
Uživatelský manuál

DANFLOW 1000

45001019



MEDKONSULT 
medical technology s. r. o.

DANFLOW 1000
Uživatelský manuál

Platné od: 11. 7. 2017
Revize: 10/2017

Bezdrátová uroflowmetrická aparatura

DANFLOW 1000

Uživatelský manuál

45001019 - Uživatelský manuál DANFLOW1000 10-2017.odt Strana 2 z  43



MEDKONSULT 
medical technology s. r. o.

DANFLOW 1000
Uživatelský manuál

Platné od: 11. 7. 2017
Revize: 10/2017

Obsah
1. Funkce a použití přístroje DANFLOW 1000.....................................................................4

1.1. Technické údaje DANFLOW 1000 .................................................................................5
1.2. Přístrojový štítek a význam použitých symbolů...............................................................6
1.3. Připojení k elektrické instalaci..........................................................................................7
1.4. Výměna pojistek...............................................................................................................7
1.5. Výměna přívodního napájecího kabelu............................................................................8

2. Popis přístroje.......................................................................................................................9
2.1. Ovládací panel přístroje..................................................................................................10

3. Příslušenství.........................................................................................................................11
3.1. Uroflowmetr MU5003....................................................................................................11

4. Obsluha přístroje................................................................................................................12
4.1. Příprava a uvedení do chodu...........................................................................................12
4.2. Příprava přístroje před měřením.....................................................................................13
4.3. Zahájení měření..............................................................................................................13
4.4. Ukončení měření.............................................................................................................14
4.5. Tisk měřicího protokolu.................................................................................................15

4.5.1. Vzorový měřicí protokol..........................................................................................16
4.6. Vytištění kopie protokolu posledního měření.................................................................17
4.7. Posun papíru...................................................................................................................17
4.8. Vložení papíru do tiskárny..............................................................................................18
4.9. Paměťová karta...............................................................................................................20

4.9.1. Vyjmutí paměťové karty z přístroje.........................................................................20
4.9.2. Vložení paměťové karty do přístroje........................................................................21

5. Nastavení a kalibrace přístroje..........................................................................................22
5.1. Tisk aktuálního nastavení přístroje.................................................................................22
5.2. Kalibrace přístroje..........................................................................................................23
5.3.  Nastavení vnitřních hodin..............................................................................................25

5.3.1. Režim nastavování času – úroveň 1.........................................................................26
5.3.2. Režim nastavování času – úroveň 2.........................................................................26
5.3.3. Příklad nastavení času..............................................................................................27
5.3.4. Možnost modifikace času.........................................................................................30

6. Odstranění jednoduchých chyb.........................................................................................31
7. Signalizace a chybové stavy................................................................................................32

7.1. Stavové kontrolky a jejich význam.................................................................................32
7.2. Význam tištěných chybových zpráv...............................................................................33

8. Opravy a záruka..................................................................................................................35
9. Preventivní prohlídky a periodická údržba......................................................................35
10. Dezinfekce a údržba..........................................................................................................36

10.1. Jednorázové prostředky................................................................................................36
10.2. Dezinfekce součástí přicházejících do možného styku s pacientem.............................36
10.3. Údržba přístroje............................................................................................................36

11. Spotřební materiál............................................................................................................37
11.1. Rizika při manipulaci s infekčním materiálem.............................................................37

12. Součásti dodávky...............................................................................................................37
13. Pokyny k nakládání s odpadem.......................................................................................38
14. Kontaktní adresy...............................................................................................................39
Příloha A – Informace o EMC...............................................................................................40

45001019 - Uživatelský manuál DANFLOW1000 10-2017.odt Strana 3 z  43



MEDKONSULT 
medical technology s. r. o.

DANFLOW 1000
Uživatelský manuál

Platné od: 11. 7. 2017
Revize: 10/2017

1. Funkce a použití přístroje DANFLOW 1000

Přístroj DANFLOW 1000 je Zdravotnický prostředek pro základní uroflowmetrická vyšetření.
Je možno jej použít pro diagnostiku močových cest pomocí standardních metod měření 
stanovených ICS.

Přístroj DANFLOW 1000 užívá váhový snímač a vestavěný software pro provádění 
automatických uroflowmetrických měření. Váhový snímač je připojen ke kompaktní jednotce 
s termotiskárnou umožňující také uložení dat z každého testu na vestavěnou paměťovou kartu 
(SD Card), což umožňuje jejich další zpracování pomocí PC. 

DANFLOW 1000 má možnost volby stojanů – pokročilý, ekonomický a zavěšení na stěnu.

Přístroj může být použit k vyšetřování pacientů od věku 5 let.
Pacienti se zánětem močových cest by neměli být vyšetřováni 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 1000 je obyčejný přístroj bez ochrany proti vniknutí vody.
Je určen do obyčejného prostředí a pro trvalý provoz. Musí být připojen ke stabilnímu 
síťovému rozvodu.

Přístroj neobsahuje ani neprodukuje žádné škodlivé látky, což umožňuje jeho bezpečnou 
likvidaci po ukončení životního cyklu přístroje.

Přístroj DANFLOW 1000 je klasifikován jako Zdravotnický elektrický přístroj, vyžaduje 
zvláštní 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.

Přístroj DANFLOW 1000 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.
Při odejmutých krytech přístroje hrozí úraz elektrickým proudem!
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1.1. Technické údaje DANFLOW 1000 

Napájení 100–240 VAC, 50/60 Hz

Příkon max. 40 VA

Třída II

Rozměry 21×14×6 cm

Hmotnost 0,7 kg (max. 3 kg s příslušenstvím)

Provozní teplota +15 až +35 C

Skladovací teplota –25 až +45 C

Přepravní teplota –25 až +60 C

Vlhkost 75 % nekondenzující

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

Přístroj nemá příložné části

Měření objemu a průtoku

Vstup váhový snímač MU5003 připojený do vstupu UFM

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

Rozsah průtoku 0 – 500 ml/s  2%

Délka připojovacího kabelu 3 m (standardně)

Tiskové médium

Typ termopapír v kotouči

Šířka 57/58 mm

Délka 30 m

Návin max. 50 mm

Průměr nosné dutinky libovolný (standardně dodáváno na dutince 12 mm)

Paměťová karta

Typ Secure Digital (SD), standardní velikost.
Typy SDHC a SDXC nejsou podporovány.

