výsledky merania 
predstavujú index tlaku ľavého členku(ľavý ABI), index tlaku pravého členku (pravý 
ABI) a tlak v hornej časti nadlaktia (SYS, DIA).

3

POZNÁMKA
Pri použití tohto zariadenia pre meranie krvného tlaku na nadlaktí musí pacient 
sedieť vzpriamene a držať rovný chrbát. 

POZNÁMKA
V prípade prítomnosti intravenóznych kanýl alebo arteriovenóznych (AV) fistúl 
môžu manžety a meranie poraniť končatinu.
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Krok

Zariadenie ABPI MD pripojte k zdroju 
napätia pomocou napájania AC/DC. 
Elektrická zásuvka je umiestnená v 
zadnej časti zariadenia a je označená 
ako „5V DC“. Pripojte manžety k 
zariadeniu vložením hadičky každej 
manžety do konektora tej istej farby na 
zariadení. 

2

 1 

Meranie členkovo-brachiálneho tlakového indexu

Krok

Pacient musí ležať a nehýbať sa. 
Manžety umiestnite na hornej časti 
nadlaktia (manžetu označenú ako 
„NADLAKTIE“), na dolnej časti ľavej nohy 
(manžetu označenú ako „ľavý členok“) 
a dolnej časti pravej nohy (manžetu 
označenú ako „ľavý členok“). 

Riaďte sa nasledujúcim farebným 
označením: 
ČERVENÁ > horná časť ľavého alebo 
pravého nadlaktia 
ŽLTÁ > dolná časť ľavej nohy
ZELENÁ > dolná časť pravej nohy

3

3.1

Krok

Zapnite zariadenie pomocou tlačidla 
ON/OFF . Displej zobrazí úvodnú 
obrazovku. Nie je nutné meniť 
nastavenie pre základnú funkciu 
zariadenia. 

Ak používate MESI ABPI MD prvýkrát, 
zobrazí sa vám ponuka pre jazyk, čas a 
dátum. Na správne nastavenie ponuky si 
pozrite časť 5.1.

START/STOP
ENTER

⊲ Dodatočný režim je určený pre nezávislé meranie krvného tlaku v hornej časti 
nadlaktia. V tomto režime budete merať len krvný tlak a preto manžetu umiestnite 
len na hornú časť nadlaktia. Výsledkom je tlak v hornej končatine (SYS, DIA). 
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START/STOP
ENTER

Rýchly sprievodca Meranie členkovo-brachiálneho tlakového indexu

Manžetu umiestnite tak, aby medzi 
končatinou a manžetou ostal priestor 
približne na šírku prsta.

Manžeta na hornej časti nadlaktia 
musí byť umiestnená tak, aby značka 
tepny (ARTERY) smerovala k lakťu. Pri 
nasadzovaní manžety postupujte podľa 
spodného obrázku. Hadička manžety by 
mala smerovať k prstom. 

Krok

Pacient musí ležať bez pohnutia. Keď 
ste pripravený(-á), stlačte tlačidlo START. 
Proces merania sa začne. Pacient sa 
nesmie počas procesu merania hýbať. 
Celý proces trvá približne 1 minútu. 

4

Členkové manžety musia byť umiestnené 
tak, aby značka členku (MEDIAL ANKLE) 
smerovala k vnútornej strane členku. Pri 
nasadzovaní manžety postupujte podľa 
spodného obrázku. 

Počas procesu merania obrazovka 
zobrazí aktuálna artériové tlaky a graf 
oscilácie tlaku. 
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Meranie krvného tlaku v hornej časti nadlaktia 3.2

Krok

Keď je proces merania na konci, 
obrazovka zobrazí výsledky. Index 
členkových tlakov sa zobrazí v zelenej, 
žltej alebo červenej farbe, a to v 
závislosti na hodnote. Farebná škála 
je prevzatá z „Pokynov pre liečbu 
pacientov s periférnym artériovým 
ochorením“, ktoré zverejnil časopis 
Journal of the American College of 
Cardiology. 

5

Pod 0,89 – červená
Od 0,90 do 0,99 – žlutá
Od 1,00 do 1,40 – zelená
Nad 1,41 – červená

6

Krok

Pacient musí sedieť pohodlne na 
stoličke. Musí sedieť vzpriamene a držať 
rovný chrbát. Pacientovi nasaďte len 
červenú manžetu na hornú končatinu 
(manžeta označená ako „NADLAKTIE“). 
V tomto prevádzkovom režime sa na 
končatiny pacienta neumiestňujú zelené 
a žlté manžety.

3

Krok

Návrat na úvodnú obrazovku pomocou 
tlačidla HOME (DOMOV)  . Odtiaľ je 
možné sledovať históriu meraní a meniť 
nastavenia.

Ďalší popis špecifikácií zariadenia ABPI 
MD a podrobné pokyny pre jeho použitie 
nájdete v ostatných kapitolách tohto 
návodu na použitie.
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Manžety umiestnite tak, aby medzi 
končatinou a manžetou ostal priestor 
približne na šírku prsta. 

Manžeta na hornej časti nadlaktia 
musí byť umiestnená tak, aby značka 
tepny (ARTERY) smerovala k lakťu. Pri 
nasadzovaní manžety postupujte podľa 
obrázku vedľa. Hadička manžety by mala 
smerovať k prstom. 

Dolná časť nadlaktia by mala voľne ležať 
na rovnom povrchu. Manžeta by mala 
byť vo výške srdca pacienta.

4

Krok

Keď je proces merania na konci, 
obrazovka zobrazí výsledky merania 
krvného tlaku v hornej časti nadlaktia.

5

Krok

Stlačte tlačidlo MERANIE KRVNÉHO 
TLAKU , s čím zmeníte režim na 
nezávislé meranie krvného tlaku. 

Keď ste pripravený(-á), stlačte tlačidlo 
START. Začne sa proces merania. Pacient 
sa nesmie počas procesu merania hýbať. 
Celý proces trvá približne 1 minútu. Počas 
procesu merania obrazovka zobrazí 
aktuálny artériový tlak a tep.
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3
4Popis produktu

Obsah balenia 4.1

Model

Opis

ABPIMDD

Zariadenie na meranie 
členkovo-brachiálnych 
tlakových indexov
ABPI MD
 

ABPIMDAAC

Napájanie AC/DC 

ABPIMDAUSB

USB kabel

Model

Opis

Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho distribútora.

START/STOP
ENTER

ABPIMDACFFSM

MESI ABPI MD Súprava 

manžet veľkosti M

ABPIMDACFFSL

MESI ABPI MD Súprava 

manžet veľkosti L

Počítačový softvér MESIresults

Najnovšiu verziu si môžete stiahnuť na adrese:

www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST

MESI ABPI MD

stojan na zariadenie

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD puzdro 

na prenášanie zariadenia 

Model

Opis

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Popis zariadenia4.2

Konektory manžiet

Tlačidlo START

Tlačidlo On/Off
(Zapnutie/Vypnutie)

Multifunkčné
tlačidlá 

LCD obrazovka

Elektrická zásuvka

USB port

START/STOP
ENTER
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Popis rozhrania 4.3

Titulný panel
Titulný panel zobrazuje aktuálne miesto 
v štruktúre ponuky. Okrem miesta v 
štruktúre ponuky zobrazuje aj čas a 
indikátor stavu batérie.

Multifunkčné tlačidlá
Stĺpec na ľavej strane obrazovky je 
rozdelený na tri časti. Zobrazujú aktuálne 
funkcie troch multifunkčných tlačidiel 
na ľavej strane obrazovky. Keď stlačíte 
tlačidlo, daná časť displeja zosivie.

