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1. Funkce a použití přístroje DANFLOW 3000 Plus

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je Zdravotnický prostředek pro základní uroflowmetrické 
vyšetření prováděné na urologických vyšetřovnách. Je možno jej využít pro diagnostiku 
močových cest pomocí standardních metod měření stanovených ICS (uroflowmetrie). Je 
vhodný pro screeningová vyšetření.

Měření zajišťuje bateriově napájený váhový uroflowmetrický snímač, který spolupracuje s 
počítačem vybaveným měřícím softwarem. Naměřená data jsou bezdrátově přenesena do 
počítače. Vizualizace měření je zajištěna monitorem počítače.

Propojení snímače s počítačem je bezdrátové, počítač využívá pro spojení se snímačem 
rádiový USB adaptér.
Přístroj pracuje v bezlicenčním rádiovém pásmu 865-870 MHz v souladu se všeobecným 
oprávněním VO-R/10/03.2007-4.

Přístroj může být použit k vyšetřování pacientů od věku 5 let. 
Pacienti se zánětem močových cest by neměli být vyšetřování z důvodu možného zkreslení 
měření podrážděním močového měchýře.

Zařízení mohou obsluhovat pouze pracovníci dokonale seznámení s návodem k obsluze a 
splňující kvalifikaci odpovídající požadavkům podle platných předpisů. Zaškolení obsluhy 
provedou při instalaci aparatury pracovníci dodavatele nebo zástupce zplnomocněný 
výrobcem.

DANFLOW 3000 Plus je obyčejný přístroj bez ochrany proti vniknutí vody.
Je určen do obyčejného prostředí a pro trvalý provoz.
Přístroj neobsahuje ani neprodukuje žádné škodlivé látky, což umožňuje jeho bezpečnou 
likvidaci po ukončení životního cyklu přístroje.

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je klasifikován jako Zdravotnický elektrický přístroj, vyžaduje
bezpečnostní opatření týkající se EMC (elektromagnetické kompatibility) a musí být 
instalován a uveden do provozu v souladu s informacemi o EMC uvedenými v Příloze A.

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční sdělovací zařízení a jiné elektrické přístroje vyzařující 
vysokofrekvenční energii mohou mít negativní vliv na přístroj DANFLOW 3000 Plus.

Přístroj DANFLOW 3000 Plus by se neměl používat přilehle nebo vrstveně s jiným 
zařízením. Pokud je nezbytné přilehlé nebo vrstvené použití, tento přístroj by měl být 
pozorován, aby byla ověřena jeho normální funkčnost v uspořádání, ve kterém bude použit. 

! Upozornění!
Servis přístroje smí provádět pouze osoba vyškolená výrobcem.
Odstraňování krytů a jakékoliv manipulace, opravy a úpravy uvnitř přístroje jsou 
zakázány. 
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1.1. Technické údaje DANFLOW 3000 Plus (bezdrátový snímač MU5013)

Napájení 3,0 to 3,6 VDC

Proudový odběr režim PowerDown (spánek): 100 µA typ., 16 mA max. (5 ms, 1:200)
režim Stand-By (vyčkávací): 5 mA typ.
režim Active (měřící): 15 mA typ.

Napájecí zdroj Lithiový primární článek 3,6 V, 14 Ah, velikost D (pro dobu provozu typ. 3 
roky)

Rozměry 20×23×32 cm (bez stojanu a trychtýře) 

Hmotnost 2 kg (bez stojanu) 

Provozní teplota +15 to +35 C

Skladovací teplota –25 to +45 C

Přepravní teplota –25 to +60 C

Vlhkost 75% nekondenzující

Skladovací a provozní tlak bez zvláštních požadavků (700 to 1060 kPa)

Přístroj nemá příložné části

Měření objemu a průtoku

Vstup Integrovaný váhový snímač

Rozsah objemu 1000 ml ± 1 % (max. 3000 ml ±2 % dle použité sběrné nádoby)

Rozsah průtoku 0–500 ml/s ± 2 %

Rádiová komunikace

Pracovní frekvence pásmo ISM 865,0 MHz – 868,0 MHz (dle nastavení)

Výstupní výkon (vysílání) 10 dBm (10 mW) 

Typ modulace širokopásmová FSK

Komunikační rychlost 172,5 kbps

Šířka pásma 480 kHz typ.

Max. délka dat. paketu 3,5 ms

Typ. klíčovací poměr <1 % za 1 hodinu v režimu kontinuálního měření, při typ. použití (do 10 
měření po 2 minutách za hodinu) <0,1 % za hodinu
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1.2. Technické údaje USBCUT866 (USB rádiový adaptér)

Napájení 5 VDC ± 5 %

Proudový odběr 20 mA typ., 30 mA špičkově při vysílání

Zdroj USB

Rozměry 65×18×8 mm

Hmotnost 20 g

Provozní teplota +15 to +35 C

Skladovací teplota –25 to +45 C

Přepravní teplota –25 to +60 C

Vlhkost 75% nekondenzující

Komunikační rozhraní USB 1.1 FullSpeed, kompatibilní s USB 2.0

Rádiový modul

Provozní frekvence pásmo ISM 865,0 MHz – 868,0 MHz (dle nastavení) 

Výstupní výkon (vysílání) 10 dBm (10 mW)

Typ modulace širokopásmová FSK

Komunikační rychlost 172,5 kbps

Šířka pásma 480 kHz typ.

Max.délka dat. paketu 3,5 ms

Typ. klíčovací poměr Dle použitého SW; typ. <1 % za 1 hodinu v režimu kontinuálního měření, při 
typ. použití (do 10 měření po 2 minutách za hodinu) <0,1 % za hodinu

USB rádiový adaptér (USBCUT866) plně vyhovuje specifikaci USB rozhraní verze 2.0/1.1 
(http://www.usb.org/) a normě IEC 60950-1 (Všeobecné požadavky na bezpečnost zařízení 
informační technologie).
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1.3. Přístrojový štítek a význam použitých symbolů

Přístrojový štítek je umístěn na spodní straně přístroje a obsahuje název a typ výrobku, 
základní technické údaje pro napájení přístroje, identifikací výrobce, rok výroby a další 
symboly, jejichž význam je uveden v následující tabulce:

Název a adresa výrobce.

Označení shody s evropskými normami a číslo Notifikované osoby.

Výrobek je určen pro separovaný sběr na příslušném místě.
Nevhazujte do komunálního odpadu. 

Přístroj obsahuje příložnou část typu BF.

Zařízení II. třídy elektrické bezpečnosti.

Informace jsou v návodu k použití.

Jednorázové použití.

Přístroj je RF vysílačem a přijímačem.

Pozor – nebezpečí. Řiďte se pokyny v návodu k obsluze.

Netlačte přístroj.

Touto stranou nahoru. 

Pozor, křehké!

Chraňte před vodou.

Rozsah přepravních, resp. skladovacích teplot.

Rozsah přepravní, resp. skladovací vzdušné vlhkosti.

Rok výroby.

Sériové číslo.
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1.4. Výměna pojistek

DANFLOW 3000 Plus nemá žádné uživatelsky vyměnitelné pojistky.
V případě aktivace vnitřních pojistek musí být oprava provedena servisním střediskem. 

1.5. Výměna napájecího článku

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je napájen lithiovým primárním článkem, který nelze dobíjet.
Použitý typ SAFT LS33600, 3.6 V, 14000 mAh, velikost D (R20).
Výrobce tento článek dodává jako náhradní díl.

Dodávaný napájecí článek postačuje pro napájení přístroje po dobu nejméně 1 roku, typicky 3
i více let v závislosti na intenzitě využívání přístroje.

Výrobce doporučuje výměnu napájecího článku v rámci každoroční kontrolní prohlídky 
přístroje, prováděné servisní organizací (kap. 12).

! Upozornění!
Výměnu napájecího článku smí provádět pouze osoba vyškolená výrobcem. 
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2. Popis přístroje

Uroflowmetrická aparatura DANFLOW 3000 Plus sestává z bezdrátového uroflowmetru 
(MU5013) a USB rádiového adaptéru (USBCUT866), který se připojuje do USB portu 
počítače typu PC s řídicím softwarem.

Ovládací počítač a tiskárna pro tisk měřících protokolů nejsou standardní součástí dodávky, 
mohou však být dodány na vyžádání.

2.1. Bezdrátový váhový snímač (Uroflowmetr)

Bezdrátový uroflowmetr se skládá z plastového výlisku (tělo uroflowmetru) a nerezového 
držáku trychtýře pro usměrnění proudu moči.
Plastové tělo snímače má na horní ploše prohlubeň pro umístění nádoby na zachycení moči.
Nádoba a trychtýř jsou z plastových hmot, volně vyměnitelné, určené k jednorázovému 
použití.

Uroflowmetr může být upevněn na výškově plynule nastavitelném stojanu, případně umístěn 
pod sedák pro uroflowmetrické vyšetření žen a dětí.

Uvnitř plastového těla uroflowmetru je tenzometrický váhový senzor, řídící a měřící 
elektronika s integrovanou anténou, a napájecí článek. Na spodní straně uroflowmetru se 
nachází vypínač. 

Uroflowmetr nemá žádné vnější indikační prvky.
Jednotlivé režimy činnosti přístroje jsou signalizovány zvukově (bzučák).

! Upozornění!
Uroflowmetr nesmí být namáhán tahem za měřící plochu, neboť může dojít k trvalému 
poškození senzoru! 
Na tento druh poškození se nevztahuje záruka! 
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Na spodní straně přístroje je umístěn výrobní štítek přístroje s označením typu, napájení a 
výrobním číslem. 