Rychlost Class 0 nebo vyšší

Souborový systém FAT16

Kapacita 2 GB

Přístroj obsahuje zálohovací lithiovou baterii (primární článek).
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1.2. 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, identifikaci 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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1.3. Připojení k elektrické instalaci

Přístroj DANFLOW 1000 je určen k provozu v pacientské oblasti a lze jej provozovat jen 
v urologických vyšetřovnách, které svými bezpečnostními opatřeními odpovídají platným 
předpisům. Umístění zásuvky musí umožňovat napájení přístroje bez použití prodlužovacích 
šňůr a rozboček, vyžaduje se použití rozvodných soustav TN-S, TT nebo IT.

! Upozornění!
Z důvodu minimalizace elektromagnetického rušení do napájecí sítě (EMI) musí být 
tento přístroj připojen k napájecí síti s ochranným uzemněním.

! Upozornění!
Po vypnutí lze přístroj odpojit od elektrické sítě ručním vytažením přívodní šňůry ze 
síťové zásuvky.
Neumísťujte přístroj DANFLOW 1000 tak, aby bylo obtížné jej odpojit od elektrické 
sítě.

1.4. Výměna pojistek

Přístroj má jeden pár uživatelem vyměnitelných síťových pojistek.

Pojistkové pouzdro je umístěno na síťové přívodce na zadní straně měřicí jednotky a je 
sdruženo v jeden celek se síťovou přívodkou s vypínačem.
Pojistky jsou typu T1AL 250V.

! Upozornění!
Při výměně pojistek musí být přístroj vypnut a síťová šňůra odpojena.
Pojistky smí být zaměněny pouze za stejnou hodnotu a typ.
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1.5. Výměna přívodního napájecího kabelu

V případě poškození může být přívodní napájecí kabel vyměněn, po výměně je nutné provést 
ověření elektrické bezpečnosti přístroje podle normy IEC 60601-1 servisním technikem 
s příslušnou kvalifikací.

Výměnu je nutné provést za shodný nebo výkonově lépe dimenzovaný typ, tzn. s parametry 
nejméně 250 VAC, 10 A, 50 Hz, třída ochrany I, neoddělitelná přístrojová koncovka typu 
IEC C13 / 70 °C.

Výrobce k přístroji standardně dodává napájecí kabel Schurter, typ 6003.0215.

! Upozornění!
Náhradou přívodního napájecího kabelu za nevhodný typ může dojít ke snížení 
elektrické bezpečnosti přístroje a zvýšení rizika úrazu elektrickým proudem pro 
obsluhu i pacienta!

! Upozornění!
Třetí vodič v přívodním napájecím kabelu (zelenožlutý) slouží pouze k pracovnímu 
uzemnění, nemá funkci ochranného uzemnění.
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2. Popis přístroje

Uroflowmetrická aparatura DANFLOW 1000 sestává z řídící jednotky s příslušenstvím. 
Jednotka je plně autonomní, zpracovává analogový signál ze snímače (uroflowmetru) 
a umožňuje tisk měřicího protokolu na vestavěné termotiskárně. Může být volně položena na 
stole či zavěšena na stěně zadním panelem směrem dolů. Závěsný kit se dodává na vyžádání.

Na horní straně přístroje je membránová klávesnice, sdružená se světelnými stavovými 
kontrolkami.
Kryt zásobníku papíru je možné odejmout odklopením nahoru po stisknutí západky na pravé 
straně krytu.
Na pravé straně přístroje je šachta pro paměťovou kartu, sloužící k ukládání naměřených 
údajů.

Na zadní straně přístroje je síťová přívodka, sdružená v jeden celek s pojistkovým pouzdrem 
a síťovým vypínačem.
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Na spodní straně přístroje je umístěn výrobní štítek přístroje s označením typu, napájení 
a výrobním číslem.

2.1. Ovládací panel přístroje

Ovládací panel obsahuje tři tlačítka s kombinovanou funkcí a čtyři LED kontrolky 
(indikátory).

Přehled možných stavů LED kontrolek a jejich význam naleznete v kapitole 7.1.
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3. Příslušenství

! Upozornění!
Použití jiného příslušenství nebo jiných kabelů, než těch, které jsou dodávány 
výrobcem a specifikovány jako náhradní díly, anebo neautorizované změny 
a modifikace tohoto přístroje mohou mít vliv na zhoršení parametrů přístroje včetně 
porušení shody s EMC standardy.

3.1. Uroflowmetr MU5003

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.

Uroflowmetr se připojuje k přístroji do vstupu označeného UFM. Standardní délka stíněného 
připojovacího kabelu je 3 m.

Konstrukce uroflowmetru zaručuje úplné galvanické oddělení pacienta od elektrických částí 
přístroje DANFLOW 1000.

! Upozornění!
Uroflowmetr nesmí být namáhán tahem za měřicí plochu, neboť může dojít k trvalému 
poškození vnitřního senzoru!
Na tento druh poškození se nevztahuje záruka!
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4. 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.

4.1. Příprava a uvedení do chodu

Pokud byl přístroj těsně před použitím transportován, ponechte ho před zapnutím 10 minut 
v klidu při teplotě místnosti, aby došlo k úniku případné zkondenzované vlhkosti.

Zapojte síťovou přívodní šňůru do síťové přívodky na přístroji a poté do síťové zásuvky.

Zkontrolujte, zda je přístroj DANFLOW 1000 vypnut (hlavní vypínač v poloze „0“) a připojte
uroflowmetr do konektoru UFM.
Přepnutím hlavního vypínače do polohy „I“ zapněte přístroj.

Při startu přístroje se na okamžik rozsvítí všechny kontrolky (pro vizuální kontrolu jejich
funkčnosti), poté všechny zhasnou kromě kontrolky POWER, která bliká.
V této fázi přístroj provádí autotest, během kterého nereaguje na žádné povely.
Po skončení autotestu (přibližně 10 vteřin) se trvale rozsvítí kontrolka POWER a aparatura je 
připravena k provozu.