Aktívna ponuka
Väčšina obrazovky sa používa pre 
zobrazenie pokynov, výsledkov merania, 
histórie a inej ponuky. Posuvník vpravo 
označuje aktuálnu pozíciu vybraného 
prvku v ponuke.

V aktívnej ponuke môžete objaviť 
dialógové okno s aktuálnou informáciou, 
napr. o stave batérie, chybách a 
upozorneniach merania.

Indikátor / Indikátor stavu batérie

Čas Adresa ponuky

Posuvník

Vybraný objekt Nevybraný objekt

Multifunkčné tlačidlá 

Obrazovka je rozdelená na tri časti:
⊲ titulný panel,
⊲ multifunkčné tlačidlá,
⊲ aktívna ponuka.
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Grafické symboly4.4

Táto kapitola popisuje grafické symboly. Navigácia je založená na systéme dvoch 
tlačidiel s fixnými funkciami a troch tlačidiel s viacerými funkciami, ktorých funkcie sa 
menia. Aktuálna funkcia každého z troch tlačidiel je označená ikonami na ľavej strane 
obrazovky.

Multifunkčné tlačidlá

DOMOV Vráti sa na domovskú obrazovku.

HORE/DOLE Navigácia prostredníctvom prvkov 
jednotlivých ponúk.

SPÄŤ Prejde naspäť o jednu úroveň v hierarchii 
ponuky

NASTAVENIA Zobrazí ponuku nastavení.

PODROBNOSTI Zobrazí ďalšie podrobnosti o výsledkoch 
merania.

HISTÓRIA Zobrazí históriu.

MĚŘENÍ KREVNÍHO 
TLAKU

Režim nezávislého merania krvného tlaku.

VLNOVÝ PRIEBEH 
PULZU

Grafická interpretácia pulzných vĺn.

Tlačidlá s fixnými funkciami

START/STOP
ENTER

Spustí alebo zastaví proces merania. Pokiaľ ste 
vo vnútri štruktúry ponuky, stlačte tlačidlo pre 
prechod o jednu úroveň alebo potvrďte zmenu v 
nastaveníí.

ON/OFF Vypne alebo zapne zariadenie.

START/STOP
ENTER

Indikátory

UKAZATEL NABÍJENÍ Zobrazí sa, ak je pripojené napájanie AC/DC.

UKAZATEL STAVU 
BATERIE

0% / 50% / 100% nabitie batérie
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3
5Podrobné pokyny

Prvé použitie 5.1

Táto kapitola obsahuje všetky informácie, ktoré užívateľ tohto zariadenia potrebuje 
pre bezpečné, správne a presné meranie. Táto kapitola obsahuje podrobný a úplný 
popis všetkých funkcií zariadenia, bezpečnostné pokyny a všetky informácie, ktoré sú 
potrebné pre porozumenie prevádzky zariadenia.

Pri prvom použití zariadenia ABPI MD je 
nevyhnutné nastaviť jazyk, čas a dátum. 
Treba nastaviť presný čas a dátum, aby 
boli upozornenia a pripomenutia, ktoré 
zabezpečujú správny priebeh alebo 
kalibráciu zariadenia ABPI MD, účinné.

Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ON/
OFF . Na displeji sa zobrazí úvodná 
obrazovka s privítaním. Pokračujte 
stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Nastavení jazyka 5.1.1

Použite tlačidlá HORE  a DOLE  
pre výber jazyka. Svoj výber potvrďte 
stlačením tlačidla ENTER. Jazyk 
zariadenia sa zmení a objaví sa
ponuka nastavenia času.

Ak si prajete vrátiť sa k predchádzajúcej 
ponuke bez potvrdenia zmien, stlačte 
tlačidlo SPÄŤ .
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 Nastavení času5.1.2

Použite tlačidlo HORE  a DOLE  pri 
nastavovaní hodiny a minúty. Výber 
potvrďte stlačením tlačidla ENTER.

Vybrané políčko bude blikať. Použite 
tlačidlá HORE  a DOLE  pre 
nastavenie novej hodnoty a potvrďte ju 
stlačením tlačidla SPÄŤ  .

Ak je to nevyhnutné, proces zopakujte 
pri nasledujúcom políčku. Keď skončíte 
s nastavením času, použite tlačidlá 
HORE  a DOLE  pre presun na 
políčko POTVRDIŤ a svoj výber potvrďte 
stlačením tlačidla ENTER.

Pokiaľ si neprajete aplikovať svoje 
Nastavenia, vráťte sa do predchádzajúcej 
ponuky stlačením tlačidla SPÄŤ  . 
Čas zariadenia bude nakonfigurovaný 
a zobrazí sa ponuka pre nastavenie 
dátumu.

Nastavenie dátumu5.1.3

Pri nastavovaní dňa, mesiaca a roku 
použite tlačidlo HORE  a DOLE . Výber 
potvrďte stlačením tlačidla ENTER.

Vybrané políčko bude blikať. Použite 
tlačidlá HORE  a DOLE  pre 
nastavenie novej hodnoty a potvrďte ju 
stlačením tlačidla SPÄŤ  .

Ak je to nevyhnutné, proces zopakujte 
aj pri ďalšom políčku. Keď skončíte s 
nastavovaním dátumu, použite tlačidlá 
HORE  a DOLE  pre prechod na 
políčko POTVRDIŤ a váš výber potvrďte 
pomocou tlačidla ENTER.

Pred potvrdením skontrolujte presnosť 
údajov, pretože nastavenie bude po 
potvrdení uložené a nebudete sa môcť 
vrátiť k predchádzajúcej ponuke.
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Hvala.

Nastavenie zariadenia 5.2

Pre zabezpečenie merania podľa 
špecifikácií sa musia merania vykonávať 
vo vhodnom pracovnom prostredí. 
Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný 
povrch. Odporúčame použiť stojan ABPI 
MD. Zariadenie počas prevádzky nesmie 
byť vystavené akejkoľvek mechanickej 
námahe alebo vibráciám. Napr. rušenie 

môže ovplyvniť výsledky merania a tie 
potom nemusia byť platné (ak zariadenie 
položíte na posteľ pacienta, nemôžete 
zabezpečiť platnosť výsledkov.

Zariadenie môže byť použité pri 
teplotách od +10°C do +40°C a relatívnej 
vlhkosti vzduchu medzi 30% a 85%.

Napájanie AC/DC a batéria 5.3

Zariadenie ABPI MD používa dva nasledujúce zdroje napájania:
⊲ elektrickú sieť s napájaním AC/DC prúdom, 
⊲ batériu.

Pripojte napájanie AC/DC do zásuvky v stene, kde je 230 V, 50 Hz a do konektora na 
zadnej strane zariadenia. Zariadenie je teraz pripravené k použitiu.

POZNÁMKA 
Používajte len napájanie AC/DC pripojené k tomuto zariadeniu; FRIWO 
FW8001M/5. Nepoužívajte iné napájania AC/DC. Použitie iných napájaní AC/
DC môže užívateľovi a/alebo pacientovi spôsobiť vážne zranenia a prípadne 
spôsobiť škodu na zariadení alebo inom vybavení.

Zariadenie ABPI MD môže fungovať aj bez napájania AC/DC. Keď zariadenie 
nie je pripojené k elektrickej sieti, je napájané batériou. Požadované napätie je 
zabezpečené výkonným lítium--polymerovým akumulátorom. Batéria sa nedá vymeniť.

Na displeji sa objaví poďakovanie. Pokiaľ
bol potvrdený nesprávny dátum, stlačte 
tlačidlo ON/OFF . Pre pokračovanie 
do hlavnej ponuky, stlačte akékoľvek 
tlačidlo.
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Systém nabíjania batérie funguje 
automaticky. Batéria sa začne nabíjať, 
keď je pripojené napájanie AC/DC, čo 
indikuje ukazovateľ stavu batérie. Keď 
je batéria nabitá, proces nabíjania sa 
zastaví a panel názvu zobrazí indikátor 
stavu batérie a indikátor nabíjania.