2.2. Ovládací prvky bezdrátového snímače

Hlavní vypínač bezdrátového snímače DANFLOW 3000 Plus se nachází na spodní straně.

Poznámka: V závislosti na roku výroby se na přístroji mohou nacházet jeden nebo dva různé 
přístrojové štítky. Některé bezdrátové uroflowmetry jsou pouze součástí vybavení jiného 
urodynamického systému (MU5013), např. UROMIC Jive apod. Takové uroflowmetry 
nemají další štítek DANFLOW 3000 a nemohou být použity v setu DANFLOW 3000 Plus.
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3. Příslušenství

! Upozornění!
Použití jiného příslušenství, než toho, které je dodáváno výrobcem a specifikováno 
jako náhradní díly, anebo neautorizované změny a modifikace tohoto přístroje mohou 
mít vliv na zhoršení parametrů přístroje včetně porušení shody s bezdrátovými a EMC 
standardy.

3.1. USB rádiový adaptér USBCUT866

USB rádiový adaptér je kompatibilní se standardy USB 1.1 a USB 2.0, využívá komunikační 
rychlost FullSpeed.

Může být připojen přímo do konektoru na ovládacím počítači nebo přes prodlužovací USB 
kabel s maximální délkou 3m. Připojení adaptéru přes USB rozbočovač (hub) je možné, 
výrobce doporučuje, aby měl použitý USB hub aktivní napájení

USB adaptér je přímo napájen z USB portu a nevyžaduje vlastní napájecí zdroj.
Použitý USB musí vyhovovat specifikaci USB rozhraní 2.0/1.1 (http://www.usb.org/).

USB adaptér nemá žádné ovládací prvky.
Na tělese adaptéru je jedna stavová kontrolka LED, která signalizuje probíhající rádiovou 
komunikaci. 
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3.2. Ovládací počítač

Ovládací počítač může být volitelnou součástí dodávky přístroje DANFLOW 3000 Plus. 
Výrobce nabízí zcela pasivně chlazené technologické PC (Nexcom NISE 3700E), vybavené 
operačním systémem Microsoft® Windows™ 7 Standard Embedded.
K počítači může být dodán LCD monitor dle požadavků zákazníka a vodovzdorná klávesnice 
s integrovaným touchpadem (Bytec).

Lze ovšem využít jakýkoliv počítač (notebook) vybavený USB porty a systémem Microsoft® 
Windows™. Jsou podporovány verze operačního systému Windows™ XP SP3, Windows™ 
Vista, Windows™ 7, Windows™ 8 a Windows™ 10.

3.2.1. Minimální konfigurace ovládacího počítače

• PC kompatibilní
• CPU 800 MHz
• paměť RAM 512 MB
• pevný disk s volnou kapacitou 1 GB
• barevná inkoustová tiskárna
• operační systém Microsoft® Windows™ XP SP3
• volný USB port standardu 1.1

3.2.2. Doporučená konfigurace ovládacího počítače

• PC kompatibilní
• CPU 2.0 GHz
• paměť RAM 4 GB
• pevný disk s volnou kapacitou 1 GB
• barevná inkoustová tiskárna
• operační systém Microsoft® Windows™ 7
• volný USB port standardu 2.0
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4. Měřící software DANFLOW 3000 Plus

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je dodáván s měřícím softwarem Uromic verze 1.2 nebo vyšší.
Před prvním použitím přístroje musí být v ovládacím počítači (notebook, stolní počítač) 
nainstalován měřící software. Instalační software je dodáván na USB flash disku (případně na 
CD-ROM).

4.1. Instalace softwaru

Vložte instalační médium do počítače.
Najděte a spusťte instalační soubor (Setup_Danflow3000Plus_1.2.exe).

Software Uromic je vícejazyčný (včetně instalátoru) a je možné vybrat určitý jazyk již na 
začátku instalace.

Pozn.: Jazyk uživatelského prostředí může být později změněn pomocí konfiguračního 
souboru (kapitola 4.2.1).

Instalátor zobrazí uvítací obrazovku s názvem aplikace a verzí. Pokračujte stisknutím tlačítka 
Další.
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Další okno umožňuje výběr součástí aplikace k instalaci.
Doporučujeme ponechat okýnka beze změn, protože instalátor automaticky detekuje součásti, 
které jsou již nainstalovány, nebo nepotřebují aktualizovat.

• Skupina DANFLOW 3000 Plus
◦ Aplikace DANFLOW 3000 Plus – nezbytná část aplikace Skládá se z měřícího 

softwaru Uromic, konfiguračního programu a nízkoúrovňové bezdrátové 
komunikační služby.

◦ BDE 5.01 (Borland Database Engine) – nezbytná část aplikace, řídící engine pro 
ukládání dat v místní databázi (souborová databáze Paradox).

• Skupina Hardware
◦ Ovladač čipu FTDI – nízkoúrovňový ovladač pro FTDI obvody.

• Vzdálená údržba 
◦ Aplikace MedVNC – přídavný program, sloužící k dálkovému přístupu přes 

Internet za účelem zákaznické podpory. MedVNC pracuje obdobně jako jiné 
komerční aplikace (např. TeamViewer a podobné), ale bez potřeby externího 
serveru třetí strany.

◦ Nainstalovat jako systémovou službu – program MedVNC je možné 
nainstalovat jako systémovou službu, což umožní automatické spuštění služby po 
naběhnutí systému. V tom případě umožní navázání spojení ze strany zákaznické 
podpory i bez další součinnosti uživatele. 
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Na další stránce je možné zvolit složku v menu Start, ve které budou vytvořeny ikony 
programu.

Následující stránka umožňuje výběr cílové složky pro instalaci měřícího softwaru, kam budou
uloženy binární, konfigurační a další soubory.
Doporučujeme ponechat výchozí nastavení, které nainstaluje měřící software do složky 
DF3000Plus ve výchozí systémové složce programů.

Doporučení
Neinstalujte měřící software do složky, která není permanentně přístupná, tzn. na 
odnímatelná média (USD jednotky) nebo do síťové složky.
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V dalším kroku je nutné zadat identifikaci bezdrátového uroflowmetru (tj. rádiová 
identifikační adresa).
Potřebné údaje naleznete na štítku (DEVICE ID) umístěného vedle přístrojového štítku.  

V závislosti na roku výroby se na přístroji nemusí nacházet štítek DEVICE ID, protože 
novější snímače používají jiné schéma adres.
V takovém případě vložte číslo z produktového štítku MU5013 (číslo začínající 3044).

Na další straně budete dotázáni na sériové číslo přístroje (číslo začínající 0241).

Existují dvě možné varianty DANFLOW 3000. Sériové číslo přístroje může být na staršním 
provedení štítku uvedeno jako dvě části oddělené lomítkem. V takovém případě doplňte 
druhou část čísla za lomítkem na čtyři místa a zadejte celé osmimístné číslo.
Viz také poznámka v kapitole 2.2.
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Poslední stránka zahájí instalaci měřicího softwaru. Stiskněte tlačítko Instalovat. 

V závislosti na vlastnostech použitého počítače může proces instalace trvat několik minut.

Po úspěšné instalaci se na ploše vytvoří ikona zástupce.

Řídicí a měřící software lze spustit dvojklikem na vytvořenou ikonu.

Ve Start menu se vytvoří složka obsahující několik ikon. 

Doporučení
Před prvním použitím po přepravě doporučujeme provést kalibraci váhového 
snímače (uroflowmetru) podle kapitoly 4.2.2.
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4.2. Konfigurační a kalibrační program

Konfigurační a kalibrační nástroj (DANFLOW 3000 Plus Manager) je určen pro nastavení 
parametrů přístroje a měřícího softwaru a pro kalibraci váhového snímače.

Nástroj DANFLOW 3000 Plus Manager je spuštěn použitím ikony v menu Start (viz str. 18).

4.2.1. Nastavení aplikace

Pro změnu nastavení aplikace spusťte nástroj DANFLOW 3000 Plus Manager a přepněte na 
kartu Nastavení aplikace.

Zde je možné změnit jazyk uživatelského rozhraní. Vyberte požadovaný jazyk ze seznamu 
podporovaných jazyků. Jazyk se změní po stisknutí tlačítka Uložit změny a restartování 
měřícího softwaru Uromic.

Dále je možné změnit sériový port, ve kterém je nainstalován rádiový adaptér USBCUT866. 
Pokud není problém s detekcí, je doporučené zachovat nastavení automaticky.
Ze seznamu vyberte správný port. Pokud není správný port uvedený v seznamu, zkontrolujte, 
zda je adaptér zapojený a stiskněte tlačítko Obnovit seznam. 
Aby bylo možné adaptér rozpoznat, musí být nainstalovány funkční ovladače (což se děje 
automaticky během instalace softwaru, viz kapitola 4.1).

Nakonec se zobrazí sériové číslo zařízení. Tento údaj je pouze pro čtení (určený pro servisní 
účely) a může být změněn pouze přeinstalací softwaru.
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4.2.2. Kalibrace snímače

Přístroj je nastaven z výroby v testovací laboratoři výrobce. Pravidelná kontrola nastavení se 
provádí jedenkrát ročně v rámci pravidelné servisní prohlídky (kap. 12).
V případě opakovaného zjevného nesouhlasu údajů lze provést nové nastavení (kalibraci) 
podle následujícího popisu.

