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Společnost Vapotherm Inc. prohlašuje, že tento produkt při dodržení pokynů 
v návodu splňuje směrnici Evropské rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Tento symbol znamená, že vyřazený elektrický či elektronický přístroj nesmí 
být likvidován jako netříděný komunální odpad a musí být odevzdán k likvidaci 
samostatně. Kontaktujte oprávněného zástupce výrobce, který vám s vyřazením 
přístroje poradí.

Některé příslušenství značky Vapotherm obsahuje DEHP (di-(2-ethylhexyl)ftalát), což 
je nejčastěji používané změkčovadlo, které dodává flexibilitu zdravotnickým hadicím. 
Dodaná hadička je určena pro terapeutické dýchací plyny, nikoli ke skladování látek 
s vlastnostmi rozpouštědel. Evropská komise vydala toto prohlášení:

„Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) posoudil 
expozici DEHP u běžné populace a pacientů během lékařských výkonů. V některých 
případech je tato expozice významná a překračuje dávky, které byly v testech na 
zvířatech toxické. Existuje důvod k obavám u předčasně narozených dětí mužského 
pohlaví; jejich expozice DEHP může přechodně překročit dávky, vyvolávající 
reprodukční toxicitu v testech na zvířatech. Dosud neexistují žádné přesvědčivé 
vědecké důkazy o škodlivém účinku DEHP při léčbě na lidský organismus. Je však 
známo, že zejména potenciálně vysoké expozice během léčby mohou vyvolat 
obavy ze škodlivého vlivu na člověka, dokonce i v nepřítomnosti klinických nebo 
epidemiologických důkazů.“ – SCENIHR 2008

Těhotné a kojící ženy by měly zvážit možný dopad léčby svých dýchacích 
cest na dítě. U běžné populace dochází k expozici ftalátům denně z potravin a 
vdechovaného vzduchu. Rozsah expozice při lékařské péči do značné míry závisí 
na typu a délce léčby.

Pozor:
prostudujte si 

návod k obsluze

Jednorázové 
použití

Ochranné 
uzemnění

Nezakrývat Třída – typ BF Odolné proti 
kapající vodě

Střídavý proud Ztlumit varování Spuštění a 
zastavení
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Část 1 Indikace, varování a bezpečnostní upozornění
Obecné indikace a kontraindikace.
Primární indikace:
Přístroj Precision Flow® Plus je určen ke zvlhčení a ohřátí dýchacích plynů z externího zdroje, 
podávaných kojencům, větším dětem i dospělým v nemocnici, v zařízeních subakutní péče a 
v domácím ošetření. Dodává teplo a vlhkost směsi medicinálního vzduchu a kyslíku a zajišťuje její 
přesné složení pomocí integrovaného analyzátoru kyslíku. Umožňuje průtok 1–40 litrů za minutu 
při aplikaci plynu nosní kanylou.

Kontraindikace:
Obecně:
Precision Flow® Plus: Nejsou známy
Specifické pokyny k nosní kanyle: 
Systém není vhodný pro pacienty s uzavřeným nebo defektním chřípím.

Varování a bezpečnostní upozornění 
Varování znamená situaci, která může být pro pacienta nebo uživatele nebezpečná.
Upozornění znamená situaci, která může vést k poškození, selhání nebo nesprávné funkci 
zařízení. Poznámka označuje důležitou informaci, která může zefektivnit nebo zjednodušit 
daný úkon.
Seznamte se pečlivě s varováními, upozorněními a poznámkami v těchto pokynech. Upozorňují 
na bezpečnostní aspekty, zvláštní požadavky a předpisy.
Uživatel tohoto výrobku nese výhradní odpovědnost za jakékoli jeho selhání v důsledku použití 
nebo údržby prováděné osobami, které nebyly zaškoleny společností Vapotherm nebo si 
nenastudovaly oficiální školicí dokumentaci.
Při manipulaci s přístrojem Precision® Plus vždy dodržujte směrnice nemocnice pro zacházení 
s infekčním materiálem a standardní bezpečnostní opatření. Vapotherm rovněž doporučuje 
postupovat podle obecných pokynů vydávaných epidemiologickými institucemi (např. směrnic 
amerických center CDC: Guidelines for Maintenance of In-Use Respiratory Therapy Equipment 
and Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia).

Nespecifikovaná varování
Podle federálních zákonů USA lze toto zařízení zakoupit pouze na pokyn lékaře. Smí jej používat 
pouze vyškolený personál.
Přístroj Precision Flow® Plus je určen ke zvlhčování dýchacího plynu a obecně k zajištění jeho 
nepřetržité dodávky. Není to ventilátor a nelze jej používat k podpoře životních funkcí.
Kyslík podporuje hoření; nepoužívejte proto přístroj v blízkosti otevřeného ohně, oleje, tuku nebo 
jiných hořlavin.
Servis přístroje smí zajišťovat jen kvalifikovaný a certifikovaný servisní technik.
Neprovádějte žádnou údržbu přístroje připojeného k pacientovi, aby nedošlo k poranění.
Pokud je přístroj poškozen nebo nepracuje správně, nepoužívejte jej. Kontaktujte výrobce nebo 
jeho autorizované zastoupení.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem.
Pokud není přístroj připojen k pacientovi, neuvádějte jej do provozního režimu a nenechávejte jej 
bez dozoru.
Nepoužívejte přístroj s jinou vodou než sterilní (aplikovanou do systému), ani takovou vodu 
nenechávejte v blízkosti přístroje.
Nepoužívejte přístroj v kombinaci s jiným systémem ke zvlhčování dýchacích plynů (např. 
výměníky tepla a vlhkosti (HME)).
Před použitím přístroj umístěte do stojanu schváleného výrobcem tak, aby základna nebyla víc 
než metr nad podlahou (k prevenci převrácení) a v této poloze jej zabezpečte.
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Část 1 Indikace, varování a bezpečnostní upozornění
Ujistěte se o pevném zapojení všech konektorů jednorázového okruhu pacienta. 
Parní kazeta, jednorázová vodní cesta a aplikační hadička jsou jednorázové a je nutno je vyměnit 
po 30 dnech u pacienta. Nepokoušejte se tyto součásti sterilizovat nebo znovu použít a při jejich 
likvidaci dodržujte relevantní předpisy, národní či mezinárodní.
Pokud není zajištěna sterilní voda nebo čistý přívod plynu, může se zvýšit riziko 
bakteriální kontaminace.

• Pracujte asepticky.
• Dodávaný plyn musí být čistý a suchý, medicinálního typu, aby nedošlo k poškození přístroje 

Precision Flow® Plus a zdraví pacienta.
Přístroj Precision Flow® Plus není systém zajišťující kontinuální přetlak v dýchacích cestách 
(CPAP). Tlak v dýchacích cestách nelze nijak regulovat ani monitorovat. Přístroj Precision Flow® 
Plus nepoužívejte k vytvoření tlaku v uzavřeném systému. 
Nikdy přístroj nepřipojujte k pacientovi, dokud teplota přístroje nedosáhne alespoň 33 °C. Zahřátí 
je nutné k odstranění kondenzátu a zajištění komfortu pacienta, aby nedostával plyn studený nebo 
příliš suchý.
Při aplikaci doplňkového kyslíku přístrojem je nutné další sledování pacienta.
Přístroj Precision Flow® Plus neumožňuje vyšetření na MR.
Přístroj je dodáván se schváleným napájecím kabelem pro zdravotnictví. Nepoužívejte jiné kabely. 
Nepoužívejte prodlužovací kabely. K zajištění spolehlivého uzemnění musí být kabel zapojen 
do schválené zásuvky s označením „Pouze pro nemocniční použití“. Pokud si tím nejste jisti, 
přístroj nepoužívejte.
Zdravotnické elektrické přístroje vyžadují opatrnost k zamezení elektromagnetického rušení. 
Přenosné a mobilní telekomunikační přístroje mohou rušit lékařskou techniku – nepoužívejte je 
v blízkosti přístroje Precision Flow® Plus.
Záložní baterie slouží pouze k dočasnému použití, pokud je přerušeno napájení přístroje. Jakmile 
se baterie vybije, přístroj přestane fungovat a dodávky plynu pro pacienta se zastaví. Na vybití 
baterie vás neupozorní žádný zvukový signál ani indikátor na displeji. Baterie není určena pro 
přepravu pacientů.
Nespecifikovaná upozornění
Před použitím systému si pečlivě prostudujte tyto pokyny.
Pokud nepoužíváte přívod sterilní vody (třeba v pohotovostním režimu), uzavřete jej svorkou, 
aby nedošlo k náhodnému vniknutí vody do přístroje a jeho poškození.
Při použití lékařských přístrojů vždy pracujte asepticky (např. si myjte ruce a nedotýkejte se 
konektorů) a dodržujte standardní bezpečnostní opatření. Standardní bezpečnostní opatření je 
nutno dodržovat při každém kontaktu s pacienty.
Přístroj nezakrývejte; zablokování větracích otvorů jej může poškodit.
Vyvarujte se těchto operací:

• namáčení přístroje do vody,
• sterilizace přístroje parou nebo plynem,
• otírání chlorovými přípravky.