Indikátor stavu batérie sa zobrazí v 
ľavom hornom rohu obrazovky: 

Batéria vybitá

Batéria na 50% 

Batéria na 100%

Kapacita batérie postačí približne pre 50 
meraní.

Nastavenie manžety5.4

Keď je zariadenie ABPI MD správne umiestnené, t.j. na rovnom povrchu, môžete 
pripojiť manžety a začať merania. Manžety, hadičky a konektory majú rôzne farby, čo 
umožňuje správne umiestnenie a pripojenie manžiet. Pre úspešné a správne meranie 
musia byť všetky tri manžety spojené a správne umiestnené na všetkých troch 
končatinách podľa návodu na použitie.

Indikátor napájania 
Indikátor napájania je malá dióda umiestnená vedľa tlačidla ON/OFF (viď str. 14). 
Ukazuje stav napájania zariadenia ABPI MD. Možné stavy ukazuje spodná tabuľka.

Stav indikátora napájania Farba indikátora napájania

Zariadenie ABPI MD je vypnuté
 +

Batéria sa nenabíja
Žiadne svetlo

Zariadenie ABPI MD je vypnuté
+

Batéria sa nabíja
Červené svetlo

Zariadenie ABPI MD je zapnuté
+

Batéria sa nenabíja

 (To znamená, že zariadenie je úplne nabité alebo 
zariadenie je napájané z batérie)

Zelené svetlo

Zariadenie ABPI MD je zapnuté
+

Batéria sa nabíja
Oranžové svetlo 

POZNÁMKA
Batéria v úplne novom zariadení pravdepodobne nebude úplne vybitá a bude 
môcť poskytnúť dostatočné napätie pre spustenie zariadenia. V každom prípade 
pripojte zariadenie do elektrickej siete s napájaním AC/DC prúdo.
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Farebné označenie jednotlivých manžiet:
ČERVENÁ > horná časť ľavého alebo pravého nadlaktia
ŽLTÁ > dolná časť ľavej nohy
ZELENÁ > dolná časť pravej nohy

Správne umiestnenie manžiet má zásadný význam pre zabezpečenie platných 
výsledkov merania. 

Každú manžetu pripojte k zariadeniu 
pripojením hadičky do príslušného 
konektora. Odstráňte ju vytiahnutím zo 
zariadenia – dajte pozor na to, aby ste 
ťahali za zástrčku a nie za hadičku.

Pred použitím manžiet skontrolujte nasledujúce:
• nafukovací vak musí byť správne nasadený na manžetu;
• nafukovací vak nie je skrútený alebo inak zle otočený;
• hadička manžety nie je skrútená alebo inak nevhodne ohnutá.

Výber vhodnej manžety 5.5

Model Popis Obvod 

ABPIMDACFFSM MESI ABPI MD Súprava manžet veľkosti M 22–32 cm

Základné balenie zahŕňa tri rôzne manžety pre umiestnenie na hornú časť nadlaktia a 
dolnú časť ľavej nohy a pravej nohy.

K dispozícii sú aj dodatočné manžety pre meranie na končatinách s väčším obvodom. 
K dispozícii sú len spolu v sade. Je možné si vybrať medzi rôznymi číslami modelov 
manžiet (viď strana 13).

POZNÁMKA
Pre umiestnenie a odstránenie manžiet použite strednú silu.

POZNÁMKA
Keď pripájate hadičky manžiet, uistite sa, že prietok vzduchu nie je žiadnym 
spôsobom blokovaný. Do zablokovania vzduchu môže prísť pri náhodnom 
umiestnení objektu na hadičku. 

START/STOP
ENTER
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Zabezpečte, aby bola manžeta vhodná, a to výberom správnej veľkosti manžety 
podľa obvodu nadlaktia pacienta. Použite tabuľku 5.5 Výber vhodnej manžety.

Ramenná manžeta5.6

Zvoľte manžetu označenú ako ARM 
CUFF (RAMENNÁ MANŽETA) vhodnej 
veľkosti. Skontrolujte, či ste vybrali 
správnu veľkosť, a to pomocou 
označenia INDEX a oblasti OK na 
manžete.

Manžetu umiestnite na hornú časť 
ľavého alebo pravého nadlaktia. 
Uistite sa, že značka tepny v tvare 
šípky je rovnobežná s brachiálnou 
artériou. Hadička manžety by mala 
smerovať k prstom.

Manžetu oviňte okolo ruky a upevnite 
ju. Uistite sa, že dolný okraj manžety 
je asi 2 až 3 cm nad lakťom. Manžete 
nesmie prekážať oblečenie. Pri 
pripevňovaní manžety sa uistite, že 
medzi manžetou a rukou je priestor 
na šírku prstu.

Skontrolujte označenie na manžete, aby ste vybrali správnu veľkosť manžety. 
Manžeta je vhodná pre končatinu, ak je označenie INDEX v oblasti vyznačené 
šípkami. Ak je veľkosť manžety nesprávna, vyberte vhodnejšiu veľkosť z vyššie 
uvedeného zoznamu.

POZNÁMKA
Každá manžeta je určená pre umiestnenie na konkrétnu končatinu. Umiestnenie 
manžety na nesprávnu končatinu môže ovplyvniť presnosť výsledkov merania. 

Model Popis Obvod 

ABPIMDACFFSL MESI ABPI MD Súprava manžet veľkosti L 32–42 cm
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Manžetu umiestnite na dolnú časť 
ľavej nohy. Uistite sa, že značka 
MEDIAL ANKLE v tvare šípky smeruje 
do vnútornej strany členku. Hadička 
manžety by mala smerovať ku kolenu.

Manžetu oviňte okolo členku a 
upevnite ju. Uistite sa, že dolná 
strana manžety je asi 2 až 3 cm nad 
členkom. Manžete nesmie prekážať 
oblečenie. Pri pripevňovaní manžety 
sa uistite, že medzi manžetou a 
nohou je priestor na šírku prstu.

Manžeta na pravý členok 5.8

Zabezpečte, aby bola manžeta vhodná, a to výberom správnej veľkosti manžety 
podľa obvodu dolnej časti nohy pacienta. Použite tabuľku 5.5 Výber vhodnej 
manžety.

Zvoľte manžetu označenú ako RIGHT 
ANKLE CUFF (PRAVÁ ČLENKOVÁ 
MANŽETA) vhodnej veľkosti. 
Skontrolujte, či ste vybrali správnu 
veľkosť, a to pomocou označenia 
INDEX a oblasti OK na manžete.

Manžeta na ľavý členok 5.7

Zabezpečte, aby bola manžeta vhodná, a to výberom správnej veľkosti manžety podľa 
obvodu dolnej časti nohy pacienta. Použite tabuľku 5.5 Výber vhodnej manžety.

Zvoľte manžetu označenú ako 
ANKLE CUFF (ČLENKOVÁ MANŽETA) 
vhodnej veľkosti. Skontrolujte, či ste 
vybrali správnu veľkosť, a to pomocou 
označenia INDEX a oblasti OK na 
manžete.
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Meranie členkovo-brachiálnych tlakových indexov5.9

POZNÁMKA
Odporúča sa, aby pacient ležal bez pohnutia minimálne 5 minút pred začatím 
merania. Počas merania musí pacient ležať úplne vyrovnane, musí byť uvoľnený a 
nesmie rozprávať. Nesmie mať prekrížené nohy. 