Před začátkem kalibrace ponechte přístroj nejméně 10 minut v klidu při pokojové teplotě.
Ke kalibraci je potřebné závaží o hmotnosti 1000 g. I když je možné použít závaží jiné 
hmotnosti, není doporučeno používat závaží lehčí než 500 g.

Pro spuštění kalibrace spusťte Konfigurátor DANFLOW 3000 Plus a přepněte na záložku 
Kalibrace.

Doporučení
Před zahájením kalibrace zkontrolujte skutečný stav kalibrace použitím dvou 
různých přesných závaží (například 500 a 1000 gramů) a porovnáním naměřené a 
očekávané hodnoty. Není nutné snímač kalibrovat pokud je odchylka 1 % nebo 
menší.

U prázdného senzoru by se naměřená hodnota měla pohybovat kolem nuly. Jelikož kalibrační 
nástroj zobrazuje nefiltrovanou hodnotu s nízkou přesností, malá odchylka (± 2 gramy) je 
běžná a může být ignorována.
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Zahajte kalibraci položením prázdné nádoby na snímač.
Naměřená hodnota by se měla změnit podle hmotnosti nádoby (přibližně 110 gramů u 
průhledné verze).
Pozn.: Pokud senzor není zkalibrovaný, hodnota se může lišit.

Vyčkejte několik vteřin na stabilizaci a stiskněte tlačítko KROK1.

Zařízení provede přesnou kalibraci měření a uloží změřenou hodnotu do vnitřní paměti. 
Naměřená hodnota by se měla změnit na nulu.
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Další krok provede kalibraci senzoru v plném rozsahu.
Pro nejvyšší přesnost se doporučuje použít závaží o hmotnosti 1000 g. Pokud takové závaží 
není k dispozici, může být použité závaží jiné váhy. V takovém případě upravte hodnotu v 
okýnku podle použitého závaží.

Položte závaží na snímač.
Naměřená hodnota se změní podle váhy závaží.
Pozn.: Hodnota se může od skutečné váhy lišit, neboť kalibrace ještě není dokončená.

Počkejte několik vteřin na stabilizaci a stiskněte tlačítko KROK2.

Zařízení provede přesnou kalibraci měření a uloží změřenou hodnotu do vnitřní paměti. 
Naměřená hodnota by se měla změnit na hodnotu odpovídající hmotnosti závaží. 
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Nakonec ze senzoru oddělejte nádobu na sběr moči včetně kalibračního závaží a stiskněte 
tlačítko KROK3.

Zařízení provede poslední nulové měření a dokončí proces kalibrace.

Doporučení
Po ukončení kalibrace ověřte její správnost opětovným položením závaží na 
snímač. Rozdíl mezi zobrazenou a očekávanou hodnotou by neměl být větší než 
1 %.
V případě pochybností proveďte kalibraci ještě jednou.
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5. Obsluha přístroje

Přístroj mohou obsluhovat pouze pracovníci dokonale seznámení s návodem k obsluze a 
splňující kvalifikaci odpovídající požadavkům podle platných předpisů. Zaškolení obsluhy 
provedou pracovníci dodavatele při instalaci aparatury. 

5.1. Příprava a uvedení do chodu

Zapněte bezdrátový uroflowmetr vypínačem na jeho spodní straně přepnutím do polohy 
„ON“. Uroflowmetr potvrdí zapnutí zvukovým signálem (kap. 10.1).

Zasuňte USB rádiový adaptér do USB portu ovládacího počítače.
Výrobce doporučuje používat vždy stejný port, a pokud možno ponechávat USB rádiový 
adaptér trvale připojený.

Před měřením by měl být přístroj nejméně 10 minut vystaven teplotě místnosti, ve které se 
bude měřit. Po této době jsou teplota a parametry přístroje stabilizovány a je možné provést 
měření. 

Dvojklikem na ikonu aplikace spusťte měřicí software. (viz str. 18). 
Objeví se hlavní okno aplikace a urodynamický přístroj je připraven k použití.

5.2. Příprava přístroje před měřením

Připravte přístroj podle kapitoly 5.1.

Připravte prázdnou nádobu pro sběr moči.
Připravte pacienta k měření.
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5.3. Měřící software Uromic

S přístrojem DANFLOW 3000 Plus je dodáván měřicí software Uromic verze 2.8 nebo vyšší.
Jsou podporovány verze operačního systému Microsoft® Windows™ XP SP3, 
Windows™ Vista, Windows™ 7, Windows™ 8 a 8.1, a Windows™ 10.

Tento manuál obsahuje zjednodušený částečný popis měřicího softwaru, tzn. části nezbytné 
pro uroflowmetrická vyšetření.
Kompletní popis softwaru Uromic je popsán v samostatném dokumentu, který je možné dodat
na vyžádání.

O požadovanou dokumentaci prosím požádejte svého prodejce (kap. 17).

5.4. Volba funkcí

Po spuštění programu Uromic se zobrazí v horním řádku obrazovky hlavní menu.

Funkce lze vybrat dvěma způsoby:
• Požadovaná funkce je vybrána stiskem klávesy F10 a šipky vpravo (vlevo). Výběr je 

potvrzen klávesou ENTER.
• Kliknutím levým tlačítkem na požadovanou funkci.

V době, kdy není funkce zvýrazněna, nelze ji vybrat. Některé funkce mají za následek 
zobrazení další nabídky. Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte klávesu 
ESC / křížek / Close. Obsah hlavního menu se modifikuje podle zvoleného testu.

5.4.1. Popis nabídky hlavního menu

 
• Pacient – zadání údajů o novém pacientovi, vyhledání a editace údajů pacienta v 

databázi, zrušení záznamů pacienta.
• Test – výběr testu měření (uroflowmetrie).
• Okno – při otevřených více metodách volba požadovaného okna s metodou, nebo 

uspořádání více metod na obrazovce.
• Archiv – obsahuje databázi pacientů a umožňuje načtení uložených měření.
• System – ukončení programu, název pracoviště, nastavení tiskárny, konfigurace 

přístroje a měřicích testů, zařízení použitých v daném testu, kalibrace jednotlivých 
zařízení, práce s daty, seznam testů, informace o verzi SW.
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5.5. Funkce Pacient
 
Funkce Pacient slouží k zadání, vyhledání, editaci a zrušení záznamů o pacientech.

Close – Uzavření nabídky Pacient. Návrat do základního menu.

New – Vložení nového pacienta. Zobrazí se pole pro zadání údajů o novém 
pacientovi. 
Z těchto údajů je povinné zadání jména, příjmení a data narození pacienta. Po 

zadání údajů potvrďte tlačítkem OK. Pokud nejsou zadány povinné údaje, lze okno opustit 
stisknutím křížku v pravém horním rohu okna nebo stiskem tlačítka Esc.
Údaje o pacientovi se zapíší do databáze a současně se tento pacient stane tzv. vybraným.

Edit – umožňuje editaci uložených údajů o pacientovi. Kliknutím na pacienta, jehož 
data mají být upravena, provedete jeho výběr. Objeví se okno s údaji z databáze. V 
okně proveďte požadované změny a poté je potvrďte stiskem tlačítka OK. Změny se 

uloží do databáze a všech příslušných souborů. Pokud nechcete změny uložit, použijte tlačítko
CANCEL.

Delete – vymazání pacienta z databáze. Postup výběru pacienta je stejný jako v 
předchozím případě. Funkce Delete v sekci Pacient ruší veškeré datové záznamy o 
vyšetření pacienta, tzn. i z archivu!
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Filter – pomocí této funkce lze editovat kritéria pro výběr skupiny pacientů 
např.: muže, ženy, určitý ročník atd. Po kliknutí na tuto ikonu seznam nabízí 
tyto možnosti:

• Vložit filtr – vytvoření nového filtru dat
• Zrušit filtr – zrušení filtru dat
• Editovat filtr – editace stávajícího filtru dat
• Deaktivovat – vypnutí filtru (opět se zobrazí celá databáze pacientů)
• “Insurance” – příklad vytvořeného filtru

Příklad: Tabulka pro vytvoření nového filtru – vyhledání všech pacientů s příjmením „Test“:

Vyplňte horní část tabulky a poté stiskem tlačítka Add přidejte filtr do seznamu.
Potvrďte tlačítkem OK.
Pokud nyní kliknete na tlačítko Filter, ukáže se název nového filtru. Kliknutím na tento nový 
filtr se zobrazí pouze pacienti s příjmením „Test“. 
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Funkce Data zobrazí seznam všech měření provedených u vybraného pacienta. 
Práce s daty je popsána v oddílu Archiv (kapitola 5.8).

Použitím tlačítka All data jsou znovu zobrazeny údaje o všech pacientech.

Potvrzení výběru pacienta.

Umožní vybrat, které položky / údaje o pacientovi mají být viditelné v přehledu 
pacientů. 

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí celkový počet pacientů v databázi.
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5.5.1. Vyhledání pacienta v databázi pacientů

Funkce Patient zobrazí okno s aktuálním seznamem pacientů.
Vyhledávání pacienta je funkční pouze v prvním sloupci zleva tabulky.

Přidržením pravého tlačítka myši na označeném sloupci a přetažením na levou stranu tabulky 
můžete pacienta vybírat podle data narození, rodného čísla atd.

Po označení levého sloupce v seznamu (např. Příjmení) můžete postupně, znak po znaku, psát
příjmení a v seznamu bude vybrán pacient nejblíže odpovídající záznamu. Pro vyhledání 
každého dalšího pacienta je třeba klikem myší přejít zpět na první řádek a opět psát znak po 
znaku příjmení dalšího hledaného pacienta.

