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1.1 Důležité pokyny týkající se čtení této uživatelské příručky

1.1.1 O uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka poskytuje pokyny nezbytné pro správnou obsluhu
dialyzačního přístroje AK 98. Není návodem pro provádění hemodialýzy.

1.1.2 Bezpečnostní definice

Varování
VAROVÁNÍ!
Varování upozorní čtenáře na situace, které, pokud nebudou řešeny, mohou vést k
nežádoucí reakci, poranění nebo smrti.

Upozornění
UPOZORNĚNÍ!
Upozornění slouží k uvědomění čtenáře o situacích, které, pokud nebudou řešeny,
mohou vést k lehkému nebo středně těžkému poranění obsluhy nebo pacienta nebo
k poškození zařízení či jiného objektu.

Poznámka
POZNÁMKA!
Další informace naleznete v připojených poznámkách.

1.1.3 Hodnoty a nastavení
Hodnoty parametrů nastavuje obsluha. Mezi tyto parametry patří například čas léčby
a některé alarmové meze. Viz Část 1.1.5 “O displeji” na straně A:11. Všechny
hodnoty a nastavení zmíněné v této uživatelské příručce jsou výchozími hodnotami
nastavenými při výrobě tohoto dialyzačního přístroje. Konzultujte s autorizovaným
servisním technikem odpovědným za instalaci dialyzačního přístroje, zda některé
výchozí hodnoty nebyly změněny.

Předvolba
Když se v textu příručky objeví tento symbol , znamená to, že je možné nastavit
předvolbu hodnoty parametru. Takováto předvolba se provádí kvůli přizpůsobení
nastavení přístroje, aby odpovídalo obvyklému použití uživatelem/pracovištěm nebo
specifickým předepsaným parametrům pacienta. Změnu předvoleb musí vždy
provádět autorizovaný servisní technik. U přístroje lze například nastavit předvolbu,
v jakém režimu se má spustit, je možné nastavit předvolbu některých alarmových
mezí, funkcí a možností. Autorizovaný servisní technik společně s uživatelem potvrdí,
že byly předvolby nastaveny správně.

1.1.4 Tlačítka
Tlačítka na ovládacím uživatelském panelu vpravo od obrazovky se v různých
situacích rozsvítí, aby naváděla obsluhu nebo poskytovala informace o aktuálním
stavu. Viz Obrázek 1-1 “Uživatelský panel” na straně A:11. Zda tlačítko svítí nebo
ne, není obvykle v pokynech pro manipulaci znázorněno; obrázky pro tlačítka jsou
stejné pro rozsvícená, blikající i nerozsvícená tlačítka.

V závislosti na konkrétní situaci mohou být tlačítka na obrazovce rozsvícená, neaktivní
nebo mohou blikat, obrázky ani text v této uživatelské příručce však neznázorňují stav
tlačítek.
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1.1.5 O displeji
Uživatelský panel dialyzačního přístroje AK 98 má barevný dotykový displej. Pomocí
tlačítek na tomto displeji může obsluha ovládat dialyzační přístroj.

Obrázek 1-1. Uživatelský panel

Stisknutím tlačítka nebo položky nabídky aktivujete příslušnou funkci.

Vyberte některou z karet, čímž otevřete stránku s nastavením. Na tomto obrázku je
vybrána karta Rychlost UF.

Stiskněte nastavení, které chcete změnit. Například Objem UF.

Pomocí klávesnice upravte číselné hodnoty. Klávesnice se v případě potřeby
automaticky otevře.
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1.1.6 Symboly a piktogramy
Tyto symboly a piktogramy mohou být připevněny/natisknuty na přístroji nebo na
originálním balení.

Symbol Název symbolu Popis Reference
Střídavý proud Tento symbol na typovém štítku

označuje, že přístroj je vhodný
pouze pro střídavý proud.

IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 1

Uzemnění Slouží k identifikaci kterékoli svorky
určené pro připojení k vnějšímu
vodiči, která chrání před úrazem
elektrickým proudem v případě
poruchy, nebo svorky elektrody
uzemnění.

IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 6

„Vyp“ (napájení) Signalizuje odpojení od síťového
napájení, u síťových spínačů.

IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 13

„Zap“ (napájení) Indikuje připojení k síťovému
napájení u síťových spínačů, nebo
jejich umístění a u všech případů
souvisejících s bezpečností.

IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 12

Ekvipotence Připojení pro vodič vyrovnávání
napětí.

IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 8

Ochrana vstupu Dialyzační přístroj AK 98 je chráněn
proti pevným cizím předmětům
≥12,5 mm Ø a svisle padajícím
kapkám vody.

IEC 60601-1 tabulka D.3,
symbol 2

APLIKOVANÁ ČÁST
TYPU B

Dle IEC 60601-1: „Část
zdravotnického elektrického
zařízení, která při NORMÁLNÍM
POUŽITÍ nutně přichází do
fyzického kontaktu s PACIENTEM,
aby mohlo zdravotnické elektrické
zařízení nebo zdravotnický
elektrický systém plnit svou funkci“.

IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 19

Neinvazivní krevní
tlak, NIBP

Tento piktogram označuje, kde má
být připojena manžeta pro měření
krevního tlaku.

Piktogram

TYP BF,
APLIKOVANÁ ČÁST

TYP BF, APLIKOVANÁ ČÁST IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 20

Omezení stohování
podle hmotnosti

Maximální stohovací hmotnost
nákladu při transportu

ISO 7000, symbol 0630
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Symbol Název symbolu Popis Reference
Křehké, zacházejte
opatrně

Označuje zdravotnické zařízení,
u kterého při neopatrné manipulaci
hrozí rozbití nebo poškození.

ISO 15223-1:2012, 5.3.1

Neklopit Označuje správnou kolmou polohu
přepravního obalu

ISO 7000, symbol 0623

Udržujte v suchu Balení musí být přechováváno
v suchu.

ISO 15223-1:2012, 5.3.4

Katalogové číslo Označuje katalogové číslo výrobce,
aby bylo možné zdravotnické
zařízení identifikovat.

ISO 15223-1:2012, 5.1.6

Sériové číslo Označuje sériové číslo výrobce, aby
bylo možné zdravotnické zařízení
identifikovat.

ISO 15223 1:2012, 5.1.7

Omezení vlhkosti Označuje rozsah vlhkosti, kterému
může být zdravotní přístroj
bezpečně vystaven.

ISO 15223-1:2012, 5.3.8

Omezení
atmosférického tlaku

Označuje rozsah atmosférického
tlaku, kterému může být zdravotní
přístroj bezpečně vystaven.

ISO 15223-1:2012, 5.3.9

Teplotní limit Označuje limitní teploty, kterým
může být zdravotní přístroj
bezpečně vystaven.

ISO 15223-1:2012, 5.3.7

Výrobce Označuje výrobce zdravotnického
zařízení ve smyslu směrnic EU
90/385/EEC, 93/42/EEC
a 98/79/EEC.

ISO 15223-1:2012, 5.1.1

Symbol recyklace Tento symbol označuje recyklaci
obalového materiálu.

GB/T 18455

Toxický nebo
nebezpečný obsah

Tento symbol upozorňuje, že
dialyzační přístroj AK 98 obsahuje
jedovaté nebo nebezpečné látky či
prvky. Číslo 25 označuje informace
o období použití dialyzačního
přístroje AK 98 s odpovídajícím
stupněm ochrany životního
prostředí.

SJ/T 11364:2014

Recyklace:
Elektronické
vybavení

Samostatný sběr elektrického a
elektronického vybavení

Směrnice WEEE
2012/19/EU článek 14 a
příloha IX

Varování, elektřina Při kontaktu může dojít k zásahu
elektrickým proudem nebo
popálení. Černý symbol na žlutém
pozadí.

IEC 60601-1 tabulka D.2,
symbol 3

Varování Nenaklánějte dialyzační přístroj AK
98 o více než 5° ve vodorovné
rovině. Černý symbol na žlutém
pozadí.

Piktogram

Netlačit Nenaklánějte dialyzační přístroj AK
98 ani na něj netlačte. Hrozí riziko
převrácení. Tento symbol je
vybarven červeně, bíle a černě.

IEC 60601-1 tabulka D.2,
symbol 5

Celková hmotnost Hmotnost dialyzačního přístroje AK
98 včetně vybavení používaného při
léčbě, které je umístěno na přístroji.

Piktogram
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Symbol Název symbolu Popis Reference
Upozornění Upozorňuje uživatele na nutnost

seznámit se s pokyny k použití
obsahujícími důležité informace,
jako jsou varování a bezpečnostní
upozornění, která z různých důvodů
nemohou být uvedena přímo na
zdravotnickém zařízení.

ISO 15223-1:2012, 5.4.4
IEC 60601-1 tabulka D.1,
symbol 10

Postupujte podle
pokynů k použití

Před použitím si přečtěte instrukce.
Bílý symbol na modrém pozadí.

IEC 60601-1 tabulka D.2,
symbol 10

Informace o symbolech a piktogramech používaných na příslušenství naleznete v návodu
k použití konkrétního příslušenství.

Na držáku zásobníku BICART naleznete následující symboly:
Ukazuje, kde se při instalaci
zásobníků BICART a CLEANCART
připojuje horní port zásobníku
k hornímu ramenu.

Piktogram

Ukazuje, kde se při instalaci
zásobníků BICART a CLEANCART
připojuje horní port zásobníku
k hornímu ramenu.

Piktogram

Vydaná osvědčení
Označení CE

Značka CE znamená, že dialyzační přístroj AK 98 vyhovuje
požadavkům směrnic rady Evropské unie 93/42/EHS ze 14.
června 1993 týkajících se zdravotnických zařízení. Také
znamená, že úřední orgán British Standards Institution ( BSI,
No. 2797) schválil systém řízení kvality. Značka CE je platná
pouze pro dialyzační přístroj AK 98. Jednorázové součásti a
jakékoli příslušenství pro použití s dialyzačním přístrojem AK 98
jsou označeny značkami CE podle vlastního oprávnění.

Označení TÜV
Označení TÜV znamená, že dialyzační přístroj AK 98 vyhovuje
požadavkům souvisejícím s bezpečností zdravotnických
zařízení pro Kanadu a USA, a že dialyzační přístroj AK 98 byl
vyhodnocen jako použitelný dle standardů AAMII a CSA
v Kanadě a USA.

1.2 Všeobecná varování a bezpečnostní opatření před
použitím

1.2.1 Všeobecná bezpečnostní opatření před použitím
VAROVÁNÍ!
Neautorizované úpravy, změny nebo opravy a nedostatečná údržba nebo kalibrace
dialyzačního přístroje AK 98 může vyústit v jeho selhání nebo mít jiné vážné
následky pro bezpečný provoz zařízení.

VAROVÁNÍ!
Síťový kabel dialyzačního přístroje AK 98 (délka kabelu je 3,5 m) je možné připojit
pouze ke zdroji síťového napájení s ochranným uzemněním, aby se zamezilo riziku
elektrického šoku.
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VAROVÁNÍ!
Aby se minimalizovalo riziko arytmie kvůli svodovému proudu, při použití centrálního
venózního katétru s hrotem katétru v blízkosti srdce je naprosto nezbytné připojit
vodič vyrovnávání napětí mezi dialyzačním přístrojem AK 98 a sběrnicový vodič
vyrovnávající napětí.

VAROVÁNÍ!
Aby se minimalizovalo riziko arytmie kvůli svodovému proudu z dalších elektrických
zařízení při použití centrálního venózního katétru s hrotem katétru v blízkosti srdce,
veškerá zařízení v okolí pacienta musí splňovat omezení hodnot svodového proudu
vyžadovaná aplikovanými částmi typu CF.

VAROVÁNÍ!
Nikdy neponechávejte děti bez dozoru v blízkosti dialyzačního přístroje, chemikálií,
spotřebního materiálu ani příslušenství.

VAROVÁNÍ!
Aby nevzniklo riziko zásahu elektrickým proudem, musí být zařízení připojeno
výhradně k síťové zásuvce s ochranným uzemněním.

VAROVÁNÍ!
Při zapojování dialyzačního přístroje nebo úpravny vody WRO 300 do sítě nikdy
nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože by v poruchových situacích mohl
vznikat příliš vysoký svodový proud.

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte dialyzační přístroj AK 98, pokud těsně sousedí s jinými přístroji nebo je
stohován na jiné přístroje, s výjimkou případů, které určuje výrobce.

VAROVÁNÍ!
Použití příslušenství, snímačů a kabelů jiných než těch, které schválil nebo dodal
výrobce tohoto zařízení, může způsobit zvýšení elektromagnetických emisí nebo
snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení, což může vést k nesprávnému
fungování přístroje.

VAROVÁNÍ!
Přenosná rádiová komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou
kabely antény a externí antény) včetně kabelů schválených výrobcem se nesmí
používat ve vzdálenosti nižší než 30 cm od jakéhokoli zdravotnického elektrického
zařízení. V opačném případě hrozí nepříznivé ovlivnění fungování tohoto přístroje.

UPOZORNĚNÍ!
Aby se zabránilo nesprávnému použití, dialyzační přístroj AK 98 smí být obsluhován
pouze osobami, které byly vyškoleny v hemodialýze a prostudovaly pokyny v této
příručce. Uživatel/obsluha by měli věnovat zvláštní pozornost textu platnému pro
filozofii bezpečnosti přístroje. Viz Část 1.2.8 “Bezpečnostní filozofie” na
straně A:18. Ověřte, že první číslice verze programu je stejná pro přístroj i
příručku. Pokud dialyzační přístroj AK 98 nefunguje tak, jak je popsáno v této
příručce, neměl by být používán, dokud nebude stav napraven.

UPOZORNĚNÍ!
Při rozbalování zkontrolujte, zda přístroj nejeví známky poškození. Pokud je přístroj
jakýmkoliv způsoben poškozený, není zaručeno jeho správné fungování.

UPOZORNĚNÍ!
Pacienti připojení k dialyzačnímu přístroji AK 98 by měli být monitorováni
kompetentními pracovníky, protože mohou nastat život ohrožující situace, které
nemusí aktivovat alarmy. Obsluha by měla věnovat pozornost všem příslušným
alarmům a následovat pokyny, varování, upozornění a poznámky v této příručce. Je
nutné, aby přístroj před připojením k pacientovi prošel funkční zkouškou.
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UPOZORNĚNÍ!
V zájmu zajištění správného fungování musí být během instalace dokončeny
všechny kalibrační kontroly, než bude přístroj použit pro dialyzační léčbu.

UPOZORNĚNÍ!
Dialyzační přístroj AK 98 vyžaduje speciální bezpečností opatření týkající se EMK
a vyžaduje instalaci a servis v souladu s pokyny EMK uvedenými v kapitole Část
14.6.3 “Elektromagnetické prostředí” na straně A:200.

UPOZORNĚNÍ!
Používání mobilních telefonů nebo komunikačních zařízení v blízkosti dialyzačního
přístroje AK 98 může nepříznivě ovlivnit fungování přístroje. Další informace najdete
v kapitole Část 14 “Technické údaje a specifikace” na straně A:189.

UPOZORNĚNÍ!
Dialyzační přístroj AK 98 bude fungovat tak, jak byl navržen, pouze pokud je
používán a udržován v souladu s pokyny společnosti Baxter. Všechny záruky
společnosti Baxter týkající se dialyzačního přístroje AK 98 jsou neplatné, pokud není
zařízení používáno v souladu s poskytnutými pokyny. Společnost Baxter nenese
zodpovědnost za jakékoliv poškození nebo zranění vyplývající z nesprávného
používání nebo údržby nebo neautorizované opravy.

UPOZORNĚNÍ!
V zájmu zajištění správného fungování je nutné provést preventivní prohlídku,
údržbu a kalibraci dialyzačního přístroje AK 98 vyškoleným autorizovaným servisním
technikem v souladu s příručkou o údržbě obsaženou v servisní příručce AK 98,
kterou si můžete objednat od zástupce společnosti Baxter. Je povinné provádět
preventivní údržbu nejméně každý druhý rok. Provádění údržby je doporučené
každý rok. Interval mezi postupy preventivní údržby se může lišit v závislosti na
odchylkách provozního prostředí.

UPOZORNĚNÍ!
Dialyzační přístroj AK 98 není vhodné používat v přítomnosti hořlavých
anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným.

UPOZORNĚNÍ!
Ujistěte se, že jsou všechny chemické dezinfekční prostředky skladovány v souladu
s doporučeními výrobce.

UPOZORNĚNÍ!
Neumisťujte dialyzační přístroj AK 98 takovým způsobem, který by omezil
manipulaci s vypínačem napájení.

POZNÁMKA!
Dialyzační přístroj AK 98 je nutné nainstalovat v souladu s instalační příručkou.

POZNÁMKA!
Pokud je uvedeno rozmezí přesnosti, např. (±1 ml/min nebo ±1 %), je platné nejširší
rozmezí.

POZNÁMKA!
Během dopravy a skladování doporučujeme přístroj uchovávat v původním obalu.

POZNÁMKA!
Servisní příručka je určena pouze autorizovaným servisním technikům.

POZNÁMKA!
Je důležité, aby uzemnění v instalaci mělo vysokou kvalitu.
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POZNÁMKA!
Kvůli ochraně životního prostředí nesmí být dialyzační přístroj AK 98 likvidován
spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být sbírán zvlášť pro demontáž
a obnovení. Kde je to možné, musí být uplatněny národní předpisy. Pro další
informace se obraťte na místního distributora společnosti Baxter.

POZNÁMKA!
K ochraně přístroje před politím musí být infuzní stojan vždy správně nasazen na
přístroji.

POZNÁMKA!
Aby jednotka WRO (WRO 300 nebo WRO 300 H) fungovala s dialyzačním
přístrojem správně, musí ji přednastavit autorizovaný servisní technik.

1.2.2 Záruka a odmítnutí
Společnost Gambro zaručuje záruku bezpečnosti, spolehlivosti a výkonnosti tohoto
zařízení pouze při splnění následujících podmínek:

● Instalaci, provozní postupy, údržbu, kalibrace a opravy provádějí pouze příslušně
vyškolení a kvalifikovaní pracovníci.

● Veškeré úpravy zařízení jsou písemně schváleny výrobcem a provedeny příslušně
vyškoleným a kvalifikovaným pracovníkem.

● Elektrické instalace příslušné místnosti vyhovují všem místně platným předpisům
pro elektrická zařízení a instalace, případně i požadavkům Mezinárodní
elektrotechnické komise (IEC).

● Zařízení je používáno v souladu s uživatelskou příručkou.

Společnost Baxter nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky za použití jiného
příslušenství a jednorázového spotřebního materiálu, než je uvedeno v tomto návodu,
ani za použití jakéhokoli uvedeného příslušenství nebo jednorázového spotřebního
materiálu jinak než v souladu s tímto návodem, online příručkou a návodem k použití
dodávanými s tímto příslušenstvím a jednorázovým spotřebním materiálem.

Poradenství, sledování pacienta v domácí péči a lékařské kontroly jsou odpovědností
lékaře předepisujícího léčbu pacienta. Společnost Baxter nepřijímá žádnou
odpovědnost za tyto činnosti.

1.2.3 Svodový proud a připojení vyrovnání napětí
AK 98 zahrnuje následující aplikované části podle IEC 60601-1:

● Mimotělní okruh a okruh dialyzačního roztoku (typ B)
● Manžeta pro měření krevního tlaku (typ BF)

Definice

Svodový proud Elektrický proud unikající ze zamýšleného obvodu
nebo proud, který není funkční.

Připojení vyrovnání napětí Propojení konektoru vyrovnávání napětí na přístroji a
sběrnicového vodiče vyrovnávajícího napětí pomocí
vodiče vyrovnávajícího napětí. Toto připojení je nutné
provést společně s připojením k ochrannému
uzemnění.
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1.2.4 Místo léčby
Uživatel musí zajistit, aby místo instalace dialyzačního přístroje AK 98 včetně prostředí
pacienta bylo vhodné pro dialyzační léčbu. V tomto místě je nutné udržovat hygienický
standard vhodný pro dialyzační léčbu. Nesmí se v něm vyskytovat domácí zvířata ani
škůdci.

Dialyzační léčba se nesmí provádět v blízkosti zdravotnických elektrických zařízení
s vysokým napětím.

Veškerá další elektrická zařízení použitá v prostředí pacienta je nutné označit
následujícím symbolem:

Veškerá další elektrická zařízení bez tohoto označení musí být umístěna mimo
prostředí pacienta. Připojení vyrovnání napětí musí být použito tehdy, když to vyžadují
zákonné požadavky.

1.2.5 Centrální venózní katétr
Pokud se během léčby používá centrální venózní katétr s hrotem v blízkosti srdce, je
nutné použít připojení vyrovnání napětí.

1.2.6 Připojení externích elektrických zařízení
Dialyzační přístroj AK 98 je vybaven třemi konektory rozhraní na zadní straně:
25pinovým konektorem D-Sub, konektorem USB a konektorem Ethernet. Tyto
konektory jsou určeny pouze pro autorizované techniky. Jakékoli jiné použití se
zakazuje.

1.2.7 Přemístění dialyzačního přístroje AK 98
Při přemisťování dialyzačního přístroje vždy používejte držadlo pro přepravu. Pevně
uchopte držadlo pro přepravu a přes prahy přístroj netlačte, ale opatrně táhněte. Před
přemístěním dialyzačního přístroje se ujistěte, že jsou brzdy uvolněné.

VAROVÁNÍ!
Pokud byl nainstalován dálkový uživatelský panel, je při přepravě (přemísťování)
přístroje nutno sejmout vaky s tekutinami z infuzního stojanu, aby se zabránilo riziku
převrácení. Vaky s roztokem je také možné položit na horní desku.

UPOZORNĚNÍ!
Nepřemisťujte dialyzační přístroj během léčby. Potřebujete-li získat přístup k boční
straně dialyzačního přístroje, přesouvejte ho pomalu a dbejte na to, aby se
nepřevrátil ani do ničeho nenarazil, protože by se mohl poškodit.

UPOZORNĚNÍ!
Při přemisťování dialyzačního přístroje pevně uchopte držadlo pro přepravu a přes
překážky přístroj opatrně táhněte. Dialyzační přístroj nepřesouvejte, pokud je cokoli
zavěšeno na infuzním stojanu nebo pokud se cokoli nachází u jeho základní desky,
protože by se dialyzační přístroj mohl převrhnout.

1.2.8 Bezpečnostní filozofie
Dialyzační přístroj AK 98 je vybaven ovládacím systémem a ochranným systémem,
které zajišťují bezpečnost léčby. Ovládací systém řídí ovladatelné parametry léčby
(např. vodivost, teplotu a ultrafiltraci).
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Ochranný systém spustí alarm, pokud se některá hodnota léčby nachází mimo
alarmovou mez. Po spuštění alarmu ochranný systém přijme nezbytná opatření
a nastaví dialyzační přístroj AK 98 na podmínky bezpečné pro pacienta, například
zastavením krevní pumpy, zavřením venózní klapky nebo zabráněním dotečení
dialyzačního roztoku do dialyzátoru.

Funkčnost ochranného systému je kontrolovaná funkční zkouškou dialyzačního
přístroje AK 98 před každou léčbou. Detekce poruchy během testů před zahájením
léčby znemožní zahájení léčby.

Ultrafiltrace
Funkce kontroly ultrafiltrace používá samostatný pár snímačů průtoku ochranného
systému ultrafiltrace.

Venózní tlak
Ochranný systém chrání pacienta před ztrátou krve kontrolováním venózního tlaku.

VAROVÁNÍ!
Za určitých okolností se může stát, že u pacienta dojde ke ztrátě krve, aniž by
venózní tlak překročil jakoukoli alarmovou mez. Aby se tomu zabránilo, zkontrolujte
správné a pevné zapojení krevního okruhu a jehly a zkontrolujte, že dolní alarmová
mez je nastavena co možná nejblíže aktuálnímu venóznímu tlaku.

Krevní pumpa
Ochranný systém kontroluje dobu zastavení krevní pumpy během léčby s cílem
zajistit, aby se krev v krevních setech dialyzačního přístroje nesrážela.

Detektor úniku krve
Ochranný systém kontroluje, zda je detektor úniku krve schopný detekovat přítomnost
krve v dialyzačním roztoku.

Detektor vzduchu
Veškerý vzduch, který vstoupí do krevních setů před detektorem vzduchu, se zachytí
ve venózní komůrce. Po zachycení určitého objemu vzduchu se spustí alarm.

1.2.9 Kybernetická bezpečnost
V prostředí, kde bude nasazen dialyzační přístroj AK 98 musí uživatelé dodržovat
pokyny zdravotnického zařízení, pokyny k použití a využívat prostředí IoMT v souladu
s osvědčenými postupy pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Existuje pět obecných
kategorií kontroly kybernetické bezpečnosti a rizik spojených s absencí těchto kontrol
v místě instalace dialyzačního přístroje AK 98. Jsou to následující kategorie:
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Kontrola kybernetické
bezpečnosti

Související riziko Doporučené postupy

Ověřování Může vést ke
ztrátě/zveřejnění/změně údajů
o pacientech a k ohrožení
bezpečnosti pacientů

Udržujte bezpečnost fyzického
prostředí v okolí dialyzačních
přístrojů AK 98, zajistěte, aby
pouze oprávněné osoby měly
k přístroji přístup a mohly
s ním provádět léčbu.
Dodržujte zásady ohledně
hesel (silné heslo, podle
nejnovějších doporučení
NIST). Udržujte řádnou
ochranu databáze systému
CIS, kde budou hesla uložena
(hašování hesel
s kryptografickou solí
a šifrování dat uložených
v databázi).

Oprávnění Může vést ke
ztrátě/zveřejnění/změně údajů
o pacientech a k ohrožení
bezpečnosti pacientů

Připravte a proveďte sérii
školení pro pracovníky, kteří
mají k použití zařízení vyšší
oprávnění, varujte je před
sdílením hesel a pomozte jim
uvědomit si možné důsledky
takového jednání pro pacienty.

Audit Může vést ke
ztrátě/zveřejnění/změně údajů
o pacientech a k ohrožení
bezpečnosti pacientů

Zálohujte protokoly ze zařízení
každé dva měsíce a archivujte
je po dobu nejméně jednoho
roku.

Řízení přístupu Může vést ke
ztrátě/zveřejnění/změně údajů
o pacientech a k ohrožení
bezpečnosti pacientů

Připravte a proveďte školení
pro IT techniky a upozorněte
je, aby nedávali
administrátorský nebo servisní
přístup žádným dalším
zaměstnancům, kromě těch,
kteří ho naprosto nezbytně
potřebují. Zajistěte, aby IT
technici dodržovali pokyny
ohledně kybernetické
bezpečnosti v prostředí, kde
jsou umístěny dialyzační
přístroje AK 98 a aby vždy, je-li
to možné, dodržovali
následující pravidla:

● Segmentace sítě
● Hledání neoprávněných

zařízení
● Dodržování osvědčených

postupů pro zabezpečení
koncových bodů

Kryptografie Může vést ke
ztrátě/zveřejnění/změně údajů
o pacientech a k ohrožení
bezpečnosti pacientů

Kdykoliv je to možné,
vynucujte šifrování
přenášených a uložených dat,
aby byla zajištěna důvěrnost
a zabezpečení citlivých údajů.

Tabulka 1-1. Kybernetická bezpečnost
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1.3 Použití

1.3.1 Použití
Dialyzační přístroj Baxter AK 98 je určen pro hemodialyzační léčbu pacientů se
selháním ledvin nebo hyperhydratací. K jeho použití je nutný lékařský předpis.

Hemodialyzační přístroj AK 98 je určený k použití u pacientů s tělesnou hmotností
nejméně 25 kg.

Dialyzační přístroj AK 98 je určen k použití v nemocničním prostředí a v prostředí
domácí zdravotní péče.

Poradenství pro pacienty a výuka léčebných technik probíhá přímo pod dohledem
a dle uvážení lékaře.

VAROVÁNÍ!
Léčbu v prostředí domácí zdravotní péče je možné provést pouze v případě, že
obsluha byla řádně vyškolena v přípravě přístroje, bezpečném provedení a ukončení
léčby a dezinfekci přístroje mezi léčbami. Toto školení musí být založeno na profilu
předpokládajícím maximálně osmileté vzdělání obsluhy. Lékař zodpovídá za
pravidelné prověřování kompetencí obsluhy. Záznamy o školení a prověřování
kompetencí musí archivovat zodpovědný lékař.