POZNÁMKA
Osoba vykonávajúca meranie by mala zostať po boku pacienta po celý čas a mala 
by pozorne sledovať proces merania.

POZNÁMKA
Meranie členkovo-brachiálnych tlakového indexu môže byť ovplyvnené umiestnením 
manžiet, polohou pacienta a jeho fyzickou kondíciou. Fungovanie zariadenia môže 
byť ovplyvnené aj vysokou teplotou, vlhkosťou a nadmorskou výškou. 

POZNÁMKA
Ak sú výsledky merania členkovo-brachiálneho tlakového indexu príliš neobvyklé, 
meranie zopakujte trikrát.

Manžetu oviňte okolo členku a 
upevnite ju. Uistite sa, že dolná strana 
manžety je asi 2 až 3 cm nad členkom. 
Manžete nesmie prekážať oblečenie. 
Pri pripevňovaní manžety sa uistite, že 
medzi manžetou a nohou je priestor na 
šírku prstu.

Manžetu umiestnite na dolnú časť 
pravej nohy. Uistite sa, že značka 
MEDIAL ANKLE v tvare šípky smeruje 
do vnútornej strany členka. Hadička 
manžety by mala smerovať ku kolenu.
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Index členkovo-brachiálnych tlakov môžete začať merať, ak sú manžety správne 
umiestnené na pacientovi, ktorý leží, a ak boli skontrolované spojenia a eliminované 
akékoľvek prípadné prekážky v hadičkách. 

Zapnite zariadenie. Displej zobrazí 
úvodnú obrazovku. Ak sa obrazovka 
nezobrazí alebo ak sa zobrazí iná 
ponuka, stlačte tlačidlo SPÄŤ  alebo 
tlačidlo DOMOV , až kým sa dostanete 
do ponuky (obrázok vedľa). Pre začatie 
procesu merania stlačte tlačidlo START.

Počas merania sa na obrazovke objaví 
aktuálny tlak v manžete pre každú 
končatinu zvlášť a graf tlaku, na ktorom 
červená krivka ukazuje osciláciu tlaku 
v hornej časti nadlaktia, zelená krivka 
ukazuje osciláciu v pravom členku a žltá 
krivka ukazuje osciláciu v ľavom členku. 
Ľavá strana obrazovky zobrazuje panel 
s časovačom, ktorý ukazuje zostávajúci 
čas merania. 

Zariadenie určí hornú hranicu tlaku 
pre nafukovanie manžety na základe 
monitorovania dynamiky tlaku počas 
nafukovania. Pretože sa údaje o tlaku 
aktívne zachycujú počas vyfukovania 
manžety, pacient musí zostať bez 
pohnutia. Spracovanie výsledkov 
merania začína, keď sa manžety 
vyfukujú, t.j. keď obrazovka ukazuje 
príslušnú správu (obrázok vedľa).

POZNÁMKA
Ak musí byť proces merania z akýchkoľvek dôvodov prerušený (napr. pacient sa 
necíti dobre), okamžite stlačte tlačidlo STARTProces merania bude zastavený a 
manžety budú vyfúknuté. Ak sa manžety nevyfúknu, napriek tomu, že sa proces 
zastaví, okamžite odpojte hadičky manžety zo zariadenia.

POZNÁMKA
Maximálny povolený čas merania pred zobrazením hlásenia o chybe: 180 s
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V prípade výsledku „Abnormally weak 
pulse“ (Abnormálne slabý tep) sa zobrazí 
varovanie spolu s výsledkami merania.
Podrobný popis detekcie závažných 
foriem PAD alebo nestlačiteľných artérií 
(mediokalcinóza) nájdete v kapitole 5.9.1 
na strane 27.

Podrobný popis varovaní a chýb nájdete 
v kapitole 5.13 Chybové hlásenia.

Ďalšie informácie o výsledkoch merania 
získate stlačením tlačidla PODROBNOSTI . 

Pre prípravu zariadenia na ďalšie meranie stlačte tlačidlo DOMOV  alebo stlačte 
tlačidlo START pre okamžité zahájenie nového merania. Zariadenie ukladá údaje z 
merania do svojej pamäti a môžete ich vidieť v ponuke HISTÓRIA .

Počas merania alebo ak sa zobrazia 
výsledky, sa môže na obrazovke objaviť 
upozornenie. Ak sa počas procesu objaví 
chyba, upozornenie sa zobrazí v modrom 
políčku a meranie sa automaticky 
zastaví. V políčku sa objaví názov 
upozornenia alebo chyba s krátkym 
popisom. Podrobný popis upozornení a 
chýb je uvedený v kapitole 5.13 Chybové 
hlásenia.

Teraz môžete odstrániť manžety. Pacient 
sa už môže voľne pohybovať. Výpočet 
výsledkov merania sa vykoná v priebehu 
niekoľkých sekúnd, zatiaľ čo celý proces 
merania vrátane procesu výpočtu trvá 
približne jednu minútu. Po dokončení 
výpočtu zariadenie zobrazí výsledky na 
obrazovke: index členkových tlakov na 
ľavom a pravom členku, tlak v hornej 
časti nadlaktia a srdcovú frekvenciu.

Ak chcete zobraziť vlnové priebehy 
pulzov, stlačte tlačidlo VLNOVÝ 
PRIEBEH PULZU .
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Rozpoznávanie závažných foriem PAD a nestlačiteľných artérií 5.9.1

Keď sa zobrazí výsledok Abnormálne slabý tep, s vysokou pravdepodobnosťou ide 
o závažnú formu periférneho artériového ochorenia (PAD) alebo nestlačiteľné artérie 
(mediokalcinóza).

1. Príklad normálneho vlnového priebehu 
pulzu:

POZNÁMKA
Väčšina výsledkov Abnormálne slabý tep je charakteristická pre pacientov s ABPI 
okolo 0,5 alebo menej.

POZNÁMKA
Ak sa zobrazí hlásenie Abnormálne slabý tep, odporúča sa zopakovať meranie so 
zariadením pripojeným k počítaču s nainštalovaným softvérom MESIresults (pozrite 
si stranu 13). Takéto použitie umožní interpretovať kompletné vlnové priebehy 
pulzov (pozrite si nižšie uvedený príklad).

POZNÁMKA
V prípade mediokalcinózy sa artérie nedajú stlačiť pre stvrdnutie stien artérií. Keďže 
sa meranie krvného tlaku pomocou manžiet nedá uskutočniť, ABPI nemôže byť 
spoľahlivé. Pacient by mal byť odoslaný na meranie palcovo-brachiálneho indexu.

Príklad vlnového priebehu pulzu:

2. Príklad vlnového priebehu pulzu pri 
závažnej forme PAD:
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Simultánne meranie5.9.2

Zariadenie ABPI MD využíva jedinečné „simultánne meranie“, pri ktorom sú manžety 
umiestnené na troch končatinách súčasne. Manžety sa nafukujú a vyfukujú súčasne, 
aby nasnímali krvný tlak na všetkých končatinách v konkrétnom okamihu. 

Meranie tromi manžetami umožňuje bezpečné simultánne meranie členkovo-
brachiálneho tlakového indexu.
Simultánne meranie je nevyhnutným predpokladom presnosti ABPI, pretože eliminuje 
chybu v meraní spôsobenú prirodzenou zmenou krvného tlaku u človeka.

POZNÁMKA
Simultánne meranie so štyrmi manžetami namiesto troch by zvýšilo riziko 
preťaženia srdca. (Neodporúča sa zastaviť prietok vo všetkých štyroch 
končatinách súčasne.)

POZNÁMKA
Meranie sa odporúča robiť na pravej paži vzhľadom na nižší výskyt subklaviálnej 
stenózy. 