Doporučujeme používat sterilní vodu v měkkých vacích. Při použití tvrdé nebo polotvrdé lahve je 
třeba nasadit adaptér schválený výrobcem.
POZNÁMKA: Přístroj Precision Flow® Plus lze (se sníženým parametry) používat u přívodů plynu 
s tlakem alespoň 28 kPa; k zajištění zadaného průtoku plynu a podílu kyslíku však musí být vstupní 
tlak obou plynů alespoň 276 kPa. Přístroj Precision Flow® Plus nebyl testován při transportu 
pacienta v terénu. Při použití schváleného příslušenství lze však přístroj využít k přesunu pacientů 
v rámci nemocnice.



Strana 6 3101291 Rev A

Část 2 Přehled

Precision Flow® Plus je systém zajišťující respirační terapii s vysokým průtokem zvlhčeného 
plynu, a to v rozhraní schváleném společností Vapotherm (dále „výrobce“). Součástí přístroje 
je zvlhčovací systém Vapotherm s elektronickou směšovací jednotkou a regulátorem průtoku. 
Dráhy vody a plynu jsou začleněny do vyměnitelného, jednorázového okruhu pacienta (JOP).
Funkce

• Možnost připojení k varovnému systému, který 
v případě problému přivolá sestru, a k informačnímu 
systému EMR (tj. k elektronické dokumentaci) 
nemocnice;

• Okruh pacienta je jednorázový a lze jej odpojit: 
není třeba jej dezinfikovat; 

• Minimální prostoje mezi pacienty: výměna 
jednorázových částí netrvá déle než pět minut;

• Vestavěný směšovač kyslíku a vzduchu;
• Integrované elektronické průtokoměry a regulátory;
• Interní testy systému a automatická kalibrace;
• Interní záložní baterie při výpadku proudu zajistí 

dodávku správné dýchací směsi nejméně po dobu 
15 minut. Baterie se dobíjí 2 hodiny;

• Všechna vnitřní čidla mají automatickou kalibraci 
a kontrolu funkce;

• Spouštění a zastavení přístroje jedním tlačítkem;
• Teplota, průtok a procento kyslíku se nastavují 

jediným knoflíkem na čelním panelu;
• Všechny hodnoty a varování se zobrazují na jednom 

velkém barevně kódovaném panelu;
• Průtok 1-40 l/min;
• Podíl kyslíku je plně nastavitelný od 21 do 100 %, pokud jsou použity dva zdroje plynu, 

každý o tlaku 276 kPa;
• Vstupní tlak je 28–586 kPa;
• Jednotná regulace plynu – přístroj Precision Flow® Plus detekuje tlak plynu na vstupu a 

mísí jej podle dostupných zdrojů a poptávky. Přívodní tlak určuje FiO2 a průtok v hadičce; 
je-li potřeba vyšší než dostupné zdroje, ozve se akustický signál;

• Při nízkém vstupním tlaku plynu se maximální průtok a procento kyslíku automaticky sníží.
• Automatická detekce typu kazety: při instalaci nízkokapacitní kazety se nastavený 

maximální průtok automaticky sníží;
• Zahřívání trvá méně než pět minut;
• Zdroj sterilní vody je k jednorázové vodní cestě připojen pomocí standardního konektoru 

s trnem;
• Univerzální parametry napájení umožňují využití po celém světě – stačí nanejvýš vyměnit 

napájecí kabel;
• Pravidelná údržba: vstupní plynové filtry se mění v 6měsíčních intervalech, čidlo kyslíku 

jednou ročně, baterie každé dva roky.

Přístroj Precision Flow® Plus



3101291 Rev A Strana 7

Část 3 Princip funkce
Přístroj Precision Flow® Plus zahřívá a zvlhčuje dýchací plyn, aplikovaný přes rozhraní schválené 
výrobcem s průtokem od 1 do 40 l/min. Součástí přístroje je elektronický směšovač plynu a průtoková 
čidla, které umožňují nezávislé nastavení podílu kyslíku a celkového průtoku plynu.
Přístroj Precision Flow® Plus se skládá ze dvou částí:
Hlavní jednotka
• Hlavní jednotka obsahuje všechny elektrické a elektronické součásti včetně elektronického 

směšovače a regulátorů průtoku i vzdálených čidel ke sledování jednorázové vodní hadičky. Hlavní 
jednotka neobsahuje žádné vodní cesty a její cesta plynu slouží pouze pro suchý plyn o pokojové 
teplotě, takže není třeba žádné vnitřní čištění nebo dezinfekce.

• Průtok kyslíku a vzduchu se měří hmotnostními průtokoměry. Software přístroje vypočte 
požadovaný průtok jednotlivých složek k dosažení cílového množství plynu a procenta kyslíku 
stanovených obsluhou. Systém řídí toky plynu pomocí elektromagnetických ventilů na 
plynových hadičkách. Další součást, kyslíkové čidlo, sleduje směs plynu a signalizuje odchylky 
od nastavených hodnot. Kyslíkové čidlo je automaticky kalibrováno kyslíkem při spuštění přístroje 
a každých 24 hodin.

• Firmware běžící v hlavní jednotce sleduje pomocí čidel tlak plynu, teplotu vody a možný průnik 
vzduchu v jednorázovém okruhu pacienta (detektor bublin). Pokud jsou parametry mimo normální 
rozsah, zobrazí se varování. Další indikátory signalizují slábnutí záložní baterie a typ instalované 
kazety. Popis stavů přístroje a přechodů mezi nimi najdete v příloze.

• Pokud je vnitřní baterie nabíjena po dvě hodiny, dokáže (bez síťového napájení) udržovat 
nastavený průtok a kyslíkovou směs nejméně 15 minut. 

Jednorázový okruh pacienta
• Jednorázový okruh pacienta (JOP) se skládá z jednorázové vodní cesty, parní kazety a 

aplikační hadičky. Podmínky v cirkulující vodě a plynu jsou snímány vzdáleně prostřednictvím 
rozhraní mezi hlavní jednotkou a jednorázovou vodní cestou.

• Parní kazeta. Směsný plyn v kazetě prochází stovkami paralelních dutých vláken ze speciálního 
polymeru. Kolem vláken cirkuluje teplá voda a ve formě páry proniká přes jejich stěnu do proudu 
plynu. Na rozdíl od většiny ostatních zvlhčovačů zde není přímý kontakt mezi proudem vody a 
plynu. Proud plynu kazetu opouští nasycený parou o nastavené teplotě.

 Poznámka: Používejte pouze schválené kazety společnosti Vapotherm Inc. 
• Aplikační hadička pacienta.Ohřátý a zvlhčený plyn prochází středním ze tří lumen aplikační 

hadičky. Tento lumen je obklopen dvěma vnějšími. V nich cirkuluje ohřátá voda, která udržuje 
teplotu plynu a minimalizuje kondenzaci v centrálním lumen. Ke konci aplikační hadičky je 
připojena speciální, krátká nosní kanyla, která dodává zvlhčený dýchací plyn do nosu pacienta. 
Tyto hadičky neobsahují DEHP a tak mohou být mírně zatmavené (zažloutlé), zejména při delším 
používání nebo při provozu za vyšších teplot.

• Jednorázová vodní cesta. Jednorázová vodní cesta se skládá z nádržky vody, pumpy, 
konektorů pro parní kazetu a aplikační hadičku a rozhraní mezi čidly a hlavní jednotkou. Voda je 
čerpána přes topnou destičku do vnějších lumen aplikační hadičky. Vracející se voda prochází 
vnějším pláštěm speciální kazety, kde její část odchází ve formě par do proudu plynu. Není 
zde přímý kontakt mezi proudem vody a plynu. Zbývající voda se pak vrátí do nádržky pumpy. 
Topení automaticky udržuje nastavenou teplotu. Do okruhu přitéká voda ze zdroje sterilní vody 
k nahrazení ztrát vzniklých odpařováním v kazetě. Vzduch z okruhu odchází do okolí přes 
hydrofobní filtrační membránu.

Popis provozního režimu najdete v části 5.

VAROVÁNÍ: Záložní baterie slouží pouze k dočasnému použití, pokud je přerušeno napájení 
přístroje. Jakmile se baterie vybije, přístroj přestane fungovat a dodávky plynu pro pacienta se 
zastaví. Na vybití baterie vás neupozorní žádný zvukový signál ani indikátor na displeji. Baterie 
není určena pro přepravu pacientů. 
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Část 4 Ovládací prvky, displeje a zapojení
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Poznámka:Přístroj Precision Flow® Plus Nechte přístroj v zásuvce, aby byla baterie 
plně nabitá.