UPOZORNĚNÍ!
Výuka pacienta, poradenství, sledování pacienta v domácí péči a lékařské kontroly
musí být prováděny pod vedením a dohledem lékaře předepisujícího léčbu pacienta.
Společnost Baxter v tomto směru nenese absolutně žádnou odpovědnost za výuku
a informování pacienta, sledování pacienta v domácí péči ani za lékařské kontroly.

UPOZORNĚNÍ!
Lékař zodpovídá za zajištění toho, že bude mít obsluha přístup k uživatelské
příručce přístroje AK 98 při provádění hemodialyzační léčby v prostředí domácí
zdravotní péče.

UPOZORNĚNÍ!
Při léčbě pacientů s hmotností nižší než 25 kg se doporučuje, aby byly příslušným
autorizovaným servisním technikem nakonfigurovány alarmové meze kontroly UF.

UPOZORNĚNÍ!
Léčbu pacientů s hmotností nižší než 25 kg je nutné provádět pod úplnou kontrolou
lékaře. V takových případech se doporučuje pro kontrolu úbytku hmotnosti pacienta
provést dodatečná měření dle standardů péče o pacienty s nízkou hmotností.
V opačném případě by mohlo dojít k závažným nežádoucím účinkům, jako je
hypovolemie a hypotenze.

Podrobnosti o ultrafiltraci naleznete v částech Část 14 “Technické údaje a
specifikace” na straně A:189 a Část 3.10 “Řízení ultrafiltrace” na straně A:78.

UPOZORNĚNÍ!
Při výběru pacientů pro léčbu s délkou přesahující čtyři hodiny použijte přesnost
ovládání ultrafiltrace, kterou uvádí Část 14.1.6 “Ovládání ultrafiltrace” na
straně A:192.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je dialyzační přístroj AK 98 používán k produkci dialyzačního roztoku
obsahujícího bikarbonát z netekutých koncentrátů, je dialyzační přístroj AK 98
navržen a schválen pro použití se zásobníkem BICART. Společnost Baxter nenese
zodpovědnost za použití jiných typů netekutých koncentrátů, protože v takovém
případě není možné zaručit správné fungování.
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1.3.2 Školení
Osoby pracující s dialyzačním přístrojem, příslušenstvím nebo pacientem musí
absolvovat řádné školení v oblasti hemodialýzy a správné a bezpečné manipulace
s dialyzačním přístrojem.

Návod k obsluze představuje základní školicí materiál pro osoby, které budou
dialyzační systém AK 98 ovládat.

Před zahájením používání dialyzačního přístroje AK 98 je nutné si přečíst celý obsah
uživatelské příručky nebo absolvovat školení.

Školení si můžete objednat u místního zástupce společnosti Baxter.

1.3.3 Dezinfekce a funkční zkouška
Po instalaci před prvním použitím vždy proveďte dezinfekci.

Při prvním použitím dialyzačního přístroje je nutné před připojením pacienta provést
rozsáhlou funkční zkoušku. Viz Část 4.2.2 “Zahájení funkční zkoušky” na
straně A:82.

1.3.4 Požadavky na vstupní vodu
Kvalita vstupní vody musí splňovat příslušné požadavky. Obvykle je zapotřebí
technické vybavení pro ošetření vody.

Je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a dezinfekci tohoto vybavení včetně
distribuční smyčky.

Vstupní voda musí vyhovovat platným standardům upravené vody pro dialýzu; viz
Část 14.1.15 “Zdroj vody” na straně A:195.

Nesplnění požadavků na vstupní vodu může způsobit hemolýzu v důsledku
kontaminace vody nežádoucími látkami.

1.3.5 Hygienická kvalita centrálních rozvodných systémů
VAROVÁNÍ!
Odpovědná organizace, např. klinické pracoviště, zodpovídá za hygienickou kvalitu
rozvodových systémů, například centrálního rozvodu upravené vody, přenosného
systému rozvodu vody, centrálních rozvodných systémů, propojovacích zařízení pro
hemodialyzační přístroje, včetně rozvodů tekutin od propojovacích bodů
k hemodialyzačním přístrojům.

1.3.6 Příprava dialyzačního roztoku
Dialyzační přístroj připravuje dialyzační roztok z přitékající vody, kyselého (A)
koncentrátu a suchého bikarbonátového koncentrátu (jako je zásobník BICART).

Dialyzační roztok může být také vytvořen z přitékající vody, kyselého (A) koncentrátu a
tekutého bikarbonátového (B) koncentrátu. Viz Část 1.4.1 “Koncentráty, chemické
dezinfekční prostředky, příslušenství a jednorázový spotřební materiál” na
straně A:23.
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1.4 Příslušenství

1.4.1 Koncentráty, chemické dezinfekční prostředky, příslušenství a
jednorázový spotřební materiál
Společnost Baxter nenese odpovědnost za použití dialyzačního přístroje s koncentráty,
příslušenstvím nebo jednorázovým spotřebním materiálem jiným než ty, které jsou
specifikovány v této kapitole. Použití jiných materiálů může omezit záruky společnosti
Baxter na dialyzační přístroj.

VAROVÁNÍ!
V zájmu zajištění správného fungování dialyzačního přístroje AK 98 používejte
pouze koncentráty, chemické dezinfekční prostředky, příslušenství a jednorázový
spotřební materiál, který byl testován a schválen pro použití s dialyzačním přístrojem
AK 98.

UPOZORNĚNÍ!
Společnost Baxter nenese odpovědnost za použití koncentrátů, chemických
dezinfekčních prostředků, příslušenství a jednorázových spotřebních materiálů
jiných než těch, které jsou níže specifikovány. V závislosti na okolnostech použití
koncentrátů, chemických dezinfekčních prostředků, příslušenství a jednorázových
spotřebních materiálů jiných než těch, které byly specifikovány, mohou být omezeny
záruky společnosti Baxter na dialyzační přístroj AK 98.

POZNÁMKA!
Za výběr správného dialyzátoru, krevního setu a veškerého souvisejícího
příslušenství odpovídá odpovědný lékař. Při výběru vhodného jednorázového
spotřebního materiálu pro léčbu nesmí celkový mimotělní objem krve (tj. dialyzátor,
krevní set a jakékoli jiné kombinované příslušenství) překročit 10 % objemu krve
pacienta.

POZNÁMKA!
Uživatel by se měl ujistit, že má k dispozici aktuální seznam koncentrátů,
chemických dezinfekčních prostředků, příslušenství a jednorázových spotřebních
materiálů.

POZNÁMKA!
Uživatel by měl následovat uvedené postupy pro správnou likvidaci použitých
krevních setů, dialyzátorů a dalších jednorázových spotřebních materiálů dle
místních nařízení.

1.4.2 Koncentráty
Příslušenství zmíněná v této kapitole jsou schválena a vyžadována pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

UPOZORNĚNÍ!
Nesprávná volba dialyzačních koncentrátů může způsobit nesprávné složení
dialyzačního roztoku. Nesprávné složení může vést k elektrolytické nerovnováze
v krvi pacienta.
Lze použít následující typy koncentrátů.

Doporučené tekuté koncentráty vhodné pro hemodialýzu jsou koncentráty, které
odpovídají normě ISO 13958, nebo jejich ekvivalenty.
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Tekuté A-koncentráty:

Typ Kyselé/zásadité součásti A-koncentrátu Zředěná koncentracea

i Kyselina octová (CH3COOH) Kyselina octová = 2,0–5,0 mmol/l
ii Kyselina octová +

acetát
(CH3COOH + CH3COO-) Kyselina octová = 2,0–5,0 mmol/l

Celkový acetát ≤ 8,0 mmol/l
iii Kyselina citrónová (C6H8O7) Kyselina citrónová =

0,8–1,0 mmol/l
iv Kyselina citrónová +

citrát
(C6H8O7 + C6H5O73-) Kyselina citrónová =

0,8–1,0 mmol/l
Celkový citrát ≤ 1,0 mmol/l

v Kyselina citrónová +
acetát

(C6H8O7 + CH3COO-) Kyselina citrónová = 0,8 mmol/l
Celkový acetát ≤ 0,3 mmol/l

a Ve výchozím nastavení pro sodík a bikarbonát (140/34 mmol/l)

Tabulka 1-2. Typy tekutých A-koncentrátů podporovaných přístrojem AK 98

Složka A-koncentrátu Zředěná koncentrace
Sodík Na+ 130–150a mmol/l
Chlorid Cl- Není k dispozicib

Draselný iont K+ 0.0-4.0c mmol/l
Hořčíkový iont Mg2+ 0,0–1,0c mmol/l
Vápenatý iont Ca2+ 0,0–2,0c mmol/l
Glukóza/dextró
za

C6H12O6 0,0–2,0c g/l

a Celkový Na+ pochází z A- i B-koncentrátu. Rozsah 130–150 je nastavitelný obsluhou.
b Koncentrace závisí na celkovém množství elektrolytů.
c Ve výchozím nastavení pro sodík a bikarbonát (140/34 mmol/l)

Tabulka 1-3. Rozsahy koncentrací složek podporované přístrojem AK 98

Tekuté B-koncentráty:

Základní složka B-koncentrátu Zředěná koncentrace
HCO3- Na+ Cl-

Bikarbonát sodný (NaHCO3) 20-40a

mmol/l
130-150b

mmol/l
0,0 mmol/l

Bikarbonát sodný + chlorid sodný (NaHCO3 + NaCl) 20–40a

 mmol/l
130–150b

 mmol/l
Není
k dispozicic

a Rozsah 20–40 je nastavitelný obsluhou.
b Celkový Na+ pochází z A- i B-koncentrátu. Rozsah 130–150 je nastavitelný obsluhou.
c Koncentrace závisí na celkovém množství elektrolytů.

Tabulka 1-4. Typy tekutých B-koncentrátů používaných v kombinaci s podporovanými
tekutými A-koncentráty

Netekuté koncentráty:
● Zásobník BICART (NaHCO3, prášek) je v kombinaci s výše uvedenými tekutými

A-koncentráty podporován přístrojem AK 98.

Koncentrace iontů v dialyzačním roztoku získané z koncentrátů:
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Složka koncentrátu Iontový typ Očekávaný rozsah
koncentrace iontů ve
zředěném roztoku při
výchozím nastavení pro
sodík a bikarbonát (140/34)
(mmol/l)

A – sodný iont Na+ 140 (nastavitelný rozsah
130–150)a

A – draselný iont K+ 0.0-4.0
A – hořčíkový iont Mg2+ 0.0-1.0
A – vápenatý iont Ca2+ 0.0-2.0
A – chloridový iont CI- 100-115
A – acetátový iont CH3COO- 0.0-8.0b

A – citrátový iont C6 H5O73- 0.0-1.0c

A – glukóza C6 H12O6 0,0–2,0 g/l

B – zásobní vložka BICART
(suchý prášek)

NaHCO3 34 (nastavitelný rozsah 20–40)

NEBO
B – bikarbonát sodný (tekutý) NaHCO3 34 (nastavitelný rozsah 20–40)

a Výsledné koncentráty sodíku zahrnují podíl jak z A, tak z B
b Pokud pouze acetátové ionty
c Pokud pouze citrátové ionty

Tabulka 1-5. Složky koncentrátu a rozsah koncentrace iontů ve zředěném roztoku –
standardní koncentráty

Složka koncentrátu Iontový typ Očekávaný rozsah
koncentrace iontů ve
zředěném roztoku při
výchozím nastavení pro
sodík a bikarbonát (140/34)
(mmol/l)

A – sodný iont Na+ 140 (nastavitelný rozsah
130–150)a

A – draselný iont K+ 0.0-4.0
A – hořčíkový iont Mg2+ 0.0-1.0
A – vápenatý iont Ca2+ 0.0-2.0
A – chloridový iont CI- 100-115
A – acetátový iont CH3COO- 2.0-5.0
A – glukóza C6 H12O6 0,0–2,0 g/l

B – bikarbonát sodný (tekutý) NaHCO3- 34 (nastavitelný rozsah 20–40)
B – chlorid sodný NaCl Zahrnuto v celkových

koncentracích sodíku
a chloridu uvedených výše

a Výsledné koncentráty sodíku zahrnují podíl jak z A, tak z B

Tabulka 1-6. Složky koncentrátů a rozsah koncentrace iontů v zředěném roztoku –
koncentráty s chloridem sodným ve složce B
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POZNÁMKA!
Složení dialyzačního roztoku uvedené na štítku nádoby s koncentrátem se běžně
stanovuje za specifických podmínek pro nastavené hodnoty sodíku a bikarbonátu.
Použití jiných nastavených hodnot než těchto výchozích může vést k odchylkám
také u minoritních elektrolytů. Při extrémních nastaveních mohou být tyto odchylky
významné.
Máte-li zájem o aktuální seznam doporučených koncentrátů, kontaktujte místní
prodejní kancelář.

1.4.3 Chemické dezinfekční prostředky
Příslušenství zmíněná v této kapitole jsou schválena a vyžadována pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

Vhodné chemické dezinfekční prostředky a jejich koncentrace jsou uvedeny v Část
14.1.9 “Dezinfekce a čištění – chemická dezinfekce” na straně A:192. Chemické
dezinfekční prostředky mohou být škodlivé pro materiály, které jsou použity v
průtokové cestě dialyzačního přístroje. Proto je důležité používat vhodné dezinfekční
prostředky a před jejich použitím dodržovat náležitá bezpečnostní opatření, viz Část
10.5.7 “O chemických dezinfekčních prostředcích” na straně A:165.

1.4.4 Krevní sety
Příslušenství zmíněná v této kapitole jsou schválena a vyžadována pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

UPOZORNĚNÍ!
Nepoužívejte kojenecké krevní sety A-5.128-B4, V-5.127-X, A-5.129-B4 a V-5.129-X
s dialyzačním přístrojem AK 98, protože nejsou určeny pro použití s dialyzačním
přístrojem AK 98.
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AK 98 je ověřen s těmito krevními sety od NovaLine
Chcete-li získat aktuální seznam dostupných krevních setů, kontaktujte místní prodejní
kancelář
Číslo setu Oblast použití
BL 05 Arteriální a venózní krevní set
BL 05 R Arteriální a venózní krevní set
BL 24 Arteriální a venózní krevní set
BL 25 Arteriální a venózní krevní set
BL 90 Arteriální a venózní krevní set
BL 008 Arteriální krevní set
BL 009 Venózní krevní set
BL 10 R Arteriální a venózní krevní set
BL 10 Arteriální a venózní krevní set
BL 90 D4 Arteriální a venózní krevní set
BL 14 Arteriální a venózní krevní set
BL 105 Arteriální a venózní krevní set
BL 06 Arteriální a venózní krevní set
BL 106 Arteriální a venózní krevní set
BL 207 Arteriální a venózní krevní set
BL 245 Arteriální a venózní krevní set
BL 102 Arteriální a venózní krevní set
BL 95 SN Arteriální a venózní krevní set
BL 121P HDF Arteriální a venózní krevní set
BL 122P Arteriální a venózní krevní set
BL 120N Arteriální a venózní krevní set

Tabulka 1-7. Krevní sety

Pro aktuální seznam dostupných krevních setů kontaktujte místní prodejní kancelář.

1.4.5 Příslušenství krevních setů
Máte-li zájem o aktuální seznam dostupného příslušenství krevních setů, kontaktujte
místní prodejní kancelář.

Číslo setu Oblast použití
Série C Příslušenství pro hemodialýzu
C 705 Přípojka s expanzní komůrkou. Pro použití

v režimu jednojehlové dialýzy
Série SP Příslušenství pro hemodialýzu

Tabulka 1-8. Příslušenství

1.4.6 Plnicí kbelík
Plnicí kbelík je nádoba na sběr plnicího roztoku. Plnicí kbelík je vybaven dvěma držáky
pro arteriální a venózní krevní linky.
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1.4.7 Ultrafiltr
Příslušenství zmíněná v této kapitole jsou schválena a vyžadována pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

Dialyzační přístroj je vybaven držákem pro ultrafiltr. Ultrafiltr očišťuje dialyzační roztok
od případné kontaminace bakteriemi a endotoxiny.

Ultrafiltr Oblast použití
U9000 Ultrafiltr používaný při přípravě

ultrafiltrovaného dialyzačního roztoku.

Tabulka 1-9. Ultrafiltr

1.4.8 Dialyzátory
Příslušenství zmíněná v této kapitole jsou schválena a vyžadována pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

POZNÁMKA!
Uvedené dialyzátory byly určeny společností Baxter jako vyhovující specifikacím
a návodu k použití pro dialyzační přístroj AK 98 s ohledem např. na doporučený
postup plnění. Kromě toho konektory a porty dialyzátoru splňují požadavky normy
ISO 8637-1. Maximální UF koeficient viz Část 14.1.6 “Ovládání ultrafiltrace” na
straně A:192.
Pro aktuální seznam dostupných dialyzátorů kontaktujte místní prodejní kancelář.

Dialyzátor Oblast použití
POLYFLUX Následující dialyzátory s dutými vlákny byly

schváleny společností Baxter pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

REVACLEAR
EVODIAL
THERANOVA

Tabulka 1-10. Dialyzátory

1.4.9 Příslušenství pro měření krevního tlaku
Příslušenství zmíněná v této kapitole jsou schválena a vyžadována pro použití
s dialyzačním přístrojem AK 98.

Manžeta SunTech Medical Velikost
Velký dospělý 31 – 40 cm
Dospělý 23 – 33 cm
Malý dospělý 17 – 25 cm
Dítě 12 – 19 cm
Manžeta SunTech Medical
(jedna ruka)

Velikost

Velký dospělý 36 – 46 cm
Dospělý 28 – 37 cm
Malý dospělý 21 – 29 cm
Hadička manžety SunTech Medical
3,0 m Hadička manžety slouží k propojení manžety

a dialyzačního přístroje AK 98.

Tabulka 1-11. Příslušenství pro měření krevního tlaku
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1.5 Rejstřík pojmů

1.5.1 Rejstřík pojmů

Autorizovaný servisní technik Servisní technik certifikovaný společností
Baxter.

CIS Zdravotnický informační systém

Čištění Odstraňování tuků, proteinů a organického
materiálu z dialyzátové cesty v části za
dialyzátorem. Viz Část 10.1 “Čištění
a dezinfekce – obecné” na straně A:156.

Dekalcifikace Odstranění usazenin vápníku a uhličitanu
hořečnatého, které pocházejí
z bikarbonátového dialyzačního roztoku,
z dialyzátové cesty. Viz Část 10.1 “Čištění
a dezinfekce – obecné” na straně A:156.

Dezinfekce Proces zničení nebo odstranění
mikroorganismů. Viz Část 10.1 “Čištění
a dezinfekce – obecné” na straně A:156.

Expoziční doba Doba, po kterou je dialyzátová cesta naplněna
dezinfekčním prostředkem.

Funkční zkouška Než bude možné zahájit léčbu, dialyzační
přístroj provede funkční zkoušku. Přístroj
zkontroluje interní funkce. Přístroj provede
rozsáhlou funkční zkoušku nebo kratší
základní funkční zkoušku. Viz Část 4.2.2
“Zahájení funkční zkoušky” na straně A:82.

Pojem „funkční zkouška“ v této příručce
označuje základní funkční zkoušku nebo
rozšířenou funkční zkoušku. Při odkazu na
konkrétní funkční zkoušku se používá pojem
„rozšířená funkční zkouška“ nebo „základní
funkční zkouška“.

Lékařský internet věcí Lékařský internet věcí.
Obsluha Osoba, která je obeznámena s hemodialýzou

a byla v ní vyškolena. Obsluha se stará o
přístroj, tj. provádí nastavení přístroje, které
musí být provedeno před, během a po
hemodialyzační léčbě. Je důležité zajistit, aby
měla obsluha přístup k uživatelské příručce AK
98 při provádění hemodialyzační léčby.
Obsluha je někdy označována jako „vy“.

Při provádění hemodialyzační léčby v prostředí
domácí zdravotní péče může být obsluha
současně také pacientem.

Prostředí pacienta Prostředí pacienta je prostor, ve kterém se
pacient nachází během léčby. Velikost tohoto
prostředí je nutné určit individuálně uživatelem
a autorizovaným servisním technikem.

ID pacienta Jedinečný alfanumerický kód pacienta, který
slouží k jeho identifikaci ve zdravotnickém
informačním systému.

Tabulka 1-12. Definice
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Lékař Osoba předepisující léčbu pacienta.

Uživatel Uživatelem se v této příručce rozumí osoba,
která má plnou zodpovědnost za to, jak je
používán dialyzační přístroj AK 98. Uživatel
rozhoduje, které místní postupy jsou
aplikovatelné pro dialyzační přístroj AK 98.
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2.1 Krevní modul

2.1.1 Součásti krevního modulu

Obrázek 2-1. Součásti krevního modulu – terminologie
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1. Dálkový uživatelský panel
2. Uživatelský panel
3. Detektor vzduchu
4. Konektor snímače venózního tlaku
5. Konektor snímače arteriálního tlaku
6. Krevní pumpa
7. Plnicí kbelík
8. Heparinová pumpa
9. Klapka arteriální krevní linky
10. Detektor plnění

11. Připojení vyrovnání napětí
12. Rameno držáku dialyzátoru
13. Klapka venózní krevní linky
14. Držák expanzní komůrky
15. Konektor monitoru krevního tlaku

(BPM)
16. Vodiče krevní linky
17. Regulátor nastavení
18. Držák manžety BPM
19. Horní deska
20. Infuzní stojan

2.1.2 Detaily součástí krevního modulu
Dálkový uživatelský panel

Uživatelský panel může být připevněn uvnitř
externí skříně. Dálkový panel může být snadno
nastaven do různých pozic. Ovládací prvky na
dálkovém panelu jsou stejné jako na
uživatelském panelu při upevnění na skříň
přístroje. Viz Část 3.4.1 “Přehled displeje” na
straně A:59 a Část 3.3.2 “Tlačítka na
uživatelském panelu” na straně A:58.

Uživatelský panel

Ovládací prvky na uživatelském panelu jsou
popsány v částech Část 3.4.1 “Přehled
displeje” na straně A:59 a Část 3.3.2
“Tlačítka na uživatelském panelu” na
straně A:58.
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Detektor vzduchu

Detektor vzduchu přidržuje venózní komůrku.
Chcete-li otevřít kryt detektoru vzduchu,
zatáhněte za otevírací úchyt směrem k sobě a
současně silně zatlačte na střed krytu.

Pokud vzduch nebo pěna sníží hladinu krve
v překapávací komůrce, aktivuje se alarm.

Konektor snímače venózního tlaku

Kryt snímače venózního tlaku na venózní
krevní lince je připojen ke konektoru snímače
venózního tlaku.

Kontrola venózního tlaku monitoruje venózní
tlak s cílem chránit před příliš vysokým nebo
nízkým venózním tlakem.

Konektor snímače arteriálního tlaku

Kryt snímače arteriálního tlaku na arteriální
krevní lince je připojen ke konektoru snímače
arteriálního tlaku.

Kontrola arteriálního tlaku monitoruje arteriální
tlak s cílem chránit před příliš vysokým nebo
nízkým arteriálním tlakem.
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Krevní pumpa

1. Kryt pumpy
2. Tělo pumpy
3. Kryt pumpy
4. Rotor pumpy
5. Rukojeť pumpy
6. Otevírací úchyt krytu pumpy

Chcete-li otevřít kryt pumpy, zatáhněte za
otevírací úchyt směrem k sobě a současně
silně zatlačte na střed krytu.

Pokud kryt otevřete, zatímco je krevní pumpa
spuštěná, krevní pumpa se zastaví. Po zavření
krytu se pumpa znovu spustí. Viz také Část
13.2.2 “Vyčištění rotoru krevní pumpy” na
straně A:185.

Během přerušení napájení můžete rotor
pumpy obsluhovat manuálně otáčením rukojeti
proti směru hodinových ručiček.

Heparinová pumpa

Heparinová pumpa nese stříkačku naplněnou
heparinovým roztokem. Pumpa distribuuje
heparin do krevního setu s cílem zabránit
srážení krve.

Stříkačky musí splňovat normu ISO 7886-2.
Další informace naleznete v části Část 4.2.6
“Připojte heparinovou stříkačku” na
straně A:96.
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Detektor plnění

Jakmile detektor plnění detekuje krev, aktivuje
se režim léčby. Jakmile je ve venózní krevní
lince detekována krev, detektor plnění aktivuje
všechny alarmy, které byly během proplachu a
plnění potlačeny.

Detektor plnění se nachází uvnitř krytu klapky
venózní krevní linky.

UPOZORNĚNÍ!
Pečlivě zkontrolujte, že je venózní
krevní linka správně založena do
detektoru plnění, aby byl aktivní
dohled nad alarmy.

Klapky arteriální a venózní krevní linky

Klapka arteriální krevní linky v určitých
alarmových stavech během léčby uzavírá
arteriální krevní linku. Používá se také při
provádění jednojehlové léčby.

Klapka venózní krevní linky v určitých
alarmových stavech během léčby uzavírá
venózní krevní linky. Používá se také při
provádění jednojehlové léčby.
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Připojení vyrovnání napětí

U pacientů s centrálním venózním katétrem se
tento konektor používá k připojení vodiče
vyrovnávajícího napětí.

Držák expanzní komůrky

Držák je používán pro expanzní komůrku,
která se přidává k venózní krevní lince při
provádění jednojehlové léčby. Při proplachu a
plnění se držák naklání.

Držák dialyzátoru

Připojte držák dialyzátoru k ramenu držáku a
uzamkněte jej v této pozici použitím
zámkového šroubu (1).

Polohu dialyzátoru můžete změnit pootočením
ramene.

Držák je možné otáčet o 360°.

UPOZORNĚNÍ!
Při otáčení držáku dialyzátoru
dbejte na to, aby se kolem něj
neomotaly krevní linky. Krevní linky
by se mohly zalomit a způsobit
hemolýzu.
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Konektor monitoru krevního tlaku (BPM)

Manžeta a hadička manžety pro měření
krevního tlaku se připojuje přímo ke konektoru
BPM.

Vodiče krevní linky

Krevní linky se umisťují do vodičů krevních
linek.

Regulátor nastavení

Otočením regulátoru výšky hladiny zvýšíte
nebo snížíte hladinu krve ve venózní komůrce.
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Držák manžety BPM

Držák je určen k odklání manžety pro měření
krevního tlaku a hadičky.

Držák má vzadu přilnavou pásku, která
umožňuje jej umístit na přístroj kamkoli, kde je
to považováno za vhodné.

Horní deska

K ochraně přístroje před politím musí být horní
deska vždy správně umístěna na povrchu
přístroje.

Infuzní stojan

Infuzní stojan je určen k zavěšení vaků
s roztokem. Maximální přípustné zatížení je
3 kg.

Infuzní stojan lze nastavit do polohy nad horní
deskou nebo polohy vlevo od dialyzačního
přístroje. Pohyb je zajišťován mechanickou
zarážkou.

Je také možné upravovat výšku infuzního
stojanu.
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2.2 Dialyzátový modul

2.2.1 Součásti dialyzátového modulu

Obrázek 2-2. Součásti dialyzátového modulu - terminologie
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1. Pohotovostní porty dialyzátových
hadic

2. Dialyzátová hadice z přístroje do
dialyzátoru (modrá)

3. Dialyzátová hadice z dialyzátoru do
přístroje (červená)

4. Pohotovostní port pro červený
konektor koncentrátu

5. Pohotovostní port pro modrý konektor
koncentrátu

6. Červený konektor koncentrátu
7. Modrý konektor koncentrátu

8. Násoska/nasávací hadička
9. Držák násosky/nasávací hadičky
10. Držák zásobníku BICART
11. Detektor úniku krve
12. Ultrafiltr
13. Deska detektoru úniku

2.2.2 Detaily součástí dialyzátového modulu
Pohotovostní porty dialyzátových hadic

Pohotovostní porty slouží k přidržení dialyzátových
hadic během funkční zkoušky, dezinfekčního
programu a programu proplachu.

Připevnění dialyzátové hadice k pohotovostnímu
portu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko na konektoru
dialyzátové hadice

2. Zasuňte konektor dialyzátové hadice do
pohotovostního portu. Konektor zacvakne na své
místo.

3. Uvolněte tlačítko na konektoru dialyzátové
hadice.

Dialyzátové hadice

Modrá přípojka propojuje přístroj s dialyzátorem.
Nově připravený čerstvý dialyzační roztok proudí
z přístroje do dialyzátoru skrze tuto hadici.

Červená přípojka propojuje dialyzátor s přístrojem.
Použitý dialyzační roztok proudí z dialyzátoru do
přístroje touto dialyzátovou hadicí.