POZNÁMKA
Pri bežnej populácii postačuje vykonanie merania tromi manžetami. Pokiaľ 
existuje podozrenie na rozdiely krvného tlaku v pažiach, odporúča sa manžetu 
určenú na pažu umiestniť na druhú pažu a zopakovať meranie. Zvažovaný 
výsledok by mal predstavovať najnižšiu hodnotu ABPI z dostupných dvoch. 

3. Príklad vlnového priebehu pulzu pri 
nestlačiteľných artériách:
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POZNÁMKA
Odporúča sa, aby pacient ležal bez pohnutia minimálne 5 minút pred začatím 
merania. Počas merania musí pacient ležať úplne vyrovnane, musí byť uvoľnený a 
nesmie rozprávať. Nesmie mať prekrížené nohy. 

POZNÁMKA
Osoba vykonávajúca meranie by mala zostať po boku pacienta po celý čas a mala 
by pozorne sledovať proces merania.

POZNÁMKA
Meranie tlaku v hornej časti nadlaktia môže byť ovplyvnené umiestnením manžiet, 
polohou pacienta a jeho fyzickou kondíciou. Fungovanie zariadenia môže byť 
ovplyvnené aj vysokou teplotou, vlhkosťou a nadmorskou výškou. 

POZNÁMKA
Ak sú výsledky merania tlaku v hornej časti nadlaktia neočakávané, meranie 
zopakujte trikrát.

Meranie tlaku v hornej časti nadlaktia 5.10

POZNÁMKA
Pred nasadením manžety odstráňte akékoľvek priliehavé oblečenie alebo natesno 
vyhrnuté rukávy z hornej časti nadlaktia. Manžetu nenasadzujte na hrubé oblečenie.

Krvný tlak v hornej časti nadlaktia môžete začať merať, ak sú manžety správne 
umiestnené na pacientovi, ktorý leží, a ak boli skontrolované spojenia a eliminované 
akékoľvek prípadné prekážky v hadičkách. 

Počas merania musí byť pacient správne posadený tak, aby:
• sedel na stoličke s nohami na podlahe
• sedel vzpriamene a držal rovný chrbát
• manžeta musí byť vo výške srdca pacienta.

Podrobnosti o umiestnení manžety sú uvedené v kapitole 5.6 Ramenná manžeta. 

POZNÁMKA 
V prípade nezávislého merania krvného tlaku pacientovi nasaďte len ramennú 
manžetu. Iné manžety sa nesmú nasadiť. 
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Pre začatie procesu meranie stlačte 
tlačidlo START. Počas merania sa na 
obrazovke objaví aktuálny tlak v manžete 
a graf oscilácie tlaku. Na ľavej strane 
obrazovky sa objaví panel s časovačom, 
ktorý ukazuje zostávajúci čas merania.

Zariadenia určí hornú hranicu tlaku pre nafukovanie manžety na základe 
monitorovania dynamiky tlaku počas nafukovania. Pretože údaje o tlaku sa aktívne 
zachycujú, keď sa manžeta vyfukuje, pacient musí byť bez pohnutia. Spracovanie 
výsledku merania začína, keď sa manžeta vyfukuje, t.j. keď obrazovka zobrazí 
príslušnú správu.

Teraz môžete odstrániť manžety. Pacient 
sa teraz môže voľne pohybovať. Výpočet 
výsledkov merania sa vykoná v priebehu 
niekoľkých sekúnd, zatiaľ čo celý proces 
merania vrátane procesu výpočtu trvá 
približne jednu minútu.

Po dokončení výpočtu zariadenie 
zobrazí na obrazovke tlak v hornej časti 
nadlaktia a srdcovú frekvenciu. 

Zapnite zariadenie. Na displeji sa zobrazí 
úvodná obrazovka. Pre meranie krvného 
tlaku v hornej časti nadlaktia zmeňte 
prevádzkový režim stlačením tlačidla 
MERANIE KRVNÉHO TLAKU . Objaví sa 
ponuka ako na obrázku vedľa.

Ďalšie informácie o výsledkoch merania 
získate stlačením tlačidla PODROBNOSTI . 

Ak chcete zobraziť vlnové priebehy 
pulzov, stlačte tlačidlo VLNOVÝ 
PRIEBEH PULZU .
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POZNÁMKA
Ak musí byť proces merania z akýchkoľvek dôvodov prerušený (napr. pacient sa
necíti dobre), okamžite stlačte tlačidlo START. Proces merania bude zastavený a
manžety budú vyfúknuté. Ak sa manžety nevyfúknu, napriek tomu, že sa proces 
zastaví, okamžite odpojte hadičky manžety zo zariadenia.

História merania 5.11

Ponuka histórie ukladá meranie indexu 
členkovo-brachiálnych tlakov a tlakov v 
hornej časti nadlaktia:

Ľ: 1.06 P: 1.03 - meranie indexu 
členkových tlakov;
BT: 137/101 - meranie krvného tlaku v 
hornej časti nadlaktia.

POZNÁMKA 
Pamäť s históriou meraní dokáže uchovať cca 30 meraní. Najstaršie merania sa pri 
každom ďalšom meraní automaticky vymazávajú.

V ponuke histórie môžete vidieť posledné merania. Pre zobrazenie histórie stlačte 
tlačidlo HISTÓRIA .

⊲ Pre navigáciu v histórii meraní použite tlačidlá HORE  a DOLE  a vyberte merania, 
ktoré si prajete vidieť.

⊲ Pre viac podrobností o zvolenom meraní stlačte tlačidlo ENTER.
⊲ Pre návrat do ponuky výberu histórie stlačte tlačidlo SPÄŤ  a pre návrat na 

domovskú obrazovku tlačidlo DOMOV .
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Zmena nastavení zariadenia5.12

Pre zmenu nastavení zariadenia stlačte 
tlačidlo NASTAVENIA . Objaví sa 
ponuky nastavení.

Do ponuky NASTAVENIA  je možné sa 
dostať z úvodnej obrazovky.

⊲ Pre výber nastavení použite tlačidlo 
HORE  a DOLE . Zvolená ponuka 
nastavenia bude označená zelenou 
farbou.

⊲ Pre vstup do zvolenej ponuky stlačte 
tlačidlo ENTER. Popisy jednotlivých 
nastavení sú uvedené v kapitolách 
nižšie. 

⊲ Pre návrat na domovskú obrazovku 
stlačte tlačidlo DOMOV .

Nastavenia amputácie5.12.1

Ak má pacient amputovanú nohu alebo 
nespĺňa požiadavky na meranie ABPI 
pre prítomnosť závažných a/alebo 
bolestivých rán, ABPI je možné odmerať 
výlučne na pacientovej ľavej alebo 
pravej nohe.

Pomocou tlačidiel HORE    a DOLE 
vyberte nastavenia amputácie. Svoj 
výber potvrďte stlačením tlačidla ENTER. 
Vyberte nohu, na ktorú nebudete 
umiestňovať manžetu. Svoj výber 
potvrďte stlačením tlačidla ENTER.

Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej 
ponuky bez potvrdenia zmien, stlačte 
tlačidlo SPÄŤ    .

POZNÁMKA 
Keď je zvolené nastavenie amputácie, použiť by sa mala len jedna z nožných 
manžiet (buď zelená – pravá, alebo žltá – ľavá).
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Nastavenie jazyka

Použite tlačidlá HORE  a DOLE 
pre voľbu jazyka. Svoj výber potvrďte 
stlačením tlačidla ENTER. Jazyk 
zariadenia sa zmení a vráti sa do 
predchádzajúcej ponuky.

Ak si prajete vrátiť sa do predchádzajúcej
ponuky bez potvrdenia zmien, stlačte
tlačidlo SPÄŤ  .