 1. Baterie je skoro vybitá nebo se nabíjí
 2.  Jednorázová vodní cesta chybí nebo 

je vadná
 3. Typ parní kazety
 4. Chyba parní kazety
 5. Závada na přívodu plynu
 6. Stavová kontrolka běhu přístroje
 7. Spouštěcí tlačítko (viz poznámka)
 8. Knoflík nastavení

 9. Tlačítko ke ztlumení varování
 10. Kontrolka ztlumení varování
 11. Nespecifikovaná chyba
 12. Došla voda
 13. Zablokovaná hadička
 14. Zobrazení teploty
 15. Zobrazení průtoku
 16. Zobrazení % kyslíku

14

15

16
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Část 4 Ovládací prvky, displeje a zapojení

Čelní pohled 

1. Sklopné transportní držadlo
2. Multifunkční displej:

• Zobrazuje nastavené hodnoty % kyslíku, 
průtoku a teploty.

• Ikony signalizují různá varování 
a stav přístroje.

3. Ztlumení varování:
• Stiskem vypnete akustický signál na 

2 minuty.
• Kontrolka signalizuje ztlumení 

akustického signálu. 
4. Knoflík nastavení:

• Stiskem zvolte parametr k nastavení.
• Otočením upravíte hodnotu parametru.
• Dalším stiskem ji uložíte. 

5. Dvířka:
• Otevírají se k instalaci nebo vyjmutí 

jednorázové vodní cesty.
6. Stavová kontrolka:

• Žlutě bliká v režimu spánku.
• Žlutě svítí v pohotovostním režimu
• Zeleně bliká v provozním režimu, pokud 

aktuální hodnoty parametru neodpovídají 
nastavení (např. při zahřívání)

• Zeleně svítí v provozním režimu, pokud 
přístroj funguje normálně.

7. Spouštěcí tlačítko:
• Stiskem spustíte provoz přístroje po připojení 

vody, JOP a plynu.

1
2

3

4

5

6

7
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Část 4 Ovládací prvky, displeje a zapojení

Zadní pohled 

1. Dvířka
• Otevírají se k instalaci nebo vyjmutí jednorázové vodní cesty.

2. Odvětrání
3.  Krycí panel čidla O2 s konektorem pro přivolání sestry či napojení inf. systému 

EMR (viz poznámka)
4. Svorka stojanu
5. Zapojení napájecího kabelu a držáku pojistek
6. Port kyslíku – pro konektory DISS nebo NIST
7. Port vzduchu – pro konektory DISS nebo NIST
8. Vstupní plynové filtry a odlučovače vody

Poznámka: Na čidlo O2 napište nesmytelným fixem datum jeho exspirace, což je rok 
od vybalení.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Část 4 Ovládací prvky, displeje a zapojení

VAROVÁNÍ:
Topná destička 
může být horká!

Dokovací stanice pro jednorázovou vodní cestu

Šipky ukazují umístění portů optických čidel.

Porty nedrhněte a chraňte před poškrábáním. 
Nepoužívejte organická rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky.

Část 5 Provozní režimy

Režim Opatření Barva kontrolky

Spánek Displej je v režimu spánku, žádný plyn neprotéká. Žlutá

Pohotovostní 
režim

Bliká text „00“; lze upravit parametry, žádný plyn neproudí. Žlutá

Provoz Zahřívání na nastavenou teplotu, plyn proudí.
Přístroj pracuje a dosáhl nastavené teploty, plyn proudí.

Bliká zeleně
Svítí zeleně

Popis režimů přístroje najdete v příloze.
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Část 6 Úvodní sestavení

Před použitím přístroje Precision Flow® Plus je nutno instalovat určité příslušenství. To je obvykle 
dodáváno v samostatném balíčku, protože se v různých zemích liší. Napájecí kabel se zapojuje 
do zdířky (odpovídající normě IEC60320) na zadním panelu.

6a. Instalace čidla kyslíku

POZOR: Kyslíkové čidlo je dodáváno v zataveném 
balení.  Při otevření obalu se dovnitř dostane kyslík 
a čidlo bude od této chvíle schopné měření po 
jeden rok. Balení neotevírejte, dokud čidlo nebudete 
používat. Na čidlo napište datum exspirace. 

1. Uvolněte 3 vruty přidržující krycí panel. Vytáhněte 
panel směrem od přístroje.

2. Vložte závit čidla kyslíku do portu a zašroubujte je. 
Utahujte pouze rukou – nepoužívejte nástroje.

3. Kabel čidla zapojte do příslušné zdířky. Nasaďte kryt. 
Při nasazování krytu dbejte, abyste nepřiskřípli kabely. 
Neutahujte vruty příliš.

6b. Blok vstupního plynového filtru s odlučovačem vody.
Vstupní plynové filtry a odlučovače vody jsou dodávány  
v samostatné krabičce s čidlem O2 a musí být nainstalovány  
před prvním použitím. Filtrační blok je vybaven rychloupínacím  
konektorem, kterým se připevní k hlavní jednotce, a konektorem  
pro plynk zapojení hadičky kyslíku nebo vzduchu. 

Poznámka: Hadičky určené k zapojení do kyslíkového a vzduchového filtru mají různé velikosti, 
takže je nelze zapojit nesprávně.

VAROVÁNÍ: Nikdy přístroj nespouštějte bez vstupních plynových filtrů. Částice, které by ze 
zdroje plynu pronikly dovnitř, by nenapravitelně poškodily hmotnostní průtokoměry.

Instalace vstupních filtrů plynu

1. Blok filtru pevně zamáčkněte do správné zdířky tak, aby zaklapl. Filtr se může otáčet, ale 
nesmí být možné jej vytáhnout. Nádobky odlučovače musí být za provozu svislé, skleněnou 
stranou dolů.

Demontáž vstupních filtrů z hlavní jednotky

Poznámka: Za normálních okolností není blok filtrů a odlučovačů nutno demontovat (s výjimkou 
preventivní údržby), lze si však jejich demontáží usnadnit přepravu a balení přístroje.

1. Zamáčkněte blok filtru do hlavní jednotky.
2. Podržte zajišťovací prstenec a zatlačte jej zpět až na podkladní desku hlavní jednotky.
3. Blok filtru vytáhněte přímým tahem.

Krycí panel kyslíkového čidla
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Část 7 Nastavení
7-1. Pokud ještě není zapojen napájecí kabel, připojte jej.

7-2.  Zavěste zdroj sterilní vody na háček na pojízdném 
stojanu schváleném společností Vapotherm 
(dále „výrobce“).

7-3.  Připojte přístroj k pojízdnému stojanu schválenému 
výrobcem pod nejnižším bodem zdroje sterilní vody.

 POZNÁMKA: Vstupní konektory kyslíku a vzduchu  
přístroje Precision Flow® Plus mají různý tvar, což brání  
nesprávnému připojení.

VAROVÁNÍ: Přístroj váží 4,81 kg. Aby nedošlo 
k poranění nebo poškození přístroje pádem, musí 
být pevně připevněn na schváleném stojanu tak, aby 
základna nebyla víc než metr nad zemí. Lze také použít 
fixní zábrany lůžka.

Používejte pouze na pojízdných stojanech  
schválených výrobcem.
7-4. Zapojte hadičky kyslíku a vzduchu do správných 

portů a jejich druhý konec zapojte do zásuvek 
ve  zdi.

7-5. Otevřete sáčky s jednorázovou vodní cestou, parní 
kazetou a aplikační hadičkou a sestavte je takto:

7-5-1. Vyjměte gumové zátky z parní kazety.
Nainstalujte kazetu (vysoko- nebo nízkokapacitní) do jednorázové vodní cesty podle 
obrázku. Parní kazetu lze vložit libovolnou stranou nahoru. Upravte polohu kazety tak, 
aby její porty byly na otvorech vodní cesty a pevně ji zatlačte na místo.

Na následujícím obrázku je znázorněna vysokokapacitní parní kazeta. Nese 
označení PF-VTC-HIGH a má modré zátky. Vysokokapacitní kazety jsou určeny 
pro průtoky 5-40 l/min.

Na následujícím obrázku je znázorněna nízkokapacitní parní kazeta. Nese označení 
PF-VTC-LOW a má červené zátky a dva černé pruhy. Nízkokapacitní kazety jsou 
určeny pro průtoky 1-8 l/min.

KyslíkNapájecí 
kabel

Svorka 
stojanu
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Část 7 Nastavení
7-5-2. Připojte aplikační hadičku k jednorázové vodní cestě podle obrázku. 

Zamáčkněte pevně na místo.

POZNÁMKA:  
Pokud dvířka nelze snadno zavřít, zkontrolujte, zda je kazeta správně nainstalována 
a vodní cesta je zcela zasunuta do dokovací stanice.