Chcete-li odpojit dialyzátovou hadici z pohotovostního
portu, stiskněte a přidržte tlačítko na konektoru
dialyzátové hadice a vytáhněte ji.
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Pohotovostní port pro červený konektor
koncentrátu

Tento port slouží k přidržení červeného konektoru
koncentrátu, pokud zrovna není používán při léčbě.

Pohotovostní port pro modrý konektor
koncentrátu

Tento port slouží k přidržení modrého konektoru
koncentrátu, pokud zrovna není používán při léčbě.

Červený konektor koncentrátu

Červený konektor lze připevnit k bílé
násosce/nasávací hadičce a umístit do nádoby
s kyselým koncentrátem. Až toto provedete,
dialyzační přístroj bude moci začít používat
koncentrát. Viz Část 4.2.3 “Nastavení dialyzačního
přístroje” na straně A:83.
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Modrý konektor koncentrátu

Modrý konektor lze připevnit k modré
násosce/nasávací hadičce a umístit do nádoby
s tekutým bikarbonátem. Poté bude dialyzační přístroj
moci začít používat tekutý koncentrát. Viz Část 4.2.3
“Nastavení dialyzačního přístroje” na straně A:83.

Modrý konektor koncentrátu se také používá pro
chemický dezinfekční prostředek. Viz Část 10.5.2
“Zahájení chemické dezinfekce” na straně A:162. Při
použití pro dezinfekční prostředek se modrý konektor
připevňuje ke žluté násosce/nasávací hadičce.

Chcete-li odpojit konektor od portu:

Odemkněte konektor otočením ve směru hodinových
ručiček.

Vytáhněte konektor.

Chcete-li připojit konektor koncentrátu do
určeného portu:

Mírně konektor natočte ve směru hodinových ručiček
a přidržte ho před portem.
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Zasuňte konektor a zatlačte ho na své místo.

Zamkněte konektor otočením proti směru hodinových
ručiček.

Násoska/nasávací hadička

Násoska/nasávací hadička se umisťuje do nádoby
s dialyzačním koncentrátem nebo dezinfekčním
prostředkem.

Zasuňte konektor koncentrátu do příslušné
násosky/nasávací hadičky a tlačte ho na místo,
dokud se nezacvakne.

Použijte bílou násosku/nasávací hadičku pro
koncentrát kyseliny.
Použijte modrou násosku/nasávací hadičku pro
bikarbonát.
Použijte žlutou násosku/nasávací hadičku pro
chemický dezinfekční prostředek.
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Držák násosky/nasávací hadičky

Tento držák slouží pro přidržení násosky/nasávací
hadičky, které právě nejsou používány.

Držák zásobníku BICART

Tento držák se používá pro zásobník BICART. Tento
držák se také používá pro zásobníky CLEANCART
(pro čištění nebo dekalcifikaci).

Postup připevnění zásobníku BICART k držáku
naleznete v části Část 4.2.3 “Nastavení dialyzačního
přístroje” na straně A:83.

Postup připevnění zásobníku CLEANCART k držáku
naleznete v části Část 10.4.4 “Zahájení programu
tepelné dezinfekce se zásobníkem CLEANCART” na
straně A:159.

Detektor úniku krve

Detektor úniku krve kontroluje, zda není v dialyzačním
roztoku přítomna krev.

Pro informace o tom, jak otevřít kryt detektoru úniku
krve, viz Část 13.3 “Vyčištění detektoru úniku krve” na
straně A:185.
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Ultrafiltr

Ultrafiltr se nachází v podstavci skříně dialyzačního
přístroje. Ultrafiltr očišťuje dialyzační roztok od
případné kontaminace bakteriemi a endotoxiny.

Podnos detektoru úniku tekutin

Pokud v dialyzačním přístroji dojde ke vnitřnímu
úniku, tekutina se zachytí v podnosu detektoru úniku
tekutin.

Detekovaný objem může představovat nadměrný
objem UF.

Pokud hladina tekutiny dosáhne na úroveň detektoru,
bude vyvolán alarm.



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.



A:48 Dialyzační přístroj AK 98 - Popis přístroje HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

2.3 Zadní část přístroje

2.3.1 Součásti zadní části přístroje

Obrázek 2-3. Zadní část přístroje - terminologie
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1. Držadlo pro přepravu
2. Vzduchové filtry
3. Tlačítko Halt (Zastavit)
4. Indikátor nabití baterie
5. Indikátor připojení baterie
6. Indikátor ochrany proti nadměrnému

zahřátí
7. Hadice pro vstupní vodu
8. Výstupní hadice (vypouštěcí)

9. Hadička vstupu kyseliny citronové
10. Kontakty dálkového panelu
11. Konektor sítě Ethernet
12. Konektor USB
13. Externí komunikační port
14. Přípojka pro napájení ze sítě
15. Pojistky
16. Hlavní vypínač

2.3.2 Součásti zadní části přístroje
Držadlo pro přepravu

Při přemisťování dialyzačního přístroje vždy
používejte toto držadlo; viz Část 1.2.7 “Přemístění
dialyzačního přístroje AK 98” na straně A:18.

Vzduchové filtry

Filtr 1 chrání jednotku zdroje napájení.

Filtr 2 chrání vnitřek dialyzačního přístroje před
prachem.
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Tlačítko Halt (Zastavit)

Když je toto tlačítko stisknuto, napájení přístroje je
přerušeno. Jakmile je tlačítko uvolněno, napájení se
vrátí a přístroj provede obnovení.

Nebude-li tento postup fungovat, proveďte úplný
reset. Vypněte přístroj pomocí hlavního vypínače.
Stiskněte a podržte tlačítko Halt (Zastavit), dokud
nezhasne kontrolka hlavního vypínače. Uvolněte
tlačítko Halt (Zastavit). Zapněte přístroj a počkejte,
dokud se nerozsvítí kontrolka hlavního vypínače.
Spusťte přístroj stisknutím tlačítka On/Off.

Indikátor nabití baterie

Tato žlutá kontrolka se rozsvítí, pokud je síťový kabel
připojen k síťovému přívodu a pokud je hlavní vypínač
zapnutý. To značí, že se baterie nabíjí. Tato kontrolka
je označena jako BACH.

Indikátor připojení baterie

Pokud byl nainstalován záložní zdroj, tato zelená
kontrolka se rozsvítí. Tato kontrolka je označena jako
BACO.
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Indikátor ochrany proti nadměrnému zahřátí

Tato žlutá kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota
zdroje napájení příliš vysoká. Přívod napájení ze
zdroje napájení se přeruší. Tato kontrolka je
označena jako OTP.

Hadice pro vstupní vodu

Hadice pro vstupní vodu slouží k připojení
dialyzačního přístroje ke zdroji vody. Voda se používá
při přípravě dialyzačního roztoku. Pro podrobnosti o
požadavcích na vstupní vodu viz Část 14.1.15 “Zdroj
vody” na straně A:195.

Výstupní hadice (vypouštěcí)

Výstupní hadice slouží k odtoku použitého
dialyzačního roztoku z dialyzačního přístroje.
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Vstupní hadička kyseliny citronové

Pomocí vstupní hadičky kyseliny citrónové můžete
k dialyzačnímu přístroji trvale připojit tekutou kyselinu
citrónovou.

Nepřipojujte ke vstupní hadičce kyseliny citrónové
žádný jiný dezinfekční prostředek.

Kontakty dálkového panelu

Tyto kontakty jsou určeny pouze pro autorizované
servisní techniky.

Konektor sítě Ethernet

Tento port je určen pro autorizované techniky. Viz
Část 1.2.6 “Připojení externích elektrických zařízení”
na straně A:18.

Konektor USB

Tento port je určen pro autorizované techniky. Viz
Část 1.2.6 “Připojení externích elektrických zařízení”
na straně A:18.
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Externí komunikační port

Tento port je určen pro autorizované techniky. Může
být používán pro údržbu, připojení externího
počítačového systému a externích alarmů.

Přípojka pro napájení ze sítě

K tomuto konektoru se připojuje síťový kabel. Síťový
kabel by měl být vždy připojen, dokonce i když
dialyzační přístroj není používán.

Ujistěte se, že je kabelová svorka řádně upevněna.

Pojistky

Pojistky může vyměnit pouze autorizovaný servisní
technik.
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Hlavní vypínač

Pokud je přístroj připojen do sítě, hlavní vypínač by
měl být vždy zapnutý. Tím se zajistí nabíjení baterie.
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3.1 Pozice obsluhy

3.1.1 Pozice obsluhy
Obsluha musí vždy zřetelně vidět uživatelský panel a ostatní klíčové součásti přístroje.

3.2 Vypnutí a zapnutí dialyzačního přístroje

3.2.1 Hlavní vypínač
Hlavní vypínač se nachází v zadní části dialyzačního přístroje.

Hlavní zapínač by měl být vždy zapnutý, abyste zajistili, že baterie zůstanou zcela
nabité. Tento vypínač vypněte pouze při přemisťování dialyzačního přístroje.

3.2.2 Tlačítko Zap/Vyp

Tlačítko On/Off se nachází na uživatelském panelu (vpravo od obrazovky). Viz
Obrázek 3-1 “Uživatelský panel” na straně A:58.

Lehkým stisknutím tlačítka On/Off přístroj zapnete nebo vypnete.

3.3 Indikační světlo a tlačítka

3.3.1 Indikační světlo
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Indikační světlo se nachází nad dotykovým displejem. Toto blikající světlo signalizuje
alarm nebo upomínací alarm. Po nápravě příčiny alarmu (nebo upomínacího alarmu)
světlo přestane blikat.

● Pokud světlo bliká červeně, indikuje alarm s vysokou prioritou. Po nápravě příčiny
alarmu světlo přestane blikat.

● Pokud světlo bliká žlutě, indikuje alarm se střední prioritou. Po nápravě příčiny
alarmu světlo přestane blikat.

● Pokud světlo bliká modře, indikuje upomínací alarm. Po nápravě příčiny
upomínacího alarmu světlo přestane blikat.

3.3.2 Tlačítka na uživatelském panelu
Tlačítka na uživatelském panelu se nacházejí vpravo od obrazovky.

Obrázek 3-1. Uživatelský panel

Tlačítko Zap/Vyp

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka dialyzační přístroj zapnete nebo vypnete.

Kontrolka plánu

Pokud tato kontrolka svítí modře, je naplánováno automatické spuštění programu
proplachu nebo dezinfekce.

Kontrolka hlavního vypínače



HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx Dialyzační přístroj AK 98 - Manipulace s dialyzačním přístrojem A:59

Pokud tato kontrolka svítí zeleně, dialyzační přístroj je připojen k síťovému přívodu a
hlavní vypínač (v zadní části skříně přístroje) je zapnutý.

Tlačítko Ztišit

Stisknutím tlačítka Ztišit ztišíte zvuk alarmu nebo zvukové upomínky. Stisknutím
a podržením tlačítka Ztišit znovu aktivujete zvuk alarmu nebo zvukové upomínky.

Tlačítko zvýšení rychlosti krevní pumpy

Zvýšit rychlost krevní pumpy.

Tlačítko Krevní pumpy

Stisknutím tlačítka Krevní pumpy spustíte nebo zastavíte krevní pumpu.

Tlačítko snížení rychlosti krevní pumpy

Snižuje rychlost krevní pumpy

3.4 Displej

3.4.1 Přehled displeje
Dotykový displej se skládá z nabídek a tlačítek pro přípravu, spouštění, dokončování a
údržbu dialyzačního přístroje.



A:60 Dialyzační přístroj AK 98 - Manipulace s dialyzačním přístrojem HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

1. Ovládání venózního tlaku
2. Ovládání arteriálního tlaku
3. Ukazatel stavu přístroje
4. Ukazatel času
5. Krevní cesta
6. Dialyzátová cesta
7. Tlačítko BPM (monitor krevního tlaku)
8. Pole s hodnotou monitoru krevního

tlaku
9. Pole s hodnotou Diascan
10. Tlačítko Diascan
11. Pole s přehledem léčby
12. Pole s přehledem léčby
13. Pole s přehledem léčby
14. Pole s přehledem léčby
15. Pole s přehledem léčby

16. Karta Alarm
17. Karta Informace
18. Karta Graf léčby
19. Pole s informacemi
20. Stránka Pacient
21. Tlačítko funkcí
22. Tlačítko Dezinfekce
23. Tlačítko Krev
24. Tlačítko Roztok
25. Tlačítko Obtok dialyzačního roztoku
26. Tlačítko Ultrafiltrace (UF)
27. Stránka historie léčby
28. Stavový řádek
29. Identifikátor (alias) monitoru

3.4.2 Indikátory venózního a arteriálního tlaku (1, 2)

Indikátory tlaku zobrazují tlak v krevní lince směrem od pacienta a odpor krve vracející
se k pacientovi. Indikátory tlaku také zobrazují příslušné alarmové meze.

Stisknutím indikátoru venózního nebo arteriálního tlaku otevřete okno ovládání tlaku.
V tomto okně můžete změnit alarmové meze venózního a arteriálního tlaku.
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Po stisknutí červené šipky se příslušná alarmová mez přesune ve směru šipky. Pokud
aktuální hodnota překročí alarmovou mez, spustí se alarm.

Po stisknutí zelené šipky se obě příslušné alarmové meze přesunou ve směru
stisknuté šipky.

Po stisknutí tlačítka rozšíření alarmových mezí se rozšíří alarmové meze. Stejné
ovládání jako při nastavování krevní pumpy.

Po stisknutí tlačítka zavřít alarmové meze proběhne nová centralizace.

Při aktivaci rozšířených alarmových limitů se okna alarmů pro arteriální a venózní tlak
rozšíří z aktuálních výchozích alarmových limitů.

Tato funkce se automaticky deaktivuje po dokončení léčby nebo ji lze deaktivovat
ručně.

3.4.3 Ukazatel stavu přístroje (3)
Ukazatel stavu přístroje ukazuje aktuální stav přístroje. Může jít například o funkční
zkoušku, léčbu nebo dezinfekci.

3.4.4 Čas (4)
Ukazatel času zobrazuje zbývající čas například během probíhající léčby nebo během
dezinfekčního programu. Čas se zobrazuje ve formátu hh:min.

Během léčby ukazuje celkový čas léčby.

3.4.5 Krevní cesta (5)

Jakmile je ve venózní krevní lince detekována krev, krevní cesta se zbarví červeně,
zahájí se léčba a aktivují se alarmy.
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3.4.6 Dialyzátová cesta

Po dosažení správné vodivosti se dialyzátová cesta zbarví zeleně a dialyzační roztok
bude možné směrovat do dialyzátoru pomocí tlačítka obtoku.

3.4.7 Cesta obtoku

Přístroj za určitých alarmových stavů a během samočinné kalibrace automaticky
přemosťuje dialyzační roztok do dialyzátoru. Obsluha také může přemostit dialyzační
roztok pomocí tlačítka Obtok rozt. dialyzačního roztoku.

3.4.8 Oblast krevního tlaku (7, 8)

Stisknutím tlačítka BPM otevřete nabídku krevního tlaku, v níž můžete měnit nastavení
měření krevního tlaku pacienta. Poslední naměřený krevní tlak se zobrazuje v poli
s hodnotou BPM. Vedle ikony srdce se zobrazuje tepová frekvence (tepy za minutu).
Stisknutím pole s hodnotou BPM provedete jednorázové měření. Viz Část 8 “Měření
krevního tlaku” na straně A:139.

3.4.9 Pole s hodnotou Diascan a tlačítko Diascan (9, 10)

Stisknutím tlačítka Diascan otevřete nabídku Diascan, v níž můžete měnit nastavení
měření pacientovy clearance (K) a dialyzační dávky (Kt nebo Kt/V). Poslední
naměřená hodnota se zobrazuje v poli s hodnotou Diascan. Další informace viz Část 9
“DIASCAN” na straně A:147.

3.4.10 Přehled léčby (11–15)

V polích přehledu léčby se zobrazují aktuální hodnoty léčby. Tato pole ukazují průběh
léčby.

Stisknutím některého z těchto polí otevřete nabídku s příslušnou funkcí.
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QB: rychlost průtoku krve v ml/min. Stisknutím tohoto pole otevřete Nabídka krve.

CELK. QB: akumulovaný objem krve v litrech od začátku léčby. Stisknutím tohoto
pole otevřete Nabídka krve.

CELK. HEP: akumulovaný objem heparinu v ml od začátku léčby. Stisknutím
tohoto pole otevřete Nabídka krve.

CELK. UFV: akumulovaný objem UF v litrech od začátku léčby. Stisknutím tohoto
pole otevřete Nabídka roztoku.

RYCHLOST UF: Rychlost ultrafiltrace v l/h. Stisknutím tohoto pole otevřete
Nabídka roztoku.

3.4.11 Záložka Alarm (16)
Po vygenerování alarmu začne blikat záložka Alarm a zobrazí se informace o alarmu.

3.4.12 Záložka Informace (17)
Po vygenerování upomínacího alarmu nebo zprávy pro obsluhu začne záložka
Informace blikat.

3.4.13 Záložka Graf léčby (18)
Záložka Graf léčby otevírá graf léčby. Graf léčby obsahuje informace o venózním tlaku,
arteriálním tlaku, průtoku krve, rychlosti UF a clearance.

Časové měřítko je založeno na nastaveních léčby.

3.4.14 Pole s informacemi (19)
Pole s informacemi má tři záložky – pro výběr informačních alarmů, výběr
upomínacích alarmů a graf léčby.
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3.4.15 Stránka Pacient (20)

Tlačítko Pacient otevírá stránku pacienta. Na stránce pacienta můžete spravovat
informace o pacientovi. Dostupné funkce závisejí na používaném zdravotnickém
informačním systému (CIS).

3.4.16 Tlačítko funkcí (21)

Tlačítko Funkce otevírá výběr Funkce.

Funkce

● Přerušit léčbu: Přerušení probíhající léčby.
● Nový krevní okruh: Změna na nový krevní okruh během probíhající léčby.
● Zpětný proplach: Zahájí postup zpětného proplachu před dokončením léčby.

Čas léčby se nastaví na nulu.
● Plnění: Vyberte manuální nebo asistovaný proplach a plnění.
● Noční světlo:Vypíná uživatelský panel. Stisknutím můžete uživatelský panel

kdykoli znovu aktivovat. Uživatelský panel se aktivuje také při vyvolání nového
alarmu.
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● Čistit obrazovku: Umožňuje obsluze vyčistit obrazovku, zatímco je přístroj
zapnutý. Tento postup je možné provést kdykoli nezávisle na tom, v jakém stavu
přístroj je. Po aktivaci tohoto příkazu se displej dočasně deaktivuje, což obsluze
umožní jej vyčistit.

● Servis: Otevírá výběr Servis. Jsou k dispozici následující čtyři funkce: Nastavení
času, letní čas, jas obrazovky a hlasitost.

3.4.17 Tlačítko Dezinfekce (22)

Tlačítko Dezinfekce se používá k výběru a aktivaci programů dezinfekce
a proplachování.
Teplo

● Krátké teplo a kys. citr.: Zahájí krátký program dezinfekce s tekutou
kyselinou citrónovou, která je připojená v zadní části přístroje.

● Citron. 20 %: Zahájí krátký program dezinfekce s tekutou kyselinou citrónovou,
která je připojená v zadní části přístroje.

● Teplo a CleanCart: Zahájí program dezinfekce se zásobníkem CleanCart.
● Teplo a zásobník CleanCart + LFH: Zahájí program dezinfekce se

zásobníkem CleanCart v kombinaci s nízkým průtokem tepla; pro použití při
připojení jednotky WRO 300 H.

● Teplo: Zahájí program dezinfekce pomocí horké vody.
● Teplo + LFH: Zahájí program dezinfekce pomocí horké vody v kombinaci

s nízkým průtokem tepla; pro použití při připojení jednotky WRO 300 H.
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Proplach

● Proplach: Zahájí program proplachu.
● Odtok: Zahájí program vypouštění.
● Odvápňování: Zahájí program odvápňování.

Chemická

● Peroct: Zahájí program dezinfekce pomocí kyseliny peroctové.
● Chlornan 10 %: Zahájí program dezinfekce chlornanem.

Nástroje

● Automatický plán: Umožňuje naplánovat spuštění dezinfekčních programů ve
specifických časových intervalech.

● Funkční zkouška: Zahajte novou funkční zkoušku.
● Potvrďte výměnu filtru UFDPotvrďte výměnu ultrafiltru.
● UFD: počet dnů od výměny: Počet dnů od poslední výměny ultrafiltru.
● UFD: počet tepelných dezinfekcí: Počet tepelných dezinfekcí od poslední

výměny ultrafiltru.
● UFD: počet dezinfekcí chlornanem: Počet chlornanových dezinfekcí od

poslední výměny ultrafiltru.
Historie

Historie: Zobrazí seznam posledních provedených programů dezinfekce (tepelných
i chemických).

3.4.18 Tlačítko Krev (23)
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Tlačítko Krev otevře Nabídka krve, ve které naleznete karty s nastavením parametrů
souvisejících s krevní cestou.

VAROVÁNÍ!
Pokud se k dodávání heparinu s nízkou rychlostí podávání používá integrovaná
heparinová pumpa, může vysoký tlak v mimotělním okruhu vést ke zpožděnému
podání heparinu, a způsobit tak ztrátu krve pacienta v důsledku koagulace
a neschopnosti vrátit krev pacientovi.
Heparin

● Objem heparinového bolusu: Nastavte objem bolusu heparinového roztoku.
● Rychlost průtoku heparinu: Nastaví průtokovou rychlost heparinového

roztoku.
● Doba zastavení: Nastavte zastavení heparinové pumpy před koncem léčby. Čas

zastavení je doba v minutách.
● Okamžitě zahájit proplach a plnění heparinovým bolusem: Spusťte

okamžitý bolus heparinu během plnění.
Toto tlačítko je k dispozici pouze během proplachu a plnění.

● Stříkačka: Přednastavený typ stříkačky.
● Celkový objem heparinu: Celková hodnota objemu heparinu podaného během

plnění a léčby.
Průtok krve

● Dolní alarmová mez: Umožňuje nastavit dolní alarmovou mez průtoku krve.
● Průměr segmentu krevní pumpy: Nastavte vnitřní průměr pumpového segmentu

krevního setu podle toho, co je uvedeno na baleních krevního setu.
● Aktuální QB: Hodnota aktuálního průtoku krve kompenzovaná s ohledem na

arteriální tlak.
● Celkový zpracovaný objem krve: Celkový zpracovaný objem krve: Hodnota

celkového objemu zpracované krve, která prošla přes dialyzátor od začátku léčby.
Jednojehlový režim
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● Aktivovat: Aktivujte režim jednojehlové dialýzy na dialyzačním přístroji.
● Mez minimálního objemu cyklu: Nastavte dolní alarmovou mez pro objem

cyklu.
● Dolní mez venózního tlaku: Nastavte dolní alarmovou mez pro venózní tlak.

Tato možnost se nastaví automaticky po zahájení léčby a centralizování mezí
venózního tlaku.

● Horní mez venózního tlaku: Nastavte horní alarmovou mez pro venózní tlak.
Tato možnost se nastaví automaticky po zahájení léčby a centralizování mezí
venózního tlaku.

● Objem cyklu: Hodnota aktuálního objemu cyklu.
● Stř. rychlost průtoku krve: Hodnota efektivní rychlosti průtoku krve během

léčby.

3.4.19 Tlačítko Roztok (24)

Tlačítko Roztok otevře Nabídka roztoku, v níž naleznete karty s nastavením
parametrů souvisejících s dialyzátovou cestou.

VAROVÁNÍ!
Používá-li se dialyzační přístroj AK 98 v prostředí domácí zdravotní péče, maximální
rychlost UF musí přednastavit autorizovaný technik podle specifického předpisu
pro pacienta.
Rychlost UF

● Objem UF: Nastavte objem ultrafiltrace (úbytek hmotnosti pacienta).
● Čas léčby: Upravte Čas léčby. Celkový nastavený čas léčby se zobrazí v nabídce

Čas.
● Nastavit UF proplachu se po zahájení léčby změní na Nastavit minimální
rychlost UF: Umožňuje nastavit použitou minimální rychlost ultrafiltrace
v závislosti na požadavcích léčby.

● Izolovaná UF: Umožňuje nastavit hodnoty izolované ultrafiltrace, viz Část 6
“Izolovaná ultrafiltrace” na straně A:125.
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● Profilace: Umožňuje nastavit profil ultrafiltrace, viz Část 7.1 “Obecné” na
straně A:130.

● Vypočtená rychlost UF: Hodnota vypočtené ultrafiltrační rychlosti.
● Celkový objem UF: Hodnota akumulovaného objemu ultrafiltrace (úbytek

hmotnosti pacienta).
Konc.

● Koncentrát: Umožňuje nastavit kombinaci připojovaných koncentrátů.
● Vyprázdnění BiCartu: Umožňuje vyprázdnit vodu ze zásobníku BICART. To

redukuje únik tekutiny při odpojení zásobníku. (Není k dispozici během léčby.)
Teplota

● Teplota roztoku: Nastavte teplotu dialyzačního roztoku.
● Dolní alarmová mez: Umožňuje nastavit dolní alarmovou mez pro teplotu

dialyzačního roztoku.
● Horní alarmová mez: Umožňuje nastavit horní alarmovou mez pro teplotu

dialyzačního roztoku.
● Skutečná teplota dialyzačního roztoku: Hodnota aktuální teploty

dialyzačního roztoku.
Vodiv.

● Na +: Umožňuje nastavit hodnotu sodíku dialyzačního roztoku.
● HCO3-: Umožňuje nastavit hodnotu bikarbonátu dialyzačního roztoku.

● Profilace: Umožňuje nastavit profil ultrafiltrace, viz Část 7.1 “Obecné” na
straně A:130.

● Vypočtená vodivost (C/P): Vypočítaná vodivost dialyzačního roztoku (CP –
kontrolní a ochranné hodnoty) na základě nastavení sodíku a bikarbonátu.

● Skutečná vodivost (C/P): Hodnota aktuální vodivosti dialyzačního roztoku (CP
– kontrolní a ochranné hodnoty).

Průtok roztoku
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● Průtok dialyzačního roztoku: Nastavte rychlost průtoku dialyzačního roztoku.
Tuto hodnotu lze nastavit během proplachu a plnění, začne však platit až po
zahájení léčby.

● Pohotovostní režim koncentrátu: Umožňuje aktivovat pohotovostní režim
a pozastavit přípravu dialyzačního roztoku, viz Část 3.5 “Pohotovostní režim
koncentrátu” na straně A:74.

● Skutečný průtok dialyzačního roztoku: Hodnota rychlosti průtoku
dialyzačního roztoku.

TMP

● Dolní alarmová mez: Změňte dolní alarmovou mez transmembránového tlaku.
● Horní alarmová mez: Změňte horní alarmovou mez transmembránového tlaku.
● TMP: Hodnota aktuálního transmembránového tlaku.

3.4.20 Tlačítko Obtok dialyzačního roztoku (25)

Tlačítko Obtok rozt. slouží k zapnutí manuálního obtoku dialyzačního roztoku
z dialyzátoru.

3.4.21 Tlačítko Ultrafiltrace (26)

Tlačítko Ultrafiltrace se používá pro spuštění nebo zastavení ultrafiltrace.

3.4.22 Stránka historie léčby (27)

Tlačítko Historie otevírá stránku historie léčby, která obsahuje karty pro:

Protokol historie léčby.
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Protokol historie alarmů aktuální léčby. Poslední vytvořený alarm bude uveden na
prvním místě seznamu.

Protokol historie grafů s grafy léčby.
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3.4.23 Stavový řádek (28)
Ve stavovém řádku se zobrazují následující funkce, jsou-li právě aktivní:

● Profilace sodíku
● Profilace bikarbonátu
● Profilace UF
● Izolovaná UF
● Připojení k síti
● Aktuální čas
● Měření BPM
● Vypnutí alarmu BPM
● Diascan
● Heparin
● Plánovaná dezinfekce

3.4.24 Servisní nabídka

Tlačítko Funkce otevírá výběr Funkce, což je také vstupní bod k výběru Servis.
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Stiskněte tlačítko Funkce, a potom stisknutím Servis otevřete Servisní nabídka.

Jsou k dispozici následující čtyři funkce: Nastavení času, letní čas, jas obrazovky
a hlasitost.

V Servisní nabídka můžete pozorovat a měnit některá nastavení přístroje
a prohlížet Seznam chyb a Loggování.

Přístroj

● Nast. čas: Stisknutím tlačítka Nast. čas otevřete klávesnici pro změnu
nastavení systémového času.