V seznamu lze také listovat pomocí myši a posuvníku na pravé straně. Vybraný pacient je 
označen zvýrazněným řádkem. Klávesou ENTER u zvoleného pacienta vyvoláte tabulku pro 
editaci dat. 

Data v tabulce lze seřadit vzestupně nebo sestupně podle libovolného vybraného sloupce. 
Řazení může být změněno kliknutím levým tlačítkem myši na horní řádku sloupce. Pořadí 
řazení je označeno šipkou nahoru nebo dolů vedle červeného označení sloupce.

5.5.2. Načtení informací o pacientovi pomocí připojení DICOM

DicomLoad – tato funkce umožňuje načtení údajů o pacientovi z worklist ze serveru
PACS.
Tato funkce je dostupná pouze se zakoupenou licencí DICOM. Více v kapitole 8.2.
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5.6. Funkce Test

Funkce Test slouží pro výběr konkrétního testu měření. Po výběru se zobrazí okno se sadou 
tlačítek funkcí a s grafickým polem. Také se změní obsah hlavního menu. Jednotlivé testy 
jsou popsány v samostatných kapitolách. Seznam testů závisí na konfiguraci a nastavení 
přístroje.

5.7. Funkce Okno

Funkce Okno slouží pro práci s více otevřenými okny na obrazovce. Slouží pro přechod na 
předchozí nebo následující okno, zobrazení oken do tzv.  „dlaždic” nebo  „kaskády”. 

5.8. Archive Function

Funkce Archiv slouží k prohlížení dříve naměřených a zapsaných údajů. 
Po otevření funkce stiskem tlačítka “Load” se zobrazí okno se seznamem všech měření.
Postup vyhledání pacienta je stejný jako u funkce Pacient (kapitola 5.5.1).

Pacient je nejprve vyhledán podle příjmení, rodného čísla apod. V modře podsvíceném řádku 
zvoleného pacienta jsou uvedeny všechny požadované údaje o měření. Dvojklikem levého 
tlačítka myši na vybraném pacientovi se zobrazí naměřené grafy příslušného testu.

Grafy se při načtení zobrazí ve stejném stavu, jak byly uloženy funkcí Uložit. Uživatel má 
však možnost zobrazit si kompletní data a znovu si graf upravit a zadat nové hodnoty 
markerů. Nový graf může být opět uložen. Původní záznam bude přepsán novými daty.

Uzavření nabídky Archiv. Návrat do hlavního menu.

Výběr dat pacientů podle uživatelem zvolených kritérií. 
Vytvoření filtru je popsáno v kapitole 5.5 (příklad na straně 27).

Zobrazení vybraného (modře označeného) měření na obrazovce. 

Tato funkce slouží k porovnání grafů stejných testů. Do jednoho měření vloží další 
graf měření. Před vložením nového grafu je možno změnit barvu v nabídce, která se 
objeví na obrazovce.

45005003 - Uživatelský manuál DANFLOW 3000 Plus 02-2017.odt Strana 30 z 66



MEDKONSULT
medical technology s. r. o.

DANFLOW 3000 Plus
Uživatelský manuál

Platný od: 11. 7. 2017
Revize: 02/2017

• Otevřete první měření.

• Vraťte se zpět do archivu.

• Označte měření (použijte levé tlačítko
myši) které má být porovnáno a 
klikněte na ikonu Graf. 

• Potvrďte vybranou barvu tlačítkem 
Add. Do původního měření se 
překreslí vložené grafy ve zvolené 
barvě

Vloženým grafem lze pohybovat vlevo / vpravo a dolů / nahoru. 

Najeďte myší na křivku a stiskněte CTRL pro podélný pohyb nebo 
SHIFT pro vertikální pohyb.

Stiskněte a držte pravé tlačítko, počkejte, až se křivka přebarví a 
přemístěte ji na požadované místo. Křivka se opět obnoví na 
zvolenou barvu.

Pohybovat lze pouze přidaným grafem. 

Pomocí této funkce lze do původního grafu vložit libovolnou křivku (křivky) z 
libovolného jiného měření.
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• Otevřete první měření.

• Jděte zpět do archivu a označte měření (použijte levé tlačítko myši), které chcete 
porovnat a klikněte na ikonu Line. 

• Označte křivku „From“, kterou chcete vložit „To“.

• Vyberte barvu a klikněte na Add. Křivka bude vložena do grafu k požadovanému 
parametru. 

• Přemístěte vloženou křivku dříve popsaným způsobem.
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Umožní vybrat, které položky / údaje o pacientovi
mají být viditelné v databázi pacientů v sekci 
Archiv.

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí celkový počet pacientů v databázi.

Slouží k vymazání měření.

45005003 - Uživatelský manuál DANFLOW 3000 Plus 02-2017.odt Strana 33 z 66



MEDKONSULT
medical technology s. r. o.

DANFLOW 3000 Plus
Uživatelský manuál

Platný od: 11. 7. 2017
Revize: 02/2017

5.9. Funkce System

Ve funkci System lze nastavit název pracoviště, podobu tiskového protokolu, přidání řádků s 
informacemi dle potřeb uživatele, práci s daty. 
Pomocí funkce Special lze nastavit přístroj a konfigurace testů.

• Exit – ukončení programu Uromic.
Program se zeptá, zda se mají uložit neuložená data. 

• Workplace – název a adresa pracoviště (oddělení, nemocnice apod.), kde je přístroj 
používán. Tento údaj je zachován v hlavičce tiskového protokolu měření. 

• Printer setup – nastavení podoby tiskového protokolu. 
V tabulce lze nastavit černobílý tisk a vypnutí pozadí grafu do tisku.

Printed points – možnost volit tištěné 
eventy a markery v reportech. Toto 
nastavení je platné pro všechny testy.

Změnu těchto tištěných hodnot lze měnit i
pro jednotlivé testy.
(Postup pro konfiguraci testů je popsán v 
Servisním manuálu, který je dodáván na 
vyžádání – viz kapitola 17.)
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• Edit Info Lines – zde je možné přidat různé informace o pacientovi, měření apod. Tyto
informace je možné zadat před každým jednotlivým měřením nebo během měření. 

• Ve zobrazeném seznamu vyberte test a klikněte na tlačítko Edit.

◦ Kliknutím pravým tlačítkem myši na prázdné místo v horní liště lze přesunout 
všechna příkazová tlačítka (levý obrázek). Přesuňte jednotlivá tlačítka mezi lištou 
tlačítek a seznamem v okně Konfigurátoru. 

◦ Tlačítko  „Add” přidá jednotlivé, uživatelem nastavené řádky do testu. Přidání je 
potvrzeno stiskem tlačítka  „OK” (pravý obrázek).

Ukázka „Add Info Lines” během testu Pressure Flow Study.
Všechna takto nahrátá data jsou uložena v tiskových protokolech.
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• Data – import nebo export datových souborů, umístění / výběr adresáře s datovými 
soubory.

◦ Data Directory – vyberte umístění složky datových souborů

◦ Data Import – vyberte požadovanou složku, ze které mají být data importována a 
klikněte na  „Open”.
Ze seznamu pacientů vyberte měření, které má být importováno. Pokud požadujete
import více měření, lze je vybrat pomocí Ctrl + šipka dolů nebo Ctrl + levé tlačítko
myši. Lze také označit všechna měření tlačítkem  „Select all”. Pro importování dat
je třeba označit Data a Images v případě importu obrázků.

◦ Export – zvolte adresář Data a vyberte z něj měření, které má být exportováno. 
Pokud požadujete export více měření, lze je vybrat pomocí Ctrl + šipka dolů nebo 
Ctrl + levé tlačítko myši. Lze také označit všechna měření tlačítkem  „Select all”. 
Pro exportování dat je třeba označit Data a a Images v případě exportu obrázků. 
Pokud mají být exportovány i obrázky, otevřete ve spodní nabídky umístění 
uložení obrázků.
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• Special – výběrem této funkce se uzavře nabídka “System”.
Opětovným kliknutím na  „System” se zobrazí rozšířená nabídka.

• Configuration – umožňuje nastavení měřicích testů.

◦ Tests – individuální nastavení měřicích testů nebo modifikace stávajících. 
Postup konfigurace testů je popsán v Servisním manuálu, který je dodáván na 
vyžádání – viz kapitola 17.
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6. Obecný postup měření

Po výběru / zadání pacienta a volbě testu v hlavním menu se obrazovka změní. Jméno 
pacienta, popř. jeho ID se zobrazuje nahoře na liště společně s názvem testu.
Horizontální osa X je vždy časová. Vedle osy Y je u každého grafu uveden název měřené 
veličiny a jednotka. Ve spodní části osy se zobrazuje okamžitá jednotka měření a v horní části
je maximální rozsah grafu. Pod spodní osou X jsou umísťovány symboly eventů a markerů. 
Aktuální měřené parametry jsou zobrazeny ve stavovém řádku ve spodní části okna. 

Každé měření lze rozdělit na tyto operace:
• Příprava měření
• Nastavení parametrů
• Měření
• Úpravy grafu a jeho prohlížení
• Vyhodnocení
• Uložení dat

6.1. Příprava měření

Příprava měření je pro každý test specifická a je popsána u jednotlivých testů.