POZOR: Nevyjímejte okruh pacienta, pokud je přístroj v provozu.

7-6. Zapojte jednorázový okruh pacienta:
7-6-1. Otevřete dvířka a zpřístupněte tak dokovací stanici.

7-6-2. Podržte jednorázový okruh za držadlo, aplikační 
hadičkou dolů podle obrázku.

7-6-3. Sjeďte okruhem dolů do dokovací stanice nadoraz.

7-6-4. Zatlačte jej tak, aby mezi vodní cestou a spodkem 
dokovací stanice nezůstala žádná mezera.

7-6-5. Zavřete dvířka.
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Část 7 Nastavení
7-6-6. Všeobecné pokyny

Po připojení k přívodu sterilní vody a sejmutí svorky z přívodní hadičky vody se ujistěte, že voda 
proudí do jednorázového okruhu pacienta (JOP). Před stisknutím spouštěcího tlačítka počkejte 
přibližně 90 sekund (nebo 180 sekund při použití tvrdé lahve vody).  Pokud je obrazovka 
tmavá, před uvedením do provozního režimu stiskněte libovolné tlačítko nebo knoflík nastavení. 
Rozviňte a narovnejte aplikační hadičku, aby voda mohla snadněji proudit do JOP. Pokud zjistíte 
kapsy vzduchu, odstraňte je jemným poklepáním na aplikační hadičku. Nedostatečný průtok 
vody může nadměrně zvýšit teplotu a vést k varování systému. Rozproudění vody v okruhu 
můžete napomoci podržením distálního konce aplikační hadičky pod úrovní přístroje.

Po stisknutí spouštěcího tlačítka se ujistěte, že voda správně cirkuluje přístrojem – tj. 
zkontrolujte, zda je aplikační hadička teplá po celé délce. Pokud nikoli, zkontrolujte, zda 
průtok vody není zablokován vzduchovými bublinami v přívodní hadičce od přívodu vody nebo 
v aplikační hadičce u pacienta. Pokud objevíte bubliny, zkuste jemně poklepávat hadičkou 
a mnout ji, nebo ji zvedněte nahoru a dolů.

Informace o varovných signálech systému najdete v části 12 návodu k přístroji. Další informace 
o varovných signálech:

Pokud dojde k (středně důležitému) varování „Došla voda“, může to být způsobeno vyčerpáním 
zásoby sterilní vody, zaškrcením přívodní hadičky nebo nahromaděním vzduchu v JOP. 
Stisknutím spouštěcího tlačítka přepněte přístroj do pohotovostního režimu a odpojte pacienta. 
Je-li zdroj sterilní vody prázdný, vyměňte jej.  Pokud je zaškrcená přívodní hadička, narovnejte 
ji. Je-li to nezbytné, JOP odpojte a znovu usaďte, aby byl plně zasunut do přístroje. Stisknutím 
spouštěcího tlačítka spusťte přístroj.

JOP lze používat až 30 dní. Jeho životnost může být kratší, zejména při použití vyšších průtoků 
a teplot, které mohou snížit životnost kazety. Výsledkem je obvykle vak se sterilní vodou plný 
vzduchu nebo varování před chybou kazety kvůli bublinkám ve vodní cestě.

Po vyřešení jakékoli varování, zejména pokud došlo k zablokování průtoku plynu nebo vody, 
zkontrolujte těsnost všech konektorů a správné zapojení parní kazety do JOP.
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VAROVÁNÍ: U vysokokapacitní kazety používejte průtok 5-40 l/min, u nízkokapacitní 1-8 l/min.

7-7. Připojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se všechny indikátory na displeji rozsvítí. Přístroj 
Precision Flow® Plus provede autotest:
• všechny ikony a číselná pole se na několik sekund rozsvítí,
• jsou zkontrolována vnitřní čidla a kontrolní systémy,
• pokud nejsou zjištěny žádné chyby, přístroj se přepne do pohotovostního režimu,
• ikona „Došla voda“ signalizuje, že v jednorázové vodní cestě není voda, 
• stavová kontrolka je žlutá (svítí)

7-8.  Precision Flow® Plus přístroj má tři ovládací prvky.
Spouštěcí tlačítko – přepíná přístroj mezi provozním a pohotovostním režimem.
Knoflík nastavení – umožní nastavit parametry. 
Tlačítko ke ztlumení varování – umožní dočasně vypnout 
akustický signál a sníží jas displeje. 
Přístroj Precision Flow® Plus má tři režimy: spánkový, 
pohotovostní a provozní. V režimu spánku bude mít 
přístroj prázdnou obrazovku a kontrolka bliká žlutě. Z režimu 
spánku nelze přístroj spustit. Poznámka: Je-li přístroj je 
v pohotovostním režimu a uživatel nepoužije 5 minut žádné 
tlačítko, přístroj automaticky přejde do režimu spánku.
Chcete-li přístroj ze spánku probudit (do pohotovostního 
režimu), otočte modrým knoflíkem nastavení k rozsvícení 
displeje. Zobrazí se tři parametry – průtok, procento 
kyslíku a teplota. Vpravo dole se také objeví indikátor  
typu kazety signalizující typ jednorázového okruhu 
pacienta (modrý = vysoký průtok, červený = nízký). 
Chcete-li přístroj uvést do provozního režimu  
(z pohotovostního) a obrazovka je osvětlená,  
stiskněte krátce spouštěcí tlačítko. 
Přístroj vydá sérii 10 pípnutí a začne nabíhat. V tuto chvíli malá kontrolka nad spouštěcím 
tlačítkem změní barvu ze žluté na zelenou a začne blikat. Během spouštění se rozsvítí také 
dvě malé žluté kontrolky varování. Jedná se o normální součást autotestu přístroje. 

7-9. Stiskněte knoflík nastavení nebo jím otočte a rozsviťte tak displej v pohotovostním režimu.
7-10. Stiskem tlačítka pro ztlumení varování můžete přepínat mezi jasnějším a tmavším displejem 

(funguje pouze tehdy, když žádné varování není aktivní).
7-11. Chcete-li připojit zdroj sterilní vody, odstraňte víčko s trnem a otřete trn 70-90% 

isopropylalkoholem. Trn pevně zamáčkněte do odpovídajícího otvoru na zdroji sterilní vody 
– nesahejte na něj přímo rukou. Uvolněte svorku na přívodní hadičce vody tak, aby voda 
(> 200 ml) natekla do jednorázové vodní cesty a ikona varování „Došla voda“ zhasla.   
(*Před stisknutím spouštěcího tlačítka počkejte přibližně 90 sekund (nebo 180 sekund při 
použití tvrdé lahve vody))

Část 7 Nastavení 

Spouštěcí 
tlačítko
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7-12. Spouštěcím tlačítkem spusťte proud plynu, pumpu a topení. 
Pokud je displeji zpočátku prázdný, stiskněte toto tlačítko dvakrát (první stisknutí 
probudí přístroj, druhé jej přepne do provozního režimu). Zkontrolujte, zda přístroj pípne, 
když testuje jednorázovou vodní cestu a pumpu (viz poznámky dále).

7-13. Pokud jsou všechny testy zdárně absolvovány, přístroj přejde do provozního režimu. Voda 
se rozproudí a naplní aplikační hadičku. Tři číselné displeje (průtok, teplota a % kyslíku) 
nejprve ukazují původní tovární nebo poslední použité nastavení.  Kontrolka Status bliká, 
a jakmile přístroj dosáhne požadované teploty, svítí zeleně. 

POZNÁMKY ke spuštění přístroje:
• Po stisku spouštěcího tlačítka přístroj přejde do kontrolního režimu.  Akustický signál 

zní a ikona jednorázové vodní cesty bliká přibližně pět sekund. V tomto režimu přístroj 
kontroluje vodní cestu a ověřuje, zda je: parní kazeta k dispozici; jednorázová vodní 
cesta k dispozici; hladina vody správná.  Poté se spustí napájení pumpy. Po pěti 
sekundách přístroj zkontroluje, zda se pumpa spustila a běží správnou rychlostí.

• Pokud se objeví ikona „Došla voda“ a zazní zvukový signál, přepněte přístroj do 
pohotovostního režimu a nechte JOP se plně napustit. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

• Unikající vzduchové bubliny neuvidíte, protože plyn uniká přes membránu v horní části 
vodní cesty a nikoli do nádoby s vodou.

• Kdykoli je přístroj v pohotovostním režimu, uzavřete svorku na vstupní hadičce 
a tak zastavte proudění vody do okruhu pacienta.

Chcete-li upravit nastavení: Viz část 8 (Úpravy)

Varování a řešení potíží: viz část 12 (Varovné signály)

Část 7 Nastavení 

Část 8 Úpravy
Průtok, % kyslíku a teplotu lze upravit pomocí knoflíku 
nastavení, který najdete ve středu čelního panelu. 