● Letní čas: Aktivujte letní čas stisknutím Aktivovat. Pokud je toto nastavení
aktivní, během letních měsíců se čas posune o hodinu dopředu. Není-li toto
nastavení aktivní, použije se standardní čas.

● Jas obrazovky: Přesunutím posuvníku můžete změnit nastavení jasu displeje.
● Objem: Přesunutím posuvníku můžete změnit hlasitost reproduktoru.

Seznam chyb

● Čas: Čas, kdy se chyba vyskytla.
● Kód chyby: Chybový kód lze použít k určení vadné softwarové nebo hardwarové

součásti, která způsobila chybu.
● Informace alarmu: Zpráva alarmu zobrazeného na záložce Alarm.

Loggování

Na záložce Loggování můžete vybrat parametry, které chcete zahrnout do protokolu.
Tato funkce je určena pro autorizované servisní techniky, kteří ji používají při kontrole
stavu hardwarových a softwarových součástí.
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3.4.25 Identifikátor monitoru – alias (29)
Dialyzačnímu přístroji AK 98 lze přiřadit vlastní název (alias) . Alias se zobrazuje se
v ukazateli času a může jej přednastavit autorizovaný servisní technik.

3.5 Pohotovostní režim koncentrátu

3.5.1 O pohotovostním režimu koncentrátu
Přístroj je možné přepnout do pohotovostního režimu koncentrátu. V pohotovostním
režimu se zastaví spotřeba koncentrátů. Je také možné snížit spotřebu vody.

Pohotovostní režim koncentrátu lze aktivovat po dokončení funkční zkoušky a poté, co
se průtokový diagram zbarví zeleně.

Když je pohotovostní režim koncentrátu aktivní, v poli s informacemi se zobrazí
zpráva. Cesta obtoku průtokového diagramu se zbarví oranžově.

Po jedné hodině v pohotovostním režimu koncentrátu dialyzační přístroj automaticky
opět zahájí přípravu dialyzačního roztoku.

Pohotovostní režim koncentrátu nemůže být aktivován, pokud byla detekována krev.

Pohotovostní režim koncentrátu může být aktivován manuálně (výchozí nastavení
funkce), nebo může být přednastaven, aby se aktivoval automaticky . Předvolby jsou
konfigurovány autorizovaným servisním technikem.

Pohotovostní režim koncentrátu nemůže být aktivován, zatímco je aktivní recirkulace.

3.5.2 Manuální aktivace pohotovostního režimu koncentrátu
Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Vyberte kartu Průtok roztoku.

3) Aktivujte pohotovostní režim koncentrátů
stisknutím tlačítka aktivace.

3.5.3 Pokračování v přípravě dialyzačního roztoku
Postup

1) Vyberte kartu Informace.

2) Stiskněte ve zprávě Potvrdit.
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3.5.4 Automatická aktivace pohotovostního režimu koncentrátu
Je možné přednastavit (autorizovaným servisním technikem) následující podmínky, při
kterých dojde k  pozastavení přípravy dialyzačního roztoku:

● Po dosažení zelené dialyzátové cesty nebo v přednastaveném intervalu poté.
● Po dosažení nastaveného objemu plnění.
● Po dosažení objemu a času recirkulace.

Přístroj je možné přednastavit tak, aby aktivoval pohotovostní režim koncentrátu a
současně vypnul přívod vody. V tomto případě se zastaví spotřeba vody i koncentrátů.

3.6 Provozování zařízení během přerušení napájení

3.6.1 Přerušení napájení při použití záložního zdroje
Pokud dojde k přerušení dodávky napájení do dialyzačního přístroje, krevní jednotku
bude dočasně napájet záložní zdroj. Zachovají se všechna nastavení a aktuální
hodnoty. Krevní pumpa bude pokračovat v činnosti na záložní napájení. Ohřev
dialyzačního roztoku se zastaví.

Záložní zdroj bude fungovat pouze omezenou dobu. Pokud je v dobrém stavu a plně
nabitý, můžete počítat s 30 minutami.

POZNÁMKA!
Pokud očekáváte, že přerušení napájení bude trvat déle než několik minut, zvažte
ukončení léčby.
Pokud dojde k přerušení dodávky elektřiny do dialyzačního přístroje a záložní zdroj
nebude fungovat, dialyzační přístroj se vypne. Zachovají se všechna nastavení a
aktuální hodnoty, viz Část 3.6.3 “Manuální návrat krve pacientovi” na straně A:76.

3.6.2 Přerušení napájení bez použití záložního zdroje
Pokud dojde k přerušení dodávky napájení do dialyzačního přístroje, dialyzační přístroj
se vypne. Zachovají se všechna nastavení a aktuální hodnoty.

Pokračování v léčbě po přerušení napájení
Po obnovení dodávky elektrického proudu spusťte přístroj stisknutím tlačítka On/Off.
Přístroj obnoví provoz a bude pokračovat v léčbě tam, kde byla přerušena. Zachovají
se všechna nastavení a aktuální hodnoty. Po obnovení je však nutné, aby obsluha
zkontrolovala všechny parametry léčby.
UPOZORNĚNÍ!
Po obnovení zkontrolujte parametry léčby a ujistěte se, že léčba pokračuje podle
předpisu.
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3.6.3 Manuální návrat krve pacientovi
VAROVÁNÍ!
Během manuální procedury vracení krve pacientovi při přerušení napájení přebírá
obsluha plnou zodpovědnost za vizuální monitorování všech bezpečnostních
parametrů, které přístroj při přerušení napájení monitorovat nemůže (např. detekce
vzduchu).

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je arteriální krevní linka připojena k roztoku pro zpětný proplach, aby
nehrozila ztráta krve pacienta.
Pokud je dialyzační přístroj vypnutý, můžete vrátit krev pacientovi manuálně.

Při manuálním vracení krve pacientovi věnujte pozornost všem příslušným rizikům,
protože vypnutý dialyzační přístroj nemůže aktivovat alarmy.

Postup

1) Zasvorkujte arteriální krevní linku a svorku přístupu pacienta.

2) Odpojte arteriální krevní linku od pacienta.

3) Připojte arteriální krevní linku k roztoku pro zpětný proplach a odsvorkujte
arteriální krevní linku a všechny svorky na lince zpětného proplachu.

4) Otevřete kryt krevní pumpy.

5) Manuálně otáčejte rukojetí krevní pumpy proti směru hodinových ručiček. Během
vracení krve pozorně kontrolujte, zda nedochází ke vniknutí vzduchu do pacienta.

6) Jakmile bylo pacientovi navráceno požadované množství krve, zasvorkujte
venózní krevní linku a svorku přístupu pacienta.

7) Odpojte venózní krevní set od pacienta.

3.7 Výměna dialyzátoru a krevních setů během léčby
Krevní sety a dialyzátor může být během léčby nutné vyměnit, například při vzniku
krevních sraženin. Pokud provedete postup připojení nového krevního oběhu, všechny
hodnoty a nastavení přístroje se zachovají a přístroj bude pokračovat ve funkci
s hodnotami z bodu, ve kterém byla léčba zastavena.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Funkce.

2) Stiskněte Nový krevní okruh.

3) Zkontrolujte, zda byla zastavena krevní
pumpa.
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4) Vyberte jeden z těchto postupů:

● Chcete-li nejprve vrátit krev pacientovi:
Stiskněte Zpětný proplach
a postupujte podle obvyklého postupu
vracení krve, viz Část 4.4.1 “Ukončení
léčby” na straně A:109.

● Chcete-li okamžitě odpojit pacienta:
Stiskněte Odpojte pacienta,
zasvorkujte krevní linky a odpojte je od
pacienta.

5) Odpojte obě dialyzátové hadice a připojte
je zpět k pohotovostnímu portu. Během
postupu připojení nového krevního okruhu
není zapotřebí vypouštět dialyzační roztok.

6) Odstraňte dialyzátor a krevní sety.

7) Připevněte nový dialyzátor a krevní sety,
viz Část 4.2.3 “Nastavení dialyzačního
přístroje” na straně A:83.

8) Proveďte plnění a odstraňte vzduch
z dialyzátoru a nových krevních setů, viz
Část 4.2.7 “Proplach a plnění dialyzačního
okruhu” na straně A:98.

9) Připojte pacienta a znovu zahajte léčbu,
viz Část 4.2.12 “Připojte pacienta” na
straně A:103 a Část 4.2.13 “Zahájení
léčby” na straně A:106.

3.8 Výměna zásobníku BICART během léčby
Pokud je nutné během léčby vyměnit zásobník BICART, zavřete před připojením
nového zásobníku ramena držáku kapsle nejméně na 2 sekundy.

To je nezbytné, aby přístroj automaticky naplnil nový zásobník BICART.

Postup připevnění zásobníku BICART k držáku zásobníku BICART naleznete v části
Část 4.2.3 “Nastavení dialyzačního přístroje” na straně A:83.

3.9 Centrální koncentrát
VAROVÁNÍ!
Během dezinfekce okruhu zdroje centrálního koncentrátu nesmí být dialyzační
přístroj AK 98 připojený k systému rozvodu centrálního koncentrátu.

POZNÁMKA!
Zdravotnické zařízení zodpovídá za hygienickou kvalitu systému rozvodu
centrálního koncentrátu.

POZNÁMKA!
Je-li přístroj nastaven na centrální koncentrát, připojte konektory koncentrátu
k systému rozvodu centrálního koncentrátu.

Od tohoto kroku probíhá nastavení, spuštění a ukončení léčby s centrálním
koncentrátem podobně jako u běžné léčby.



A:78 Dialyzační přístroj AK 98 - Manipulace s dialyzačním přístrojem HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

3.10 Řízení ultrafiltrace
Během léčby se při výpočtu rychlosti ultrafiltrace využívá následující rovnice:

Objem ultrafiltrace
(objem UF)
───────────── = rychlost ultrafiltrace
Čas léčby

Tabulka 3-1. Rovnice pro výpočet rychlosti ultrafiltrace

Čas léčby a objem ultrafiltrace lze nastavit v určitých mezích. Přístroj automaticky
vypočítá a zobrazí rychlost ultrafiltrace v litrech/hodinu. Pokud se změní čas léčby
nebo objem ultrafiltrace, změní se také rychlost ultrafiltrace.

Přesná hmotnost před léčbou a po léčbě je důležitá pro odpovídající stanovení
ultrafiltrace během léčby. Nejsou-li tato měření přesná, nastanou odchylky mezi
ultrafiltrací dosaženou během léčby a změnou tělesné hmotnosti. Vedle ultrafiltrace je
změna hmotnosti pacienta během léčby ovlivněna také jinými faktory. Mezi tyto faktory
patří například příjem tekutin, příjem jídla, pocení, aplikace léčiv, objem podaných
infuzí a zpětného proplachu.

VAROVÁNÍ!
Používá-li se dialyzační přístroj AK 98 v prostředí domácí zdravotní péče, maximální
rychlost UF musí přednastavit autorizovaný technik podle specifického předpisu
pro pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Po obnovení zkontrolujte parametry léčby a ujistěte se, že léčba pokračuje podle
předpisu.
Příklad, jak provádět nastavení UF, je znázorněn zde:

Postup

1) Stiskněte ukazatel Čas.

2) Stiskněte Čas léčby.

3) Nastavte požadovaný čas léčby.

4) Stiskněte OK.

5) Stiskněte Objem UF.

6) Vypočítejte objem ultrafiltrace pacienta, viz
Část 4.2.10 “Nastavit objem ultrafiltrace”
na straně A:102.

7) Zadejte objem ultrafiltrace pacienta.

8) Stiskněte OK.
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Výsledky

Pokud během léčby rychlost UF klesne na nulu v důsledku alarmových stavů, přístroj
se pokusí o kompenzaci ztráty času ve zbývajícím čase. Horní mez rychlosti UF je
automaticky vypočítána a nastavena jako 120 % vypočtené rychlosti UF. Tato mez je
nejvyšší rychlost UF během léčby.

Rychlost UF klesne na nulu, pokud:

● Dojde k aktivaci mnoha alarmů, které nuceně zastaví krevní pumpu během léčby.
● Rychlost UF bude manuálně zastavena během léčby.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud jsou nastaveny negativní alarmové meze TMP, obsluha nebude upozorněna
alarmem ani upomínacím alarmem , že může dojít ke zpětné filtraci. Autorizovaný
servisní technik však může přístroj nastavit tak, aby se upomínací alarm při
nastavení negativních alarmových mezí TMP zobrazil.



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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4.1 Základní funkčnost
Během dvoujehlové léčby se používají dvě jehly. Jedna je připojena k arteriální krevní
lince a druhá k venózní krevní lince.

● Pacientova krev opouští tělo přes arteriální krevní linku.
● Krev se čistí v umělé ledvině (dialyzátoru).
● Krev se do těla vrací prostřednictvím venózního krevní linky.

UPOZORNĚNÍ!
Ujistěte se, že používáte správný rotor krevní pumpy. Zkontrolujte, zda je správně
seřízen pro uzávěr použitého pumpového segmentu krevního setu. Tuto kontrolu
musí provést autorizovaný servisní technik.

4.2 Zahájení dvoujehlové léčby

4.2.1 Před provedením léčby
Postup

1) Síťový kabel musí být připojen k síťovému přívodu s uzemněním.

2) Hlavní vypínač musí být zapnutý.

3) Zdroj vody musí být připojen k hadici pro vstupní vodu a zapnutý.

4) Vypuštěcí hadice (odtok) musí být správně umístěna se vzduchovou mezerou
mezi dialyzačním přístrojem a vypouštěcím/odvodňovacím systémem.

5) Dialyzátové hadice musí být připojeny k pohotovostním portům.

6) Úpravna vody WRO 300 H (používá-li se) musí být v pohotovostním režimu.

7) Připravte si veškeré nezbytné příslušenství, jako je například A-koncentrát,
zásobník BiCart, dialyzátor, krevní sety a plnicí vak.

4.2.2 Zahájení funkční zkoušky
Než bude možné zahájit léčbu, dialyzační přístroj provede funkční zkoušku. Přístroj
zkontroluje interní funkce, jako jsou například bezpečnostní funkce a alarmové
systémy. Přístroj provede rozsáhlou funkční zkoušku nebo kratší základní funkční
zkoušku. Autorizovaný servisní technik může přístroj přednastavit tak, aby mezi
jednotlivými cykly léčby prováděl základní funkční zkoušku namísto rozsáhlé funkční
zkoušky.

Základní funkční zkouška se provede, budou-li splněna následující kritéria:

● Autorizovaný servisní technik aktivuje základní funkční zkoušku.
● Ve stejný den (od 00:00) byla úspěšně provedena rozsáhlá funkční zkouška.
● Po vstupu do nabídky Servis byla úspěšně provedena rozsáhlá funkční zkouška.
● V případě výskytu technické závady byla úspěšně provedena rozsáhlá funkční

zkouška.
● Po změně data nebo času byla úspěšně provedena rozsáhlá funkční zkouška.

UPOZORNĚNÍ!
Během funkční zkoušky se rotor krevní pumpy pohybuje. Neotevírejte kryt krevní
pumpy, dokud nezačne blikat tlačítko Krevní pumpa.
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UPOZORNĚNÍ!
Během funkční zkoušky se klapky krevního setu pohybují. Aby nedošlo k poranění
prstů, nepokoušejte se připojit krevní sety, dokud nezačne blikat tlačítko Krevní
pumpa.
Postup

1) Stiskněte tlačítko On/Off.

Zkontrolujte, zda se po zapnutí přístroje
aktivují indikační světla. Viz Část 1.1.1
“Indikace alarmu” na straně B:12 v
Příručka k alarmům.

2) Zkontrolujte, zda se při zapnutí přístroje
rozsvítí tlačítka vpravo od obrazovky.
Obraťte se na autorizovaného servisního
technika, pokud se některá z tlačítek
nerozsvítí. Ujistěte se, že se tlačítka Zvýšit
rychlost krevní pumpy a Snížit rychlost
krevní pumpy nerozsvěcují.

Displej se po zapnutí přístroje rozsvítí.
Pokud se některá část displeje nerozsvítí
a nereaguje, kontaktujte autorizovaného
servisního technika.

4.2.3 Nastavení dialyzačního přístroje
Než začnete

VAROVÁNÍ!
V zájmu zajištění dodržení předpisu zkontrolujte, zda se typ koncentrátu nastavený
v dialyzačním přístroji shoduje s koncentrátem použitým během léčby a
s koncentrátem předepsaným pro daného pacienta.

VAROVÁNÍ!
Než připojíte násosku/nasávací hadičku nádoby s koncentrátem, zkontrolujte její
obsah. Pokud nepoužijete koncentrát předepsaný pro danou léčbu, může dojít
k nerovnováze hladiny elektrolytů v plazmě pacienta nebo k narušení acidobazické
rovnováhy. Použití jiného než předepsaného koncentrátu může způsobit hemolýzu.
Postup

1) Odpojte červený konektor koncentrátu
z pohotovostního portu přístroje.
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2) Připojte násosku/nasávací hadičku
k červenému konektoru koncentrátu.
Vložte násosku/nasávací hadičku do
nádoby s A-koncentrátem.

3) Vyberte požadovanou kombinaci
koncentrátů z možností, které se zobrazí
na displeji.

4) Pokud používáte koncentráty SoftPac,
připojte červený konektor koncentrátu
k červenému bajonetovému konektoru
vaku SoftPac a poté zalomte odlomitelný
hrot.

5) Uvolněte ramena stisknutím tlačítek pro
uvolnění. Otevřete držák zásobníku
BICART. Vyklopte horní rameno směrem
ven a nahoru a současně ho vytáhněte.
Vyklopte spodní rameno směrem ven a
dolů.
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6) Sejměte kryty ze zásobníku BICART
a připevněte jej tak, aby spodní část
směřovala dolů.

7) Zajistěte zásobník zavřením horního
ramene. Přidržte zásobník jednou rukou
pod spodním ramenem.

8) Připevněte dialyzátor (1) do držáku.

Pokud je to nutné, umístěte dialyzátor do
držáku stisknutím pružinové svorky (2).
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9) Zavěste vak s fyziologickým nebo plnicím
roztokem na infuzní stojan.

4.2.4 Připojte arteriální krevní set
UPOZORNĚNÍ!
Nepoužívejte kojenecké krevní sety A-5.128-B4, V-5.127-X, A-5.129-B4 a V-5.129-X
s dialyzačním přístrojem AK 98, protože nejsou určeny pro použití s dialyzačním
přístrojem AK 98.

UPOZORNĚNÍ!
Při léčbě pacientů s hmotností nižší než 25 kg se doporučuje, aby alarmové meze
kontroly UF byly nakonfigurovány autorizovaným servisním technikem.

U pacientů s hmotností nižší než 25 kg mohou odchylky v rovnováze tekutin
překročit úroveň, kterou jsou tito pacienti schopni tolerovat, a to i v případě, že se
pohybují ve stanoveném rozmezí přesnosti AK 98.

POZNÁMKA!
Chcete-li dosáhnout správného průtoku krve, zajistěte, aby vnitřní průměr
pumpového segmentu použitého krevního setu odpovídal průměru pumpového
segmentu na přístroji. Viz Část 3.4.18 “Tlačítko Krev (23)” na straně A:66.

POZNÁMKA!
Konektory arteriálního krevního setu jsou červené, ale vzhled krevních setů se může
lišit.
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Obrázek 4-1. Arteriální krevní set

1. Krevní pumpa
2. Vodič krevní linky
3. Připojení dialyzátoru
4. Vodič krevní linky
5. Klapka arteriální krevní linky

6. Vak s fyziologickým nebo plnicím
roztokem

7. Arteriální konektor pacienta
8. Konektor snímače arteriálního tlaku
9. Heparinová pumpa

Po nasetování dialyzačního přístroje zkontrolujte, zda jsou uzavřeny příslušné svorky.
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Postup

1) Otevřete kryt krevní pumpy stisknutím
středu krytu a zatažením za úchyt.

2) Umístěte segment krevní pumpy přes rotor
krevní pumpy.

Ujistěte se, že kryt snímače arteriálního
tlaku směřuje dolů.

3) Ujistěte se, že objímky segmentu krevní
pumpy jsou vně uložení pumpy.
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4) Přidržte segment a zavřete kryt krevní
pumpy.

5) Lehce zatlačte na krevní linku a umístěte ji
do horního vodiče.

6) Sejměte ochranné krytky a pevně připojte
konec arteriální krevní linky k dialyzátoru.
Zatlačte na něj a zároveň jím otáčejte.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je arteriální
krevní linka pevně připojená
k dialyzátoru, aby nehrozila
ztráta krve pacienta.
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7) Veďte linku přes vodič linky.

8) Umístěte krevní linku do arteriální klapky
(označené červenou tečkou).

UPOZORNĚNÍ!
Dejte pozor na prsty.
Nestrkejte je do svorky.

9) Lehce zatáhněte krevní linku směrem dolů.
Při lehkém zatlačení linka zapadne na
místo.

POZNÁMKA!
Ujistěte se, že krevní linka
mezi arteriální klapkou a
krevní pumpou není příliš
napnutá.
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10) Připojte k arteriální krevní lince vak
s fyziologickým nebo plnicím roztokem.
Ujistěte se, že jsou všechny spoje těsné.

11) Připojte kryt snímače arteriálního tlaku
arteriálního krevního setu k červenému
konektoru snímače arteriálního tlaku
a otočením zajistěte spoj.

12) Zavřete všechny příslušné klapky.

UPOZORNĚNÍ!
Abyste předešli
nedetekované ztrátě krve,
ujistěte se, že jsou všechny
příslušné klapky zavřené.

4.2.5 Připojte venózní krevní set
POZNÁMKA!
Konektory venózního krevního setu jsou modré, ale vzhled krevních linek se může
lišit.
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1. Detektor vzduchu
2. Připojení dialyzátoru
3. Klapka venózní linky
4. Detektor plnění

5. Venózní konektor pacienta
6. Odpadní vak / plnicí kbelík
7. Konektor snímače venózního tlaku

Po nasetování dialyzačního přístroje zkontrolujte, zda jsou uzavřeny příslušné svorky.

Postup

1) Zkontrolujte, zda je venózní krevní linka
přichycena k odpadnímu vaku / plnicímu
kbelíku.
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2) Je-li to možné, zavěste odpadní vak na
infuzní stojan.

3) Chcete-li otevřít kryt detektoru vzduchu,
zatáhněte za otevírací úchyt směrem
k sobě a současně silně zatlačte na střed
krytu.

4) Prsty stikněte venózní komůrku a umístěte
ji do detektoru vzduchu.
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5) Upravte venózní komůrku do správné
polohy, abyste zajistili, že se kuželový filtr
nachází pod detektorem vzduchu a že
dostatečně velká část komůrky vyčnívá
nad hlavu detektoru vzduchu. To zajistí, že
se komůrka naplní dostatečným
množstvím krve a nedojde ke zbytečné
aktivaci alarmů detektoru vzduchu. Při
zavírání krytu detektoru vzduchu vždy
tlačte na střed krytu, aby nedošlo ke
zbytečnému namáhání a možnému
poškození.

6) Sejměte ochranné krytky a pevně připojte
konec venózní krevní linky k dialyzátoru.
Zatlačte na něj a zároveň jím otáčejte.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je venózní
krevní linka pevně připojena
k dialyzátoru, aby nehrozila
ztráta krve pacienta.

7) Umístěte krevní linku do venózní klapky
(označené modrou tečkou).

UPOZORNĚNÍ!
Dejte pozor na prsty.
Nestrkejte je do svorky.
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8) Lehce zatáhněte krevní linku směrem dolů.
Při lehkém zatlačení linka zapadne na
místo.

UPOZORNĚNÍ!
Pečlivě zkontrolujte, že je
venózní krevní linka správně
založena do detektoru
plnění, aby byl aktivní dohled
nad alarmy.

9) Pečlivě zkontrolujte, zda je venózní krevní
linka správně umístěna v klapce venózní
krevní linky. Je velice důležité, aby byla
venózní krevní linka do detektoru plnění
správně umístěna. V opačném případě
nebude detektor plnění po zahájení léčby
schopen detekovat krev.

10) Připojte kryt snímače venózního tlaku
venózní krevní linky k modrému konektoru
snímače venózního tlaku a otočením
zajistěte spoj.
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11) Zasvorkujte všechny otevřené linky.

4.2.6 Připojte heparinovou stříkačku
Než začnete

UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte, zda se velikost stříkačky, typ stříkačky a typ heparinu nastavený
v dialyzačním přístroji shodují s těmi použitými během léčby. Pokud ne, pacient by
mohl být nadměrně nebo nedostatečně heparinizován.
Postup

1) Připojte připevněnou stříkačku
k heparinové lince.

2) Naplňte linku roztokem až po místo, kde
začíná arteriální krevní linka. Připojení typu
luer zajistí, že je stříkačka důkladně
připojena k lince. Ujistěte se, že je
připojení typu luer správně zajištěno.
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3) Stiskněte konec pístu na heparinové
pumpě a vytáhněte jej do koncové polohy.

4) Vložte stříkačku do pumpy. Plastová
objímka na konci stříkačky musí sedět
v drážce pumpy (1).

POZNÁMKA!
Abyste mohli použít stříkačku
s vnitřním průměrem 13 mm,
musí být na heparinové
pumpě nainstalován adaptér
heparinové pumpy.

Pokud používáte 13mm stříkačku, měla by
pasovat do adaptéru (2).

5) Zatáhněte za píst a vložte plastovou
koncovku pístu do drážky u uzamykacího
kolečka (3).

6) Otáčejte uzamykacím kolečkem nahoru,
dokud neucítíte odpor (4).

7) Lehkým zatažením za píst zkontrolujte,
zda je stříkačka řádně připojena (5).

VAROVÁNÍ!
Aby se zabránilo uvolnění
stříkačky z heparinové
pumpy během léčby, musí
být dostatečně zajištěn píst
stříkačky. Zkontrolujte lehkým
zatažením za píst. Při tom
nesmí být možné vytáhnout
stříkačku z dávkovací
heparinové pumpy.

VAROVÁNÍ!
Pokud heparinová pumpa
nemá být použita: Svažte
nebo zasvorkujte heparinový
set, aby nehrozila ztráta krve
pacienta.
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4.2.7 Proplach a plnění dialyzačního okruhu

4.2.7.1 Popis proplachu a plnění
Účelem proplachu a plnění je připravit dialyzátor a krevní sety na léčbu. Plnící roztok
plnění proteče krevními sety a dialyzátorem, čímž je propláchne a odstraní vzduch.
Plnění může být prováděno manuálně nebo s asistencí přístroje.

Při provádění manuálního proplachu a plnění provádí celý proces obsluha. Při
asistovaném plnění vás celým postupem provede dialyzační přístroj. Pro další
informace o proplachu a dodatečnému plnění a recirkulaci viz Část 4.2.8 “Možnosti
proplachu a plnění” na straně A:100.

Proplach a plnění kompartmentu krevní strany dialyzátoru lze provést, jakmile začne
blikat tlačítko Krevní pumpa.

4.2.7.2 Manuální plnění
Postup

1) Otevřete svorky na arteriálním krevním
setu a vaku s fyziologickým nebo plnicím
roztokem.

2) Překlopte dialyzátor modrým koncem
nahoru. Pomůžete tak odstranit vzduch
z dialyzátoru.

3) Zkontrolujte, zda krevní linky nejsou
zalomené.

4) Stisknutím blikajícího tlačítka Krevní
pumpy spustíte krevní pumpu a aktivujete
proplach a plnění.

5) Jakmile se malý objem plnicího roztoku
dostane do odpadního vaku / plnicího
kbelíku, upravte hladinu plnicího roztoku
ve venózní komůrce pomocí regulátoru
nastavení. Nastavte hladinu tak, aby byla
dostatečně vysoko nad hlavou detektoru
vzduchu.

6) Po správném nastavení hladiny ve venózní
komůrce a odstranění vzduchu
z dialyzátoru aktivujte detektor vzduchu.

7) Když dojde k zastavení krevní pumpy,
otočte dialyzátor tak, aby červený konec
směřoval nahoru.

8) Pokud jste tak dosud neučinili, připevněte
dialyzátové hadice k dialyzátoru.

Připojte červenou hadici přístroje ke straně
dialyzátoru, k níž je připojena arteriální
krevní linka.
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Připojte modrou hadici přístroje ke straně
dialyzátoru, k níž je připojena venózní
krevní linka.

VAROVÁNÍ!
Abyste zajistili správnou
funkci dialyzátové cesty
v přístroji, zkontrolujte, zda
jsou dialyzátové hadice
správně připojeny k
dialyzátoru.