Pokud byl během testu zjištěn nějaký problém, začne blikat kontrolka ERROR a přístroj
vytiskne krátkou informaci o nalezené chybě. V případě problému s tiskárnou, kdy nelze 
chybovou zprávu vytisknout, bliká také kontrolka PRINT.

U některých chyb s nižší závažností lze přístroj dále používat za cenu omezení některých
funkcí. V takovém případě je za chybovou zprávou vytištěna výzva:
Stisknete START+COPY pro pokracovani.“ ”

Současným stiskem tlačítek START a COPY povolíte provoz přístroje s omezenou 
funkčností.

Vysvětlení jednotlivých chybových zpráv naleznete v kapitole 7.2. 
Přehled možných stavů LED kontrolek a jejich význam naleznete v kapitole 7.1.

Přístroj je možné bez dalších omezení vypnout síťovým vypínačem.
Před opětovným zapnutím přístroje prosím vyčkejte nejméně 15 vteřin, jinak nemusí 
inicializace přístroje proběhnout korektně.
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4.2. Příprava přístroje před měřením

Připravte přístroj podle kapitoly 4.1.
Zkontrolujte, zda je v přístroji dostatečné množství termopapíru pro tisk protokolu a v případě
potřeby vyměňte cívku papíru za novou postupem uvedeným v kapitole 4.8.

Ověřte, zda je přístroj připraven k měření (na přístroji trvale svítí kontrolka POWER a
všechny ostatní jsou zhasnuty).

Připravte prázdnou nádobu pro sběr moči.
Připravte pacienta k měření.

4.3. Zahájení měření

Svítí-li na přístroji kontrolka POWER, lze zahájit měření položením prázdné nádoby pro sběr 
moči na měřicí plochu uroflowmetru.

Je-li přístroj v manuálním režimu, lze položit nádobu na měřící plochu uroflowmetru 
kdykoliv. Měření musí být v takovém případě zahájeno stiskem tlačítka START. 

Přístroj nejprve provede automatické nastavení nulového údaje snímače. Během této doby 
(cca 5 vteřin) kontrolka MEASURE bliká.

! Upozornění!
Během nastavování nulového údaje snímače a během vlastního měření se nedotýkejte 
žádné části snímače, neboť způsobené otřesy by mohly vnést nežádoucí artefakty do 
měřených dat, případně ovlivnit výpočet celkového vymočeného objemu moči.
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Po automatickém nastavení nulového údaje snímače se kontrolka MEASURE rozsvítí trvale 
a přístroj zahájí vlastní měření.

Nyní může pacient močit.

Nezačne-li pacient močit během nastavitelné vyčkávací doby od zahájení měření (standardně 
3 minuty), měření je ukončeno bez další činnosti a přístroj přejde opět do základního stavu.

4.4. Ukončení měření

Měření je automaticky ukončeno, je-li zjištěn nulový průtok po nastavitelnou dobu 
(standardně 15 vteřin, lze změnit servisním zásahem).

Doba jednoho měření je maximálně 15 minut (určeno velikostí vnitřní paměti přístroje), po 
této době dojde vždy k ukončení měření nezávisle na dalších podmínkách.

Během probíhajícího měření (tj. svítí-li kontrolka MEASURE) je také možno kdykoliv 
měření ukončit stiskem tlačítka START.

Po ukončení měření kontrolka MEASURE zhasne a přístroj zpracuje a vytiskne naměřená 
data.
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4.5. Tisk měřicího protokolu

Zpracování naměřených dat a tisk protokolu proběhne automaticky ihned po ukončení měření.
Během zpracování a tisku protokolu svítí kontrolka PRINT.

Protokol není vytištěn, pokud nedošlo k naměření více než 10 ml moči, nebo nebyl naměřen 
průtok alespoň 2 ml/s, popř. pokud močení nezačalo během vyčkávací doby po zahájení 
měření. V této situaci přístroj vytiskne informaci o důvodu, proč nelze protokol vytisknout 
(kap. 7.2) a přejde do základního stavu.

Dle metodiky ICS je doporučeno měření opakovat, není-li vymočený objem větší než 50 ml.
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4.5.1. Vzorový měřicí protokol

Rozsah grafu Qura je standardně 0 – 50 ml/s, rozsah Vura 0 – 500 ml. Na vyžádání je možné 
tyto rozsahy změnit servisním zásahem.

Dojde-li u křivky Qura či Vura k překročení rozsahu, pokračuje křivka převinutím opět od 
osy na levé straně grafu. Tím je zabráněno ztrátě informace.

Tisk křivek Qura i Vura je možné nezávisle na sobě servisním zásahem povolit či zakázat.

Graf je zobrazován od okamžiku první detekce průtoku. Čas uvedený na časové ose v počátku
grafu tedy udává zpoždění začátku močení od spuštění měření.
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4.6. Vytištění kopie protokolu posledního měření

Pokud je přístroj v základním stavu (svítí trvale kontrolka POWER a všechny ostatní jsou 
zhasnuty) a nebylo provedeno žádné další měření nebo přístroj nebyl vypnut, lze vytisknout 
kopii protokolu z posledního měření stiskem tlačítka COPY.

Všechny údaje na kopii protokolu jsou shodné s originálem, včetně času měření.

Pokud neexistují žádné naměřené údaje (přístroj byl vypnut), nelze protokol vytisknout 
a přístroj vytiskne pouze krátkou zprávu o této skutečnosti.

4.7. Posun papíru

Papír v tiskárně lze kdykoliv posunout (vysunout) stiskem tlačítka FEED.
To může být využito např. pro získání dodatečného místa na poznámky na vytištěném 
měřicím protokolu.

Posouvání papíru probíhá tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto.
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4.8. Vložení papíru do tiskárny

Pro vložení nové roličky termopapíru do tiskárny postupujte následovně:

Otevřete kryt zásobníku papíru tak, že stisknete západku na boční straně krytu a současně 
odklopíte kryt tahem za západku směrem nahoru.

Překlopte zelenou aretační páku tiskárny do otevřené polohy.

Je-li v tiskárně zbytek předchozí roličky papíru, lze ji nyní odstranit.

Vložte rovně ustřižený konec termopapíru do štěrbiny pod tiskovým válcem.
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Opatrně zasouvejte papír do štěrbiny tak dlouho, až jeho konec projde tiskovým 
mechanismem a objeví se nad tiskovým válcem.