Nastavenie času 5.12.3

Nastavenie dátumu 5.12.4

Použite tlačidlo HORE  a DOLE  
pre nastavenie dňa, mesiaca a roku. 
Potvrďte výber stlačením tlačidla ENTER.

Zvolené políčko bude blikať. Použite 
tlačidlá HORE  a DOLE  pre 
nastavenie novej hodnoty a potvrďte ju 
pomocou tlačidla SPÄŤ  . 

Ak je to nevyhnutné, proces zopakujte 
pri ďalšom políčku. Keď skončíte s 
nastavením dátumu, použite tlačidlá 
HORE  a DOLE  pre presun na políčko 
Confirm (Potvrdiť) a potvrďte svoj výber 
stlačením tlačidla ENTER.

Použite tlačidlá HORE  a DOLE  pri 
nastavovaní hodín a minút. Potvrďte svoj 
výber stlačením tlačidla START.

Zvolené políčko bude blikať. Použite 
tlačidlá HORE  a DOLE  pre 
nastavenie novej hodnoty a potvrďte ju 
pomocou tlačidla SPÄŤ  . 

Ak je to nevyhnutné, proces zopakujte 
pri ďalšom políčku. Keď skončíte s 
nastavením času, použite tlačidlá HORE 

 a DOLE  pre presun na políčko 
POTVRDIŤ a potvrďte svoj výber 
stlačením tlačidla ENTER. 

Pokiaľ si neprajete aplikovať svoje 
nastavenia, vráťte sa do predchádzajúcej 
ponuky stlačením tlačidla SPÄŤ  . 

Pokiaľ si neprajete aplikovať svoje 
nastavenia, vráťte sa do predchádzajúcej 
ponuky stlačením tlačidla SPÄŤ  .

5.12.2
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Nastavenie oznámení5.12.5

Vymazať históriu5.12.6

POZNÁMKA
Ak ste čas a dátum nenastavili správne, môže sa objaviť upozornenie o kalibrácii.

Informácie o zariadení5.12.7

Tu môžete vidieť informácie o zariadení (Popis, Model, Ref, S.č.), informácie o softvéri, 
dátume poslednej kalibrácie a dátume vydania zariadenia, ktoré označuje dátum 
výroby zariadenia.

Pre zapnutie a vypnutie pripomenutia 
kalibrácie stlačte tlačidlo ENTER. Ak 
ste dokončili zmenu svojho nastavenia, 
použite tlačidlo HORE  a DOLE  pre 
posunutie políčka Confirm (Potvrdiť) a 
potvrďte svoj výber použitím tlačidla 
ENTER. 

Pokiaľ si neprajete aplikovať svoje 
nastavenia, vráťte sa do predchádzajúcej 
ponuky stlačením tlačidla SPÄŤ  .

Použite tlačidlá HORE  a DOLE  pre 
posun k možnosti „Vymazať históriu“. 

Pre vymazanie celej histórie stlačte 
tlačidlo ENTER. 

Použite tlačidlá HORE  a DOLE 
pre presun k možnosti „Informácie o 
zariadení“ a výber potvrďte stlačením 
tlačidla ENTER.

Pre návrat na domovskú obrazovku 
stlačte tlačidlo DOMOV  .
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Chybové hlásenia 5.13

Zariadenie môže počas meraní ukazovať dva typy chýb: 
⊲ chyby meraní (upozornenie sa objaví počas merania a meranie sa zastaví), a
⊲ chyby výpočtu (upozornenie sa objaví spolu s výsledkami meraní). 

Chyby meraní 5.13.1

Upozornenie sa objaví v tvare 
dialógového okna počas nafukovania a 
vyfukovania manžiet. 

Meranie sa automaticky zastaví. Pre 
návrat na domovskú obrazovku stlačte 
tlačidlo ENTER. 

Chyba Popis Riešenie

CHYBA 6 Chyba pri nafukovaní. Skontrolujte nasadenie manžiet a 
meranie zopakujte.

CHYBA 7 Vyfukovanie príliš rýchle. Manžeta nie je nasadená alebo je 
nasadená nesprávne. Manžetu nasaďte 
správne a meranie zopakujte.

Chyby výpočtu 5.13.2

V samostatnom okne sa objaví 
upozornenie, keď sa zobrazia výsledky 
meraní. 

Pre zobrazenie výsledkom meraní stlačte 
tlačidlo SPÄŤ  .

Namiesto výsledkov meraní sa objaví 
identifikačné číslo chyby.

POZNÁMKA 
Ak sa zobrazí hlásenie CHYBA, odporúča sa zopakovať meranie so zariadením 
pripojeným k počítaču s nainštalovaným softvérom MESIresults (pozrite si stranu 13). 
Takéto použitie umožní interpretovať kompletné vlnové priebehy pulzov.



36 Podrobné pokyny Chybové hlásenia 

Napaka Popis Řešení

CHYBA 2 Bola zistená anomália. 
Pacient sa možno počas 
procesu merania pohol. 

Pripomeňte pacientovi, aby zostal 
počas merania bez pohnutia, a meranie 
zopakujte.

CHYBA 3 Manžeta bola 
nedostatočne nafúknutá.

Skontrolujte umiestnenie manžiet a 
meranie zopakujte.

CHYBA 4 Počas výpočtu srdcovej 
frekvencie sa objavila 
chyba.

Meranie zopakujte. Ak sa chyba 
zopakuje, nameraná hodnota je mimo 
rozsahu meraní zariadenia.

CHYBA 5 Počas výpočtu indexu 
členkových tlakov sa 
objavila chyba.

Meranie zopakujte. Ak sa chyba 
zopakuje, nameraná hodnota je mimo 
rozsahu meraní zariadenia.

CHYBA 8 Počas výpočtu 
systolického tlaku sa 
objavila chyba.

Meranie zopakujte. Ak sa chyba 
zopakuje, nameraná hodnota je mimo 
rozsahu meraní zariadenia.

CHYBA 9 Počas výpočtu 
diastolického tlaku sa 
objavila chyb.

Meranie zopakujte. Ak sa chyba 
zopakuje, nameraná hodnota je mimo 
rozsahu meraní zariadenia.

CHYBA 10 Počas výpočtu 
stredného tlaku sa 
objavila chyba.

Meranie zopakujte. Ak sa chyba 
zopakuje, nameraná hodnota je mimo 
rozsahu meraní zariadenia.

CHYBA 11 Bolo zistené veľké 
kolísanie tlaku. Pacient 
sa možno pohol.

Výsledky môžu byť nesprávne. Meranie 
zopakujte.

POZNÁMKA
Informácie o hlásení Abnormálne slabý tep nájdete v kapitole 5.9.1 na strane 27. 
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3
6Všeobecné upozornenia 

a bezpečnostné opatrenia
UPOZORNENIE! Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na 
použitie a postupujte podľa odporúčaní.

UPOZORNENIE! Používatelia zariadenia MESI ABPI MD by mali byť adekvátne 
zaškolení na používanie zariadenia. Zaškolenie musí prebiehať pod vedením 
vyškoleného zástupcu spoločnosti MESI. Pred prvým použitím zariadenia si 
musia používatelia riadne prečítať celý návod na používanie a postupovať podľa 
pokynov na používanie pripojeného zariadenia.

UPOZORNENIE! Ak sa zariadenie používa alebo skladuje mimo uvedený rozsah 
teploty a vlhkosti vzduchu, presnosť uvedená v technických špecifikáciách 
zariadenia nie je zaručená. 

UPOZORNENIE! Ak je zariadenie mokré, nepoužívajte ho! Po čistení zariadenia 
mokrou handričkou počkajte, kým zariadenie uschne. Zariadenie používajte len 
vtedy, keď je úplne suché. 