9) Stiskněte tlačítko Obtok rozt.. Dialyzační
roztok začne proudit do dialyzátoru.

10) Po dosažení objemu pro proplach a plnění
je možné provést plnění nebo recirkulaci
navíc. Viz Část 4.2.8 “Možnosti proplachu
a plnění” na straně A:100.

UPOZORNĚNÍ!
Pečlivě zkontrolujte, že je
venózní krevní linka správně
založena do detektoru
plnění, aby byl aktivní dohled
nad alarmy.

11) Stiskněte Připojte pacienta.

12) Pouze pro jednojehlovou léčbu: Hladina
v expanzní komůrce se v průběhu plnění
naplní na vhodnou úroveň. Zavřete klapku
nad expanzní komůrkou. Další informace
viz Část 5 “Hemodialýza – Jednojehlová
léčba” na straně A:113.

4.2.7.3 Asistované plnění
Postup

1) Stiskněte tlačítko Funkce.

2) Stiskněte Plnění.
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3) Vyberte Asistovaný proplach.

4) Stiskněte OK.

5) Postupujte podle pokynů na obrazovce.

6) Po dokončení postupu asistovaného plnění
je možné provést plnění nebo recirkulaci
navíc. Viz Část 4.2.8 “Možnosti proplachu
a plnění” na straně A:100.

UPOZORNĚNÍ!
Pečlivě zkontrolujte, že je
venózní krevní linka správně
založena do detektoru
plnění, aby byl aktivní dohled
nad alarmy.

7) Po dokončení asistovaného plnění
stiskněte Potvrdit.

8) Stiskněte Připojte pacienta.

9) Pouze pro jednojehlovou léčbu: Hladina
v expanzní komůrce se v průběhu plnění
naplní na vhodnou úroveň. Zavřete klapku
nad expanzní komůrkou. Další informace
viz Část 5 “Hemodialýza – Jednojehlová
léčba” na straně A:113.

4.2.8 Možnosti proplachu a plnění

4.2.8.1 Dodatečný proplach a plnění
Po dokončení plnění se zobrazí hlášení s nabídkou úkonů.

Postup

1) Ujistěte se, že máte k dispozici dostatek
roztoku pro plnění.

2) Stiskněte tlačítko Dodatečné plnění.

3) Stiskněte blikající tlačítko Krevní pumpy.
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4) UPOZORNĚNÍ!
Pečlivě zkontrolujte, že je
venózní krevní linka správně
založena do detektoru
plnění, aby byl aktivní dohled
nad alarmy.

Po dokončení dodatečného plnění a
proplachu stiskněte tlačítko Připojte
pacienta.

5) Pokračujte v postupu zahájení léčby. Viz
Část 4.2.9 “Nastavení času léčby” na
straně A:101.

4.2.8.2 Recirkulace
Po dokončení plnění se zobrazí hlášení s nabídkou úkonů recirkulace.

Můžete nastavit, aby v krevních setech cirkuloval plnicí roztok.

Postup

1) Stiskněte Recirkulace.

2) Uzavřete okruh propojením obou konců krevních linek na straně pacienta.
Použijte sterilní jednorázový recirkulační konektor.

3) Připojte plnicí roztok prostřednictvím infuzní linky. Účelem tohoto opatření je
kompenzace množství plnicího roztoku odstraněného z dialyzátoru
prostřednictvím ultrafiltrace.

4) Zkontrolujte a upravte hladinu plnicího roztoku v překapávací komůrce pomocí
regulátoru nastavení. Nastavte hladinu tak, aby byla dostatečně vysoko nad
hlavou snímače detektoru vzduchu.

5) Po dokončení recirkulace nebo zastavení krevní pumpy zavřete svorku na infuzní
lince a stiskněte tlačítko Připojte pacienta.

6) Pokračujte v postupu zahájení léčby. Viz Část 4.2.9 “Nastavení času léčby” na
straně A:101.

4.2.9 Nastavení času léčby
Postup

1) Stiskněte ukazatel Čas.

2) Stiskněte Čas léčby.
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3) Nastavte požadovaný čas léčby.

4) Stiskněte OK.

4.2.10 Nastavit objem ultrafiltrace
Objem ultrafiltrace (objem UF) představuje požadovaný celkový úbytek hmotnosti
pacienta během léčby.

Vypočítejte objem UF
Objem UF pacienta se používá k nastavení požadovaného úbytku hmotnosti během
léčby.

VAROVÁNÍ!
Používá-li se dialyzační přístroj AK 98 v prostředí domácí zdravotní péče, maximální
rychlost UF musí přednastavit autorizovaný technik podle specifického předpisu
pro pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Všechny parametry a alarmové meze musejí odpovídat potřebám a toleranci
pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Aby nedošlo k nesprávnému odstranění tekutin pacienta, je nutné nastavit správnou
rychlost ultrafiltrace.

UPOZORNĚNÍ!
Po nastavení parametrů léčby je nutné ověřit správnost všech vypočítaných hodnot
léčby.

UPOZORNĚNÍ!
Léčbu pacientů s hmotností nižší než 25 kg je nutné provádět pod úplnou kontrolou
lékaře. V takových případech se doporučuje pro kontrolu úbytku hmotnosti pacienta
provést dodatečná měření dle standardů péče o pacienty s nízkou hmotností.
V opačném případě by mohlo dojít k závažným nežádoucím účinkům, jako je
hypovolemie a hypotenze.

Podrobnosti o ultrafiltraci naleznete v částech Část 14 “Technické údaje a
specifikace” na straně A:189 a Část 3.10 “Řízení ultrafiltrace” na straně A:78.

UPOZORNĚNÍ!
Při výběru pacientů pro léčbu s délkou přesahující čtyři hodiny použijte přesnost
ovládání ultrafiltrace, kterou uvádí Část 14.1.6 “Ovládání ultrafiltrace” na
straně A:192.
Postup

1) Stiskněte ukazatel Čas.
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2) Stiskněte Objem UF.

3) Vypočítejte objem ultrafiltrace pacienta, viz
Část 4.2.10 “Nastavit objem ultrafiltrace”
na straně A:102.

4) Zadejte objem ultrafiltrace pacienta.

5) Stiskněte OK.

4.2.11 Nastavení hodnot heparinu
Než začnete

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jste nastavili hodnoty heparinu předepsané pro léčbu. Nesprávné
nastavení heparinu může zvýšit riziko koagulace krve nebo krvácení.

VAROVÁNÍ!
Pokud se k dodávání heparinu s nízkou rychlostí podávání používá integrovaná
heparinová pumpa, může vysoký tlak v mimotělním okruhu vést ke zpožděnému
podání heparinu, a způsobit tak ztrátu krve pacienta v důsledku koagulace
a neschopnosti vrátit krev pacientovi.
Postup

1) Stiskněte tlačítko Krev.

2) Vyberte kartu Heparin.

3) Stiskněte postupně jednotlivá nastavení a
nastavte požadované parametry léčby.

4) V případě, že bude při zahájení léčby
podávána bolusová dávka heparinového
roztoku, stiskněte Objem heparinového
bolusu a nastavte vhodný objem bolusu
pro pacienta v jednotkách ml.

4.2.12 Připojte pacienta
Než začnete

VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda jsou krevní linky pevně připojeny k cévnímu přístupu pacienta
(jehly nebo katétry). Pokud tomu tak není, může se stát, že u pacienta dojde ke
ztrátě krve nebo vzduchové embolii.
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VAROVÁNÍ!
Aby se minimalizovalo riziko poškození červených krvinek pacienta, zkontrolujte,
zda krevní linky nejsou zalomené a zda jsou jehly dostatečně velké.
Přístroj nemusí detekovat všechny tlakové a průtokové podmínky, což může
v kombinaci se zúženými průchody v krevním oběhu způsobit poškození červených
krvinek.

VAROVÁNÍ!
Použití centrálního venózního katétru s potenciálním záporným tlakem může
způsobit vzduchovou embolii, dojde-li k odpojení arteriálního přístupu a je-li infuze
připojena před krevní pumpou.

VAROVÁNÍ!
Při používání katétru mějte na paměti, že v něm může vzniknout záporný tlak. Než
připojíte infuzi před krevní pumpou, zkontrolujte, zda je arteriální hadička
zasvorkovaná.

VAROVÁNÍ!
Obsluha musí učinit řádná opatření, aby zabránila vzniku sraženin v mimotělním
okruhu.

Srážení krve může způsobit:

● neadekvátní provedení dialýzy;
● riziko spojené s proniknutím krevních sraženin do těla pacienta;
● vyřazení detektoru vzduchu z činnosti v případě, že se krevní sraženiny

nahromadí ve venózní komůrce.

VAROVÁNÍ!
Pokud se k dodávání heparinu s nízkou rychlostí podávání používá integrovaná
heparinová pumpa, může vysoký tlak v mimotělním okruhu vést ke zpožděnému
podání heparinu, a způsobit tak ztrátu krve pacienta v důsledku koagulace
a neschopnosti vrátit krev pacientovi.

VAROVÁNÍ!
Z důvodu zabránění krevním ztrátám pacienta a hemolýze krve je důležité
následovat pokyny výrobce pro použití dialyzátoru a krevních setů. Při připojování
krevních setů se vždy ujistěte, že všechna připojení jsou pevně zajištěna a že žádná
část krevních linek není zalomená. Především se ujistěte, že pokud není používána
heparinová pumpa, je kryt na hadičce pro heparinový roztok správně uzavřen.

UPOZORNĚNÍ!
Před připojením krevních linek k přístupu nejprve stiskněte tlačítko Připojte
pacienta. To zajistí, že bude přístroj schopen detekovat krev a zahájit léčbu.

POZNÁMKA!
Vaše pracoviště vám poradí, jak umístit přístupové jehly a jak připojit centrální
venózní katétr.
Postup

1) Zkontrolujte, zda je venózní linka správně
umístěna v detektoru plnění.

2) Zasvorkujte vak s plnicím roztokem.

3) Odpojte arteriální krevní linku od vaku
s plnicím roztokem (nebo recirkulačního
konektoru).
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4) Připojte arteriální krevní linku
k arteriálnímu přístupu (jehle nebo katétru).
Ujistěte se, že je připojení pevně spojené a
že nedochází k úniku tekutin.

5) Odpojte venózní krevní linku od odpadního
vaku / plnicího kbelíku (nebo
recirkulačního konektoru).

6) Zkontrolujte, že ve venózní krevní lince
není žádný vzduch.

7) Pokud budete zavádět přímé připojení,
připojte venózní krevní set k venóznímu
přístupu (jehla nebo katétr). Ujistěte se, že
je připojení pevně spojené a že nedochází
k úniku tekutin.

8) Abyste předešli ztrátě krve, ujistěte se, že
jsou všechny příslušné klapky zavřené.

9) Spusťte krevní pumpu stisknutím
blikajícího tlačítka Krevní pumpy. Krevní
pumpa je přednastavena na počáteční
rychlost 100 ml/min . Jakmile krev
proteče dialyzátorem a dialyzační přístroj
detekuje krev u detektoru plnění, krevní
pumpa se automaticky zastaví .

POZNÁMKA!
Krevní pumpa je
přednastavená, aby se
zastavila , jakmile detektor
plnění detekuje krev ve
venózní krevní lince a v
průtokovém diagramu se
rozsvítí krevní cesta.
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4.2.13 Zahájení léčby
Než začnete

UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte, zda se rozsvítila krevní cesta na průtokovém diagramu. Pokud se
nerozsvítila, zkontrolujte, že je venózní krevní linka správně umístěna v detektoru
plnění. Pokud krevní cesta nesvítí, přístroj se domnívá, že pacient není připojen, a
důsledkem toho systém UF neřídí pacientovu ultrafiltraci. Pokud nebyl detektor
vzduchu aktivován během fáze proplachu a plnění, nebude automaticky aktivován
po dosažení objemu pro proplach.

UPOZORNĚNÍ!
Všechny parametry a alarmové meze musejí odpovídat potřebám a toleranci
pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Léčbu pacientů s hmotností nižší než 25 kg je nutné provádět pod úplnou kontrolou
lékaře. V takových případech se doporučuje pro kontrolu úbytku hmotnosti pacienta
provést dodatečná měření dle standardů péče o pacienty s nízkou hmotností.
V opačném případě by mohlo dojít k závažným nežádoucím účinkům, jako je
hypovolemie a hypotenze.

Podrobnosti o ultrafiltraci naleznete v částech Část 14 “Technické údaje a
specifikace” na straně A:189 a Část 3.10 “Řízení ultrafiltrace” na straně A:78.

UPOZORNĚNÍ!
Při výběru pacientů pro léčbu s délkou přesahující čtyři hodiny použijte přesnost
ovládání ultrafiltrace, kterou uvádí Část 14.1.6 “Ovládání ultrafiltrace” na
straně A:192.
Postup

1) Zkontrolujte, zda je cesta krve rozsvícená
a že pokračuje odpočítávání času léčby.
Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda je
venózní krevní linka správně umístěna
v detektoru plnění.

2) Stisknutím blikajícího tlačítka Krevní
pumpy krevní pumpu restartujete.
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3) Pomocí tlačítek Zvýšit rychlost krevní
pumpy a Snížit rychlost krevní pumpy
upravíte rychlost průtoku krve.

4) Stisknutím blikajícího tlačítka
Ultrafiltrace spustíte ultrafiltraci.

5) Alarmové meze Arteriální a Venózní
tlaku se automaticky centralizují kolem
aktuálních hodnot.

6) Zkontrolujte, zda je správně nastavena
hladina ve venózní komůrce a zda jsou
krátké hadičky v horní části komůrky
zasvorkované.

4.3 Přerušení dvoujehlové léčby

4.3.1 Přerušení dvoujehlové léčby
Je možné přerušit probíhající léčbu a dočasně pacienta odpojit.

Při přerušení léčby:

● Krev cirkuluje při nižší rychlosti průtoku krve.
● Kontrola a alarmy jsou stále funkční, avšak okna alarmů pro arteriální a venózní

tlak jsou rozšířená.
● Délka trvání přerušení se zobrazuje na obrazovce.
● Každých 15 minut zazní alarm.
● Izolovaná ultrafiltrace a profilování jsou deaktivovány.
● Kontinuální podávání heparinu je deaktivováno, ale bolusová dávka je stále

k dispozici.
● DIASCAN je deaktivováno.
● Automatické BPM je deaktivováno, ale ruční BPM je funkční.

Po obnovení léčba pokračuje až do konce podle původních specifikací. Viz Část 4.3.2
“Obnovení dvoujehlové léčby” na straně A:108.

Postup

1) Stisknutím tlačítka Funkce otevřete výběr
Funkce.

2) Stiskněte Přerušit léčbu.
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3) Vyberte jeden z těchto postupů:

● Přerušení s návratem krve

Navraťte krev pacientovi obvyklým
postupem, viz Část 4.4.1 “Ukončení
léčby” na straně A:109.

● Přerušení bez návratu krve

4) Pokračujte podle pokynů na displeji.

POZNÁMKA!
Když se krevní pumpa
zastaví:

● Dialyzační roztok
vstupuje do režimu
obtoku a tlačítko Obtok
dialyzačního roztoku je
deaktivováno.

● Ultrafiltrace je zastavena
a tlačítko Ultrafiltrace je
deaktivováno.

● Čas léčby se zastaví.
● Následující alarmy jsou

vypnuty:
○ Průtok krve je příliš

nízký
○ UF byla zastavena

na příliš dlouhou
dobu

○ Tekutina je příliš
dlouho v obtoku

4.3.2 Obnovení dvoujehlové léčby
Než začnete

POZNÁMKA!
Léčbu nelze obnovit, pokud je přístroj v alarmovém stavu.

POZNÁMKA!
Při obnovení dvoujehlové léčby:

● Obnoví se izolovaná UF.
● Obnoví se profilování.
● Obnoví se DIASCAN.
● Obnoví se kontinuální podávání heparinu.
● Obnoví se BPM.

Postup

1) Stisknutím tlačítka Krevní pumpy
zastavíte krevní pumpu.

2) Stiskněte Připojte pacienta.
Zkontrolujte, zda je venózní linka
umístěna v detektoru plnění..
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3) Připojte krevní linky k pacientovi.

4) Stiskněte tlačítko Potvrdit.

5) Stisknutím tlačítka Krevní pumpy
restartujete krevní pumpu.

6) Pomocí tlačítek Zvýšit rychlost krevní
pumpy a Snížit rychlost krevní pumpy
upravíte rychlost průtoku krve.

7) Stisknutím tlačítka Ultrafiltrace
obnovíte odstraňování UF.

4.4 Ukončení dvoujehlové léčby

4.4.1 Ukončení léčby
Po dokončení léčby a poté, co odpočet času léčby na displeji klesne na 0:00, se
zobrazí upomínací alarm.

596 Zadaný čas dialýzy dosažen 
Chcete-li léčbu ukončit, stiskněte tlačítko Potvrdit. 

POZNÁMKA!
Chcete-li přerušit léčbu, stiskněte ukazatel Čas a nastavte čas léčby na 0:00.

Postup

1) Potvrďte ukončení léčby stisknutím
upomínacího alarmu.

2) Stiskněte tlačítko Zpětný proplach, které
se zobrazí v poli s informacemi.

3) Stiskněte Potvrdit. Krevní pumpa se
zastaví.

4) Zavřete svorku arteriálního krevního setu.

5) Odpojte arteriální krevní linku od přístupu.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je arteriální
krevní linka připojena
k roztoku pro zpětný
proplach, aby nehrozila
ztráta krve pacienta.

6) Připojte arteriální krevní linku k roztoku pro
zpětný proplach. Otevřete klapku na
hadičce pro zpětný proplach nebo na
arteriální krevní lince.
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UPOZORNĚNÍ!
Během zpětného proplachu
věnujte pozornost venózní
jehle a venóznímu tlaku,
protože během této fáze
neprobíhá žádná
automatická kontrola.

7) Stisknutím tlačítka Krevní pumpy zapnete
krevní pumpu.

8) Po dokončení zpětného proplachu
a jakmile se zastaví krevní pumpa, zavřete
svorku venózní krevní linky.

9) Odpojte venózní krevní linku od přístupu.

4.4.2 Potvrzení odpojení pacienta
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili vniknutí vzduchu, před stisknutím tlačítka Odpojte pacienta se
ujistěte, že je pacient fyzicky odpojen od arteriální i venózní krevní linky. Po stisknutí
tlačítka Odpojte pacienta se deaktivuje detektor vzduchu. Pacient nesmí být
znovu připojen.
Postup

1) Stiskněte tlačítko Odpojte pacienta.

2) Ujistěte se, že byla odpojena arteriální a venózní krevní linka.

3) Vyjměte venózní krevní linku z detektoru plnění.

4.4.3 Péče o přístroj
Než začnete

UPOZORNĚNÍ!
Abyste zajistili, že pacient není připojen během provádění následné péče o přístroj,
zkontrolujte, zda byla arteriální i venózní krevní linka zcela odpojena od pacienta.
Postup

1) Otočte dialyzátor modrými konektory
nahoru.
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2) Postupujte podle pokynů na obrazovce;
odpojte konektor od zdroje koncentrátu.

3) Odpojte modrou (výstupní) dialyzátovou
hadici od dialyzátoru a připojte ji k modře
označenému pohotovostnímu portu. Tím
dojde k vypuštění dialyzačního roztoku
z dialyzátoru.

4) Po vyprázdnění dialyzátoru odpojte
červenou (vstupní) hadici dialyzačního
roztoku z dialyzátoru a připojte ji k červeně
označenému pohotovostnímu portu.

5) Vypusťte zásobník BICART podle pokynů
na obrazovce.

6) Vyjměte zásobník BICART.

7) Zavřete ramena držáku zásobníku
BICART.

8) Stisknutím blikajícího tlačítka Dezinfekce
spusťte dezinfekční program, viz Část 10
“Čištění a dezinfekce” na straně A:155.
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9) Přidržte arteriální krevní linku těsně před
segmentem pumpy. Vytahujte set ven a
současně otáčejte rotorem pumpy proti
směru hodinových ručiček.

VAROVÁNÍ!
Pokud jakýkoliv kryt
tlakového snímače na
krevních setech obsahuje
krev nebo vykazuje známky
poškození, je zde riziko
kontaminace dialyzačního
přístroje. Je nutné zavolat
autorizovaného technika,
který vymění a vyčistí
součásti přístroje.

10) Otevřete kryt detektoru vzduchu. Sevřete
venózní komůrku a vytáhněte ji.

11) Odpojte a odstraňte arteriální a venózní
krevní linky.

12) Pouze pro jednojehlovou léčbu: Vyjměte
venózní expanzní komůrku spolu
s krevním setem.
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5.1 Základní funkčnost
Během jednojehlové léčby se používá pouze jedna jehla, která je však připojena ke
dvěma krevním linkám pomocí přípojky ve tvaru Y. Krev pacienta vstupuje do těla
pacienta a vystupuje z něj během cyklu se dvěma fázemi.

1. Arteriální fáze. Klapka venózní krevní linky je zavřená. Krev pacienta vstupuje do
arteriální krevní linky.

2. Venózní fáze. Arteriální krevní linka je zavřena. Vyčištěná krev se do pacienta
vrací prostřednictvím venózní krevní linky.

Parametry při jednojehlové léčbě:

● Průměrná rychlost průtoku krve je efektivní průměrná rychlost průtoku krve
v průběhu celého arteriálního a venózního cyklu.

● Objem cyklu je objem krve, který projde přes dialyzátor v průběhu jednoho cyklu.
Vyšší objem cyklu umožňuje vyšší účinnost.

POZNÁMKA!
Objem expanzní komůrky musí být co největší a objem fyziologického roztoku / krve
v expanzní komůrce musí být co nejmenší, aby se maximalizoval objem cyklu.

POZNÁMKA!
Objem cyklu musí být maximalizován, aby se minimalizovala recirkulace.

UPOZORNĚNÍ!
Ujistěte se, že používáte správný rotor krevní pumpy. Zkontrolujte, zda je správně
seřízen pro uzávěr použitého pumpového segmentu krevního setu. Tuto kontrolu
musí provést autorizovaný servisní technik.

5.2 Příprava
VAROVÁNÍ!
Před spuštěním krevní pumpy zkontrolujte, že krevní linky nejsou zalomené, abyste
zabránili poškození červených krvinek pacienta.
Při připojování cévního přístupu k mimotělnímu okruhu se obsluha musí ujistit, že je
detektor vzduchu aktivován a že jsou dobře zajištěna všechna připojení mezi cévním
přístupem a krevními sety. Zkontrolujte, zda v krevních setech nedochází k únikům
tekutiny.

Postup

1) Před provedením léčby proveďte kontrolu.
Viz Část 4.2.1 “Před provedením léčby” na
straně A:82.

2) Zahajte funkční zkoušku. Viz Část 4.2.2
“Zahájení funkční zkoušky” na
straně A:82.

3) Nastavte dialyzační přístroj. Viz Část 4.2.3
“Nastavení dialyzačního přístroje” na
straně A:83.

4) Připevněte arteriální krevní set. Viz Část
4.2.4 “Připojte arteriální krevní set” na
straně A:86.

5) Připevněte venózní krevní set. Viz Část
4.2.5 “Připojte venózní krevní set” na
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straně A:91, nepřipojujte však konec
venózní krevní linky k dialyzátoru.

6) Připojte venózní expanzní komůrku.

Vložte venózní expanzní komůrku do
držáku v kolmé poloze. Ujistěte se, že
expanzní komůrka zapadne na správné
místo.

Okraj uvnitř držáku musí zapadat do
drážky na expanzní komůrce.

7) Připojte konec venózní krevní linky ke
krevnímu setu s expanzní komůrkou.

8) Připojte druhou krevní linku z expanzní
komůrky k dialyzátoru.

9) Sklopte držák expanzní komůrky dozadu,
dokud nezapadne na místo.

10) Připevněte heparinovou stříkačku. Viz Část
4.2.6 “Připojte heparinovou stříkačku” na
straně A:96.
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POZNÁMKA!
Pokud je aktivována
jednojehlová léčba během
asistovaného plnění nebo
recirkulace, provede se
plnění/recirkulace
v dvoujehlovém režimu.

11) Proveďte proplach a plnění dialyzačního
okruhu. Viz Část 4.2.7 “Proplach a plnění
dialyzačního okruhu” na straně A:98.

12) Zkontrolujte, zda byla venózní expanzní
komůrka naplněna plnicím roztokem až po
drážku. Zavřete klapku nad expanzní
komůrkou a znovu ji umístěte do kolmé
polohy.

13) Nastavte čas léčby. Viz Část 4.2.9
“Nastavení času léčby” na straně A:101.

14) Nastavte objem ultrafiltrace. Viz Část
4.2.10 “Nastavit objem ultrafiltrace” na
straně A:102.

15) Nastavte hodnoty heparinu. Viz Část
4.2.11 “Nastavení hodnot heparinu” na
straně A:103.
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5.3 Připojte pacienta
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda jsou krevní linky a cévní přístup na pacienta (jehla nebo katétr)
pevně propojeny. Pokud tomu tak není, může se stát, že u pacienta dojde ke ztrátě
krve nebo vzduchové embolii.

VAROVÁNÍ!
Před spuštěním krevní pumpy zkontrolujte, že krevní linky nejsou zalomené, abyste
zabránili poškození červených krvinek pacienta.
Při připojování cévního přístupu k mimotělnímu okruhu se obsluha musí ujistit, že je
detektor vzduchu aktivován a že jsou dobře zajištěna všechna připojení mezi cévním
přístupem a krevními sety. Zkontrolujte, zda v krevních setech nedochází k únikům
tekutiny.

UPOZORNĚNÍ!
Před připojením krevních linek k přístupu nejprve stiskněte tlačítko Připojte
pacienta. To zajistí, že bude přístroj schopen detekovat krev a zahájit léčbu.
Postup

1) Zkontrolujte, zda je expanzní komůrka
v kolmé poloze.

2) Zasvorkujte vak s plnicím roztokem.

3) Stiskněte tlačítko Krev.

4) Vyberte kartu Jednojehlový režim.

5) Stiskněte Aktivovat.

6) Stiskněte Potvrdit.

7) Připojte krevní linky k přístupu (jehle nebo
katétru). Ujistěte se, že je připojení pevně
spojené a že nedochází k úniku tekutin.

8) Odstraňte svorky z krevních linek.

UPOZORNĚNÍ!
Abyste předešli
nedetekované ztrátě krve,
ujistěte se, že jsou všechny
příslušné klapky zavřené.

9) Zapněte krevní pumpu stisknutím
blikajícího tlačítka Krevní pumpy. Krevní
pumpa je přednastavena na počáteční
rychlost 100 ml/min . Jakmile krev
proteče dialyzátorem a dialyzační přístroj
detekuje krev u detektoru plnění, krevní
pumpa se automaticky zastaví .
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POZNÁMKA!
Krevní pumpa je
přednastavená, aby se
zastavila , jakmile detektor
plnění detekuje krev ve
venózní krevní lince a v
průtokovém diagramu se
rozsvítí krevní cesta.

10) Stisknutím blikajícího tlačítka Krevní
pumpy krevní pumpu restartujete.

11) Pomocí tlačítek Zvýšit rychlost krevní
pumpy a Snížit rychlost krevní pumpy
upravíte rychlost průtoku krve.

5.4 Zahájení léčby
VAROVÁNÍ!
Obsluha musí učinit řádná opatření, aby zabránila vzniku sraženin v mimotělním
okruhu.

Srážení krve může způsobit:

● neadekvátní provedení dialýzy;
● riziko spojené s proniknutím krevních sraženin do těla pacienta;
● vyřazení detektoru vzduchu z činnosti v případě, že se krevní sraženiny

nahromadí ve venózní komůrce.

VAROVÁNÍ!
Pokud se k dodávání heparinu s nízkou rychlostí podávání používá integrovaná
heparinová pumpa, může vysoký tlak v mimotělním okruhu vést ke zpožděnému
podání heparinu, a způsobit tak ztrátu krve pacienta v důsledku koagulace
a neschopnosti vrátit krev pacientovi.

VAROVÁNÍ!
Z důvodu zabránění ztráty krve a poškození červených krvinek pacienta je důležité
následovat pokyny výrobce pro použití dialyzátoru a krevních setů. Při připojování
krevních setů se ujistěte, že všechna připojení jsou pevná a že krevní linky nejsou
zalomené. Ujistěte se, že pokud není používána heparinová pumpa, je čepička na
hadičce pro heparinový roztok správně uzavřena.

UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte, zda se rozsvítila krevní cesta na průtokovém diagramu. Pokud se
nerozsvítila, zkontrolujte, že je venózní krevní linka správně umístěna v detektoru
plnění. Pokud krevní cesta nesvítí, přístroj se domnívá, že pacient není připojen, a
důsledkem toho systém UF neřídí pacientovu ultrafiltraci. Pokud nebyl detektor
vzduchu aktivován během fáze proplachu a plnění, nebude automaticky aktivován
po dosažení objemu pro proplach.
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UPOZORNĚNÍ!
Všechny parametry a alarmové meze musejí odpovídat potřebám a toleranci
pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Léčbu pacientů s hmotností nižší než 25 kg je nutné provádět pod úplnou kontrolou
lékaře. V takových případech se doporučuje pro kontrolu úbytku hmotnosti pacienta
provést dodatečná měření dle standardů péče o pacienty s nízkou hmotností.
V opačném případě by mohlo dojít k závažným nežádoucím účinkům, jako je
hypovolemie a hypotenze.

Podrobnosti o ultrafiltraci naleznete v částech Část 14 “Technické údaje a
specifikace” na straně A:189 a Část 3.10 “Řízení ultrafiltrace” na straně A:78.

UPOZORNĚNÍ!
Při výběru pacientů pro léčbu s délkou přesahující čtyři hodiny použijte přesnost
ovládání ultrafiltrace, kterou uvádí Část 14.1.6 “Ovládání ultrafiltrace” na
straně A:192.

UPOZORNĚNÍ!
Aby nedošlo k nesprávnému odstranění tekutin pacienta, je nutné nastavit správnou
rychlost ultrafiltrace.

POZNÁMKA!
Rychlost průtoku krve se zobrazuje jako NASTAV QB. STŘEDNÍ QB je nastavená
rychlost průtoku krve, když je krevní pumpa spuštěna v arteriální fázi.
Dosažený objem cyklu se stanovuje podle velikosti a polohy okna alarmu venózního
tlaku a expanzního objemu. Čím širší okno a čím větší expanzní objem, tím větší bude
objem cyklu. Vyšší poloha okna představuje vyšší venózní průtok. Okno se nastavuje
automaticky, je však možné ho upravit tak, aby bylo dosaženo správného objemu
cyklu. Mějte na paměti, že z důvodu použití alarmových mezí venózního tlaku pro
ovládání arteriální a venózní fáze je nutné průběžně vizuálně kontrolovat mimotělní
oběh. Snižující se objem cyklu a/nebo snižující se střední rychlost průtoku krve mohou
ukazovat na sraženinu nebo na zalomený venózní krevní set.

Postup

1) Zkontrolujte, zda je cesta krve
v průtokovém diagramu rozsvícená a že se
odpočítává čas léčby.
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2) Zkontrolujte rychlost průtoku krve. Pomocí
tlačítek Zvýšit rychlost krevní pumpy
a Snížit rychlost krevní pumpy upravíte
rychlost průtoku krve.

3) Stisknutím blikajícího tlačítka
Ultrafiltrace spustíte ultrafiltraci.

4) Alarmové meze Arteriální a Venózní
tlaku se automaticky centralizují kolem
aktuálních hodnot.

5) V případě potřeby nastavte horní
alarmovou mez venózního tlaku pomocí
tlačítek se šipkami.

6) Postupně upravujte dolní alarmovou mez
venózního tlaku v průběhu arteriální fáze,
během níž krev cirkuluje z pacienta do
dialyzačního přístroje.

7) V případě potřeby upravte hladinu krve
v expanzní komůrce.

5.5 Přerušit jednojehlovou léčbu
Je možné přerušit probíhající léčbu a dočasně pacienta odpojit.

Při přerušení léčby:

POZNÁMKA!
Režim jednojehlové dialýzy se při přerušení léčby deaktivuje. Krevní pumpa se
automaticky přepne na provoz v dvoujeholovém režimu. Na obrazovce bude stále
uvedena jednojehlová léčba.

● Krev cirkuluje při nižší rychlosti průtoku krve.
● Kontrola a alarmy jsou stále funkční, avšak okna alarmů pro arteriální a venózní

tlak jsou rozšířená.
● Délka trvání přerušení se zobrazuje na obrazovce.
● Každých 15 minut zazní alarm.
● Izolovaná ultrafiltrace a profilování jsou deaktivovány.
● Kontinuální podávání heparinu je deaktivováno, ale bolusová dávka je stále

k dispozici.
● DIASCAN je deaktivováno.
● Automatické BPM je deaktivováno, ale ruční BPM je funkční.

Po obnovení léčba pokračuje až do konce podle původních specifikací. Viz Část 5.6
“Obnovení jednojehlové léčby” na straně A:121.
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Postup

1) Stisknutím tlačítka Funkce otevřete výběr
Funkce.

2) Vyberte Přerušit léčbu.

3) Vyberte jeden z těchto postupů:

● Přerušení s návratem krve

Navraťte krev pacientovi obvyklým
postupem, viz Část 4.4.1 “Ukončení
léčby” na straně A:109.

● Přerušení bez návratu krve

4) Pokračujte podle pokynů na displeji.

POZNÁMKA!
Když se krevní pumpa
zastaví:

● Dialyzační roztok
vstupuje do režimu
obtoku a tlačítko Obtok
dialyzačního roztoku je
deaktivováno.

● Ultrafiltrace je zastavena
a tlačítko Ultrafiltrace je
deaktivováno.

● Čas léčby se zastaví.
● Následující alarmy jsou

vypnuty:
○ Průtok krve je příliš

nízký
○ UF byla zastavena

na příliš dlouhou
dobu

○ Tekutina je příliš
dlouho v obtoku

5.6 Obnovení jednojehlové léčby
Než začnete

POZNÁMKA!
Léčbu nelze obnovit, pokud je přístroj v alarmovém stavu.
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POZNÁMKA!
Při obnovení přerušené jednojehlové léčby:

● Jednojehlová léčba je obnovena.
● Obnoví se izolovaná UF.
● Obnoví se profilování.
● Obnoví se DIASCAN.
● Obnoví se kontinuální podávání heparinu.
● Obnoví se BPM.

Postup

1) Stisknutím tlačítka Krevní pumpy
zastavíte krevní pumpu.

2) Stiskněte Připojte pacienta.
Zkontrolujte, zda je venózní linka
umístěna v detektoru plnění..

3) Připojte krevní linky k pacientovi.

4) Stiskněte tlačítko Potvrdit.

5) Stisknutím tlačítka Krevní pumpy
restartujete krevní pumpu.

6) Pomocí tlačítek Zvýšit rychlost krevní
pumpy a Snížit rychlost krevní pumpy
upravíte rychlost průtoku krve.

7) Stisknutím tlačítka Ultrafiltrace
obnovíte odstraňování UF.

5.7 Ukončení jednojehlové léčby
Po dokončení léčby a poté, co odpočet času léčby na displeji klesne na 0:00, se
zobrazí upomínací alarm.

596 Zadaný čas dialýzy dosažen 
Chcete-li léčbu ukončit, stiskněte tlačítko Potvrdit. 

Postup

1) Ukončete léčbu. Viz Část 4.4.1 “Ukončení
léčby” na straně A:109. Jednojehlový
režim se automaticky deaktivuje při
potvrzení zpětného proplachu.
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VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je arteriální
krevní linka připojena
k roztoku pro zpětný
proplach, aby nehrozila
ztráta krve pacienta.

2) Potvrďte odpojení pacienta. Viz Část 4.4.2
“Potvrzení odpojení pacienta ” na
straně A:110.

3) Odstraňte dialyzátor a krevní sety. Viz Část
4.4.3 “Péče o přístroj” na straně A:110.



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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6.1 Základní funkčnost
Při provádění izolované ultrafiltrace nedochází k difúzi. Je tomu tak proto, že
dialyzační roztok v této fázi neprochází dialyzátorem; přístroj proto provádí pouze
ultrafiltraci.

Dialyzační roztok je v průběhu izolované UF v obtoku. Krev si nemůže zachovat svoji
teplotu stejně, jako je tomu během fáze difúze.

Vzhledem k tomu, že rychlost UF je v průběhu fáze izolované ultrafiltrace obvykle
vysoká, doporučujeme nastavit vysokou rychlost průtoku krve v rámci mezí vhodných
pro pacienta, aby se zamezilo srážení v dialyzátoru a v krevním setu.

Doba a objem ultrafiltrace při izolované ultrafiltraci jsou přičteny k fázi difúze a
následně zvyšují celkový čas léčby a celkový objem ultrafiltrace .

Po uplynutí času fáze izolované ultrafiltrace se přístroj automaticky přepne do difúzní
fáze.

6.2 Pokyny pro izolovanou ultrafiltraci

6.2.1 Aktivace izolované ultrafiltrace
Při provádění nastavení uvedených v části Část 4.2.9 “Nastavení času léčby” na
straně A:101 nastavte čas a objem ultrafiltrace pouze pro fázi difúze. Poté proveďte
nastavení pro fázi izolované ultrafiltrace dle následujících pokynů.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Stiskněte Izolovaná UF.

3) Stiskněte Objem izolované UF. Nastavte
objem ultrafiltrace pro fázi izolované
ultrafiltrace.

4) Stiskněte Čas izolované UF. Nastavte
čas pro fázi izolované ultrafiltrace.

5) Stiskněte Aktivovat.

6) Izolovaná UF se zahájí po stisknutí tlačítka
Ultrafiltrace.

Postupujte podle pokynů v části Část
4.2.13 “Zahájení léčby” na straně A:106.
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6.2.2 Přidání druhé fáze a dalších fází izolované UF
Druhou fázi a další fáze izolované UF můžete aktivovat kdykoli během léčby.

Dobu a objem ultrafiltrace pro novou fázi je nutné přičíst k předchozí době izolované
UF a objemu UF a vytvořit kumulativní hodnotu.

Příklad: Pokud první fáze používala nastavení 30 minut a 0,5 l a pokud chcete nastavit
druhou fázi se stejnými hodnotami, je nutné použít hodnotu 60 minut a 1,0 l, které
představuje součet hodnot obou fází.

Hodnoty nastavené pro druhou fázi a následující fáze musí být vždy větší než
akumulovaný izolovaný čas a objem UF.

6.2.3 Deaktivace izolované ultrafiltrace
V případě potřeby je možné izolovanou ultrafiltraci kdykoli během léčby deaktivovat.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Stiskněte Izolovaná UF.

3) Deaktivace izolované ultrafiltrace

6.3 Další informace

6.3.1 Heparin
Pokud je použita heparinová pumpa, bude spuštěna v průběhu celého procesu
izolované ultrafiltrace, pokud nebude izolovaná ultrafiltrace provedena po fázi difúze.
Jsou zachována nastavení pro Objem heparinového bolusu, Rychlost průtoku
heparinu a Doba zastavení.
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7.1 Obecné
UPOZORNĚNÍ!
Obsluha se musí ujistit, že vybraný profil je vhodný pro léčeného pacienta.
Parametry profilování je před léčbou nutné zkontrolovat.
Profily umožňují definovat šablony parametrů léčby. Předem definované profily
může nastavit autorizovaný servisní technik.

Dialyzační přístroj může používat profily pro:

● Rychlost ultrafiltrace (Rychlost UF)
● Koncentrace sodíku Na+

● Koncentrace bikarbonátu HCO3-

Profily lze během léčby aktivovat pro jakoukoli kombinaci těchto parametrů.

7.2 Profilování koncentrací sodíku a bikarbonátu
Profily pro sodík (Na+) a bikarbonát (HCO3-) v dialyzačním roztoku mohou mít vzestupné
nebo sestupné koncentrace. Úprava koncentrace probíhá plynule a konstantně.

Obrázek 7-1. Lineární graf profilování sodíku a bikarbonátu

POZNÁMKA!
Pokud během profilování sodíku nebo bikarbonátu změníte čas léčby, grafy
profilování se nezmění. Následkem toho nebudou v případě snížení času léčby
dosaženy nastavené koncové hodnoty.

POZNÁMKA!
Pokud bylo v průběhu léčby deaktivováno profilování sodíku nebo bikarbonátu,
přístroj bude pokračovat ve funkci dále s hodnotami z bodu, ve kterém byl zastaven.
Pokud dojde k opětovné aktivaci profilování bez změněných parametrů profilování,
přístroj bude pokračovat ve funkci od bodu, ve kterém bylo profilování deaktivováno.
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7.3 Profilování rychlosti ultrafiltrace
K dispozici jsou tři profily úpravy rychlosti ultrafiltrace.

● Lineární režim
● Režim krokování
● Intervalový režim

Změny rychlosti ultrafiltrace určuje:

● celkový objem UF;
● .
● počáteční hodnota pro Rychlost UF.
● v režimu Krok: Počet kroků.
● v režimu Interval: Počet intervalů.

Na základě těchto parametrů přístroj provede úpravy Rychlost UF v průběhu času
léčby, kdy bylo aktivováno profilování.

Před aktivováním profilu pro rychlost ultrafiltrace nastavte objem ultrafiltrace pacienta
a čas léčby.

Po změně objemu ultrafiltrace nebo času léčby vždy zkontrolujte nastavení profilu
ultrafiltrace, protože tyto změny mají vliv na rychlost ultrafiltrace.

Obrázek 7-2. Profilování rychlosti UF pomocí sestupného lineárního režimu
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Obrázek 7-3. Profilování rychlosti UF pomocí sestupného režimu krokování

Obrázek 7-4. Profilování rychlosti UF pomocí intervalového režimu

Níže naleznete příklady rychlosti ultrafiltrace v lineárním režimu, kdy došlo ke změně
času léčby (viz Obrázek 7-6 “Rychlost UF v lineárním režimu po změně času léčby” na
straně A:133) nebo objemu UF (viz Obrázek 7-5 “Rychlost UF v lineárním režimu po
změně Objem UF” na straně A:133). Změněná rychlost je znázorněna šedě, původní
rychlost černě. Pokud dojde ke změně času léčby a pokud nová hodnota zastavení
dosáhne minimální rychlosti UF, sklon grafu se změní.
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Obrázek 7-5. Rychlost UF v lineárním režimu po změně Objem UF

Obrázek 7-6. Rychlost UF v lineárním režimu po změně času léčby
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POZNÁMKA!
Je-li změněn objem ultrafiltrace nebo čas léčby, zatímco je aktivní profilování
ultrafiltrace, automaticky se změní rovněž parametry profilování. Vždy zkontrolujte
nastavení profilování ultrafiltrace v případě, že dojde ke změně objemu ultrafiltrace
nebo času léčby, zatímco je aktivní profilování, viz Část 7.3 “Profilování rychlosti
ultrafiltrace” na straně A:131.

POZNÁMKA!
Pokud je profilování ultrafiltrace deaktivováno v průběhu léčby, přístroj přepočítá
rychlost UF s ohledem na zbývající objem ultrafiltrace a čas léčby. Je-li profilování
ultrafiltrace znovu aktivováno bez změněných parametrů profilování, graf profilování
ultrafiltrace se automaticky změní s ohledem na zbývající objem ultrafiltrace a čas
léčby. Po deaktivaci a opětovné aktivaci profilování ultrafiltrace vždy zkontrolujte
nastavení profilování ultrafiltrace.

7.4 Nastavení/aktivace profilování
Profilování ultrafiltrace je možné spustit při zahájení léčby nebo kdykoli v průběhu
léčby. Model, který plánujete použít, je možné nastavit manuálně nebo jej může
přednastavit autorizovaný technik.

Podrobné pokyny pro obě alternativy viz Část 7.5.1 “Profilování ultrafiltrace bez
přednastaveného modelu” na straně A:135 a Část 7.6 “Nastavení a aktivace
profilování s přednastaveným modelem” na straně A:137.

Nastavení profilování
Nastavení profilování je možné provést po zapnutí přístroje a poté, co se na ukazateli
stavu přístroje zobrazí Funkční zkouška. Je možné manuálně nastavit model nebo
pouze vybrat přednastavený model. U každého modelu je možné nastavit/upravit
profily pro sodík (Na+), bikarbonát (HCO3-) a rychlost ultrafiltrace (Rychlost UF). Pokud
chcete použít profilování ultrafiltrace (Objem UF), je nutné před nastavením profilování
ultrafiltrace nastavit objem ultrafiltrace pro následující léčbu.

Funkce profilování pro všechny tři parametry profilování: Stiskněte tlačítko Roztok,
vyberte kartu Rychlost UF nebo Vodiv. a poté stiskněte Profilace.

Aktivace
Funkci profilování je možné aktivovat současně s prováděním nastavení všech
ostatních předepsaných parametrů pacienta před léčbou nebo kdykoli jindy v průběhu
léčby. Po aktivaci profilování ultrafiltrace je možné změnit nastavení profilování UF bez
nutnosti nejdříve profilování deaktivovat. Změny nastavení profilování sodíku (Na+)
a/nebo bikarbonátu však není možné provést bez předchozí deaktivace profilování.
Funkce profilace UF se aktivuje, když je ve venózním setu detekována krev a dojde ke
stisknutí tlačítka Ultrafiltrace.

POZNÁMKA!
Pokud je aktivováno profilování a má být použita izolovaná UF, bude profilování
v průběhu fáze izolované ultrafiltrace přerušeno. Na obrazovce bude stále
zobrazeno Profilace. Po dokončení fáze izolované ultrafiltrace se profilování
automaticky znovu aktivuje ve fázi, ve které bylo přerušeno.
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7.5 Profilování bez přednastaveného modelu

7.5.1 Profilování ultrafiltrace bez přednastaveného modelu
Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Vyberte kartu Rychlost UF.

3) Stiskněte Profilace.

4) Stiskněte Rychlost UF.

5) Stiskněte Režim.

6) Vyberte způsob vytváření grafu, Lineární,
Krok nebo Interval.

7) Stiskněte OK.

8) Pokud je profil nastaven na možnost Krok
nebo Interval:

V závislosti na požadavcích vyberte
možnost Počet kroků nebo Počet
intervalů a upravte nastavení podle
předepsané léčby.

9) Nastavte hodnotu Start pro rychlost UF.
Hodnota Stop pro rychlost UF bude
automaticky upravena v poměru k hodnotě
Start. Toto slouží k zachování dříve
nastaveného objemu UF pro následující
léčbu.

10) Stiskněte Aktivovat.

11) V případě potřeby změňte Na+. Viz Část
7.5.2 “Profilování sodíku bez
přednastaveného modelu” na
straně A:136.

12) V případě potřeby změňte HCO3-. Viz Část
7.5.3 “Profilování bikarbonátu bez
přednastaveného modelu” na
straně A:136.
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7.5.2 Profilování sodíku bez přednastaveného modelu
Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Vyberte kartu Rychlost UF nebo kartu
Vodiv..

3) Stiskněte Profilace.

4) Stiskněte Na+.

5) Nastavte hodnoty Start a/nebo Stop.

6) Stiskněte Aktivovat.

7.5.3 Profilování bikarbonátu bez přednastaveného modelu
Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Vyberte kartu Rychlost UF nebo kartu
Vodiv..

3) Stiskněte Profilace.

4) Stiskněte HCO3-.

5) Nastavte hodnoty Start a Stop.
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6) Stiskněte Aktivovat.

7.6 Nastavení a aktivace profilování s přednastaveným
modelem
Postup

1) Stiskněte tlačítko Roztok.

2) Vyberte kartu Rychlost UF.

3) Stiskněte Profilace.

4) Stiskněte přednastavený model, Model 1,
Model 2 nebo Model 3.

5) Zkontrolujte, zda jsou přednastavené
hodnoty v modelu správné.

6) Aktivujte model profilování. V případě
potřeby je možné aktivovat funkci
profilování kdykoli v průběhu plnění nebo
léčby.

Nastavení parametrů celého modelu bude
aktivováno současně. Přednastavené
hodnoty parametrů je možné upravit,
zatímco je model profilování deaktivován,
viz Část 7.5.1 “Profilování ultrafiltrace bez
přednastaveného modelu” na
straně A:135.
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8.1 Monitor krevního tlaku (BPM)
UPOZORNĚNÍ!
Výrobce upozorňuje uživatele, že informace z monitoru krevního tlaku nelze
používat jako jediný zdroj informací pro aplikaci jakýchkoli terapeutických či
farmakologických postupů.

UPOZORNĚNÍ!
Ověřte si, zda oběh krve v paži není ovlivněn v důsledku měření krevního tlaku.

UPOZORNĚNÍ!
Tento monitor krevního tlaku je možné použít pouze u dospělých pacientů nebo u
dětí s pediatrickou manžetou, neboť není schválen pro použití s jinými skupinami
pacientů.

UPOZORNĚNÍ!
Monitor krevního tlaku není možné použít u novorozenců nebo kojenců, neboť není
schválen pro použití s těmito skupinami pacientů.

UPOZORNĚNÍ!
Monitor krevního tlaku není určen pro použití u těhotných žen ani žen
s preeklampsií.

UPOZORNĚNÍ!
Měření krevního tlaku mohou ovlivnit podmínky místa, na kterém je měření
prováděno.

UPOZORNĚNÍ!
Funkci monitoru krevního tlaku mohou ovlivnit extrémní teploty, vlhkost nebo
nadmořská výška.
Monitor krevního tlaku (BPM) měří krevní tlak a puls. Monitor krevního tlaku slouží
k monitorování krevního tlaku pacienta s cílem varovat v případě hypotenze nebo
hypertenze.

Chcete-li zahájit měření, přejděte k příslušné části:

● Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na straně A:142
● Část 8.4 “Intervalové měření krevního tlaku” na straně A:142
● Část 8.6 “Nastavení alarmových mezí” na straně A:143

8.2 Manžeta pro měření krevního tlaku
Manžeta pro měření krevního tlaku je připojena k boční straně dialyzačního přístroje.
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Použijte manžetu se správnou velikostí pro pacienta. Omotejte manžetu kolem paže
pacienta. Utáhněte manžetu tak těsně, abyste mohli vsunout jeden prst mezi manžetu
a paži pacienta.

Střed manžety by měl být v úrovni srdce pacienta.

Další informace o používání manžety a o tom, jak ji připojit k dialyzačnímu přístroji,
naleznete na příbalovém letáku dodaném s manžetou.

Neaplikujte manžetu na:

● končetinu s vytvořeným cévním přístupem, například AV fistulí nebo cévní
protézou;

● končetinu, kde je zaveden intravaskulární přístup nebo léčba nebo kde se nachází
arteriovenózní shunt;

● končetinu, na které je prováděno monitorování senzorem pulzní oxymetrie;
● končetinu s omezeným průtokem krve;
● končetinu se zavedenou intravenózní kanylou;
● poraněná místa;
● paži na straně po provedené masektomii.

UPOZORNĚNÍ!
Nedotýkejte se manžety nebo hadičky manžety monitoru krevního tlaku, je-li právě
aplikován výboj defibrilátoru, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ!
V případě náhodného namočení spojů manžety nebo hadičky manžety monitoru
krevního tlaku je ihned otřete a zabraňte vniknutí vlhkosti do přístroje.

UPOZORNĚNÍ!
Používáte-li monitor krevního tlaku (BPM) společně s vysokofrekvenčním
chirurgickým zařízením, není k dispozici žádná ochrana pacienta před popálením.

UPOZORNĚNÍ!
Nahrazení vyměnitelné součásti za nepodporovanou součást může snížit přesnost
měření. Při výměně vždy používejte součásti doporučované výrobcem.

UPOZORNĚNÍ!
Natlakování manžety může dočasně způsobit ztrátu funkce souběžně používaného
monitorovacího vybavení na stejné končetině.

UPOZORNĚNÍ!
Abyste zajistili přesnost měření, zabraňte stlačení nebo ohnutí spojovací hadice.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud jsou na paži pacienta, na které je umístěna manžeta, umístěna jiná
monitorovací zařízení, tato zařízení nemusí během měření krevního tlaku fungovat
správně.

UPOZORNĚNÍ!
Neaplikujte manžetu na končetinu s omezeným průtokem krve, protože by mohlo
dojít k ovlivnění měření krevního tlaku.

UPOZORNĚNÍ!
Neaplikujte manžetu na končetinu s vytvořeným cévním přístupem, např. AV fistulí
nebo cévní protézou, protože by manžeta mohla nepříznivě ovlivnit AV fistuli nebo
cévní protézu.
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8.3 Přímé měření krevního tlaku
Postup

1) Stiskněte pole s hodnotou BPM.

Měření se zahájí. Srdce v poli
s hodnotou začne blikat a ve
stavovém řádku začne blikat
hodnota BPM.

POZNÁMKA!
První hodnotou tlaku je
180 mmHg.

Výsledky

Naměřená hodnota se zobrazí v poli s hodnotou BPM.

Chcete-li zastavit probíhající měření, stiskněte pole s hodnotou BPM.

8.4 Intervalové měření krevního tlaku
Postup

1) Stiskněte tlačítko BPM.

2) Vyberte kartu Nast..

3) Stiskněte Autom. režim.

4) Stiskněte Časový interval.

5) Nastavte, jak často má monitor krevního
tlaku měřit krevní tlak. Interval můžete
nastavit v rozsahu 5 až 60 minut.

6) Stiskněte OK.

7) Aktivujte intervalové měření krevního tlaku
stisknutím tlačítka Aktivovat.

Výsledky

Poslední naměřená hodnota se zobrazuje v poli s hodnotou BPM.

Dialyzační přístroj bude měřit krevní tlak v nastavených intervalech, počínaje
uplynutím prvního intervalu. Pokud například nastavíte interval měření na 20 minut,
první měření začne po 20 minutách.

V případě potřeby můžete kdykoli mezi automatickými měřeními dle nastaveného
intervalu zahájit jednorázové měření. V takovém případě se další měření odloží a
začne za 20 minut od provedení jednorázového měření (pokud jste interval nastavili na
20 minut).

Pokud právě probíhá jednorázové měření nebo pokud je aktivní automatický režim a
současně ve stavovém řádku svítí ikona vypnutí alarmu BPM, nebudou generovány
alarmy BPM.
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Chcete-li zastavit probíhající měření, stiskněte tlačítko BPM, kterým otevřete nabídku
Nabídka krevního tlaku, a poté stiskněte možnost Měření krevního tlaku nebo
stiskněte pole s hodnotou na hlavní obrazovce.

Po dokončení léčby a sejmutí manžety z pacienta:

● Měření krevního tlaku bude pokračovat dle nastavení, pokud je aktivováno
automatické měření krevního tlaku.

● Po zahájení další funkční zkoušky začne přístroj znovu zobrazovat výchozí
hodnoty.

8.5 Historie měření
Měření krevního tlaku se během léčby zaznamenává a ukládá. Údaje o měření si
můžete prohlédnout na kartě Historie.

Postup

1) Stiskněte tlačítko BPM.

2) Vyberte kartu Historie.

3) Stiskněte Historie.

8.6 Nastavení alarmových mezí
Můžete nastavit horní a dolní alarmové meze pro systolický, diastolický a střední
krevní tlak a zároveň pro tepovou frekvenci.

Pokud hodnota leží mimo nastavené alarmové meze, spustí se alarm.

Postup

1) Stiskněte tlačítko BPM.

2) Vyberte kartu Alarm.

3) Stiskněte Nastavit meze.
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4) Vyberte alarmové meze, které chcete
nastavit. Zadejte hodnotu alarmové meze.

5) Stiskněte OK.

6) Zopakujte kroky 4 a 5 pro alarmové meze,
které chcete nastavit. Zavřete nabídku
Nastavit meze.

7) Aktivujte nová nastavení stisknutím tlačítka
aktivace u alarmových mezí.

8.7 Péče o pacienta během měření krevního tlaku

8.7.1 Všichni pacienti
UPOZORNĚNÍ!
Přetrvávající tlak v manžetě v důsledku ohnutí spojovací hadice může způsobit
rušení průtoku krve a poranění pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Příliš časté měření krevního tlaku může způsobit poranění pacienta v důsledku
rušení průtoku krve.

UPOZORNĚNÍ!
Neaplikujte manžetu pro měření krevního tlaku v poraněném místě, protože by
mohlo dojít k poranění pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Neaplikujte manžetu pro měření krevního tlaku na končetinu, kde je zaveden
intravaskulární přístup nebo léčba nebo kde se nachází arteriovenózní shunt. Mohlo
by dojít k dočasnému narušení průtoku krve a následnému poranění pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Neaplikujte manžetu krevního tlaku na paži na straně po provedené mastektomii
nebo odstranění lymfatické uzliny, protože by mohlo dojít k ovlivnění měření
krevního tlaku.

UPOZORNĚNÍ!
Měření krevního tlaku může ovlivnit poloha pacienta (zda stojí, sedí nebo leží) nebo
fyzická námaha vynaložená v nedávné době.