Srovnejte papír tak, aby jeho hrany na horní a dolní straně tiskového válce lícovaly a aby byl 
ve středu tiskového válce, a překlopte aretační páku zpět do zavřené polohy.

Dbejte, aby aretační páka nezůstala v otevřené poloze, v níž by bránila úplnému zavření krytu 
zásobníku papíru.

Vložte roličku dovnitř zásobníku papíru a zavřete jeho kryt.
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4.9. Paměťová karta

Paměťová karta typu Secure Digital (SD) slouží k ukládání surových naměřených dat a 
k jejich přenosu do PC za účelem archivace a dalšího zpracování.

Kapacita paměťové karty (2GB) je volena tak, aby po celou dobu životnosti přístroje nebylo 
nutné paměťovou kartu měnit. Uvedená kapacita pojme více než 65000 vyšetření, resp. téměř 
17000 hodin nepřetržitého měření.
Pokud by přesto došlo k zaplnění karty a vytištění příslušného chybového hlášení, kontaktujte
prosím servisní středisko (neboť chyba může mít i jinou příčinu), popř. vyměňte paměťovou 
kartu za novou (max 2 GB).

Přístroj DANFLOW 1000 podporuje pouze paměťové karty typu SD do kapacity 2GB včetně,
a to jen se souborovým systémem FAT16. Paměťové karty větší než 2 GB, např. typu SDHC 
se souborovým systémem FAT32, nelze v přístroji DANFLOW 1000 použít.

! Upozornění!
Dbejte, aby při vložení karty do PC nikdy nedošlo k zápisu jakýchkoliv informací 
(souborů) na kartu ani k vymazání existujících souborů z karty.
I nechtěný zápis může změnit či poškodit souborovou strukturu na paměťové kartě 
a může dojít k nenávratnému poškození uložených naměřených dat.

4.9.1. Vyjmutí paměťové karty z přístroje

Pro vyjmutí paměťové karty z přístroje nejprve lehce zatlačte tupým předmětem (např. 
nehtem) kartu dovnitř šachty.
Mechanismus kartu uvolní a vysune přibližně 5 mm ven z šachty. Poté je možné kartu 
vytáhnout prsty.
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4.9.2. Vložení paměťové karty do přístroje

Vložte paměťovou kartu do šachty tak, aby byly kontakty na kartě orientovány směrem 
nahoru a dovnitř přístroje. Zatlačte kartu až na doraz. Mechanismus kartu zachytí v aretované 
poloze.
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5. Nastavení a kalibrace přístroje

Přístroj je nastaven z výroby v testovací laboratoři výrobce. Pravidelná kontrola nastavení se 
provádí jedenkrát ročně v rámci doporučené roční servisní prohlídky. V případě opakovaného
zjevného nesouhlasu údajů nebo výměny snímače lze provést rekalibraci přístroje dle dále 
uvedeného popisu.

5.1. Tisk aktuálního nastavení přístroje

Přístroj DANFLOW 1000 umožňuje vytisknout stránku s kompletními informacemi o stavu 
a nastavení přístroje, verzi firmware apod.

Pro vytištění informační stránky postupujte následovně:

Nejprve přístroj vypněte síťovým vypínačem a počkejte několik vteřin, až zhasne kontrolka 
POWER na ovládacím panelu.
Stiskněte současně tlačítka START a COPY a držte je stále stisknutá.

Zapněte síťový vypínač a držte tlačítka START a COPY stisknutá ještě nejméně 3 vteřiny.

Přístroj DANFLOW 1000 po dokončení své inicializace vytiskne informační stránku 
s následujícím obsahem:

Informace o pristroji
Typ: DANFLOW 1000 typ přístroje
Seriove cislo: 02360001 sériové číslo přístroje
Revize firmware: 2.6 verze vnitřního programového vybavení
Datum kalibrace: 13-04-2013 datum poslední kalibrace (DD-MM-RRRR)
Datum kontroly: 13-04-2013 datum poslední servisní prohlídky (DD-MM-RRRR)
Pocet vysetreni: 156 celkový počet vyšetření od vyrobení přístroje
Zaplneni pamet. karty: 3% využití paměťové karty (0% až 100%)
Cas: 15:24:47 13-04-2013 aktuální čas vnitřních hodin přístroje

Kalibra ní hodnotyč
Bez zatizeni = 11254 kalibrační konstanta při prázdné měřící ploše
Prazdna nadoba = 17487 kalibrační konstanta při položení prázdné nádoby
Zatizeni 1000g = 40128 kalibrační konstanta při zatížení 1000 ml vody (závaží 1 kg)

Konfigurace pristroje
Automaticky start: povoleno spouštění měření při položení nádoby na snímač (kap.4.3)
Rozsah Qura: 0-50 ml/s rozsah grafu Qura
Tisk Qura: povoleno povolení tisku grafu Qura
Rozsah Vura: 0-500 ml rozsah grafu Vura
Tisk Vura: zakazano Povolení tisku grafu Vura
Cekani na moceni: 180 s doba čekání na začátek močení po startu měření (kap. 4.3)
Cekani po moceni: 15 s vyčkávací doba po detekci nulového průtoku (kap. 4.3)
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5.2. Kalibrace přístroje

Kalibrace může být provedena pomocí přesného závaží o hmotnosti 1000 g nebo pomocí 
přesně odměřeného množství vody (1000 ml). Ke kalibraci je také potřeba prázdná, běžně 
používaná nádoba pro sběr moči.

Před začátkem kalibrace zapojte přístroj DANFLOW 1000 do napájecí sítě a ponechte 
zapnutý přístroj nejméně 10 minut v klidu.
Poté přístroj vypněte a počkejte několik vteřin, až zhasne kontrolka POWER na ovládacím 
panelu.

Stiskněte současně tlačítka START a FEED a držte je stále stisknutá.

Zapněte síťový vypínač a držte tlačítka START a FEED stisknutá ještě nejméně 3 vteřiny.

Přístroj DANFLOW 1000 po dokončení své inicializace přejde do kalibračního režimu 
a vytiskne na tiskárně jednoduché potvrzení  („+++ KALIBRACE +++“).
Dále se řiďte pokyny tištěnými na tiskárně přístroje.