UPOZORNENIE! Zariadenie nelikvidujte do netriedeného komunálneho odpadu. 
Pripravte ho na recykláciu a zber separovaného odpadu v súlade so smernicou
2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 

UPOZORNENIE! Pre zabránenie zásahu elektrickým prúdom v dôsledku zvodového 
prúdu používajte len napájanie AC/DC, ktoré splňuje technické špecifikácie zariadenia.

UPOZORNENIE! Na čistenie zariadenia používajte len neagresívne čistiace 
prostriedky. Zariadenie je možné umyť vlhkou handričkou.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že zariadenie neprichádza pri čistení do kontaktu s 
elektrickým prúdom. 

UPOZORNENIE! Zariadenie sa musí dať raz za rok nakalibrovať, aby sa zabezpečila
jeho správna funkčnosť a presnosť. Kontaktujte svojho dodávateľa alebo výrobcu 
ohľadne kalibrácie zariadenia. 
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UPOZORNENIE! Zariadenie môže používať len profesionálny zdravotnícky 
personál. Zariadenie môže spôsobiť rádiové rušenie alebo dokonca môže viesť 
k tomu, že okolité zariadenia prestanú fungovať. Zariadenie ABPI MD môže byť 
potrebné umiestniť na iné miesto a miestnosť, kde sa nachádza zariadenie chrániť 
pred elektromagnetickým žiarením. 

UPOZORNENIE! Zariadenie neotvárajte. Zariadenie neobsahuje žiadne časti, 
ktoré môže vymeniť užívateľ. Zariadenie neupravujte, ani neadaptujte. 

UPOZORNENIE! Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a tekutinami a extrémne 
vysokými/nízkymi teplotami. Zariadenie chráňte aj pred mechanickým namáhaním 
a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, pretože to môže viesť k 
nefunkčnosti zariadenia. 

UPOZORNENIE! Skrútená alebo ohnutá hadička môže spôsobiť vysoký tlak v 
manžete, čo môže viesť k zraneniu pacienta.

UPOZORNENIE! Postupné vykonávanie príliš veľkého počtu meraní môže viesť k 
poškodeniu zdravia pacienta. 

UPOZORNENIE! Manžety nenasadzujte na poranenia, pretože to môže viesť k ďal-
šiemu zraneniu. Manžety nasadzujte len na hornú časť nadlaktia a dolnú časť nohy. 

UPOZORNENIE! V prípade prítomnosti intravenóznych kanýl alebo 
arteriovenóznych (AV) fistúl môžu manžety a merania spôsobiť poranenia končatiny. 

UPOZORNENIE! Ak mala pacientka operáciu prsníka, nenasadzujte ramennú 
manžetu na stranu, na ktorej bola operovaná.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte zariadenie na pacientovi v čase, keď je pripojený 
na monitor základných životných funkcií. 

UPOZORNENIE! Nikdy nevykonávajte žiadne opravy sami. Ak sa objaví chyba, 
preberte to so svojim dodávateľom alebo distribútorom. 

UPOZORNENIE! Pri ohýbaní manžiet a hadičiek buďte opatrní. Neohýbajte ich 
príliš tesno. 

UPOZORNENIE! Pri posúvaní stojana ABPI MD dbajte na to, aby ste tlačili stojan, 
nie zariadenie.

UPOZORNENIE! Počas merania niekoľkokrát skontrolujte tlak v manžete. Ak 
manžeta tlačí na končatinu príliš dlho, môže narušiť prietok krvi.

UPOZORNENIE! Zariadenie ABPI MD nie je určené pre použitie s 
vysokofrekvenčným chirurgickým zariadením
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UPOZORNENIE! Zariadenie ABPI MD je určené pre meraniu členkovo-brachiálnych 
tlakových indexov. Merania krvného tlaku v hornej časti nadlaktia sú len pre 
informačné účely. 

UPOZORNENIE! Napájanie AC/DC musí byť pripojené k ľahko dostupnej zásuvke 
(napájanie AC/DC slúži aj ak galvanická izolácia. 

UPOZORNENIE! Zariadenie ABPI MD sa nesmie používať v prostredí bohatom na kyslík. 

Pri niekoľkonásobnom opakovanom meraní indexu brachiálneho tlaku v členku alebo 
meraní krvného tlaku sa v mieste merania môže objaviť slabá bolesť. Iné účinky sú 
vylúčené.

Káble a príslušenstvo môžu negatívne ovplyvniť výkon EMC. Zariadenie by sa počas 
chodu nemalo nachádzať pri inom lekárskom zariadení bližšie ako 30 cm.

UPOZORNENIE! Dôležité informácie o elektromagnetickej kompatibilite (EMK). Pretože sa počet 
elektronických zariadení, napr. počítačov a mobilných telefónov v miestnosti zvyšuje, zdravotníc-
ke zariadenia sa stávajú citlivými na elektromagnetické vplyvy iných zariadení. Elektromagnetické 
rušenie môže spôsobiť zlú funkčnosť zdravotníckych zariadení, čo môže viesť k nebezpečným situ-
áciám. Okrem toho, zdravotnícke zariadenia nesmú byť rušené inými zariadeniami. Norma IEC/EN 
60601-1-2 bola zavedená kvôli nutnosti stanovenia požiadaviek elektromagnetickej kompatibility 
(EMK) pre prevenciu nebezpečných situácií pri používaní zdravotníckych zariadení. Táto norma de-
finuje mieru rezistencie na elektromagnetické rušenie pre zdravotnícke zariadenia. Toto zdravotníc-
ke zariadenie splňuje normu IEC/EN 60601-1-2 s ohľadom na rezistenciu voči elektromagnetickému 
rušeniu a elektromagnetickým emisiám. Okrem toho nepoužívajte mobilné telefóny a podobné za-
riadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole, v blízkosti zariadenia. To môže viesť k nesprávne-
mu fungovaniu zariadenia, čo môže prípadne spôsobiť nebezpečnú situáciu. 

Dôležité označenia 6.1

Symboly na štítkoch v dolnej časti zariadenia, obal a návod na použitie poskytujú 
dôležité informácie o zariadení. Tieto symboly sú opísané nižšie:

VÝROBCA TYP BF APLIKOVANÁ ČASŤ

REFERENČNÉ ČÍSLO OZNAČENIE ES

SÉRIOVÉ ČÍSLO UPOZORNENIE

VIĎ NÁVOD NA POUŽITIE POZRITE SI NÁVOD NA 
POUŽÍVANIE
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Referenčná značka
(ID: rok) Opis

EN 60601-1:2006+A1:2013 Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 1: Všeobecné 
požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutnú funkčnosť 
(IEC EN 60601-1:2005)

EN 60601-1-2:2015 Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 1-2: Všeobecné 
požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutnú funkčnosť 
– Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita –
Požiadavky a skúšky (IEC 60601-1-2:2007, v znení neskorších 
predpisov) 

EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Zdravotnícke elektrické zariadenie – Časť 1–6: 
Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a 
výkonnosť – súbežná norma: Použiteľnosť

EN 80601-2-
30:2010+A1:2015

Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 2-30: Zvláštne 
požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutnú funkčnosť 
automatizovaných neinvazívnych sfygmomanometrov (IEC 
80601-2-30:2009, + oprava január 2010) 

EN 60601-2-30:2000 Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 2-30: Zvláštne 
požiadavky na bezpečnosť a základné vlastnosti 
neinvazívnych monitorov krvného tlaku s automatickým 
cyklovaním

EN 1060-1:1995+A2:2009 Neinvazívne sfygmomanometre – Časť 1: Všeobecné 
požiadavky 

EN 1060-3:1997+A2:2009 Neinvazívne sfygmomanometre – Časť 3: Špecifické 
požiadavky pre elektromechanické systémy na meranie 
krvného tlaku 