UPOZORNĚNÍ!
Měření krevního tlaku může ovlivnit fyziologický stav pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Funkci a hodnoty monitoru krevního tlaku mohou ovlivnit faktory prostředí nebo
provozní faktory, jako je například arterioskleróza, špatná perfuze, cukrovka, věk,
těhotenství, preeklampsie, onemocnění ledvin, pohyb a třes pacienta, běžné arytmie
(jako jsou předčasné atriální nebo ventrikulární stahy nebo atriální fibrilace).
Pokud je to možné, pacient by se během měření neměl hýbat, protože by to mohlo
ovlivnit výsledky měření. Pacient by měl pohodlně sedět nebo ležet.

Ověřte si, že oběh krve v pacientově paži není ovlivněn.

Krevní tlak může ovlivnit fyziologický stav pacienta, například arterioskleróza, špatná
krevní cirkulace, cukrovka, věk nebo onemocnění ledvin.
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Rizikové faktory:

● Po změření krevního tlaku se u některých pacientů objeví na předloktí malé fialové
skvrny obsahující krev. To může způsobit snížení množství trombocytů v krvi nebo
zánět žíly.

● Ujistěte se, že spojovací hadička manžety není překroucená ani zamotaná,
protože by manžeta mohla vyvíjet nadměrný tlak na paži pacienta. To je škodlivé
pro pacienta a ovlivňuje to průtok krve.

● Příliš časté měření krevního tlaku je špatné pro pacienta a ovlivňuje průtok krve.

8.7.2 Pacienti s vysokým krevním tlakem
UPOZORNĚNÍ!
V případě hypertenze musí obsluha nepřetržitě sledovat hodnotu krevního tlaku a
přímo dohlížet na pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Pro získání přesných měření krevního tlaku v klidu u pacientů s hypertenzí by
pacient měl pohodlně sedět s nepřekříženýma nohama a s chodidly položenými na
podlaze. Záda a paže musí být podepřené. Střed manžety by měl být v úrovni pravé
síně srdce. Doporučuje se, aby se pacient uvolnil a během měření nemluvil.

UPOZORNĚNÍ!
Pro získání přesných měření krevního tlaku v klidu u pacientů s hypertenzí by
pacient měl odpočívat pět minut před provedením prvního měření.
Pacienti by měli odpočívat pět minut před provedením prvního měření. Během měření
by se měli uvolnit, pohodlně usadit, nepřekřižovat nohy a položit chodidla na podlahu.
Záda a paže musí být podepřené.

8.7.3 Pacienti s arytmií
Nepoužívejte přístroj pro měření krevního tlaku AK 98 u pacientů s arytmií.
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9.1 Princip funkce DIASCAN
Volitelná funkce DIASCAN umožňuje neinvazivní automatické monitorování clearance
sodíku, které je považováno za srovnatelné s clearance močoviny, protože močovina
a sodík mají podobnou molekulární hmotnost.

Parametry nastavené pro správnou dialyzační dávku (tj. čas léčby, dialýza, rychlost
průtoku krve, rychlost průtoku dialyzačního roztoku atd.) volí předepisující lékař
odpovědný za pacienta. Tyto parametry musejí vycházet z pravidelně odebraných
vzorků krve (podle klinických protokolů). Funkce DIASCAN zobrazuje hodnotu
clearance a vypočítává, zda lze na konci léčby dosáhnout požadovaných
a minimálních hodnot pro Kt/V nastavených obsluhou.

Sledování pacientova Kt/V při každé léčbě může pomoci identifikovat trendy účinnosti
dialýzy dříve než při měsíčních kontrolních laboratorních odběrech.

9.2 Parametry kontrolované funkcí DIASCAN
Po zahájení léčby může dialyzační přístroj měřit a vypočítávat následující parametry:

● clearance (K) – kolik krve je očištěno za jednotku času (ml/min) vzhledem
k použitému dialyzátoru a rychlostem průtoku krve.

● clearance vynásobená časem léčby (Kt) — objem krve, která byla dosud
vyčištěna během léčby.

● clearance vynásobená časem léčby a vydělená distribučním objemem
tekutin pacienta (Kt/V) – dialyzační dávka pacienta. Dosáhne-li hodnota Kt/V 1.0,
znamená to, že distribuční objem tekutin pacienta byl jednou vyčištěn.

Spuštění kontroly clearance:

● Část 9.3 “Kontrola parametrů K a Kt” na straně A:148
● Část 9.4 “Kontrola parametru Kt/V” na straně A:149

9.3 Kontrola parametrů K a Kt
Dialyzační přístroj může měřit clearance (K) a vypočítávat parametr Kt formou
jednorázového měření nebo formou měření v intervalech.

POZNÁMKA!
Dialyzační přístroj potřebuje na měření určitý čas. Nespouštějte jednorázové
měření, zbývá-li méně než 30 minut léčby.
Postup

1) Stiskněte tlačítko Diascan.

2) Vyberte kartu Nast..

3) Stiskněte Interval.
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4) Vyberte možnost 60 minut , 30 minut
nebo Jednou.

5) Spusťte měření stisknutím tlačítka OK.

Výsledky

Výsledek měření se zobrazí v poli s hodnotou měření clearance.

Pole s hodnotou měření clearance uvádí:

● Poslední měřenou hodnotu clearance.
● Čas posledního měření.
● Aktuální / předpokládanou koncovou hodnotu Kt.
● Tlačítko Diascan Diascan (otevírá výběr Diascan).

9.4 Kontrola parametru Kt/V
Dialyzační přístroj může měřit parametr Kt/V formou jednorázového měření nebo
formou měření v intervalech.

Je-li vyžadováno měření Kt/V, je nutné nastavit distribuční objem dříve, než bude
provedeno kontrolní měření. Distribuční objem je distribučním objemem močoviny
v litrech (celková tělesná voda) odhadovaným pro individuálního pacienta na základě
suché hmotnosti pacienta. Odhad je založen na vzorcích použitých pro tento účel a
zvolených ošetřujícím lékařem daného pacienta. Obsluha nastaví distribuční objem na
přístroji.

POZNÁMKA!
K získání spolehlivě hodnoty Kt/V je důležité zajistit, aby dialyzační přístroj prováděl
výpočty s přesnou hodnotou distribučního objemu. Proto pečlivě vyplňte údaje o
pacientovi v nastavení distribučního objemu.

POZNÁMKA!
Dialyzační přístroj potřebuje na měření určitý čas. Nespouštějte jednorázové
měření, zbývá-li méně než 30 minut léčby.
Postup

1) Stiskněte tlačítko Diascan.

2) ● Pokud je distribuční objem pacienta
známý, stiskněte tlačítko
Distribuční objem (manuální) na
kartě Nast. a nastavte objem.

● Pokud chcete vypočítat distribuční
objem pacienta, vyberte kartu Watson
a poté stiskněte možnost Zadejte
parametry.
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3) Zadejte informace o pacientovi v nabídce
s nastaveními zobrazené na displeji.

4) Vyberte kartu Nast..

5) Stiskněte Interval.

6) Vyberte možnost 60 minut , 30 minut
nebo Jednou.

7) Spusťte měření stisknutím tlačítka OK.

Výsledky

Výsledek měření se zobrazí v poli s hodnotou měření clearance.

Pole s hodnotou měření clearance uvádí:

● poslední měřenou hodnotu clearance;
● čas posledního měření;
● aktuální / předpokládanou koncovou hodnotu Kt/V.

Tlačítko Diascan (otevírá nabídku Diascan).

9.5 Historie měření
Postup

1) Stiskněte tlačítko Diascan.

2) Vyberte kartu Historie.

3) Stiskněte Historie. Zobrazení nabídky
Historie funkce Diascan se bude lišit,
pokud nebyl přidán distribuční objem.

9.6 Nastavení cílové hodnoty Kt/V
Můžete nastavit požadovanou cílovou hodnotu Kt/V pro pacienta, které má být
dosaženo na konci léčby. Tato hodnota se nazývá Cílová hodnota Kt/V.

POZNÁMKA!
Před nastavením cílové hodnoty Kt/V je nutné v dialyzačním přístroji nastavit
distribuční objem pacienta. Viz Část 9.4 “Kontrola parametru Kt/V” na straně A:149.



HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx Dialyzační přístroj AK 98 - DIASCAN A:151

Postup

1) Stiskněte tlačítko Diascan.

2) Vyberte kartu Nast..

3) Stiskněte Nastavení alarmů.

4) Stiskněte Cílové Kt/V.

5) Zadejte cílovou hodnotu Kt/V.

6) Stiskněte OK.

7) Stiskněte tlačítko Aktivovat a zavřete
nabídku.

Výsledky

Dialyzační přístroj ukazuje odhad času léčby, který je potřebný k dosažení cílové
hodnoty. Tuto hodnotu můžete vidět Čas do cíle ve výběru Diascan.

9.7 Nastavení alarmu pro spodní mez hodnoty K nebo Kt/V
Dialyzační přístroj je možné nastavit tak, aby aktivoval alarm, pokud hodnota K klesne
pod nastavenou mez nebo pokud podle odhadu hodnota Kt/V klesne pod nastavenou
spodní mez Kt/V.

POZNÁMKA!
Před nastavením cílové hodnoty Kt/V je nutné v dialyzačním přístroji nastavit
distribuční objem pacienta. Viz Část 9.4 “Kontrola parametru Kt/V” na straně A:149.
Postup

1) Stiskněte tlačítko Diascan.
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2) Vyberte kartu Nast..

3) Stiskněte Nastavení alarmů.

4) Stiskněte Mez K a/nebo Mez Kt/V.

5) Zadejte mezní hodnotu, která bude
aktivovat alarm.

6) Stiskněte OK.

7) Stiskněte tlačítko Aktivovat a zavřete
nabídku.

9.8 Faktory, které ovlivňují měření
UPOZORNĚNÍ!
Rozhodnutí o léčbě musí vycházet z pravidelně odebraných vzorků krve (podle
klinických protokolů). Sledování pacientova Kt/V při každé léčbě může pomoci
identifikovat trendy účinnosti dialýzy dříve než při měsíčních kontrolních
laboratorních odběrech.
Clearance nebude měřena během následujících procesů:

● izolovaná ultrafiltrace
● ultrafiltrační profil v krocích
● ultrafiltrační profil v intervalech

Ve výše uvedených stavech přístroj upozorní obsluhu např. na následující:

529 Měření clearance Diascan bylo pozastaveno během izolované UF. 
Po dokončení izolované UF se měření clearance restartuje. 

Procesy, které dočasně přeruší probíhající měření clearance, jsou uvedeny níže. Ikona
DIASCAN na stavovém řádku přestane blikat, což značí, že probíhající měření je
dočasně přerušeno. K obnovení měření clearance není nutný žádný zásah obsluhy.

● Změna rychlosti průtoku krve
● Stisknutí tlačítka Krevní pumpy
● Stisknutí tlačítka Ultrafiltrace
● Stisknutí tlačítka Obtok rozt.
● Změna hodnot sodíku nebo bikarbonátu v dialyzačním roztoku
● Změna teploty dialyzačního roztoku
● Změna rychlosti průtoku dialyzačního roztoku
● Změna objemu UF
● Změna nastavení lineárního profilování UF
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● Aktivace nebo deaktivace lineárního profilování UF
● Aktivace profilování sodíku nebo bikarbonátu
● Aktivace izolované UF
● Alarm aktivující obtok dialyzačního roztoku
● Alarm zastavující krevní pumpu



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.



HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx Dialyzační přístroj AK 98 - Čištění a dezinfekce A:155

10 Čištění a dezinfekce

10.1 Čištění a dezinfekce – obecné.............................................................................. A:156

10.2 Kontroly před zahájením čištění nebo dezinfekce ............................................. A:156

10.3 Čištění a dezinfekce vnějších povrchů................................................................ A:157
10.3.1 Povrch ................................................................................................................ A:157
10.3.2 Nasávací hadičky a plnicí kbelík.........................................................................A:158

10.4 Tepelná dezinfekce ................................................................................................ A:158
10.4.1 Popis tepelné dezinfekce....................................................................................A:158
10.4.2 Čištění a dekalcifikace........................................................................................A:158
10.4.3 Zahájení tepelné dezinfekce...............................................................................A:158
10.4.4 Zahájení programu tepelné dezinfekce se zásobníkem CLEANCART ..............A:159
10.4.5 Zahájení programu tepelné dezinfekce s tekutou kyselinou citronovou .............A:159
10.4.6 Zahájení programu krátké tepelné dezinfekce s tekutou kyselinou

citronovou. ......................................................................................................A:160
10.4.7 Integrovaná tepelná dezinfekce..........................................................................A:160

10.4.7.1 Integrovaná tepelná dezinfekce......................................................................A:160
10.4.7.2 Nastavení plánu programu tepelné dezinfekce ..............................................A:160
10.4.7.3 Vypnutí naplánovaného programu .................................................................A:161

10.4.8 Integrovaný program tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H....................A:162
10.4.8.1 Integrovaný program tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H................A:162

10.5 Chemická dezinfekce ............................................................................................ A:162
10.5.1 O chemické dezinfekci........................................................................................A:162
10.5.2 Zahájení chemické dezinfekce ...........................................................................A:162
10.5.3 Zahájení centrální chemické dezinfekce ............................................................A:163
10.5.4 Program chemické dezinfekce s jednotkou WRO ..............................................A:164
10.5.5 Zkouška zbytkových množství dezinfekčních prostředků...................................A:164
10.5.6 Záznam předešlých dezinfekcí ...........................................................................A:165
10.5.7 O chemických dezinfekčních prostředcích .........................................................A:165

10.6 Proplach a vypouštění .......................................................................................... A:166
10.6.1 Zahájení proplachu nebo vypouštění .................................................................A:166
10.6.2 Nastavení plánu programu proplachu ................................................................A:166
10.6.3 Vypnutí programu proplachu nastaveného na určitý den ...................................A:167
10.6.4 Odvápňování mezi léčbami ................................................................................A:167

10.7 Reference ............................................................................................................... A:167
10.7.1 Dezinfekční, dekalcifikační a čisticí prostředky - charakteristiky ........................A:167
10.7.2 Plán čištění a dezinfekce....................................................................................A:168
10.7.3 Cesta průtoku .....................................................................................................A:170



A:156 Dialyzační přístroj AK 98 - Čištění a dezinfekce HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

10.1 Čištění a dezinfekce – obecné
Pro udržení vysoké mikrobiologické kvality dialyzačního roztoku je důležité, abyste
dbali na hygienická opatření a údržbu přístroje.

Dialyzační přístroj čistěte a dezinfikujte pouze v souladu s doporučeními v této
uživatelské příručce.

Doporučuje se použití integrovaného programu tepelné dezinfekce, kdykoli je to
možné, neboť tento program dezinfikuje také hadici pro vstupní vodu. Viz Část
10.4.7.1 “Integrovaná tepelná dezinfekce” na straně A:160 a Část 11.2 “Integrovaný
program tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H” na straně A:172.

VAROVÁNÍ!
V zájmu zajištění správného fungování dialyzačního přístroje při preventivní údržbě
dodržujte pokyny uvedené v této příručce, viz Část 1.2.1 “Všeobecná bezpečnostní
opatření před použitím” na straně A:14.

UPOZORNĚNÍ!
Obsluha/uživatel přístroje nesmí provádět žádnou další údržbu nebo čištění, které
nejsou popsány v této kapitole. Kryt přístroje může otevírat pouze autorizovaný
servisní technik, viz servisní příručka přístroje AK 98.
K dispozici je několik různých programů čištění a dezinfekce dialyzačního přístroje:

● Programy tepelné dezinfekce a čištění
○ Tepelná dezinfekce
○ Čištění
○ Dekalcifikace

● Chemická dezinfekce
● Proplach

Pokud přístroj nebudete čistit a dezinfikovat v souladu s doporučeními, může dojít ke
kontaminaci pacienta endotoxiny.

10.2 Kontroly před zahájením čištění nebo dezinfekce
UPOZORNĚNÍ!
Dezinfekční prostředky mohou být toxické a/nebo žíravé. Obsluha musí před
použitím podniknout nezbytná bezpečnostních opatření.

UPOZORNĚNÍ!
Před spuštěním programu chemické dezinfekce se ujistěte, že obsah dezinfekčního
prostředku v zásobníku je dostačující pro provedení programu. Pokud není, přístroj
nebude správně vydezinfikován.
Před zahájením jakéhokoli postupu čištění nebo dezinfekce zkontrolujte následující
skutečnosti:

● Dialyzátové hadice jsou připojeny k pohotovostním portům.
● Ramena na držáku zásobníku BICART jsou zavřená, aby nedocházelo k úniku

tekutin z přístroje.
● Konektory koncentrátu jsou správně připojeny k příslušným pohotovostním

portům.
● Způsob vyvedení odpadní hadice z přístroje, tj. musí být dostatečná vzduchová

mezera mezi vypouštěcí hadicí přístroje a vypouštěcím systémem, aby se
zabránilo zpětné kontaminaci z vypouštěcího systému.
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POZNÁMKA!
Násosky/nasávací hadičky je nutné proplachovat/dezinfikovat odděleně. Pokyny viz
Část 13.5 “Nasávací hadičky” na straně A:186.

Po dokončení dezinfekce
● Po dokončení programu dezinfekce se zobrazí zpráva pro obsluhu. Chcete-li

zahájit novou léčbu, stiskněte tlačítko Potvrdit, čímž resetujete předchozí
hodnoty a zahájíte funkční zkoušku.

POZNÁMKA!
Dezinfekční program můžete kdykoli zastavit. Přístroj v takovém případě přeruší
proceduru a přejde přímo do fáze proplachu a vypouštění.

Zastavení dezinfekčního programu
● Chcete-li zastavit dezinfekční program, stiskněte tlačítko Dezinfekce.

● Vyberte kartu s aktuálním dezinfekčním programem.
● Stiskněte tlačítko Stop u aktuálního dezinfekčního programu.

Automatické vypnutí přístroje po dokončení programu
● Chcete-li nastavit, aby se dialyzační přístroj vypnul po dokončení programu,

podržte tlačítko On/Off po dobu 3 sekund.

● Autorizovaný technik můžete rovněž přednastavit přístroj tak, aby se automaticky
vypnul po dokončení programu.

10.3 Čištění a dezinfekce vnějších povrchů

10.3.1 Povrch
Okamžitě po každé léčbě (a dle potřeb během léčby) je nezbytné vyčistit
a dezinfikovat vnější povrch a horní desku dialyzačního přístroje. Povrch důkladně
očistěte jemným čisticím prostředkem.

Po vyčištění zařízení zkontrolujte, zda jste odstranili veškeré nečistoty. Pokud na
zařízení zůstaly nečistoty, opakujte kroky čištění, aby před dezinfekcí nebyly přítomny
žádné viditelné nečistoty, protože by mohly zabránit adekvátní dezinfekci.

Dezinfikujte povrch přístroje otřením hadříkem navlhčeným ethanolem (70%),
isopropanolem (60%) nebo chlornanem sodným (1%). Pokud použijete chlornan,
setřete jej vodou.

Zařízení očistěte a dezinfikujte ihned po použití, minimalizujete tak zasychání nečistot.

UPOZORNĚNÍ!
Pro ochranu vnitřních součástí dialyzačního přístroje AK 98 proti zatečení tekutin
musí být horní krycí deska vždy umístěna na horní části přístroje. Výjimkou je
technický servis.

UPOZORNĚNÍ!
Snímač detektoru úniku a desku detektoru úniku je nutné pravidelně čistit a
kontrolovat, zda na ní nejsou praskliny.



A:158 Dialyzační přístroj AK 98 - Čištění a dezinfekce HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

POZNÁMKA!
Nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující složky na bázi jódu. Takové
dezinfekční prostředky mohou způsobit odbarvení nebo popraskání povrchu skříně
dialyzačního přístroje.

10.3.2 Nasávací hadičky a plnicí kbelík
Ihned po každé léčbě opláchněte vnější povrch násosek/nasávacích hadiček
a propláchněte jejich vnitřek vodou. Nechte je uschnout na vzduchu. Alespoň jednou
za 7 dní otřete vnější povrch a propláchněte vnitřek násosek/nasávacích hadiček 70%
etanolem. Nechte je uschnout na vzduchu.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud po každém ošetření použijete plnicí kbelík, otřete po každém ošetření vnitřek
a vnějšek maximálně 10% chlornanem sodným.

10.4 Tepelná dezinfekce

10.4.1 Popis tepelné dezinfekce
Během programu tepelné dezinfekce je vstupní voda ohřáta a celý hydraulický systém
je jí proplachován. Průtoková cesta dialyzačního přístroje AK 98 je konstruována tak,
aby zabránila možným kontaminantům v průtokové cestě za dialyzátorem v kontaktu
s pacientem.

Tepelná dezinfekce snižuje počet přítomných mikroorganismů. Tento program lze
zkombinovat s programem čištění a dekalcifikace.

Program tepelné dezinfekce začíná proplachem, při kterém se odstraňují případné
zbytky koncentrátů použitých při předchozí léčbě. Poté následuje fáze cirkulace. Fáze
cirkulace se skládá z několika cyklů , přičemž v každém cyklu ohřátá voda prochází
všemi součástmi průtokové cesty.

10.4.2 Čištění a dekalcifikace
Čištění a dekalcifikaci lze provádět spolu s programem tepelné dezinfekce. Během
programu tepelné dezinfekce se čisticí nebo dekalcifikační roztok mísí s vodou, ohřívá
se a je jím proplachována dialyzátová cesta. Program dekalcifikace (zásobník
CLEANCART C nebo tekutá kyselina citronová) není možné nahradit programem
chemické dezinfekce.

Jako čisticí prostředek lze použít zásobník CLEANCART A nebo chlornan sodný. Tyto
prostředky odstraňují tuky, proteiny a organický materiál.

Jako dekalcifikační roztok lze použít zásobník CLEANCART C nebo tekutou kyselinu
citronovou. Tyto prostředky odstraňují usazeniny uhličitanu vápenatého.

10.4.3 Zahájení tepelné dezinfekce
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.
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2) Vyberte kartu Teplo.

3) Stiskněte Teplo.

4) Stiskněte Potvrdit.

10.4.4 Zahájení programu tepelné dezinfekce se zásobníkem
CLEANCART
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Teplo.

3) Stiskněte Teplo a CleanCart.

4) Stiskněte Potvrdit.

5) Poté, co vás vyzve upomínací alarm:

Připevněte zásobník CleanCart k držáku.

10.4.5 Zahájení programu tepelné dezinfekce s tekutou kyselinou
citronovou
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Teplo.

3) Stiskněte tlačítko Citron. 20 % .

4) Ujistěte se, že je hadička vstupu
dezinfekčního prostředku umístěna
v dezinfekčním prostředku.

POZNÁMKA!
Ke vstupní hadičce vzadu na
přístroji připojujte pouze
tekutou kyselinu citronovou.
Tekutou kyselinu citronovou
nikdy nepřipojujte k hadičce
vpředu na přístroji.

5) Stiskněte Potvrdit.
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10.4.6 Zahájení programu krátké tepelné dezinfekce s tekutou kyselinou
citronovou.
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Teplo.

3) Stiskněte Krátké teplo a kys. citr..

4) Ujistěte se, že je hadička vstupu
dezinfekčního prostředku umístěna
v dezinfekčním prostředku.

POZNÁMKA!
Ke vstupní hadičce vzadu na
přístroji připojujte pouze
tekutou kyselinu citronovou.
Tekutou kyselinu citronovou
nikdy nepřipojujte k hadičce
vpředu na přístroji.

5) Stiskněte Potvrdit.

10.4.7 Integrovaná tepelná dezinfekce

10.4.7.1 Integrovaná tepelná dezinfekce
Dialyzační přístroj je možné naprogramovat, aby prováděl tepelnou dezinfekci
integrovanou v centrálním systému rozvodu vody.
Během programu tepelné dezinfekce do přístroje proudí voda z centrálního systému
rozvodu vody. Program doporučujeme nastavit tak, aby se spouštěl automaticky
v průběhu zahřívání centrálního rozvodu upravené vody. Program je také možné
spustit manuálně.
Výhodou tepelné dezinfekce pomocí horké vody z centrálního rozvodu upravené vody
je to, že je rovněž dezinfikována hadice pro vstupní vodu a přístroj.

10.4.7.2 Nastavení plánu programu tepelné dezinfekce
Dialyzační přístroj je možné naprogramovat tak, aby prováděl tepelnou dezinfekci ve
stanovený den v týdnu.

Nastavte čas, kdy má být dezinfekce dokončena.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.
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2) Vyberte kartu Nástroje.

3) Stiskněte Automatický plán.

4) Stiskněte Proces
proplachu/dezinfekce.

5) Vyberte Teplo.

6) Stiskněte OK.

7) Vyberte požadovaný den.

8) Nastavte čas, kdy má být program
dokončen.

9) Stiskněte OK.

10) Chcete-li program nastavit pro více dnů
v týdnu, zopakujte kroky 7-9.

11) Chcete-li provést program tepelné
dezinfekce se zásobníkem CleanCart,
vložte zásobník CleanCart do držáku
zásobníku předtím, než se dezinfekce
zahájí.

10.4.7.3 Vypnutí naplánovaného programu
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Nástroje.

3) Stiskněte Automatický plán.
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4) Vyberte požadovaný den.

5) Stiskněte Vyp..

6) Stiskněte OK.

10.4.8 Integrovaný program tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H

10.4.8.1 Integrovaný program tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H
Integrovaný program tepelné dezinfekce je oproti normálnímu programu tepelné
dezinfekce rozšířen o další fázi. V této fázi pomalu proudí dialyzačním přístrojem
horká voda z úpravny vody WRO 300 H. Během toho je rovněž dezinfikována hadice
pro vstupní vodu. Proto se doporučuje použití integrované tepelné dezinfekce, je-li to
možné. Další informace viz Část 11 “Dezinfekce dialyzačního přístroje AK 98
a systému WRO” na straně A:171

10.5 Chemická dezinfekce

10.5.1 O chemické dezinfekci
V průběhu programu chemické dezinfekce je přístroj naplněn koncentrovaným
dezinfekčním prostředkem . Koncentrovaný dezinfekční prostředek je smíchán
s vodou, aby bylo v přístroji dosaženo správné koncentrace. Zředěný roztok je poté
naplněn do všech částí průtokové cesty. Po určitém času (expoziční době) bude
dialyzátová cesta propláchnuta a vypuštěna.

Tepelnou dezinfekci je možné nahradit chemickou dezinfekcí. Mějte ale na paměti, že
dekalcifikaci (zásobník CLEANCART C nebo tekutá kyselina citronová) není možné
nahradit chemickou dezinfekcí.

10.5.2 Zahájení chemické dezinfekce
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Chemická.

3) Vyberte dezinfekční prostředek.
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4) Připojte dezinfekční prostředek. Vpředu na
přístroji: připojte modrý konektor
koncentrátu ke žluté násosce/nasávací
hadičce.

5) Vložte násosku/nasávací hadičku do
dezinfekčního prostředku.

6) Postupujte podle pokynů na displeji.

VAROVÁNÍ!
Po dokončení programu
chemické dezinfekce je
nutné provést test na
zbytkový obsah látek, a to
před připojením pacienta k
dialyzačnímu přístroji, abyste
zajistili, že se v přístroji
nenachází žádné zbytkové
látky.

10.5.3 Zahájení centrální chemické dezinfekce
Během centrální chemické dezinfekce se dezinfekční prostředek dodává
z centrálního rozvodu upravené vody.

Tuto funkci musí přednastavit autorizovaný servisní technik.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Chemická.

3) Vyberte dezinfekční prostředek, který je
nastaven pro centrální aplikaci.

4) Jakmile se zobrazí upomínací alarm o
konci expoziční doby a jakmile potvrdíte,
že v centrálním systému rozvodu vody
není přítomen dezinfekční prostředek,
přístroj zahájí program proplachu.

VAROVÁNÍ!
Po dokončení programu
chemické dezinfekce je
nutné provést test na
zbytkový obsah látek, a to
před připojením pacienta k
dialyzačnímu přístroji, abyste
zajistili, že se v přístroji
nenachází žádné zbytkové
látky.
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10.5.4 Program chemické dezinfekce s jednotkou WRO
Dialyzační přístroj úpravna vody WRO mohou společně provést integrovanou
chemickou dezinfekci. Dialyzační přístroj a úpravnu WRO musí přednastavit
autorizovaný servisní technik. Další informace viz Část 11 “Dezinfekce dialyzačního
přístroje AK 98 a systému WRO” na straně A:171.