Kontrolka POWER v kalibračním režimu bliká. Kontrolka MEASURE bliká, pokud přístroj 
čeká na akci uživatele, a svítí trvale, když probíhá vlastní kalibrace.

V prvním kroku položte prázdnou nádobu pro sběr moči na měřicí plochu snímače.
Stiskněte tlačítko START.
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Přístroj provede měření kalibrační hodnoty pro prázdnou nádobu, které trvá přibližně 
2 vteřiny. Nedotýkejte se prosím během této doby žádné části snímače.

Dále přístroj vytiskne výzvu k vložení závaží 1000 g nebo nalití 1000 ml vody do nádoby.
Proveďte požadovaný úkon a stiskněte tlačítko START.
Přístroj provede měření kalibrační hodnoty pro maximální zatížení. Opět se prosím během 
měření nedotýkejte snímače.

Nakonec odstraňte nádobu pro sběr moči i s vloženým obsahem z měřicí plochy 
uroflowmetru.

Stiskněte tlačítko START a vyčkejte dokončení posledního kalibračního kroku.

Po dokončení posledního měření je vytištěna informace o dokončení kalibrace a nové hodnoty
kalibračních konstant. Dále přístroj přejde do základního stavu a je možné zahájit běžné 
měření podle kapitoly 4.2.

! Upozornění!
Nové kalibrační konstanty jsou uloženy do trvalé paměti přístroje až po úplném 
dokončení celé kalibrace!
Dojde-li během kalibrace k vypnutí přístroje, nebudou původní kalibrační konstanty 
změněny.
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5.3.  Nastavení vnitřních hodin

Přístroj DANFLOW 1000 disponuje vnitřními hodinami reálného času (RTC), které slouží ke 
zjištění skutečného času a data provedeného měření. Tento časový údaj je uveden na 
výstupním protokolu a také je po každém měření uložen na paměťovou kartu společně 
s naměřenými daty, což umožňuje v případě dalšího zpracování dat na PC jejich přiřazení ke 
konkrétnímu pacientovi.

Z technických důvodů, především kvůli kolísání teploty přístroje, nelze zajistit udržení zcela 
přesného vnitřního času a v průběhu doby nutně dochází k rozejití vnitřních hodin přístroje se 
skutečným časem, obdobně jako je tomu u běžných náramkových hodinek typu QUARTZ. 
Tento rozdíl může v nepříznivých případech činit až jednu hodinu ročně.

Přístroj DANFLOW 1000 umožňuje tyto odchylky korigovat a ručně nastavit údaj hodin 
a minut. Den, měsíc ani rok není možné změnit přímo na přístroji, pro kompletní nastavení 
data je nutný servisní zásah. Přesto je možné jistým postupem, který bude popsán v kapitole
5.3.4, posunout datum vnitřních hodin v rámci jednotek dnů.

Pro vstup do režimu nastavování času nejprve přístroj vypněte síťovým vypínačem a počkejte 
několik vteřin, až zhasne kontrolka POWER na ovládacím panelu.

Stiskněte současně tlačítka COPY a FEED a držte je stále stisknutá.

Zapněte síťový vypínač a držte tlačítka COPY a FEED stisknutá ještě nejméně 3 vteřiny.

Přístroj DANFLOW 1000  po dokončení své inicializace přejde do režimu nastavování času 
a vytiskne na tiskárně jednoduché potvrzení („+++ NASTAVENI CASU +++“).
Dále se řiďte pokyny tištěnými na tiskárně přístroje.

V režimu nastavování času existují dvě úrovně činností.
Na první úrovni lze zvolit, zda je potřeba změnit údaj hodin nebo minut, nebo tyto 
přenastavené údaje aktivovat.
Na druhé úrovni pak dochází k zadávání měněného číselného údaje.

Veškeré prováděné změny nemají okamžitý účinek, ale aktivují se až v okamžiku ukončení 
režimu nastavování času. Pokud z nějakého důvodu není žádoucí přenastavené údaje 
aktivovat, lze režim nastavování času opustit vypnutím přístroje.
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5.3.1. Režim nastavování času – úroveň 1

Po vstupu do režimu nastavování času je přístroj na úrovni činnosti 1. Na této úrovni lze 
zvolit, zda se bude dále měnit nastavení hodin, minut, nebo zda dojde k aktivaci změn 
a ukončení režimu nastavování času.

Vždy při vstupu na úroveň 1 přístroj vytiskne informaci, jaký čas a datum jsou aktuálně 
přednastaveny. Z ergonomických důvodů je údaj vteřin vždy nulový, tzn. nastavovaný čas je 
vždy na úrovni celých minut.

Svítí pouze kontrolka POWER, stiskem jednotlivých tlačítek lze provést následující akce:

Tlačítko Akce

START přechod na úroveň 2 – nastavení hodin

COPY přechod na úroveň 2 – nastavení minut

FEED aktivace nastavených údajů a ukončení režimu nastavování času

Při stisku tlačítka FEED  je do vnitřních hodin reálného času zapsán aktuální přednastavený 
údaj a režim nastavování času je ukončen. Dále přístroj přejde do základního stavu a je možné
zahájit běžné měření podle kapitoly 4.2. 

5.3.2. Režim nastavování času – úroveň 2

Na úrovni činnosti 2 dochází k vlastnímu nastavení číselných údajů, dle volby na vyšší úrovni
buď hodin nebo minut.

Vzhledem k omezeným možnostem ovládání přístroje z klávesnice lze zadat číslo 0 až 99 
pomocí tlačítek START a COPY. Tlačítkem START se zadávají desítkové řády, tlačítkem 
COPY jednotkové.

Např. pro zadání čísla „26“ je potřeba stisknout 2× tlačítko START a 6× tlačítko COPY.

Tlačítko Akce

START počet „desítek“ v nastavovaném čísle

COPY počet „jednotek“ v nastavovaném čísle

FEED potvrzení nastavených údajů a přechod na úroveň 1

Po každém stisku tlačítka přístroj pohne s papírem v tiskárně (krátký posun vpřed a zase 
zpět), aby bylo zřejmé, že stisk byl zaregistrován.