8-1. Chcete-li přejít do režimu úprav, stiskněte krátce 
ovládací tlačítko. Ten ze tří parametrů, který lze 
aktuálně upravit, bude blikat. Dalším tisknutím 
knoflíku můžete zvolit jiný z parametrů (průtok, 
% kyslíku, teplota) k úpravě.

8-2. Chcete-li zvolený parametr upravit, otáčejte 
knoflíkem, dokud se na displeji neobjeví 
požadovaná hodnota. Opětovným stisknutím 
knoflíku zadanou hodnotu uložíte a přejdete 
k dalšímu parametru. 

8-3. Pokud knoflík nebudete pět sekund používat, 
přístroj se vrátí do původního – provozního 
nebo pohotovostního – režimu. Chcete-li se 
vrátit do režimu úprav, stiskněte knoflík znovu. 
Otočení knoflíku žádné hodnoty nezmění, pokud 
není některý parametr vybrán a zobrazená 
hodnota nebliká. Knoflík nastavení
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Část 8 Úpravy
POZNÁMKY k nastavení:

• Pokud je vstupní tlak plynu nižší než 276 kPa, nastavitelný rozsah průtoku a podílu kyslíku 
je omezen.  Přístroj Precision Flow® Plus zjistí skutečné vstupní tlaky a vypočítá rozsah 
dosažitelných hodnot. Pokud se operátor pokusí přístroj nastavit na hodnotu mimo tento 
rozsah, ozve se akustické varování. 

• Pokud není připojen kyslík, směšovač je pevně nastaven na hodnotu 21 %. Pokud není 
připojen vzduch, směšovač je pevně nastaven na hodnotu 100 %. Pokud se operátor 
pokusí nastavit jinou hodnotu, rozezní se zvukový signál.

• Pokud je instalována vysokokapacitní kazeta (HIGH-FLOW), průtok nelze nastavit pod 
hodnotu 5 l/min.

• Pokud je instalována nízkokapacitní kazeta (LOW-FLOW), průtok nelze nastavit nad 
hodnotu 8 l/min.

POZNÁMKY k úpravám parametrů:
• Při rychlých změnách průtoku může dojít k přechodným teplotním výkyvům.
• Během zahřívání je na displeji teploty zobrazena skutečná teplota dodávaných plynů, 

nikoli nastavená hodnota.
• V provozním režimu displej ukazuje aktuálně nastavené hodnoty průtoku, % kyslíku 

a teploty.
• Knoflík nastavení reaguje i na rychlost otáčení. Otáčejte jím rychle při větších změnách 

a pomalu k jemnému doladění.
• Pokud je přístroj zcela vypnut (odpojen ze zásuvky), přístroj se vrátí do výchozího nastavení.

Část 9 Připojení k pacientovi
9-1. Před zapojením kanyly do aplikační hadičky pacienta vyčkejte na dosažení nastavené 

teploty. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, zeleně blikající stavová kontrolka 
zůstane svítit.

9-2. Zkontrolujte hladinu vody, zobrazenou teplotu, průtok plynu a procento kyslíku. 

9-3. Zvolte vhodnou velikost kanyly tak, aby její zaváděná část nezablokovala celé nosní dírky 
(ale jen asi polovinu jejich průměru).

9-4. Zvolenou kanylu a parní kazetu připojte k aplikační hadičce. Upravte průtok podle potřeby 
a zaveďte kanylu do nosních dírek. Průtoky kanyly najdete v tabulce v příloze. Průtoky JOP 
jsou uvedeny v následující tabulce:

Kazeta Typ kanyly Provozní průtok

Vysoký průtok 
Pro dospělé, pro děti a menší 

dospělé, pro malé děti* 5-40 l/min

Nízký průtok 
Pro předčasně narozené děti, 

SOLO, novorozenecká, kojenecká, 
větší kojenecká, pro malé děti*

1-8 l/min

*Dětská malá kanyla je určena pro průtoky 1-20 l/min
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Část 9 Připojení k pacientovi

Část 10 Provoz: Všeobecné pokyny

10-1. Zkontrolujte, zda voda správně cirkuluje přístrojem – tj. zda je aplikační hadička teplá po 
celé délce. Pokud nikoli, ověřte, zda průtok vody není zablokován vzduchovými bublinami 
v aplikační hadičce pacienta.

10-2. Zkontrolujte, zda aplikační hadička není zalomená nebo přiskřípnutá tělem pacienta nebo 
pohyblivou částí lůžka.

10-3. Snažte se předejít ochlazování nevyhřívané kanyly tím, že ji umístíte do kontaktu 
s pokožkou pacienta a odhalenou část tepelně izolujete lůžkovinami.

10-4. Během provozu musí být zavřená dvířka přístroje. 
10-5. Zkontrolujte, zda vstupní odlučovač kondenzátu neobsahuje nečistoty a případný 

kondenzát odstraňte stisknutím ventilu. 
10-6. Zkontrolujte, zda větrací průduchy na zadní straně přístroje nejsou zablokované.

POZNÁMKA: Za určitých okolních podmínek a průtoku pod 5 l/min (u nízkokapacitní kazety) 
nebo 10 l/min (u vysokokapacitní) může dojít ke kondenzaci vlhkosti v kanyle. Chcete-li 
kondenzaci minimalizovat, doporučujeme při průtoku pod 5 l/min nenastavovat teplotu vyšší 
než 34 °C.

POZNÁMKY:
• Schválené rozhraní připojujte k pacientovi až poté, co přístroj dosáhne teploty alespoň 33 °C.
• Při zahřívání přístroje se mohou na konci aplikační hadičky vytvořit kapky kondenzátu. Tento 

jev je normální a vymizí během několika minut po dosažení nastavené teploty a aplikaci 
kanyly u pacienta.

• Určitá kondenzace se může vytvořit kolem nosu. Kromě toho může vysoká vlhkost 
mobilizovat hlen z nosu a dutin. Ujistěte se, že má pacient k dispozici dostatek kapesníčků.

• Nenechávejte přístroj delší dobu v pohotovostním režimu. Při větších přestávkách v terapii 
sejměte pacientovi kanylu, nastavte parametry na nejnižší možnou hodnotu, a pokud 
není hadička (přívodní či u vaku) používána, uzavřete ji svorkou. Chcete-li terapii zahájit 
znovu, před zavedením kanyly přepněte přístroj do provozního režimu, aby se odstranil 
akumulovaný kondenzát.

VAROVÁNÍ:
 Nikdy nepřipojujte přístroj k pacientovi, dokud teplota nedosáhne nastavené hodnoty 

(displej teploty přestane blikat). Zahřátí je nutné k odstranění kondenzátu a zajištění 
komfortu pacienta, aby nedostával plyn studený nebo příliš suchý.

VAROVÁNÍ:
• Při nastavování přístroje vždy pracujte asepticky (např. si umyjte ruce a nedotýkejte se 

konektorů) a při aplikaci kanyly u pacienta dodržujte standardní bezpečnostní opatření.
• Špičky kanyl nesmějí zaplnit více než 50 % průměru nosních dírek pacienta.
• Při znečištění kanyly ji vyměňte.
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Část 11  Výměna jednorázového okruhu pacienta 
Jednorázový okruh pacienta je určen pouze pro jednoho pacienta a skládá se  
z jednorázové vodní cesty, parní kazety a aplikační hadičky. U jediného pacienta  
jej lze užívat až 30 dní, pak je nutno jej vyměnit.

11-1. Zastavte systém stiskem spouštěcího tlačítka.
11-2. Uzavřete přívodní hadičku od zdroje sterilní vody svorkou.
11-3. Otevřete dvířka a zpřístupněte tak jednorázovou vodní cestu. 
11-4. Vyzvedněte okruh pacienta z přístroje a zlikvidujte podle místních směrnic.
11-5. Otřete dokovací stanici tampóny namočenými do 70-90% isopropylalkoholu nebo jinými 

čisticími prostředky schválenými výrobcem. 

11-8. Zasuňte jednorázový okruh do dokovací stanice a zavřete dvířka.
11-9. Zavěste nový zdroj sterilní vody na háček na pojízdném stojanu schváleném výrobcem.
11-10. Otřete trn na přívodní hadičce vody 70-90% isopropylalkoholem a zaveďte jej do jeho portu 

na zdroji sterilní vody.
11-11. Restartujte přístroj.

VAROVÁNÍ:
• Topné destičky na dokovací stanici a jednorázové vodní cestě 

mohou být horké!
• Při manipulaci s jednorázovými komponentami pracujte asepticky 

a dodržujte standardní bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ:
• Okénka čidel na dokovací stanici nesmí být poškrábaná ani poškozená. Je-li to 

nezbytné, otřete dokovací stanici tampóny namočenými do 70-90% isopropylalkoholu 
nebo jinými čisticími prostředky schválenými výrobcem. K čištění okének nikdy 
nepoužívejte ostré nástroje nebo abrazivní čisticí prostředky.