6.2. Nastavení parametrů

U většiny testů lze nastavit některé z parametrů. 
V konfiguračním souboru jsou parametry přednastavené pro všechny testy. Tyto parametry 
mohou být dočasně změněny pro nadcházející měření. Trvalá změna je možná pomocí 
konfiguračního postupu popsaného v Servisním manuálu, který je dodáván na vyžádání (viz 
kapitola 17).

6.3. Měření

Postup měření je popsán samostatně pro každý Test (kapitola 7). Každý přednastavený Test 
má několik funkcí nastavených výrobcem.

1. Setup – Tlačítko Setup slouží k přípravě / nastavení
měřících kanálů pro dané měření. Začne se zobrazovat graf
měření a lze zkontrolovat, zda jsou všechny měřené tlaky v
pořádku. Rozdíl mezi očekávanými a naměřenými hodnotami znamená, že senzory 
ještě nebyly srovnány.
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2. Bal All – Stiskněte toto tlačítko pro nulování
všech měřících kanálů.
Nebo je možné použít tlačítko  „Vura” pro
nulování pouze kanálu Vura.

3. Potvrďte nulování a srovnání tlakových kanálů stiskem
tlačítka Ready.
Na obrazovce se objeví skutečně měřené hodnoty.

4. Zahajte měření stiskem tlačítka Start. Měření je ukončeno
tlačítkem End.
V případě automatické uroflowmetrie končí měření po
uplynutí nastaveného času.

Po zahájení měření tlačítkem Start se toto tlačítko změní na Pause.
Slouží pro pozastavení měření z důvodu výměny vaku s vodou,
změny parametrů zařízení apod. Také v případě nesouhlasu grafů
na obrazovce je možné měření pozastavit a znovu po stisku tlačítka 
Setup provést srovnání měřících kanálů, stisknout tlačítka Ready a 
Continue a v měření opět pokračovat.
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Během měření lze zadávat eventy. Podle typu testu se jimi označují důležité body během 
měření. Jejich symboly se zobrazují u spodní osy X. Lze je zadávat z nabídky Events nebo 
tlačítky v horní liště.

CO – zakašlání
FIS – začátek plnění pacienta peristaltickou pumpou
FID – první nucení
NOD – normální nucení
STD – silné nucení
URG – urgentní nucení
CYC – cystometrická kapacita
FIE – konec plnění
LEP – únik moči
VAL – únik moči - Valsalva 
PRS – začátek měření profilu
PRE – konec měření profilu
ALL – nulování všech kanálů
Pves – nulování vezikálního tlaku
Pabd – nulování abdominálního tlaku
Pdet – Pabd=Pves
Pura – nulování uretrálního tlaku
Pclo – Pura=Pves
Vura – nulování uretrálního objemu

Pozn.: Tlačítka FID, NOD, STD, URG a CYC jsou graduálního typu, 
proto je nelze volit opakovaně, ale pouze postupně. 

6.3.1. Volitelné funkce před měřením

Možnost volby mezi automatickou a manuální uroflowmetrií.

Hustota – při použití kontrastní látky lze zadat hodnotu hustoty. Kliknutím levým 
tlačítkem myši lze změnit hodnotu hustoty použité látky. Kliknutím pravým 
tlačítkem myši lze tuto hodnotu uložit i pro další vyšetření.
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6.3.2. Volitelné funkce během měření

Add info – lze přidávat různé informace o pacientovi, měření apod., které 
je třeba specifikovat pro každý test zvlášť.
Podrobnější informace na straně 35 (funkce Add Info Lines).

6.3.3. Volitelné funkce po měření

Stiskem tlačítka Cursor se aktivuje svislá čára. Tato čára v místě křížení kurzoru s 
grafem zobrazuje hodnoty. Kurzor lze zmrazit / aktivovat levým tlačítkem myši. 
Pohyb čáry je prováděn pohybem myši.

Po ukončení měření lze důležitá místa grafu označit značkami (Markers). Při zadání 
markeru se zobrazí kurzor. Stiskněte tlačítko Markers a umístěte marker na 
požadované místo. Pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka markerů.

Vyberte marker, který má být vložen do grafu.
Na ose X se zobrazí symbolický znak markeru. 

• Add new marker – zadání nového markeru, který 
zůstane uložený i pro další měření. 

• Erase markers – zruší všechny zadané markery.

Výběr Markeru se zruší opětovným kliknutím na tlačítko Markers.

Uložení naměřených dat do databáze. 

Kompletní vyhodnocení měření (viz kapitola 7.4).
Výsledky analýzy se zobrazí v samostatném okně.
Do spodní části lze zapsat jméno lékaře, diagnózu, poznámky apod. Výsledky 

analýzy a volně psaného textu jsou umístěny pod grafem. 

Opakování stejného testu pro stejného pacienta.

Šest různých tiskových protokolů.

Export protokolu do formátu Microsoft® Word.

View Labels skryje / zobrazí hodnoty grafů na všech křivkách.
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Edit Print – možnost výběru eventů a markerů, které mají být v tiskovém protokolu. 
Tato funkce se vztahuje k jednotlivému testu.

Add Evaluation – doplnění údajů do vyhodnocení.
V tabulce je nutné zadat údaje, které se zobrazí v příslušné části vyhodnocení:

Add info – umožňuje přidání různých informací o pacientovi, měření apod. 
Tyto informace je nutné specifikovat zvlášť pro každý test.
Podrobněji na straně 35 (funkce Add Info Lines).

Data Player – možnost přehrání záznamu měření.

Move points – tato funkce umožní pohyb již vytvořených markerů. Kliknutím na 
toto tlačítko je funkce aktivována. Nápis tlačítka zčervená. Shift + pravé tlačítko 
myši umožní pohyb markeru. Ctrl + pravé tlačítko marker vymaže. 

Odeslání naměřených dat na server PACS.
Tato funkce vyžaduje licenci DICOM. Bližší informace v kapitole 8.3.1.

Post Voided Rezidium – umožňuje přímé vložení hodnoty PVR do analýzy. 
Eventuálně je možné použít tlačítko Add Evaluation.

Tato funkce slouží k porovnání grafů stejných testů u stejného pacienta. Do jednoho 
měření vloží další graf měření v jiné barvě. Více informací o této funkci v 
kapitole 5.8  .
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6.3.4. Funkce Zoom 

Funkci Zoom použijte pro podrobnější analýzu hodnot v detailnějším časovém úseku.
Najeďte kurzorem myši na začátek analyzovaného úseku, držte levé tlačítko myši a táhněte 
myší dolů doprava až ke konci analyzovaného úseku.
Návrat do původního stavu proveďte opačným tahem myší. 

Pozn.: Pokud je funkce Zoom použita a zobrazení křivek není vráceno do původního stavu, 
vybraný úsek bude se zobrazí i v tiskových protokolech. 

6.3.5. Změna měřítek a zobrazení grafu

Během měření nebo po jeho skončení lze změnit měřítka os Y grafů. 

Klikněte na tlačítko se dvěma šipkami v levé části okna vedle grafu. Tlačítkem nahoru nebo 
dolů zvýšíte nebo snížíte maximální hodnotu. Číselná hodnota vedle tlačítka se změní na 
novou hodnotu. Po potvrzení dojde ihned k překreslení grafu. 

Pozn.: Tento údaj nemění citlivost přístroje, ale jen zobrazení v grafu. Data nejsou ztracena, 
nejsou-li v grafu vidět. Při opětovném otevření testu se maximální rozlišení nastaví znovu na 
hodnoty nastavené v konfiguraci testu. 
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6.3.6. Práce s grafem

Stiskem levého tlačítka kdekoliv uvnitř grafu se zobrazí místní menu. Tyto funkce umožňují 
změnu osy X.

Minimum – zobrazí graf od tohoto místa
Maximum – zobrazí graf od tohoto místa
Set view time – zobrazí graf v zadaném časovém rozsahu
View All – zobrazí celý graf měření – základní zobrazení
Graph Right – posuv grafu vpravo
Graph Left – posuv grafu vlevo
Cursor Right – posuv kurzoru vpravo
Cursor Left – posuv kurzoru vlevo
Ruler – měření vzdálenosti, času
Erase rulers – cancels all rulers in graph

Příklad užití  „ruler” - časový údaj délky mikce:
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7. Test Uroflowmetrie

Uroflowmetrie patří mezi základní urodynamické testy a její hlavní předností je neinvazivita, 
jednoduchá proveditelnost, snadná reprodukovatelnost a možné opakování v čase.

7.1. Příprava před měřením

Nastavte uroflowmetr dle výšky pacienta. Pro ženy a děti jej umístěte pod sedák.

Do držáku vložte trychtýř a na plochu uroflowmetru umístěte kelímek pro zadržení moči.

Vyberte pacienta z databáze (kapitola 5.5) nebo vytvořte nový záznam pacienta. 

Rada
Aby byla funkce Nomogramy aktivní, je třeba při zadávání pacienta uvést pohlaví a
datum narození!

V menu nabídce Test zvolte Uroflowmetrii (kapitola 5.6).

Otevře se okno se dvěma grafy – Qura (průtok) a Vura (objem).
V horní části okna je název testu, jméno vybraného pacienta, popř. jeho rodné číslo.
Pod těmito údaji je umístěna lišta s tlačítky pro ovládání.
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7.2. Manuální uroflowmetrie

Manuální režim uroflowmetrie je označen tímto tlačítkem.
Toto tlačítko umožňuje přepnutí do automatického režimu.

Zahajte měření stiskem tlačítka Setup.