Po stisku tlačítka FEED a přechodu na úroveň 1 přístroj uloží zadané číslo do údaje hodin 
resp. minut a vytiskne aktuálně zadaný čas a datum.

V případě chybného zadání lze z úrovně 1 opět přejít na nastavení hodin nebo minut a chybný
údaj zadat znovu.
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5.3.3. Příklad nastavení času

Předpokládejme, že přístroj má aktuální vnitřní čas a datum 15:42:28 13. 4. 2013. Skutečný 
čas je v tom okamžiku 16:04.
Po aktivaci režimu nastavení času přístroj vytiskne následující text:

+++ NASTAVENI CASU +++
Novy cas bude: 15:42:00 13-04-2013

Stisknete tlacitko:
START  nastaveni hodin–
COPY  nastaveni minut–
FEED  aktivace zmen–

Stiskem tlačítka START přejděte na úroveň 2 k nastavení hodin.

Přístroj přejde k nastavování hodin a vytiskne text:

NASTAVENI HODIN
Stiknete opakovane:
START  pocet desitek–
COPY  pocet jednotek–
FEED  pouzit–

Stisknutím 1× tlačítka START a 6× tlačítka COPY dojde k nastavení číselného údaje „16“.
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Stisknutím tlačítka FEED se tento údaj použije jako nový údaj hodin.

Přístroj přejde zpět na úroveň 1 a vytiskne následující text:

Novy cas bude: 16:42:00 13-04-2013

Stisknete tlacitko:
START  nastaveni hodin–
COPY  nastaveni minut–
FEED  aktivace zmen–

Stiskem tlačítka COPY přejděte na úroveň 2 k nastavení minut.

Přístroj přejde k nastavování minut a vytiskne text:

NASTAVENI MINUT

Stisknete opakovane:
START  pocet desitek–
COPY  pocet jednotek–
FEED  pouzit–

Předpokládejme, že ověřením aktuálního přesného času bylo zjištěno, že přesný čas je právě 
16:06:45.
Aby bylo možné nastavit čas co nejpřesněji, je doporučeno nastavit minuty tak, aby k aktivaci
změn mohlo dojít v celou minutu, tedy nastavit mírně vyšší čas a s aktivací změn následně 
počkat na celou minutu skutečného času. V uvedeném příkladě lze zadat např. čas 16:08:00.
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8 násobným stisknutím tlačítka COPY dojde k nastavení číselného údaje „08“. Tlačítko 
START v tomto případě nebude zmáčknuto vůbec.

Stisknutím tlačítka FEED se tento údaj použije jako nový údaj minut.

Přístroj přejde zpět na úroveň 1 a vytiskne následující text:

Novy cas bude: 16:08:00 13-04-2013

Stisknete tlacitko:
START  nastaveni hodin–
COPY  nastaveni minut–
FEED  aktivace zmen–

Vyčkejte a přesně v 16:08 stiskněte tlačítko FEED.

Přístroj upraví údaje vnitřních hodin reálného času a přejde do základního stavu, kde je 
možné zahájit běžné měření podle kapitoly 4.2.  

Úspěšnost nastavení vnitřních hodin reálného času lze ověřit vytisknutím stránky aktuálního 
stavu přístroje podle kapitoly 5.1.
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5.3.4. Možnost modifikace času

Ačkoliv přístroj DANFLOW 1000 neumožňuje nastavení dne, měsíce a roku přímo na 
přístroji, je možné níže popsaným postupem posunout datum o jeden den.
Zpětný posun je komplikovanější, neboť vyžaduje mezi kroky projití skutečného času přes 
půlnoc.

Posun vpřed o jeden den:
Nejprve nastavte čas vnitřních hodin přístroje na 23:59 (dle postupu v kap. 5.3.3).
Vyčkejte dvě minuty, aby došlo k přirozenému překlopení data do dalšího dne.
Nastavte správný čas.

Posun zpět o jeden den:
Nejprve vyčkejte co nejpozdější doby běžného dne – změnu je vhodné provádět ve večerních 
hodinách.
Nastavte čas vnitřních hodin přístroje na 00:00.
Vyčkejte přechodu skutečného času přes půlnoc.
Poté dalšího dne co nejdříve po půlnoci nastavte správný čas.

Při nutnosti posunu data o více než jeden den je vhodné požádat o servisní zásah, neboť 
servisní technik disponuje technickými prostředky pro přesnou synchronizaci času přístroje.

! Upozornění!
V rámci tohoto servisního zásahu by mělo dojít k celkové prohlídce a údržbě přístroje, 
neboť výrazné zpožďování nebo předbíhání vnitřních hodin může poukazovat na jiný 
skrytý problém.
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6. Odstranění jednoduchých chyb

Chyba Možná příčina Řešení

Kontrolka 
napájení se po 
zapnutí přístroje 
nerozsvítí.

Přístroj je odpojen od sítě. Zapojte přístroj do napájecí sítě.

Vadné síťové pojistky T1A. Vyměňte síťové pojistky v napájecí 
přívodce.

Vadná řídící jednotka. Kontaktujte servisní středisko.

Po zapnutí 
napájení se trvale 
rozsvítí všechny 
kontrolky na 
ovládacím panelu.

Chyba inicializace 
elektroniky řídící jednotky.

Přístroj vypněte, ponechte nejméně 
1 minutu v klidu a poté opět zapněte.
Pokud se závada opakuje, kontaktujte 
servisní středisko.

Přístroj neměří. Není připojen uroflowmetr. Zapojte kabel uroflowmetru do 
konektoru s označením UFM.

Chybná kalibrace snímače. Proveďte kalibraci podle pokynů 
uvedených v kapitole 5.

Vadný kontakt v konektoru 
UFM.

Vypněte přístroj, odpojte kabel 
uroflowmetru a znovu jej zapojte do 
konektoru. Pokud se po zapnutí 
přístroje závada opakuje, kontaktujte 
servisní středisko.

Poškozený kabel 
uroflowmetru.

Vadný snímač uroflowmetru. Kontaktujte servisní středisko.

Výsledky měření 
nejsou 
uspokojivé.

Chyba automatického 
nastavení nulového údaje 
snímače.

Opakujte měření. Pamatujte, že 
močení nemůže být zahájeno okamžitě
po startu měření, je nutné dodržet 
postup předepsaný v kap. 4.3  .