11-6. Otevřete balení s novou parní kazetou, aplikační hadičkou a jednorázovou vodní cestou.
11-7. Nainstalujte parní kazetu a aplikační hadičku do jednorázové vodní cesty, jak je popsáno 

v části 7 (Nastavení).

POZNÁMKA:  
Pokud dvířka nelze snadno zavřít, zkontrolujte, zda je kazeta správně nainstalována 
a vodní cesta je zcela zasunuta do dokovací stanice.
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Část 12 Varovné signály
Problematické stavy jsou signalizovány ikonami na čelním panelu a akustickými signály.

• Není-li uvedeno jinak, varovná signalizace zmizí, jakmile je problém napraven.
• Tlačítko ztlumení vypne méně důležitá varování na 2 minuty a středně důležitá na 20 sekund 

(kromě varování před zablokovanou hadičkou, které je ztlumeno jen max. 5 sekund, pak se 
varování obnoví). Varování typu Nespecifikovaná chyba nelze ztlumit. 

• Plyn proudí i během varovných stavů – s výjimkou případů, kdy je tlak kyslíku mimo 
zadaný rozsah.

• Žlutá kontrolka nad tlačítkem ztlumení signalizuje, že bylo alespoň jedno varování ztlumeno.

DŮLEŽITOST VAROVÁNÍ A AKUSTICKÝ SIGNÁL
• STŘEDNĚ DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ vyžadují okamžitou pozornost a jsou signalizována 

rychlým přerušovaným tónem (opakování rychlého trojitého pípnutí).
• MÉNĚ DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ vyžadují pozornost tak rychle, jak je rozumně možné a jsou 

signalizována občasnými tóny (opakování pomalého dvojitého pípnutí).
Kromě středních a nízkých varování vydává přístroj i tyto zvukové signály:

• jednorázový hlubší tón, když se přístroj přepne z provozního do pohotovostního režimu
• jediné vysoké pípnutí při každém stisknutí knoflíku nastavení
• hluboké zabzučení při pokusu změnit parametr, který změnit nelze, nebo když aktuální 

varování brání v přechodu do provozního režimu
• pomalu se opakující pípnutí během testování jednorázové vodní cesty

ZOBRAZENÍ PRŮTOKU 
v litrech/min

Baterie je skoro 
vybitá nebo se nabíjí 
(neukazuje stupeň 
nabití)

Jednorázová vodní 
cesta chybí nebo 
je vadná

Instalována 
nízkokapacitní parní 
kazeta 

Chyba parní kazety 
(vysoko- nebo 
nízkokapacitní)

Instalována 
vysokokapacitní 
parní kazeta

Závada na 
přívodu plynu

Zablokovaná  
hadička

Došla  
voda

Nespecifikovaná 
chyba

Zobrazení teploty

ZOBRAZENÍ  
% KYSLÍKU
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Část 12 Varovné signály

Tabulka varovných signálů

Ikona varování Akustický 
signál

Význam Příčina Opatření

Nespecifikovaná  
chyba a text „--“  
v poli průtoku
(bliká)

Středně 
důležité
Nelze ztlumit

Porucha čidla 
nebo kontroly 
systému 

Selhání vnitřní 
komponenty 

Nelze opravit uživate-
lem: odpojte pacienta. 
Vypněte přístroj a 
zašlete jej do servisu. 

Nespecifikovaná  
chyba a text „--“  
v poli kyslíku  
(bliká)

Středně 
důležité
Nelze ztlumit

Závada na 
čidle kyslíku

Vyčerpané nebo 
poškozené čidlo 
kyslíku

Resetujte vypnutím 
přístroje. Vyměňte 
kyslíkové čidlo. 
Restartujte přístroj.

Zablokované  
hadička (bliká) 

Středně 
důležité
lze ztlumit 
pouze krátce

Vysoký zpětný 
tlak

Ucpaná nebo 
zalomená kanyla 
či aplikační 
hadička, 
nesprávná 
kanyla pro 
aktuální průtok 
nebo nesprávně 
usazený JOP. 

Zprůchodněte kanylu 
či hadičku, zkontroluj-
te typ kanyly, nasaďte 
znovu JOP. 

Došla voda Středně 
důležité

V jednorázové 
vodní cestě 
není voda. 
Dodávka plynu 
pokračuje 
bez topení a 
cirkulace vody.

Došla sterilní 
voda, nebo je 
zablokována pří-
vodní hadička.

Odpojte pacienta. 
Vyměňte vak s vodou 
nebo narovnejte 
přívodní hadičku. 
Restartujte přístroj.

Jednorázová  
vodní cesta 
(bliká)

Středně 
důležité

Jednorázová 
vodní cesta je 
vadná nebo 
nezjištěna. 
Přístroj nelze 
spustit.

Jednorázová 
vodní cesta je 
vadná, není 
správně usazena 
nebo není 
nainstalována. 

Pokud je vodní cesta 
instalována, vyjměte ji 
a zaveďte znovu, aby 
se detektor resetoval.

Nabíjení baterií
(svítí)

Žádný Záložní interní baterie není plně nabita. Přístroj při výpadku 
proudu na baterii nepoběží celý deklarovaný čas. Žádný 
zásah není potřebný. 

Baterie 
(bliká)

Středně 
důležité

Přístroj pracuje 
na baterii. 
Dodávka 
plynu a 
míchání směsi 
pokračuje 
bez topení a 
cirkulace vody.

Síťové napájení 
je odpojeno.

Připojte napájení.
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Část 12 Varovné signály
Tabulka varovných signálů

VAROVNÉ SIGNÁLY PŘI NESPECIFIKOVANÝCH CHYBÁCH: Tato ikona se rozsvítí při 
chybách v systémech řízení nebo měření, které vyvolají varování před nespecifikovanou chybou. V poli 
teploty se objeví číslo v rozmezí 50 až 84 (chybový kód), v poli kyslíku a průtoku budou pomlčky. Jakmile 
se zobrazí kód chyby, dodávka plynu je zastavena. Uživatel musí monitorovat léčbu a na varování reagovat. 
Varování typu Nespecifikovaná chyba nelze umlčet tlačítkem ztlumení. Chcete-li systém resetovat, nejprve 
odpojte přístroj ze zásuvky a pak stiskněte spouštěcí tlačítko. S výjimkou výměry kyslíkového čidla je nutno 
nechat přístroj opravit v autorizovaném servisu.

Ikona varování Akustický 
signál

Význam Příčina Opatření

Chyba kazety Středně 
důležité

Kazeta nebo 
JOP nebyly 
rozpoznány. 
Přístroj nelze 
spustit

Provozní 
režim: vadné 
čidlo nebo 
kazeta není 
rozpoznána.

Odpojte pacienta. Odstraňte 
jednorázový okruh pacienta. 
Zkontrolujte instalaci kazety.  
Zkontrolujte čistotu okének 
čidla. 

Méně 
důležité

V oběhu vody 
jsou bubliny. 
Systém 
pokračuje 
v provozu.

Nadměrná 
difúze plynů 
přes vlákna 
kazety.

Odpojte pacienta. Vypněte 
přístroj. Vyměňte okruh 
pacienta včetně vodní cesty, 
kazety a aplikační hadičky.

Žádný Kazeta nebo 
JOP nebyly 
rozpoznány. 

Pohotovostní 
režim: chybí 
kazeta.

Odstraňte jednorázový 
okruh pacienta. Zkontrolujte 
instalaci kazety. 

Typ kazety Žádný Signalizuje instalovaný typ kazety (nízký (Lo) nebo vysoký (Hi) 
průtok). Nejde o varování.

Dodávka plynu 
(bliká)
Dodávka plynu  
(svítí a zobrazení 
průtoku 
bliká)

Středně 
důležité

Tlak na přívodu 
plynu je mimo 
rozsah 28–586 
kPa. Přístroj se 
nespustí.

Dodávka plynu 
je odpojena 
nebo je plyn 
vyčerpán.

Zkontrolujte přívod plynu 
a opravte podle potřeby.

Středně 
důležité

Zvolený 
průtok nelze 
z aktuálního 
zdroje plynu 
zajistit.

Vstupní tlak 
plynu je příliš 
nízký pro 
zvolenou 
průtokovou 
rychlost.

Zvyšte tlak plynu nebo 
snižte průtok.

Nespecifikovaná 
chyba a text  
„–“ v poli  
teploty (bliká)

Středně 
důležité
Nelze 
ztlumit

Teplota je mimo 
rozsah. 

Přehřátí nebo 
porucha čidla 
teploty. 

Nelze opravit uživatelem: 
odpojte pacienta. Vypněte 
přístroj a zašlete jej do 
servisu.