Tím se změní zobrazení – tlačítko Setup se změní na 
Ready a vedle grafu se objeví tlačítka BalAll a Vura.

Postavte prázdnou nádobu na sběr moči na snímač a
stisněte tlačítko pro vynulování (srovnání) tlaků.
Zobrazené hodnoty budou ukazovat hodnotu 0.

Pro opuštění fáze nulování stiskněte tlačítko Ready.

Zahajte měření tlačítkem Start.

Pozn.: Grafy z přípravné nulovací fáze se stisknutím
tlačítka Start odstraní a měření probíhá opět od 0.
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Poté co pacient dokončí močení, ukončete měření stiskem tlačítka End.

Objeví se dotaz, zda ukončit měření. Potvrďte
stiskem tlačítka Yes.

V grafech o průběhu mikce se automaticky zobrazí svislé linky s údaji Začátek mikce, 
Maximální průtok a Konec mikce.

7.3. Automatická uroflowmetrie

Automatický režim uroflowmetrie je označen tímto tlačítkem.
Stisknutím tohoto tlačítka je možné přepnutí do manuálního režimu.

Zahajte měření stiskem tlačítka Setup.

Program provede automatické nulování a vyčká na
začátek mikce. Poté je zahájeno měření a začne se
zobrazovat graf.

Na rozdíl od manuální uroflowmetrie je srovnání tlaků, začátek mikce, začátek a konec 
měření provedeno automaticky.

Po ukončení mikce se měření automaticky zastaví po uplynutí nastavitelného intervalu bez 
průtoku a automaticky se zobrazí protokol o měření.

45005003 - Uživatelský manuál DANFLOW 3000 Plus 02-2017.odt Strana 47 z 66

klikněte

klikněte



MEDKONSULT
medical technology s. r. o.

DANFLOW 3000 Plus
Uživatelský manuál

Platný od: 11. 7. 2017
Revize: 02/2017

7.4. Po měření uroflowmetrie

Bez ohledu na to, zda byla nastavena manuální či automatická uroflowmetrie se po ukončení 
měření zobrazí konečné grafy včetně automaticky generovaných značek. Dále se rozšíří menu
lišta s tlačítky funkcí.

Všechny běžné funkce jsou popsány v kapitole 6.3.3.

Tlačítkem Analyse znovu přepočítáte naměřená data a zobrazíte shrnutí všech 
informací.

Lze doplnit další údaje, např. jméno 
vyšetřujícího, diagnózu, poznámky 
apod.

Tyto informace budou zobrazené v 
jednotlivých protokolech pro tisknutí a 
také zůstanou uloženy pro budoucí 
měření.

Je možné tyto informace označit a 
znovu použít kliknutím na šipku dolů.
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Tlačítko nomogramy – kliknutím na toto tlačítko v rámci funkce Analyse se zobrazí 
příslušný nomogram.

Druh nomogramu je vybrán automaticky vzhledem k věku a pohlaví pacienta.
Kliknutím na název nomogramu v záhlaví lze jeho typ změnit.

Poznámka
Je nezbytné uložit data po každé ručně udělané změně.
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Pro tisk výsledků měření je možné užít šest přednastavených tiskových protokolů. Těmto 
šablonám je přiřazených šest samostatných tlačítek.

Při zavření okna Testu se program zeptá, zda má uložit data. Je doporučené uložit všechna 
platná měření, protože ve funkci Archiv jsou dostupná pouze uložená data.

45005003 - Uživatelský manuál DANFLOW 3000 Plus 02-2017.odt Strana 50 z 66



MEDKONSULT
medical technology s. r. o.

DANFLOW 3000 Plus
Uživatelský manuál

Platný od: 11. 7. 2017
Revize: 02/2017

8. Užití připojení DICOM 

Měřicí software Uromic dokáže číst data o pacientovi ze serveru PACS a poslat výsledky 
vyšetření na server PACS skrze připojení DICOM.

Pro využití možností DICOM v softwaru Uromic je potřebná dodatečná licence.

8.1. Nastavení spojení DICOM 

! Varování!
Funkční LAN (Ethernet nebo Wi-Fi) připojení musí být nastaveno před začátkem 
instalace DICOM.

! Poznámka
Údaje potřebné pro nastavení rozhraní DICOM musí být poskytnuta IT oddělením 
nemocnice / zákazníka. 

Nejprve povolte rozšířené funkce aplikace výběrem následující položky v hlavním menu 
System  Special, poté System  Configuration  DICOM.
Otevře se tabulka nastavení DICOM.
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1. Pokud dojde ke změně modality nebo čísla portu, je nutné kliknout na Restart pro 
obnovení spojení mezi programem Uromic a komunikačním serverem.

2. Po nastavení adresy serveru PACS klikněte na Echo pro kontrolu spojení.

3. Klikněte na Test pro kontrolu spojení s archivem serveru.

4. Klikněte na Copy pokud je nastavení Worklistu AE stejné jako nastavení archivu AE.

5. Klikněte na Test pro kontrolu spojení spojení se serverem Worklist.

6. Klikněte na Save pro uložení nastavení.

Poznámka
Pokud se při krocích 1, 2 nebo 4 zobrazí chybové hlášení, kontaktujte pro kontrolu 
nastavení své IT oddělení.

7. Zaškrtněte informaci, kterou chcete uložit v PACS:
◦ Basic Graph – základní graf je od PACS ukládán

automaticky (kompletní graf po ukončení měření)
společně s tabulkou vyhodnocení a poznámkamy
(Analyse);

◦ Structured Graphs – konkrétní jednotlivé grafy
každého označeného vyhodnocení testu jsou
ukládány do PACS;

◦ Selected Images – pokud jsou zachyceny obrázky z videourodynamiky (např. 
rentgen), jsou uloženy při zaškrtnutí tohoto políčka (je třeba tyto obrázky označit I 
v programu Uromic).
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8.2. Import Pacienta z PACS

V tabulce Pacient klikněte na tlačítko LoadDCM (zobrazené jako LoadD...):

! Upozornění!
ID pacienta (položka název nemocnice / číslo nemocnice) musí být vždy vyplněno!

Údaje o pacientovi lze získat buď ze seznamu pacientů zadáním příjmení nebo ID:

Poznámka
Limit pro vyhledávání je 100 pacientů.
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Údaje o pacientovi lze také získat přímo z worklistu:

Pacienty lze také vybrat podle názvu studie / modality / datového zdroje a přesného data. 
V jiném případě jsou zobrazeni všichni pacienti podle názvu studie / modality / datového 
zdroje.

Pozn.: Název modality Uromic je zde uveden jako příklad, standardně je tento název 
generovaný IT oddělením dané nemocnice / zákazníka.

Po nalezení / výběru pacienta klikněte na tlačítko OK nebo použijte dvojklik přímo na 
pacienta, čímž jej přidáte do databáze programu Uromic.
Tento pacient bude zároveň vybrán k urodynamickému vyšetření. (Následuje obvyklý postup 
vyšetření.)

45005003 - Uživatelský manuál DANFLOW 3000 Plus 02-2017.odt Strana 54 z 66

stisknutím  Find Study
zahajte hledání

vyhledávací filtry

název modality



MEDKONSULT
medical technology s. r. o.

DANFLOW 3000 Plus
Uživatelský manuál

Platný od: 11. 7. 2017
Revize: 02/2017

8.3. Uložení dat do PACS

8.3.1. Uložení dat přímo z aktuálního testu

Po dokončení testu klikněte na ikonu DCMSV a OK pro potvrzení odeslání dat do PACS.

8.3.2. Uložení dat z archivu

Je možné odeslat existující data z archivu do PACS.
Dané vyšetření musí být otevřeno.
Klikněte na ikonu DCMSV jako v předchozím bodě.

! Upozornění!
Údaje o pacientovi  (název nemocnice / číslo nemocnice) musí být vyplněny!
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9. Odstranění jednoduchých chyb

Chyba Možná příčina Řešení

Přístroj nereaguje 
na položení 
nádoby na měřící 
plochu.

Bezdrátový uroflowmetr je 
vypnutý.

Zapněte bezdrátový uroflowmetr 
vypínačem na jeho spodní straně.

Napájecí článek v 
bezdrátovém uroflowmetru je
vybitý.

Vypněte a opět zapněte bezdrátový 
uroflowmetr vypínačem na jeho 
spodní straně. Pokud se po zapnutí 
neozve zvukový signál, kontaktujte 
servisní středisko.

Při pokusu o 
zahájení měření 
přístroj akusticky 
signalizuje chybu.

Řídící počítač není zapnutý. Zapněte počítač.

Měřící software není spuštěn. Restartujte měřící software postupem 
uvedeným v kapitole 5.1 nebo 
restartujte počítač.

Chybná konfigurace softwaru
(komunikační port).

Ověřte, zda komunikační port USB 
adaptéru (ve Správci zařízení) 
odpovídá konfiguraci v souboru 
Uromic.ini.

Přístroj neměří. Chybná kalibrace senzoru. Proveďte rekalibraci přístroje dle 
kapitoly 4.2.2.

Vadný snímač uroflowmetru. Kontaktujte servisní středisko.

Výsledky měření 
nejsou 
uspokojivé.

Chyba v nastavení nulového 
údaje senzoru.

Opakujte měření.

Metodická chyba v měřícím 
postupu.

Při měření postupujte podle kapitol 6.1
a 7.
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10. Signalizace a chybové stavy

10.1. Význam zvukových signálů bezdrátového snímače

Bezdrátový snímač pomocí zvukových signálů indikuje různé stavy, jako zahájení a ukončení 
měření, přechod do režimu spánku a také případné chybové stavy.