Metodická chyba v měřicím 
postupu.

Při měření postupujte podle kapitol 4.2 
a 4.3.

Výsledky měření 
nebyly vytištěny

Nebyly splněny podmínky 
pro platné měření (kap. 4.5).

Opakujte měření.

Chybí papír v tiskárně. Doplňte papír do tiskárny postupem dle 
kap. 4.8 a opakujte tisk výsledků 
stiskem tlačítka COPY.

Aretační páka tiskárny není 
v zavřené poloze.

Zkontrolujte, zda je aretační páka 
důkladně uzavřena. Opakujte tisk 
výsledků stiskem tlačítka COPY.
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7. Signalizace a chybové stavy

7.1. Stavové kontrolky a jejich význam

M
E

A
S

U
R

E

PR
IN

T

E
R

R
O

R

P
O

W
E

R

Běžné provozní stavy přístroje

Přístroj je vypnutý.

Probíhá autotest po zapnutí přístroje.

Přístroj je připraven k měření.

Měření bylo zahájeno, probíhá nastavení nulové hodnoty snímače.

Měření probíhá.

Měření bylo ukončeno, probíhá zpracování dat a tisk výsledků.

Chyba – na tiskárně je vytištěná chybová zpráva a přístroj čeká na 
reakci uživatele.

Chybové stavy po zapnutí přístroje

Vadná paměť programu, nutná oprava v servisním středisku.

Chyba základní inicializace přístroje, nutná oprava v servisním 
středisku.

Chyba inicializace tiskárny, nelze tisknout chybové zprávy.

Kalibrační režim

Ruční kalibrace – čekání na akci uživatele.

Ruční kalibrace – probíhá měření.

Režim nastavení času

Základní stav – čekání na akci uživatele.

Probíhá zadávání údaje hodin.

Probíhá zadávání údaje minut.

Legenda:

Indikátor je zhasnutý. Indikátor bliká. Indikátor svítí trvale.
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7.2. Význam tištěných chybových zpráv

Během autotestu přístroje po zapnutí mohou být vytištěny následující krátké chybové zprávy: 

CHYBA - VADNY SENZOR.
Chyba měřicího snímače nebo vstupních obvodů přístroje.

Zkontrolujte, zda je kabel uroflowmetru správně zapojen do přístroje. Vypněte přístroj, 
vyčkejte nejméně 15 vteřin po zhasnutí kontrolek a opět přístroj zapněte.
V případě, že se chyba opakuje, kontaktujte prosím servisní středisko.

CHYBA - NEFUNKCNI HODINY. VOLEJTE PROSIM SERVIS.
Chyba vnitřních hodin reálného času.

Vypněte přístroj, vyčkejte nejméně 15 vteřin po zhasnutí kontrolek a opět přístroj zapněte.
V případě, že se chyba opakuje, kontaktujte prosím servisní středisko.

CHYBA - BATERIE JE VYBITA. VOLEJTE PROSIM SERVIS.
Záložní baterie napájející vnitřní hodiny reálného času je vybitá, je nezbytná její kontrola 
a výměna servisním technikem.

Je možné pokračovat v používání přístroje za cenu omezení jeho funkčnosti. Ta spočívá 
v absenci data a času měření na protokolu a v uložených datech.

Chcete-li pokračovat v používání přístroje za těchto podmínek, stiskněte zároveň tlačítka 
START a COPY.
Při nejbližší příležitosti prosím kontaktujte servisní středisko.

CHYBA - VADNE KALIBRACNI HODNOTY. JE NUTNE PROVEST KALIBRACI.
Došlo k chybnému načtení nebo poškození kalibračních hodnot v trvalé konfigurační paměti.

Vypněte přístroj, vyčkejte nejméně 15 vteřin po zhasnutí kontrolek a opět přístroj zapněte. 
V případě, že se chyba opakuje, stiskněte současně tlačítka START a FEED a proveďte novou
kalibraci přístroje. Opakuje-li se chyba i po provedení kalibrace, kontaktujte prosím servisní 
středisko.

POZOR - PAMETOVA KARTA JE ZAMCENA PROTI ZAPISU.
Přepínač na paměťové kartě je v poloze „zamčeno“.
Přístroj zjistil, že paměťová karta je chráněná proti zápisu mechanickým přepínačem.

Můžete buď přístroj vypnout, vyjmout paměťovou kartu (kap. 4.9.1), přepnout přepínač do 
polohy „odemčeno“, vrátit ji do přístroje a ten opět zapnout.
Případně můžete pokračovat v měření současným stiskem tlačítek START a COPY, v tom 
případě ale nebude možné zapsat výsledky měření na paměťovou kartu.

Je-li přepínač na kartě v poloze „odemčeno“ a přesto přístroj vypisuje toto chybové hlášení, 
kontaktujte prosím servisní středisko.
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POZOR - CHYBI PAMETOVA KARTA, DATA NEBUDOU UKLADANA.
Přístroj nedetekoval vloženou paměťovou kartu.

Příčinou může být špatný kontakt z důvodu nedokonalého vložení a aretace paměťové karty.
Vypněte přístroj a vyjměte a opět vložte paměťovou kartu postupem popsaným v kapitole 4.9.

Další příčinou může být vadná paměťová karta nebo nepodporovaný typ paměťové karty.
Další informace naleznete v sekci technických údajů (kap. 1.1) a kapitole 4.9.

POZOR - PAMETOVA KARTA JE TEMER PLNA. VYMENTE PROSIM PAMETOVOU KARTU.
Paměťová karta je plná a mělo by v nejbližší době dojít k její výměně.

Přístroj může pokračovat v činnosti i v situaci, kdy je paměťová karta plná. V takovém 
případě ovšem nebudou nová měření na kartu zapisována a přístroj pouze vytiskne měřicí 
protokol.
Chcete-li pokračovat v měření i za těchto podmínek, stiskněte prosím současně tlačítka 
START a COPY. Přesto doporučujeme kontaktovat servisní středisko, aby mohla být dodána 
nová prázdná paměťová karta.

Další informace naleznete v kapitole 4.9.

MERENI ZRUSENO UZIVATELEM.
Měření bylo zrušeno uživatelem.