Zobrazená 
teplota bliká 

Žádný Teplota je o 
> 2 °C nad 
nastavenou 
hodnotou.

Uživatel zadal 
mnohem 
nižší teplotu 
než prve.

Ztlumte zvukový signál 
a počkejte, až teplota 
poklesne. 

Teplota je o 
< 2 °C pod 
nastavenou 
hodnotou.

Velmi nízká 
teplota vody po 
výměně vaku.

Ztlumte zvukový signál a 
počkejte, až teplota stoupne. 

LO HI
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Část 13 Vypínání přístroje

13-1. Vypněte podržením spouštěcího tlačítka po 2 sekundy. Přístroj přejde do pohotovostního 
režimu.

13-2. Zavřete svorku u přívodní hadičky vody.
13-3. Otevřete dvířka a vyjměte jednorázovou vodní cestu s parní kazetou a aplikační hadičkou 

vytažením vzhůru z dokovací stanice.
13-4. Jednorázové materiály zlikvidujte podle směrnic nemocnice.
13-5. Vypojte přístroj ze zásuvky.

Poznámka: Přístroj nemá žádný vypínač. Nechte přístroj v zásuvce, aby byla baterie plně nabitá.

Část 14 Pravidelná údržba
14.a Interní baterii vyměňujte každé dva roky. Další informace poskytne výrobce přístroje. 

14.b Čidlo kyslíku

Čidlo kyslíku (část č. 3003011) vyměňujte jednou ročně. Dostanete se k němu po sejmutí panelu 
na zadní straně přístroje; uživatel nebo biomedicínský inženýr je zvládne vyměnit za několik 
minut. Používejte pouze díly schválené výrobcem přístroje.

Výměna kyslíkového čidla:
1. Uvolněte 3 vruty přidržující krycí panel. Vytáhněte panel 

směrem od přístroje.
2. Vypojte kabel ze zdířky: uchopte klíšťkami a zatáhněte rovně 

a k sobě.
3. Vyšroubujte tělo čidla z jeho pouzdra. Vložte nové čidlo 

a zašroubujte.
4. Připojte k čidlu kabel a nasaďte kryt. Při nasazování krytu 

dbejte, abyste nepřiskřípli kabely. Neutahujte vruty příliš.
5. Nalepte štítek s datem příští výměny nebo datum napište 

nesmazatelným fixem.

POZOR: I plně nabitá baterie se po několika týdnech skladování přístroje mimo 
zásuvku částečně vybije. Nepoužívaný přístroj doporučujeme zapojit alespoň na dvě 
hodiny měsíčně do zásuvky, aby byla baterie stále nabitá. 

POZOR: Utahujte pouze rukou – nepoužívejte nástroje.

Krycí panel kyslíkového čidla
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Část 14 Pravidelná údržba
14.b Vstupní plynové filtry a odlučovače vody
Vstupní plynové filtry vyměňujte každých 6 měsíců. Další informace poskytne výrobce přístroje. 

14.c  Pojistky
Síťové pojistky (dvě GMA – 3A F250 V, 5 x 20 mm) jsou umístěny vedle vstupu napájecího 
kabelu. K jejich zpřístupnění vypačte dvířka pojistek malým plochým šroubovákem.

POZNÁMKA: Veškeré díly potřebné k údržbě najdete v údržbových soupravách společnosti 
Vapotherm (každoroční údržba – kat. č. 3100904, dvouletá údržba kat. č. 3100906).

Část 15 Čištění a dezinfekce
Celý okruh pacienta je jednorázový a není nutno jej dezinfikovat. Hlavní jednotku, včetně dokovací 
stanice pro vodní cestu, otřete 70-90% isopropylalkoholem nebo některým čisticím roztokem: max. 
2% roztok chlóru (chlornan sodný) nebo max. 6% roztok peroxidu vodíku. Jakékoli znečištění 
přístroje lze navíc odstranit vlhčenými ubrousky s detergentem, např. typem CaviwipesTM, 
Sani-ClothTM AF3 Germicidal, Incidin® OxyWipe, Bacillol® 30 Tissues, Clinell® Alcohol Wipes 
nebo Tuffie Disinfectant Wipes. Při čištění a dezinfekci přístroj odpojte ze zásuvky.

POZOR: Nepoužívejte organická rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky. Chlorové roztoky 
při okyselení nebo zahřátí uvolňují toxické plyny (chlor). Při reakci se čpavkem nebo látkami, 
které ho uvolňují, mohou vznikat toxické a výbušné chloraminy. Topnou destičku přístroje 
chraňte před delším působením koncentrovaných chlorovaných roztoků – mohou způsobit 
poškození chromové vrstvy.  
  Pokud přístroj není řádně vyčištěn schválenými prostředky, nebude správně fungovat. 

POZNÁMKA: Průhledná okénka čidel na dokovací stanici musí být čistá. Pokud čidla 
nedostávají jasný signál, přístroj nebude fungovat.
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Část 16 Technické údaje
FYZICKÉ PARAMETRY

Rozměry:
výška 300 mm, šířka 200 mm, hloubka 180 mm, kromě  
svorky na výrobcem schváleném pojízdném stojanu a filtrů vstupního plynu. 

Hmotnost:
4,81 kg bez jednorázového okruhu pacienta

Objem cirkulující vody:
cca 400 ml včetně aplikační hadičky a parní kazety. 

Instalace:
svorka se zadní instalací je vhodná pro výrobcem schválené pojízdné stojany s průměrem tyče 
až 38 mm.

Připojení plynu:
Standardní konektory (neumožňující záměnu) pro připojení medicinálního vzduchu a kyslíku. 

POJISTKY: 2 ks GMA 3A F250 V, 5 x 20 mm

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Výkon:
100-240 VAC, 50-60 Hz, cca 200 VA během zahřívání, cca 80 VA v ustáleném stavu 
(závisí na průtoku a teplotě).

Záložní napájení:
4,8V nikl-metalhydridová baterie.

Přívod plynu:
medicinální vzduch a kyslík se vstupním tlakem v rozmezí 28–586 KPa.

POZNÁMKA: plný rozsah průtoku a podíl kyslíku je možný pouze v případě, že 
vstupní tlak obou plynů činí alespoň 276 kPa. Přístroj je kalibrován výrobcem pomocí 
stoprocentního kyslíku.

Water (voda):
Sterilní, v obalu uzavřeném z výroby.

FUNKČNÍ PARAMETRY

Temperature (teplota):
v rozsahu 33 až 43 °C na výstupu z aplikační hadičky, nastavitelná
Nastavitelné po: 1 °C
Přesnost ± 2 °C

Doba zahřívání:
při nastavené hodnotě 33 ± 2 °C pod 5 minut (při okolní teplotě 23 °C)

Zvlhčování:
splňuje normu ISO8185-2007 „Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví“, 
odstavec 101

Podíl kyslíku:
v rozmezí 21–100 %
Přesnost: ± 2 %
Nastavitelné po: 1 %
POZNÁMKA: Při aplikaci směsi o 22–23 % kyslíku dostává pacient 21 % kyslíku. Při aplikaci 
směsi o 98–99 % kyslíku dostává pacient 100 % kyslíku.
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Část 16 Technické údaje
FUNKČNÍ PARAMETRY 

Průtok:

NORMY
Přístroj je konstruován v souladu s těmito normami:

IEC 60601- 1

UL60601-01

CSA C.22.2/No. 60601,1

AS/NZS 3200.1.2

EN60601-1

ISO 8185

ISO 11195

ISTA-2A

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
V provozu

Okolní teplota: 18–30 °C

Relativní vlhkost prostředí: relativní vlhkost 0-90 %, bez kondenzace

Okolní tlak: standardní atmosférický – není určeno k použití v hyperbarických podmínkách

Skladování a přeprava

Okolní teplota: -10 až +50 °C

Relativní vlhkost prostředí: 20-90 % 

AKUSTICKÝ TLAK ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Středně důležité varování
47 dB při měření jeden m od přístroje 

Méně důležité varování
45 dB při měření jeden m od přístroje

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ŽIVOTNOSTI
Předpokládaná životnost přístroje Precision Flow® Plus je 5 let při typickém použití zhruba 
150 dnů za rok. Skutečná životnost se bude lišit podle intenzity využívání, kvality dodávaného 
plynu, čištění náležitými přípravky, míry dodržování pokynů k použití a bezpečnostních 
opatření, a také včasného provádění pravidelné údržby. Častější používání, znečištěný a vlhký 
plyn nebo čištění organickými látkami a abrazivními prostředky životnost přístroje zkrátí. 