EN 1060-4:2004 Neinvazívne sfygmomanometre – Časť 4: Skúšobné postupy 
pre určenie celkovej presnosti systému automatických 
neinvazívnych sfygmomanometrov

EN ISO 14971:2012 Zdravotnícke prostriedky – Aplikácia riadenia rizika na 
zdravotnícke prostriedky

EN ISO 10993-1:2009 Biologické hodnotenie zdravotníckych prostriedkov – 
Časť 1: Hodnotenie a skúšanie v rámci systému riadenia rizika

ISO 15223-1:2016 Symboly používané pri označovaní zdravotníckych zariadení

EN ISO 13485:2016 Zdravotnícke prostriedky – Aplikácia riadenia rizika na 
zdravotnícke prostriedky Požiadavky pre zákonné účely (ISO 
13485:2003/Cor 1:2009)

EN 
62304:2006+A1:2015

Softvér na zdravotnícke zariadenia – Procesy cyklu životnosti 
softvéru

Dodržiavanie noriem6.2

Ustanovenia smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych prostriedkoch boli splnené. 
Normy uvedené v spodnej tabuľke boli splnené.
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7Údržba

Nabíjanie batérie

7.4

Ak si prajete používať zariadenie na 
batériu, musíte zaistiť jej pravidelné 
nabíjanie. Jedno nabitie batérie 
postačuje pre približne 50 meraní. 

Ak je kapacita batérie výrazne nižšia po 
určitej dobe intenzívneho používania, 
batéria je pravdepodobne opotrebovaná 
a mala by sa vymeniť. Pretože zariadenie 
neobsahuje žiadne časti, ktoré môže 
vymeniť užívateľ, mali by ste pre výmenu 
batérie kontaktovať svojho dodávateľa 
alebo výrobcu.

Pokyny pre čistenie

7.3

Zariadenie sa odporúča pravidelne čistiť 
mäkkou, suchou alebo mokrou handrič-
kou. Pri čistení zariadenia nepoužívajte 
agresívne čistiace prostriedky, prchavé 
tekutiny alebo nadmernú silu. 

Manžety neperte, ani ich neponárajte do 
vody. Na čistenie manžiet nepoužívajte 
benzín, riedidlá alebo podobné rozpúš-
ťadlá. Na dostatočné očistenie manžiet 
použite mäkkú navlhčenú handričku a 
mydlo. 

Životnosť a skladovanie produktu

7.1

7.2

Ak sa zariadenie správne používa, 
udržuje a pravidelne kalibruje, jeho 
minimálna životnosť bude 5 rokov.

Zariadenie môžete uchovávať vo 
vhodných podmienkach po dobu najviac 
5 rokov. Keď zariadenie používate po 
určitej dobe skladovania, odporúčame 
ho podrobiť dôkladnej údržbovej 
kontrole a nakalibrovať ho.

Zariadenie sa musí povinne raz za 
rok kalibrovať. Kontaktujte svojho 
dodávateľa alebo výrobcu ohľadne 
kalibrácie zariadenia. 

POZNÁMKA! Manžety neperte v práčke, ani ich nežehlite!

POZNÁMKA! V prípade mechanickej námahy musí byť zariadenie nakalibrované!

POZNÁMKA! Pri ohýbaní manžiet a hadičiek buďte opatrní. Neohýbajte ich príliš tesno. 

POZNÁMKA! Zariadenie sa musí dať raz za rok nakalibrovať, aby sa zabezpečila 
jeho správna funkčnosť a presnosť. Kontaktujte svojho dodávateľa alebo výrobcu 
ohľadne kalibrácie zariadenia.

Odporúčania pre intervaly servisu 
a údržby

7.5Ochrana manžiet

V prípade otvorených rán pred 
aplikáciou manžiet chráňte rany 
primeraným nepriepustným obväzom.
Odporúča sa používať ochranné návleky.
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Riešenie problémov
3
8

Problém Možná príčina Možné riešenie

Zariadenie sa nezapne, 
ale zelené svetlo za 
rozsvieti.

Batéria je vybitá. Zapojte do napájania 
AC/DC.

Manžety sa nenafukujú.

Je počuť syčanie.

Neočakávaný výsledok.

Možný únik vzduchu.

Skontrolujte manžety, 
vzduchové hadičky a 
konektory a vymeňte ich, ak je 
treba. Ak problém nemôžete 
vyriešiť sami, poraďte sa s 
dodávateľom alebo výrobcom.

Neočakávaný výsledok.

Nesprávne umiestnenie 
manžety.

Pacient sa počas merania 
pohol.

Použitá zlá veľkosť 
manžety.

Znovu si prečítajte návod 
na použitie a manžety 
nasaďte správne.

Zopakujte proces merania.

Použite manžety správnej 
veľkosti.

Počuteľné naťahovanie 
upevňovacej pásky.

Nesprávne umiestnenie 
manžety.

Použitá zlá veľkosť 
manžety.

Znovu si prečítajte návod 
na použitie a manžety 
nasaďte správne.

Použite manžety správnej 
veľkostii.
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9Informácie o záruke

Na zariadenie sa vzťahuje záručná lehota v dĺžke jedného roku, počnúc dátumom 
nákupu (dátum dodania uvedený na faktúre). Nároky vyplývajúce z faktúry budú 
platné len vtedy, keď k nim bude priložený doklad o nákupe.
 
Viac podrobností o záruke a prehľade záručných nárokov je uvedených v brožúre o 
záruke priloženej k tomuto návodu na použitie. 

Kontaktujte svojho dodávateľa alebo výrobcu, ktorý Vám poskytne viac informácií.

info@mesimedical.com

Pomoc a 
podpora 

@

+386 (0)1 620 34 87 
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Stojan ABPI MD
3
10

Počas merania musí byť zariadenie 
umiestnené na rovnom a stabilnom 
povrchu. Najlepším riešením je použiť 
stojan ABPI MD, ktorý zabezpečuje 
najlepšie možné umiestnenie zariadenia 
v ordinácii, a dá sa použiť aj na 
skladovanie zariadenia v pohotovostnom 
režime a skladovanie doplnkov 
(manžeta, napájanie AC/DC).

Stojan ABPI MD zabezpečuje mobilitu 
a stabilitu zariadenia. Okrúhly kôš 
je určený na skladovanie doplnkov 
(manžety, napájanie AC/DC) a rovný 
povrch v hornej časti drží zariadenie – 
zariadenie je jednoducho umiestnené na 
magnetickej doske, ktorá zabezpečuje 
jeho stabilitu. Pre odstránenie zariadenia 
z dosky je potrebné vyvinúť malú silu.

POZNÁMKA
Stredne intenzívne alebo intenzívne mechanické vplyvy môžu viesť k narušeniu 
stabilnej pozície stojana. Zariadenie sa po páde môže poškodiť.

Montáž stojana10.1

Vložte tyč do krúžku na koši. Vyrovnajte 
otvory v krúžku koša a tyče a pripevnite 
krúžok koša a trúbku k sebe pomocou 
skrutky A. 
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Použitie stojana 10.2

Zariadenie ABPI MD umiestnite na magnetickú dosku. Zariadenie bude v tejto 
pozícii stabilné. Vložte manžety a doplnky do koša. Odstránenie zariadenia vyžaduje 
vyvinutie malej sily, nevyhnutnej na prekonanie magnetických síl, ktoré držia 
zariadenie v stabilnej polohe na doske. 

Stojan očistite vlhkou handričkou alebo neagresívnymi čistiacimi prostriedkami. 

Vložte tyč do otvoru v základni. Použite 
skrutku B pre pripevnenie tyče do 
základne. 
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