Došlo ke stisku tlačítka START (nebo sejmutí nádoby) během nastavování nulového údaje 
nebo před započetím močení. Měření bylo ukončeno bez vyhodnocení.

ZADNY PRUTOK NEBO <2ML/S, NELZE VYTISKNOUT PROTOKOL.
Během měření nebyl zjištěn žádný nebo příliš malý průtok, močení nebylo započato, popř. 
bylo vymočeno méně než 10 ml moči.

Nejsou dostatečné údaje pro vyhodnocení měření, měřicí protokol nebude vytištěn.

ZADNY PRUTOK 3 MINUTY, MERENI ZRUSENO.
Močení nebylo započato během 3 minut (resp. po nastavenou dobu) od začátku měření.

Měření bylo ukončeno bez vyhodnocení, měřicí protokol nebude vytištěn.

NEJSOU K DISPOZICI DATA, NELZE VYTISKNOUT PROTOKOL.
Nejsou naměřeny žádné údaje, protokol nelze vytisknout.

Od zapnutí přístroje dosud neproběhlo žádné měření. Stiskem tlačítka COPY nyní nelze 
vytisknout kopii posledního měřicího protokolu.
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8. Opravy a záruka

Na aparaturu DANFLOW 1000 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 Hazardeous 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 za provozu, před zvýšenou vlhkostí 
a tepelným přetížením.

9. Preventivní prohlídky a periodická údržba

Výrobce přístroje DANFLOW 1000 doporučuje provedení každoroční preventivní prohlídky 
přístroje.

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

Součástí preventivní prohlídky jsou následující činnosti:
• ověření elektrické bezpečnosti přístroje podle IEC 60601-1
• kontrola kalibrace a případná rekalibrace snímače
• celkové vyčištění 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 v pravidelných intervalech kalibraci přístroje 
a v případě potřeby provést rekalibraci postupem, uvedeným v kapitole 5.2.
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10. Dezinfekce a údržba

10.1. Jednorázové prostředky

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

 trychtýř uroflowmetru
 plastová nádoba na sběr moči

10.2. 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.

10.3. 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. Přístroj nesmí být 
ponořeno do vody.

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 dezinfikovávaných povrchů. Nepoužívejte čistící prostředky 
obsahující abraziva, neboť by mohlo dojít k trvalému poškození funkčních částí či povrchové 
úpravy přístroje.
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11. Spotřební materiál

Součástí tohoto manuálu je příloha – seznam doporučeného spotřebního materiálu potřebného
k vykonávání všech vyšetření, které umožňuje aparatura DANFLOW 1000. Tato příloha je 
aktuální k okamžiku podpisu smlouvy, aktualizovaný seznam lze nalézt na webových 
stránkách dodavatele (kap. 14).  V případě použití jiného spotřebního materiálu než 
doporučeného neručí výrobce za technické a bezpečnostní parametry aparatury.

11.1. 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 
jako k infekčnímu materiálu, aby nevzniklo riziko 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.

12. Součásti dodávky

Součástí dodávky aparatury DANFLOW 1000 je stojan uroflowmetru, uroflowmetr se dvěma 
kusy záchytné nádoby, jeden plastový trychtýř a dvě náhradní roličky termopapíru.
Kovová židle pro vyšetření žen a dětí se dodává na zvláštní objednávku.
Kit pro montáž přístroje na zeď se dodává na zvláštní objednávku.

Dále dodávka obsahuje tento návod k obsluze v českém jazyce.
Servisní manuál se dodává na vyžádání.
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13. 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 
k zneškodnění k tomu oprávněné osobě.

Spotřební materiál 
přicházející do přímého 
styku s pacientem – 
potenciálně 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 – Polytetrafluorethylen (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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14. 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
Slovak Republic

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 se standardy EMC.

Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická vyzařování

Přístroj DANFLOW 1000 je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník 
nebo uživatel přístroje DANFLOW 1000 by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.

Zkouška vyzařování Shoda Elektromagnetické prostředí – návod

Vysokofrekvenční 
vyzařování
CISPR 11

Skupina 1 DANFLOW 1000 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 1000 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 1000 je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník 
nebo uživatel přístroje DANFLOW 1000 by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.

Zkouška odolnosti Zkušební úroveň
podle IEC 60601

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
vzduchem

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

±2 kV pro síťové 
napájecí vedení

±1 kV pro 
vstupní / výstupní 
vedení

Jakost napájecí sítě má být taková,
jež je typická pro komerční nebo 
nemocniční prostředí.

Rázový impuls
IEC 61000-4-5

±1 kV mezi vedeními

±2 kV mezi vedením 
(vedeními) a zemí

±0,5 a 1 kV 
diferenciální režim

±0,5, 1 a 2 kV
součtový režim

Jakost napájecí sítě má být taková,
jež je typická pro komerční nebo 
nemocniční prostředí.

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

< 11,5 VAC
za 0,5 cyklu

92 VAC
za 5 cyklů

161 VAC
za 25 cyklů

< 11,5 VAC
za 5 s

Jakost napájecí sítě má být taková,
jež je typická pro komerční nebo 
nemocniční prostředí.
Vyžaduje-li uživatel přístroje 
DANFLOW 1000 během výpadku
napájecí sítě trvalý provoz, 
doporučuje se, aby byl přístroj 
DANFLOW 1000 napájen 
z napájecího zdroje s nepřetržitým
provozem nebo z 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

Přístroj DANFLOW 1000 je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník 
nebo uživatel přístroje DANFLOW 1000 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 1000 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 1000 použit, vyšší než příslušná vysokofrekvenční vyhovující úroveň uvedená výše, má
být přístroj DANFLOW 1000 pozorován k ověření jeho normálního provozu. Pokud jsou 
pozorovány abnormální vlastnosti, mohou být nutná dodatečná opatření, jako je přeorientování nebo 
přemístění přístroje DANFLOW 1000.

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 1000

Přístroj DANFLOW 1000 je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou vyzařovaná 
vysokofrekvenční rušení kontrolována. Zákazník nebo uživatel přístroje DANFLOW 1000 může napomoci 
elektromagnetickému rušení předcházet udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními 
vysokofrekvenčními sdělovacími zařízeními (vysílači) a přístrojem DANFLOW 1000, 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 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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