Pípnutí Význam

– ••••••••••• Inicializace snímače po zapnutí.

• Start měření (měření bylo zahájeno).

— Konec měření (měření bylo ukončeno a probíhá přenos dat do řídící jednotky a
tisk měřícího protokolu).

• • • Přechod do režimu spánku (přístroj je v režimu minimální spotřeby a může být
aktivován změnou zatížení měřící plochy).

• • • • • • Chybový stav – pokus o započetí měření, přestože data nebyla odeslána 
do řídící jednotky.

V tomto stavu nelze pokračovat v měření. Je nutné prověřit stav řídící 
jednotky, případně stav rádiového připojení. Může být nutné restartovat 
(vypnout a zapnout) řídící jednotku.

• • Chybový stav – vybitý napájecí článek (opakuje se každých 60 vteřin).

Lze pokračovat v měření, ale je nutné ihned objednat výměnu napájecího 
článku u servisní organizace.

Blížící se vybití napájecího článku je řídící jednotkou signalizováno s dostatečným 
předstihem vytištěním chybového hlášení. Pokud úroveň vybití napájecího článku dospěje až 
do fáze zvukové signalizace snímačem, nemusí již být výsledky měření spolehlivé.
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11. Opravy a záruka

Na aparaturu DANFLOW 3000 Plus je podle záručního listu poskytována záruka 12 měsíců 
ode dne instalace.
Opravy a kalibraci provádí servisní středisko, jehož adresu dostává zákazník při instalaci. 
Odstraňování krytů zákazníkem a jakékoliv opravy a manipulace uvnitř přístroje jsou 
zakázány. Přístroj smí opravovat pouze výrobcem a dodavatelem stanovená opravna.

! Upozornění!
Porušením záruční pečeti zaniká záruka!

! Upozornění!
V přístroji jsou použité bezolovnaté technologie dle DIRECTIVY 2011/65/EU – 
Restriction of the use of Hazardous Substances (RoHS).
Použité materiály jsou z tohoto důvodu mnohem citlivější na okolní vlivy a i při 
správném zacházení může dojít k poruše způsobené křehkostí bezolovnaté pájky. 
Chraňte přístroj před mechanickými rázy, zejména v provozu, před zvýšenou vlhkostí a
tepelným přetížením.

12. Preventivní prohlídky a periodická údržba

Výrobce přístroje DANFLOW 3000 Plus doporučuje provedení každoroční preventivní 
prohlídky přístroje.

! Upozornění!
Preventivní prohlídku smí provádět pouze výrobce přístroje, resp. osoba pověřená a 
zaškolená výrobcem.

Součástí preventivní prohlídky jsou následující činnosti:
 kontrola a případná výměna napájecího článku bezdrátového uroflowmetru
 kontrola kalibrace a případná rekalibrace snímače
 celkové čištění přístroje
 vylepení štítku s datem příští preventivní prohlídky

Výstupem preventivní prohlídky je Protokol o provedení preventivní prohlídky přístroje a 
navazující Protokol o provedení testu elektrické bezpečnosti dle IEC 60601-1. 

Výrobce doporučuje kontrolovat kalibraci přístroje v pravidelných intervalech a 
v případě potřeby provést rekalibraci postupem uvedeným v kapitole 4.2.2.
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13. Dezinfekce a údržba

13.1. Jednorázové prostředky

Přístroj obsahuje součásti (příslušenství), které nejsou určeny pro opakované použití.
Jedná se o tyto součásti:

 trychtýř uroflowmetru
 plastová nádoba pro sběr moči

13.2. Dezinfekce součástí přicházejících do možného styku s pacientem

Sedátko a opěradlo křesla pro vyšetření žen a dětí dezinfikujte po každém použití tak, že jej 
otřete hadříkem navlhčeným do dezinfekčního prostředku. 
Těleso uroflowmetru dezinfikujte otřením hadříkem navlhčeným do dezinfekčního 
prostředku.

13.3. Údržba přístroje

Samotná aparatura vůbec nepřichází do styku s pacientem, přesto je třeba udržovat 
úzkostlivou čistotu.

! Upozornění!
Údržbu provádějte zásadně při vypnuté aparatuře!

Nerezové části a plastový kryt samotné aparatury jsou odolné běžným chemickým činidlům, a
proto je doporučujeme pravidelně po vyšetření otírat hadříkem lehce navlhčeným do 
dezinfekčního prostředku. Věnujte prosím pozornost tomu, aby hadřík byl skutečně pouze 
vlhký, a aby tekutina nevnikla spárami či větracími otvory do přístroje.
Pouze v případě znečištění přístrojové skříně biologickým materiálem, zejména krví, 
doporučujeme dezinfikovat přístroj otřením přípravkem s virucidním účinkem Druhy těchto 
prostředků ponechává výrobce lokálním zvyklostem a nařízením ústavního hygienika.
Jako dezinfekční prostředek lze využít např. přípravek na bázi 2% glutaraldehydu (přípravek 
nemá čistící účinky!). Glutaraldehyd je dodáván různými výrobci pod chráněnými názvy jako 
např. “Cidex” (výrobce Johnson and Johnson).
Používejte však pouze přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.

Opakované čištění přístroje a jeho součástí dezinfekčními prostředky obsahujícími barviva 
může způsobit změnu zbarvení dezinfikovaných povrchů. Nepoužívejte čistící prostředky 
obsahující abraziva, neboť by mohlo dojít k trvalému poškození funkčních částí či povrchové 
úpravy přístroje.
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14. Spotřební materiál

Součástí tohoto manuálu je příloha – seznam doporučeného spotřebního materiálu potřebného
k vykonávání všech vyšetření, které umožňuje aparatura DANFLOW 3000 Plus. Tato příloha 
je aktuální v okamžiku podpisu smlouvy, aktualizovaný seznam lze nelézt na webových 
stránkách dodavatele (kap. 17). V případě použití jiného spotřebního materiálu než 
doporučeného neručí výrobce za technické a bezpečnostní parametry aparatury.

14.1. Rizika při manipulaci s infekčním materiálem

Vyšetření uroflowmetrie spočívá v měření průtoku a objemu moči nemocného, která dopadá 
na trychtýř, jímž je směřována do nádobky. I když většina pacientů má moč sterilní a z logiky
vyšetření by nemocní se zánětem močových cest neměli být vyšetřováni (vyšetření je 
zkresleno podrážděním měchýře), může se stát, že moč některých pacientů bakterie obsahuje.

! Upozornění!
Personál se musí chovat k moči v nádobce i k potřísněným součástem uroflowmetru 
jak k infekčnímu materiálu, aby nevzniklo nebezpečí nakažení infekcí!

Podle typu infekce (v naprosté většině gramnegativní escherichia coli), může dojít k 
ascendentní infekci močových cest, při poranění kůže k hnisavým afekcím. Ve výjimečných 
situacích může dojít i k infekci tuberkulózou či infekční žloutenkou typu A. 

Doporučené postupy:
• Využívat osobní ochranné pomůcky při manipulaci s močí (gumové rukavice, roušku).
• Dodržovat pravidla osobní hygieny (mytí rukou, zákaz jídla a pití ve vyšetřovně).
• Moč vylévat z nádoby pouze v rukavicích. 
• Doporučuje se personál očkovat proti žloutence typu A a B.

15. Součásti dodávky

Součástí dodávky aparatury DANFLOW 3000 Plus je stojan uroflowmetru, uroflowmetr s 
několika kusy záchytné nádoby, jeden plastový trychtýř a USB rádiový adaptér. 
Kovová židle pro vyšetření žen a dětí se dodává na vyžádání.

Dále dodávka obsahuje tento návod k obsluze v českém jazyce.
Servisní manuál bude dodán na vyžádání.
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16. Pokyny k nakládání s odpadem

Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu zdravotnického 
prostředku (ve smyslu §10 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Druh odpadu Kód1) Kategorie2) Způsob nakládání

Papírový a lepenkový 
obal

15 01 01 O Ostatní odpad – využitelný odpad – 
prostřednictvím tříděného sběru v obcích nutno 
předat osobě oprávněné nakládat s odpadem.

Dřevěný obal 15 01 03 O Ostatní odpad – nutno shromáždit a předat ke 
zneškodnění ve spalovně odpadu.Plastový obal – folie PE 15 01 02 O

Vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení

20 01 35 N Nebezpečný odpad – obsahuje baterie a 
akumulátory.
Kompletní opotřebené zařízení nutno odevzdat 
(bezplatně) na sběrném místě k tomu určeném 
nebo vrátit výrobci. Nesmí skončit v komunálním 
odpadu.3) 4)

Odpad z elektrického a 
elektronického zařízení 
– vyřazená zařízení

16 02 14 O Ostatní odpad – využitelný odpad – po vytřídění 
nutno předat oprávněné osobě provádějící výkup 
odpadů nebo druhotných surovin.

Ostatní vyřazená 
zařízení – kovové díly 
(bez zbytků oleje)

17 04 07 O

Ostatní vyřazená 
zařízení – nekovové 
díly

16 02 16 O Ostatní odpad – nutno shromáždit a předat 
provozovateli skládky odpadu.3)

Ostatní vyřazená 
zařízení – pryžové díly

16 02 16 O Ostatní odpad – nutno shromáždit a předat ke 
zneškodnění ve spalovně odpadu.