Parní kazeta Rozsah Nastavitelné po

Nízký průtok 1-8 l/min 0,5 l/min

Vysoký průtok 5-40 l/min 1,0 l/min
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Příloha 

Standardní kanyla

Velikost Kat. č.
Vnější průměr 
špičky (mm)

Max. 
Průtok

Nedonošenec MN1100A 1,5 8

Novorozenecká MN1100B 1,5 8

Kojenecká MI1300 1,9 8

Větší kojenecká MI1300B 1,9 8

Kanyla SOLO SOLO1300 1,9 8

Dětská malá MPS1500 1,9 20

Pro děti a menší dospělé MP1500 2,7 40

Dospělá (základní) MA1700 4,8 40

Parametry zvukového signálu

Typ tónu Fo 
(Hz)

Počet tónů 
v sérii

Interval 
mezi tóny 

(ms)

Doba 
impulzu 

(ms)

Interval 
mezi 

sériemi  
(s)

Středně důležité 660 3 200 200 2,5

Méně důležité 660 2 200 200 18

Přechod z provozu do 
pohotovostního režimu

440 1 - 30 -

Stisknutí knoflíku nastavení 880 1 - 90 -

Chyba uživatelského rozhraní 220 1 - 100 -

Autotest 660 5 1000 50 -
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Příloha

Režimy přístroje

Diagram znázorňuje jednotlivé režimy přístroje. 

• Po připojení k síti přístroj provede autotest ke kontrole jednotlivých komponent, čidel 
a spouštěčů. 

• Po úspěšném provedení autotestu přístroj přejde do pohotovostního režimu; v případě 
selhání testu přejde do chybového režimu, spustí výstražný signál a nelze jej spustit.

• Po stisknutí spouštěcího tlačítka přístroj přejde z pohotovostního režimu do provozního. 
Zahájí tak běžný provoz  a spustí pumpu, topení a dávkování plynu. Čidla a varování jsou 
aktivní a lze nastavit průtok, teplotu a procento kyslíku.

• Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, znovu stisknete spouštěcí tlačítko a podržte jej 
po 2 sekundy.

• Pokud je přístroj za provozu odpojen ze zásuvky, přejde do režimu baterie. Pokud je baterie 
plně nabitá, dávkování a měření plynové směsi pokračuje po dobu nejméně 15 minut, ale 
voda v okruhu necirkuluje a není ani vyhřívána. Po vybití baterie se přístroj vypne. 

• Pokud je síťové napájení odpojeno v pohotovostním režimu, přístroj se rovněž vypne.

Selhání 
autotestu

Autotest 
úspěšný 

Žádné tlačítko 
ani knoflík 

nastavení nebyly 
stisknuty po  

> 5 minut. 

Stiskněte 
libovolné tlačítko 

nebo knoflík 
nastavení.  Podržení 

spouštěcího 
tlačítka po > 2 s

Stisk 
spouštěcího 

tlačítka

Síťové napájení 
odpojeno a baterie 

je vybitá
Baterie  
téměř  
vybita

Výpadek síťového 
napájení

Výpadek síťového napájení

Ano

Ne

Vizuálně avizován 
režim chyby 

Pohotovostní režim Řízené vypnutí 

Provoz na baterii 

Provozní režim 

Režim spánku Řízené vypnutí 

Autotest při 
spuštění Je napájení? Stav vypnutí 
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Příloha

Doporučené distanční vzdálenosti mezi přenosnými (mobilními) telefony a přístrojem.

Max. výkon (W) Distanční vzdálenost (m)  
150 kHz až 80 MHz

D=(3,5/V1)(√P)

Distanční vzdálenost (m)  
80 až 800 MHz
D=(3,5/E1)(√P)

Distanční vzdálenost (m) 
800 MHz až 2,5 GHz

D=(7/E1)(√P)

0,01 0,1166 0,1166 0,2333

0,1 0,3689 0,3689 0,7378

1 1,1666 1,1666 2,3333

10 3,6893 3,6893 7,3786

100 11,6666 11,6666 23,3333

Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise

Přístroj Precision Flow® Plus je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, specifikovaném dále.
Zákazník či uživatel musí zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.

Emisní test Splňuje normy Elektromagnetické prostředí – pokyny

Emise 
vysokofrekvenčních vln
CISPR 11

Skupina 1 Přístroj Precision Flow® Plus využívá vysokofrekvenční signál pouze pro 
své vnitřní funkce. Emise vysokofrekvenčních vln jsou proto velmi nízké 
a pravděpodobně nezpůsobují žádné rušení elektronických přístrojů v okolí.

Emise 
vysokofrekvenčních vln
CISPR 11

Třída B Systém Precision Flow® Plus je vhodný k použití ve všech zařízeních 
a budovách včetně domácností, které jsou přímo napojeny na veřejnou 
slaboproudou síť, pokud je dodržováno následující varování:

Varování: Tento výrobek je určen pouze profesionálním zdravotníkům. 
Výrobek a jeho systém může způsobit rádiové rušení nebo narušovat 
provoz okolních elektrických přístrojů. Možná bude nutné přístroj otočit, 
přemístit nebo odstínit.

Emise harmonického 
proudu
IEC 61000-3-2

Třída A

Kolísání napětí/
generování kmitavého 
signálu
IEC 61000-3-3

Splňuje

Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

IEC 60601-1-2:2001+A1:2004
EN60601-1-2:2001
AS/NZ3200.1.2:2005

Dílčí zkoušky Splněné parametry

Elektrostatický výboj
EN 61000-4-2:1995,+A1:1998,
+A2:2001

±6 kV výboj při kontaktu:
±8 kV výboj vzduchem

Citlivost na vyzařované VF vlnění
EN 61000-4-3:2002

80-2500 MHz při 3 V/m,
AM modulace 80 % – 1 kHz

Rychlé elektrické přechodové jevy
EN 61000-4-4:2004

±5 kV napájecí síť,

Přepětí
EN 61000-4-5:1995, +A1:2001

±0,5, 1 kV mezi vodiči
±0,5, jeden 2kV vodič na chráněnou zem

Citlivost na VF signál šířený vedením
EN 61000-4-6: 1996, +A1:2001

0,15-80 MHz při 3 Vrms,
AM modulace 80 % – 1 kHz

Magnetické pole síťového kmitočtu
EN 61000-4-8: 1993, +A1:2001

3 A/m při 50/60 Hz

Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí 
EN 61000-4-11: 2004

Podle normy
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Záruka

Společnost Vapotherm (dále jen „výrobce“) výslovně zaručuje prvnímu nabyvateli přístroje 
Precision Flow® Plus (dále jen „zákazník“), že tento přístroj splňuje dále uvedené specifikace 
v oficiálním návodu k němu poskytnutém (dál jen „pokyny“), a že tyto bude splňovat po dobu 1 roku 
od dodání přístroje touto společností. Jediným opravným prostředkem při nedodržení této záruky 
je navrácení peněz, oprava nebo výměna veškerých vadných přístrojů bez jakýchkoli nákladů pro 
zákazníka, přičemž typ opravného prostředku určuje výhradně výrobce. Přepravní náklady na 
opravu či výměnu jakékoli části nebo celého přístroje během záručního období hradí výrobce. Po 
jeho uplynutí hradí přepravu zákazník. V takovém případě zákazník u opravy také hradí náklady 
na práci. Tato záruka se nevztahuje na jednorázové součásti přístroje Precision Flow® Plus, mj. 
na jednorázové okruhy pacienta a hadičky dodané s přístrojem. 

Záruka pozbývá platnosti v těchto případech: (1) přístroj Precision Flow® Plus není užíván či 
udržován podle příslušných pokynů nebo jakýchkoli souvisejících pokynů k preventivní údržbě, 
dodaných s přístrojem; nebo (2) přístroj byl otevřen nebo s ním bylo nesprávně manipulováno, 
či se o opravy nebo servis pokoušela jiná osoba, než výrobce nebo jím autorizovaný servis. 

POKUD NENÍ VÝŠE UVEDENO JINAK, VÝROBCE NEPOSKYTUJE NA VÝROBKY ČI JINÉ 
PŘEDMĚTY JÍM DODÁVANÉ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ 
NEBO JINÉ, A TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, MJ. ZÁRUKY 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. TOTO ZÁRUKA JE JEDINÁ 
POSKYTOVANÁ A NAHRAZUJE VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY POSKYTOVANÉ ZÁKONEM. 

Další informace poskytneme na adrese:
 Vapotherm Inc. 
 100 Domain Drive 
 Exeter, NH 03833
 USA
 Tel.: +1-603-658-0011
 Fax: +1-603-658-0181
 www.vapotherm.com

Tato technologie může být patentována, 
viz www.vapotherm.com/patents

Technická podpora
USA: +1-855-557-8276
Ostatní země: +1-603-658-5121
TS@Vtherm.com

RMS – UK Limited
28 Trinity Road
Nailsea, North Somerset BS48 4NU 
Velká Británie
Tel.: +44-1275-85-88-91
Fax: +44-1275-85-88-91
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