Drobné plastové díly3) 16 02 16 O

Jiné baterie a 
akumulátory – lithiové 
baterie

16 06 05 N Nebezpečný odpad – nutno shromáždit a předat ke 
zneškodnění ve spalovně odpadu.

Spotřební materiál 
přicházející do přímého 
styku s pacientem – 
potencionálně infekční 
materiál

18 01 03 N Použitý spotřební materiál odložte do kontejneru s 
infekčním materiálem a zlikvidujte předepsaným 
způsobem.

1)   Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů.

2)   O – znamená odpad ostatní, N – znamená odpad nebezpečný.

3)   POZOR – Polytetrafluoroethylen (PTFE, teflon), nesmí být vzhledem k toxicitě spalin 
spalován jinde než ve spalovně odpadu.

4)   Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL 
ve smyslu požadavku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Sběrná místa elektroodpadu jsou zveřejněna na internetové stránce www.asekol.cz
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17. Kontaktní adresy

Výrobce:

MEDKONSULT medical technology s. r. o.
Pasteurova 67/15, Klášterní Hradisko
779 00 Olomouc

telefon: +420 581 113 030
e-mail: info@mmtsystems.com, support@mmtsystems.com
web: http://www.mmtsystems.com/

Obchodní zástupce a servisní organizace pro ČR a SR:

MEDKONSULT, s. r. o.
Balcárkova 8
779 00  Olomouc

telefon: +420 585 414 511
fax: +420 585 416 045
e-mail: medkonsult@medkonsult.cz
web: http://www.medkonsult.cz/

Notifikovaná osoba:

3EC International a.s.
Hraničná 18
Bratislava 82105
Slovenská Republika

telefon: +421 258 318 343
fax: +421 258 318 345
e-mail: katarina.srdosova@3ec.sk
web: http://www.3ec.sk/
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Příloha A – informace o EMC 

! Upozornění!
Tento přístroj vykázal shodu se standardy EMC za podmínek, které zahrnovaly použití 
kompatibilního příslušenství dodávaného spolu s přístrojem a stíněných kabelů mezi 
systémovými komponenty.
Použití jiného příslušenství a kabelů, než těch, které jsou dodávány výrobcem a 
specifikovány jako náhradní díly, anebo neautorizované změny a modifikace tohoto 
přístroje mohou anulovat shodu s EMC a bezdrátovými standardy.

! Upozornění!
Přístroj DANFLOW 3000 Plus je rádiovým vysílačem a přijímačem v pásmu ISM 
865,0 – 868,0 MHz. 
Může vyvolat rušení rádiového signálu nebo blízkých elektronických zařízení 
pracujících ve stejném frekvenčním pásmu, resp. může být takovým zařízením rušen.

Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická vyzařování

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 
Zákazník nebo uživatel přístroje DANFLOW 3000 Plus by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.

Zkouška vyzařování Shoda Elektromagnetické prostředí - návod

Vysokofrekvenční 
vyzařování
CISPR 11

Skupina 1 DANFLOW 3000 Plus používá vysokofrekvenční energii pouze pro 
svoji vnitřní funkci. Proto jsou jeho vysokofrekvenční vyzařování 
velmi nízká a není pravděpodobné, že způsobí jakékoliv rušení 
blízkých elektronických zařízení.

Vysokofrekvenční 
vyzařování
CISPR 11

Třída A DANFLOW 3000 Plus je vhodný pro použití ve všech institucích, 
jiných než domácnostech a těch objektů, jež jsou přímo připojeny 
k veřejné nízkonapěťové napájecí síti, která zásobuje budovy 
používané pro účely bydlení.Harmonická 

vyzařování
IEC 61000-3-2

Nevztahuje se

Kolísavá napětí /
blikavé vyzařování
IEC 61000-3-3

Nevztahuje se
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Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 
Zákazník nebo uživatel přístroje DANFLOW 3000 Plus by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.

Zkouška odolnosti Zkušební úroveň
IEC 60601-1-2

Vyhovující
úroveň

Elektromagnetické prostředí –
návod

Elektrostatický výboj 
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV pro kontakt

±8 kV pro vzduch

±2, 4 a 6 kV

±2, 4 a 8 kV

Podlahy by měly být dřevěné, 
betonové nebo z keramických 
dlaždic. Jsou-li podlahy pokryty 
syntetickým materiálem, má být 
relativní vlhkost nejméně 30 %.

Rychlý elektrický 
přechodový jev / 
skupina impulsů
IEC 61000-4-4

±2 kV u napájecích vedení

±1 kV u vstupního / 
výstupního vedení

Nevztahuje se

Nevztahuje se

DANFLOW 3000 Plus je napájen 
z vnitřního zdroje elektrické 
energie (baterie).

Rázový impuls
IEC 61000-4-5

±1 kV mezi vedeními

±2 kV mezi vedením 
(vedeními) a zemí

Nevztahuje se

Nevztahuje se

DANFLOW 3000 Plus je napájen 
z vnitřního zdroje elektrické 
energie (baterie).

Krátkodobý pokles 
napětí, krátká přerušení
a pomalé změny napětí
na napájecím vstupním
vedení
IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95% krátkodobý pokles UT)
za 0,5 cyklu

40 % UT

(60% krátkodobý pokles UT)
za 5 cyklů

70 % UT

(30% krátkodobý pokles UT)
za 25 cyklů

<5% UT

(>95% krátkodobý pokles UT)
za 5 s

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

DANFLOW 3000 Plus je napájen 
z vnitřního zdroje elektrické 
energie (baterie).

Magnetické pole 
síťového kmitočtu 
(50/60Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetická pole síťového 
kmitočtu mají být na úrovních 
charakteristického typického 
místa v typickém komerčním nebo
nemocničním prostředí.

POZNÁMKA UT je AC SÍŤOVÉ NAPĚTÍ před aplikací zkušební úrovně.
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Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
IEC 60601-1-2

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 
Zákazník nebo uživatel přístroje DANFLOW 3000 Plus by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.

Zkouška odolnosti Zkušební úroveň
podle IEC 60601

Vyhovující
úroveň

Elektromagnetické prostředí - návod

Vedený vysoký 
kmitočet
IEC 61000-4-6

Vyzařovaný 
vysoký kmitočet
IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz až 80 MHz

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Přenosné a mobilní vysokofrekvenční sdělovací 
zařízení se nemají používat blíže jakékoliv části 
přístroje DANFLOW 1100 včetně kabelů, než je 
doporučená oddělovací vzdálenost vypočtená 
z rovnice vhodné pro kmitočet vysílače.

Doporučená oddělovací vzdálenost

d =1,2√P

d =1,2√P 80 MHz až 800 MHz

d =2,3√ P 800 MHz až 2,5 GHz

kde P je jmenovitý maximální výstupní výkon 
vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d 
je doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m).

Intenzity pole ze stálých vysokofrekvenčních 
vysílačů, určené přehledem elektromagnetické 
charakteristiky daného místa a, mají být v každém 
kmitočtovém rozsahu nižší než vyhovující úroveň b.

V okolí přístroje označeného následující značkou 
může dojít k rušení:

Poznámka 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.

Poznámka 2 Tento návod nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno 
pohlcováním a odrazem od staveb, předmětů a lidí.

a Intenzity pole ze stálých vysílačů, jako jsou základnové stanice u rádiových (buňkových / 
bezšňůrových) telefonů a pozemních mobilních i amatérských radiostanic, u AM a FM rádiového 
a televizního vysílání, nemohou být přesně teoreticky předpovídány. K posouzení 
elektromagnetického prostředí pro stálé vysokofrekvenční vysílače by měl být brán v úvahu přehled 
o elektromagnetické charakteristice v místě. Je-li změřená intenzita pole v místě, na němž je přístroj 
DANFLOW 3000 Plus použit, vyšší než příslušná vysokofrekvenční vyhovující úroveň uvedená 
výše, má být přístroj DANFLOW 3000 Plus pozorován k ověření jeho normálního provozu. Pokud 
jsou pozorovány abnormální vlastnosti, mohou být nutná dodatečná opatření, jako je přeorientování 
nebo přemístění přístroje DANFLOW 3000 Plus.

b V celém kmitočtovém rozsahu od 150 kHz do 80 MHz má být intenzita pole nižší než 3 V/m.
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Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními
vysokofrekvenčními sdělovacími zařízeními a přístrojem DANFLOW 3000 Plus

IEC 60601-1-2

Přístroj DANFLOW 3000 Plus je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou vyzařovaná
vysokofrekvenční rušení kontrolována. Zákazník nebo uživatel přístroje DANFLOW 3000 Plus může 
napomoci elektromagnetickému rušení předcházet udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými 
a mobilními vysokofrekvenčními sdělovacími zařízeními (vysílači) a přístrojem DANFLOW 3000 Plus, jak je 
podle maximálního výstupního výkonu sdělovacích zařízení doporučeno níže.

Stanovený maximální
výstupní výkon vysílače

W

Oddělovací vzdálenost podle kmitočtu vysílače
m

150 kHz až 80 MHz

d =1,2√P
80 MHz až 800 MHz

d =1,2√P
800 MHz až 2,5 GHz

d =2,3√ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

U vysílačů, jejichž stanovený maximální výstupní výkon není uveden výše, může být doporučená oddělovací 
vzdálenost d v metrech (m) odhadnuta použitím rovnice vhodné pro kmitočet vysílače, kde P je jmenovitý 
maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.

Poznámka 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.

Poznámka 2 Tento návod nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno 
pohlcováním a odrazem od staveb, předmětů a lidí.
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