10.5.5 Zkouška zbytkových množství dezinfekčních prostředků
Po dokončení chemické dezinfekce je nutné provést test dialyzačního přístroje na
přítomnost zbytkových množství dezinfekčního prostředku. Dialyzátová cesta nesmí
obsahovat zbytková množství chemického dezinfekčního prostředku, které by mohly
způsobit poranění pacienta.

Použijte vhodnou metodu testu, buď s ověřenou citlivostí pro danou chemickou látku,
nebo metodu doporučenou výrobcem chemického dezinfekčního prostředku. Mezní
hodnoty zbytkové koncentrace dezinfekčních prostředků určuje pracoviště nebo
národní normy.

Postup

1) Spusťte dialyzační přístroj stisknutím
tlačítka On/Off.

Po dokončení funkční zkoušky a když jsou
připojeny vhodné koncentráty a svítí
zelená dialyzátová cesta:

2) Stiskněte tlačítko Obtok rozt..

3) Odeberte vzorek dialyzačního roztoku
z modré výstupní hadice dialyzačního
roztoku vedoucí z přístroje do dialyzátoru.

4) Pokud test prokáže přítomnost zbytkových
množství dezinfekčního prostředku:

Vyjměte a zlikvidujte zásobník BICART
a odpojte tekutý koncentrát A.

5) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

6) Vyberte kartu Proplach.

7) Stiskněte Proplach.

8) Stiskněte Potvrdit.

9) Po dokončení programu:

Restartujte přístroj, připevněte zásobník
BICART a tekutý koncentrát A a zopakujte
test zbytkového množství látek
dezinfekčního prostředku.

Výsledky

Pokud se v přístroji stále nacházejí zbytková množství dezinfekčního prostředku,
obraťte se na autorizovaného technika.
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10.5.6 Záznam předešlých dezinfekcí
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Historie.

3) Stiskněte Historie.

4) Ve výběru Záznam předešlých
dezinfekcí se zobrazují následující
informace.

● Datum/čas: zobrazuje, který den byl
dezinfekční program proveden a v jaký
čas byl dokončen.

● Program: typ dezinfekčního programu.
● Stav: zobrazuje, zda byl dezinfekční

program dokončen.

10.5.7 O chemických dezinfekčních prostředcích
UPOZORNĚNÍ!
Chemické dezinfekční prostředky mohou být škodlivé pro lidi a také pro průtokovou
cestu, nebudou-li použity správně. Chemické dezinfekční prostředky mohou pěnit a
může být obtížné je vypláchnout z dialyzačního přístroje, proto je nutné je používat
v souladu s touto příručkou.

UPOZORNĚNÍ!
Před použitím chemických dezinfekčních prostředků je nutné dodržovat náležitá
bezpečnostní opatření. Dodržujte pokyny a doporučení výrobce a příslušné místní
předpisy.

UPOZORNĚNÍ!
Případné zatečení dezinfekčních prostředků může poškodit povrch přístroje.
Očistěte zbytky dezinfekčních prostředků rozlité na dialyzačním přístroji. Použijte
přitom navlhčený hadřík.

UPOZORNĚNÍ!
Skladujte chemické dezinfekční prostředky v souladu s doporučeními výrobce.

Použití správných dezinfekčních prostředků
S tímto dialyzačním přístrojem lze použít dezinfekční prostředky na bázi kyseliny
peroctové a chlornanu sodného za předpokladu, že jsou použity v souladu
s uvedeným účelem. Pro informace o dezinfekčních prostředcích, jako např. expoziční
době, koncentrace, spotřebu a pokyny pro mísení, viz Část 14.1.9 “Dezinfekce a
čištění – chemická dezinfekce” na straně A:192. Pro informace o účinnosti viz Část
10.7.1 “Dezinfekční, dekalcifikační a čisticí prostředky - charakteristiky” na
straně A:167.
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10.6 Proplach a vypouštění

10.6.1 Zahájení proplachu nebo vypouštění
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Proplach.

3) Stiskněte Proplach nebo Odtok.

4) Stiskněte Potvrdit.

Výsledky

Program Proplach končí fází Odtok.

10.6.2 Nastavení plánu programu proplachu
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Nástroje.

3) Stiskněte Automatický plán.

4) Stiskněte Proces
proplachu/dezinfekce.

5) Vyberte Proplach.

6) Stiskněte OK.

7) Vyberte požadovaný den.

8) Nastavte čas, kdy má být program
dokončen.
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9) Stiskněte OK.

10) Chcete-li program nastavit pro více dnů
v týdnu, zopakujte kroky 7-9.

10.6.3 Vypnutí programu proplachu nastaveného na určitý den
Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Nástroje.

3) Stiskněte Automatický plán.

4) Vyberte požadovaný den.

5) Stiskněte Vyp..

6) Stiskněte OK.

10.6.4 Odvápňování mezi léčbami
Mezi léčbami je možné manuálně zahájit volitelné odvápňování, aby se odstranil
vysrážený materiál a aby byl dialyzační přístroj AK 98 připravený pro dalšího pacienta.

Chcete-li provést odvápnění mezi léčbami, postupujte podle níže uvedených pokynů.

POZNÁMKA!
Proces odvápňování mezi léčbami není možné manuálně přerušit.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Proplach.

3) Stiskněte Odvápňování.

4) Stiskněte Potvrdit.

10.7 Reference

10.7.1 Dezinfekční, dekalcifikační a čisticí prostředky - charakteristiky
Tabulka 10-1 “Vlastnosti obecných substancí” na straně A:168 uvádí souhrn
charakteristik látek, které se používají pro vnitřní dezinfekci, dekalcifikaci a čištění
dialyzačního přístroje AK 98.
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Konkrétnější informace o určitém komerčním výrobku naleznete v informačním letáku
od výrobce. Pro doporučený plán pro čištění a dezinfekci viz .Část 10.7.2 “Plán čištění
a dezinfekce” na straně A:168

Efektivita při odstraňování
anorganických usazenin, např.
vápníku

Efektivita dezinfekce

Kyselina peroctová Žádná Vysoká
Tekutá kyselina citrónová
a tepelná dezinfekce

Vysoká Vysoká

Chlornan sodný Žádná Vysoká

Tabulka 10-1. Vlastnosti obecných substancí

Testovací postup, kterým se validovala účinnost dezinfekce, je k dispozici na vyžádání.
Obraťte se na svého místního zástupce společnosti Baxter.

10.7.2 Plán čištění a dezinfekce
VAROVÁNÍ!
Aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci mezi pacienty, doporučuje se po každé léčbě
očistit vnější povrch přístroje dezinfekčním prostředkem.

POZNÁMKA!
Při vyšších koncentracích vápníku a bikarbonátu a/nebo nižších koncentracích
kyseliny octové/citronové v dialyzačním roztoku, stejně jako při vyšších průtocích
dialyzačního roztoku a/nebo delší době dialýzy, může být zapotřebí provádět
odvápnění častěji, než je nutné při provozních podmínkách uvedených v Tabulka
10-2 “Provozní podmínky” na straně A:168.

Doba dialýzy 4 h
Průtok dialyzačního roztoku 300–800 ml/min
Hodnota bikarbonátu v dialyzačním roztoku
(HCO3-)

34 mmol/l

Hodnota vápníku v dialyzačním roztoku (Ca2+) 1,5 mmol/l
Hodnota sodíku v dyalizačním roztoku (Na+) 140 mmol/l
Bikarbonátový koncentrát Zásobník BICART
A-koncentrát na bázi kyseliny octové nebo
kyseliny citrónové

Acetát (3 mmol/l) nebo citrát (1 mmol/l)

Teplota dialyzačního roztoku 37 °C

Tabulka 10-2. Provozní podmínky
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Frekvence Úkon Výsledek
Okamžitě po každé léčbě 1. Vnější povrch přístroje důkladně očistěte

a dezinfikujte.
2. Opláchněte vnější povrch

násosek/nasávacích hadiček a
vypláchněte jejich vnitřek vodou. Nechte je
uschnout na vzduchu.

3. Při použití plnicího kbelíku otřete vnitřek
a vnějšek maximálně 10% koncentrátem
chlornanu sodného.

Čištění
a dezinfekce
vnějších povrchů

Po každé léčbě nebo
alespoň jednou denně

Spusťte dezinfekční program. Dezinfekce

Po každé léčbě, pokud
neproběhne dezinfekční
program

Spusťte programu odvápňování. Odvápňování

Nejméně po každé třetí
léčbě nebo, při vysokém
vytížení zařízení a,
alespoň jednou denně

Spusťte program tepelné dezinfekce se
zásobníkem CLEANCART C nebo program
tepelné dezinfekce s tekutou kyselinou
citrónovou.

Dekalcifikace
Dezinfekce

Nejméně jednou za
každých sedm dní
používání

Čištění pomocí CleanCart A

1. Spusťte program tepelné dezinfekce se
zásobníkem CLEANCART A.

2. Spusťte program tepelné dezinfekce se
zásobníkem CLEANCART C nebo
program tepelné dezinfekce s tekutou
kyselinou citrónovou.

3. Otřete vnější povrch násosek/nasávacích
hadiček a vypláchněte jejich vnitřek 70%
etanolem. Nechte je uschnout na vzduchu.

Čištění pomocí chlornanu sodného

1. Spusťte program tepelné dezinfekce
s CleanCart C nebo program tepelné
dezinfekce s tekutou kyselinou citrónovou.

2. Spusťte chemickou dezinfekci
s chlornanem sodným.

3. Otřete vnější povrch násosek/nasávacích
hadiček a vypláchněte jejich vnitřek 70%
etanolem. Nechte je uschnout na vzduchu.

Čištění
Dekalcifikace

Dezinfekce

Vždy za 1–3 měsíce 1. Vyměňte ultrafiltr. Viz Část 13.6 “Výměna
ultrafiltru” na straně A:187.

2. Spusťte dezinfekční program.

Dezinfekce

a např. 4 léčby, z nichž každá zahrnuje 3 hodiny dialýzy

Tabulka 10-3. Plán čištění, dekalcifikace a po dokončení léčby

● Během životního cyklu ultrafiltru U9000 neprovádějte více než 12 dezinfekcí na
bázi chlornanu sodného.

● Během životního cyklu ultrafiltru U9000 neprovádějte více než osm dezinfekcí na
bázi uhličitanu sodného (např. zásobník CLEANCART A).

● Neprovádějte dezinfekci na bázi uhličitanu sodného (např. zásobník
CLEANCART A) pokud přístroj následně nebude používán, např. při skladování
přes víkend.

● Doporučený proces tepelné dezinfekce pomocí zásobníku CLEANCART A musí
ve stejný (pracovní) den následovat tepelná dezinfekce se zásobníkem
CLEANCART C, kterou je nejvhodnější provést uprostřed pracovního týdne.
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10.7.3 Cesta průtoku
Během léčby může být cesta průtoku znečištěna uhličitanem vápenatým
z dialyzačního roztoku. Dialyzátová cesta od jednorázového hemodialyzátoru přijde do
kontaktu s molekulami z krve pacienta, které byly odstraněny hemodialýzou. To může
vést k vzniku depozit např. tuku, proteinů a organického materiálu.

Počet provedených výkonů a nastavení parametrů budou ovlivňovat množství
usazenin za dialyzátorem.

Doporučovaný plán čištění uvádí Část 10.7.2 “Plán čištění a dezinfekce” na
straně A:168.

POZNÁMKA!
Potřebujete-li cesty průtoku dekalcifikovat i vyčistit, začněte nejprve dekalcifikací a
poté proveďte čištění.

POZNÁMKA!
Pokud hodnoty ultrafiltrace nejsou správné, může být nutné vyčistit UF buňku. UF
buňku čistěte jednou za týden pomocí programu tepelné dezinfekce se zásobníkem
CLEANCART A.
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11.1 Obecný popis
Dialyzační přístroj AK 98 a úpravna vody WRO mohou provádět integrovanou
tepelnou dezinfekci a centrální chemickou dezinfekci. K propojení dialyzačního
přístroje AK 98 a jednotky WRO se používá propojovací kabel. Tento kabel je nutné
objednat samostatně.

11.2 Integrovaný program tepelné dezinfekce s jednotkou
WRO 300 H

11.2.1 Popis integrované tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H
Dialyzační přístroj AK 98 a úpravnu vody WRO lze přednastavit tak, aby prováděly
integrovaný program tepelné dezinfekce. Dialyzační přístroj a úpravnu WRO musí
přednastavit autorizovaný servisní technik.

Postup integrované tepelné dezinfekce zahrnuje následující fáze:

● Tepelná dezinfekce dialyzačního přístroje AK 98.
● Tepelná dezinfekce s nízkým průtokem (LFH), během které jsou všechny mokré

součásti mezi dialyzačním přístrojem AK 98 a úpravnou WRO vystaveny horké
vodě při nízké rychlosti průtoku.

● Tepelnou dezinfekci úpravny WRO 300 H, pokud byl tento postup zvolen jako
předvolba v úpravně WRO.

Dialyzační přístroj je možné naplánovat, aby provedl integrovanou tepelnou dezinfekci.

11.2.2 Naplánování integrované tepelné dezinfekce
Postup

1) Ujistěte se, že je úpravna vody
WRO 300 H zapnutá.

2) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

3) Vyberte kartu Teplo.

4) Stiskněte Teplo nebo Teplo + LFH.

11.2.3 Manuální zahájení integrované tepelné dezinfekce
Postup

1) Ujistěte se, že je úpravna vody
WRO 300 H zapnutá.

Následující kroky se provádí
v dialyzačním přístroji AK 98.
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2) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

3) Vyberte kartu Teplo.

4) Vyberte požadovaný dezinfekční program.

5) Stiskněte Potvrdit.

6) Pokud požadujete automatické vypnutí,
podržte 3 sekundy tlačítko On/Off.

7) Po dokončení dezinfekce se zobrazí
zpráva pro obsluhu.

8) Vypněte přístroj podržením tlačítka On/Off
po dobu 3 sekund.

11.3 Program centrální chemické dezinfekce s jednotkou WRO

11.3.1 Popis programu centrální chemické dezinfekce s jednotkou WRO
Dialyzační přístroj a úpravnu vody WRO (WRO 300 H, WRO 300) lze přednastavit tak,
aby prováděly program centrální chemické dezinfekce. Dialyzační přístroj a úpravnu
WRO musí přednastavit autorizovaný servisní technik.

11.3.2 Spuštění centrální chemické dezinfekce s jednotkou WRO
VAROVÁNÍ!
Po dokončení programu chemické dezinfekce je nutné provést test na zbytkový
obsah látek, a to před připojením pacienta k dialyzačnímu přístroji, abyste zajistili, že
se v přístroji nenachází žádné zbytkové látky.
Následující kroky se provádí v dialyzačním přístroji AK 98.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.

2) Vyberte kartu Chemická.

3) Vyberte požadovaný program centrální
dezinfekce.

Následující kroky se provádí v úpravně
vody WRO.

4) Ujistěte se, že je úpravna vody WRO 300
zapnutá.
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5) Jakmile se dokončí sekvence testování
LED diod, stiskněte tlačítko CHEM DISINF
na úpravně vody WRO.

6) Vyberte požadovaný program centrální
chemické dezinfekce.

7) Stiskněte tlačítko CHEM DISINF na
úpravně vody WRO, dokud se nerozsvítí
kontrolka.

Po zahájení programu centrální chemické
dezinfekce se na ukazateli času na displeji
dialyzačního přístroje zobrazí čas zbývající
do konce dezinfekce.

8) Okamžitě vsuňte adaptér násosky do portu
přívodu chemického přípravku na úpravně
vody WRO, pevně ho zatlačte a otočením
ho zajistěte. Zkontrolujte, zda je adaptér
bezpečně usazen.

9) Na displeji úpravny vody se zobrazí VOLBA
CHEM.

10) Tlačítko Dezinfekce začne blikat.
Stiskněte tlačítko CENTR_CH_98.

11) Spusťte nasávání dezinfekčního
prostředku tak, že stisknete a podržíte
tlačítko Dezinfekce, dokud se nerozsvítí a
nezůstane svítit.

V dialyzačním přístroji se může aktivovat
několik alarmů malé průtokové rychlosti
vstupní vody. Tyto alarmy můžete
ignorovat.

12) Aktivujte automatické vypnutí podržením
tlačítka On/Offna dialyzačním přístroji po
dobu tří sekund.

Po dokončení fáze nasávání (10-20 minut
v závislosti na programu) zazní bzučák.

Tlačítko Ztišit začne blikat a na úpravně
vody se zobrazí zpráva 401 VYJMI
NÁSOSKU.

13) Ztište bzučák stisknutím tlačítka Ztišit na
úpravně vody WRO.

14) Ponechte násosku v nádobě
s dezinfekčním prostředkem a odpojte
konektor násosky z úpravny vody WRO.
Nechte dezinfekční roztok, aby z vedení a
násosky přetekl zpět do nádoby, a poté
vedení zasvorkujte.

15) Vyjměte násosku z nádoby a propláchněte
ji vodou.
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16) Postup chemické dezinfekce úpravny vody
WRO bude nyní pokračovat expoziční
prodlevou a následně propláchnutím.
Úpravna vody WRO poté přejde do
pohotovostního režimu.

17) Propláchněte dialyzační přístroj.

● Pokud vyberete možnost
automatického proplachu, propláchnutí
se provede v přednastavený čas.

● Pokud chcete dialyzační přístroj
propláchnout manuálně, můžete
propláchnutí kdykoli zahájit
prostřednictvím dialyzačního přístroje.

18) Proveďte test na zbytkové chemické látky.
Viz Část 10.5.5 “Zkouška zbytkových
množství dezinfekčních prostředků” na
straně A:164.

11.4 Nastavení proplachu

11.4.1 Nastavení proplachu
Proplach v programu integrované chemické dezinfekce je možné provést manuálně
nebo automaticky v předem nastaveném čase (funkce Automatický proplach). Funkce
automatického proplachu vyžaduje komunikační kabel mezi oběma přístroji. Chcete-li
použít funkci automatického proplachu, je nutné v programu nastavit požadovaný
pohotovostní čas (den, hodinu, minutu). Funkci automatického proplachu je nutné
aktivovat předtím, než vypnete dialyzační přístroj.



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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12.1 Základní funkčnost
Dialyzační přístroj AK 98 lze nakonfigurovat tak, aby komunikoval se zdravotnickým
informačním systémem (CIS). V takovém případě bude dialyzační přístroj AK 98
pravidelně odesílat data o léčbě do systému CIS. V závislosti na systému CIS může
být možné nakonfigurovat tři úrovně podpory:

1. Potvrzení ID pacienta a získání parametrů pacientova předpisu po potvrzení ID
pacienta.

2. Potvrzení ID pacienta ze systému CIS.
3. Nepotvrzený pacient pouze s přenosem dat.

12.2 Potvrzení ID pacienta a získání parametrů pacientova
předpisu po potvrzení ID pacienta.
Abyste mohli získat informace o pacientovi a předpis, je třeba dialyzační přístroj AK 98
správně nakonfigurovat a připojit ke zdravotnickému informačnímu systému.

UPOZORNĚNÍ!
Při načítání pacientů ze systému CIS se ujistěte, že se načte pacient, který bude
podstupovat léčbu.

UPOZORNĚNÍ!
Abyste zabránili šíření zastaralých informací, při zadávání informací do systému CIS
zadejte do pole s komentáři pro pacienta datum.
ID pacienta lze načíst kdykoli během léčby.

Předepsané parametry pacienta lze načíst, dokud nezahájíte léčbu nebo dokud
předepsané parametry nepotvrdíte.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Pacient.

2) Zobrazí se okno nabídky Pacient.

Stiskněte tlačítko ID pacienta.

3) Otevře se dialogové okno ID pacienta.

Zadejte ID pacienta a stiskněte OK
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Obrázek 12-1. Ze systému CIS se načetl seznam
pacientů

Obrázek 12-2. Ze systému CIS se načetl jeden
pacient

4) Otevře se dialogové okno identifikace
pacienta. Systém CIS může současně
načíst až pět pacientů.

Vyberte v seznamu správného pacienta,
viz Obrázek 12-1 “Ze systému CIS se
načetl seznam pacientů” na straně A:179.

Pokud se načte pouze jeden pacient,
automaticky se vybere, viz Obrázek 12-2
“Ze systému CIS se načetl jeden pacient”
na straně A:179.

UPOZORNĚNÍ!
Než stisknete tlačítko
Potvrdit, ujistěte se, že je
ID pacienta správné.

5) Stisknutím tlačítka Potvrdit potvrďte, že
byly načteny správné údaje o pacientovi.

6) Otevře se dialogové okno Předpis.

Tato ikona předpisu označuje
parametry léčby, které byly načteny ze
systému CIS. Bez ikony předpisu používají
parametry léčby výchozí nastavení.

Pokud ikona předpisu vypadá takto,
parametry léčby byly změněny.

Zkontrolujte, že byla správně nastavena
všechna požadovaná nastavení léčby,
a stisknutím tlačítka OK uložte parametry
léčby do přístroje.

7) Ikona předpisu se zobrazí na kartě
Nastavení a před jménem pacienta
v nabídce Pacient.

V hlavním okně se ikona uvnitř tlačítka
pacienta vyplní černě a označí se
zaškrtávací značkou.
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12.3 Zrušit načtení předepsaných parametrů
Pokud stisknete tlačítko Zrušit, identifikovaný pacient a parametry pacientova
předpisu se odstraní a všechny nastavené parametry se vrátí na výchozí hodnoty.

Budete-li chtít parametry předpisu načíst znovu, zopakujte výše uvedené kroky, viz
Část 12.2 “Potvrzení ID pacienta a získání parametrů pacientova předpisu po
potvrzení ID pacienta.” na straně A:178.

Předepsané parametry pacienta lze načíst, dokud nezahájíte léčbu nebo dokud
předepsané parametry nepotvrdíte.

12.4 Vymazání ID pacienta a parametrů pacientova předpisu
Parametry léčby se vrátí na výchozí/počáteční hodnoty, pokud před zahájením léčby
stisknete tlačítko Vymazat. Pokud tlačítko Vymazat stisknete, zatímco je dialyzační
přístroj AK 98 v režimu léčby, vymaže se pouze ID pacienta. Nastavení parametrů se
nezmění.

Postup

1) Stisknutím tlačítka Vymazat vymažete ID
pacienta a parametry předpisu.

Pokud je přístroj v režimu léčby, vymaže
se pouze ID pacienta.
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2) Stiskněte Potvrdit.

12.5 Manuální nastavení parametrů léčby
Parametry léčby můžete zadat manuálně v nabídce Pacient na kartě Nastavení.

Parametry léčby lze také nastavit v nabídce Krev a nabídce Roztok, viz Část 3.4.18
“Tlačítko Krev (23)” na straně A:66 a Část 3.4.19 “Tlačítko Roztok (24)” na
straně A:68.

12.6 Nastavení ID stanice
Můžete nastavit ID stanice, které indikuje, kde ve zdravotnickém zařízení se dialyzační
přístroj AK 98 nachází.

ID stanice se uloží společně s údaji o léčbě pacienta.

Postup

1) Stiskněte tlačítko ID stanice.

2) Zobrazí se dialogové okno ID stanice.

V dialogovém okně zadejte ID stanice
a stiskněte OK.

12.7 Nepotvrzený pacient pouze s přenosem dat
Pokud dialyzační přístroj AK 98 není nakonfigurován pro manipulaci s pacienty, je
stále možné označit informace odesílané do systému CIS zadáním ID pacienta.

Postup

1) Stiskněte tlačítko Pacient.
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Zobrazí se dialogové okno, do kterého můžete
zadat ID pacienta.

2) Zobrazí se okno nabídky Pacient.

Stiskněte tlačítko ID pacienta.

3) Zadejte ID pacienta a stiskněte tlačítko OK.

Nezobrazí se žádné potvrzení ze systému
CIS.
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13.1 Údržba

13.1.1 Údržba
Obsah této kapitoly se zabývá údržbou dialyzačního přístroje AK 98, kterou může
provádět obsluha přístroje.

Při údržbě dialyzačního přístroje postupujte v souladu s doporučeními v uživatelské
příručce přístroje AK 98.

Během použití při léčbě PACIENTA nesmí být na dialyzačním přístroji AK 98
prováděna oprava nebo údržba.

UPOZORNĚNÍ!
V zájmu zajištění správného fungování dialyzačního přístroje při preventivní údržbě
dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce přístroje AK 98.

UPOZORNĚNÍ!
V zájmu zajištění správného fungování dialyzačního přístroje může otevřít kryt
přístroje a provádět opravy a změny pouze autorizovaný servisní technik.

13.1.2 Vizuální kontrola
Pravidelně (např. jednou týdně) kontrolujte skříň a vnější části dialyzačního přístroje,
zda nevykazují poškození, např. praskliny, korozi nebo zlomené části. Zařízení
vyžaduje servis, pokud zjistíte následující poškození:

● Poškozená skříň nebo vnější části, včetně krytů, držáků a portů.
● Poškozený napájecí kabel a zástrčka.
● Nečitelné štítky.

UPOZORNĚNÍ!
Nepoužívejte dialyzační přístroj, pokud je jakýmkoli způsobem poškozený nebo
pokud nefunguje způsobem popsaným v této uživatelské příručce.

13.2 Rotor krevní pumpy

13.2.1 Údržba rotoru krevní pumpy
Vyčistěte rotor krevní pumpy, pokud je znečištěný.
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13.2.2 Vyčištění rotoru krevní pumpy
Postup

1) Chcete-li otevřít kryt pumpy, zatáhněte za
otevírací úchyt směrem k sobě a současně
silně zatlačte na střed krytu.

2) Pomalu otáčejte rukojetí ve směru
hodinových ručiček a současně mírně
tahejte, dokud se rotor krevní pumpy
neuvolní.

Rotor důkladně očistěte hadříkem, který
nepouští vlákna, navlhčeným jemným
čisticím prostředkem.

Po vyčištění zkontrolujte, zda jste z rotoru
odstranili veškeré nečistoty. Pokud na
zařízení zůstaly nečistoty, opakujte kroky
čištění, aby před dezinfekcí nebyly
přítomny žádné viditelné nečistoty, protože
by mohly zabránit adekvátní dezinfekci.

Vydezinfikujte rotor a vnitřní povrch krytu
pumpy otřením hadříkem, který nepouští
vlákna, navlhčeným etanolem (70%) nebo
isopropanolem (60%).

3) Přidržte rukojeť a umístěte rotor na tělo
pumpy.

4) Uchopte rotor a pomalu jím otáčejte ve
směru hodinových ručiček a zároveň na
něj lehce tlačte.

5) Pokračujte v otáčení, dokud rukojeť krevní
pumpy nezacvakne.

13.3 Vyčištění detektoru úniku krve
Detektor úniku krve čistěte pouze v případě, že máte podezření na falešný alarm úniku
krve.
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Postup

1) Ujistěte se, že je pacient odpojený
a přístroj je vypnutý.

2) Otevřete kryt detektoru úniku krve.

3) Interiér detektoru důkladně očistěte
měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

4) Ujistěte se, že utěsňovací kroužek z vnitřní
strany krytu je na svém místě.

5) Zavřete kryt.

6) Proveďte dezinfekci.

13.4 Vstupní vedení vody
VAROVÁNÍ!
Odpovědná organizace, např. klinické pracoviště, zodpovídá za hygienickou kvalitu
rozvodových systémů, například centrálního rozvodu upravené vody, přenosného
systému rozvodu vody, centrálních rozvodných systémů, propojovacích zařízení pro
hemodialyzační přístroje, včetně rozvodů tekutin od propojovacích bodů
k hemodialyzačním přístrojům.
Vstupní vedení vody je součástí systému rozvodu vody. Dezinfekční program
dialyzačního přístroje AK 98 nezahrnuje jeho automatickou dezinfekci. Zodpovědná
organizace, např. klinické pracoviště, musí vytvořit a dodržovat pravidelný program pro
dezinfekci a testování systému rozvodu vody včetně přívodního vedení vody. Tento
program se bude na různých pracovištích lišit.

Dialyzační přístroj AK 98 podporuje dezinfekci integrovanou do systému rozvodu vody
za účelem dezinfekce přívodního vedení vody, viz:

● Část 10.4.7.1 “Integrovaná tepelná dezinfekce” na straně A:160
● Část 10.5.3 “Zahájení centrální chemické dezinfekce” na straně A:163
● Část 10.4.8 “Integrovaný program tepelné dezinfekce s jednotkou WRO 300 H” na

straně A:162

Pokud není možné provést dezinfekci integrovanou do systému rozvodu vody, na
dialyzačním přístroji AK 98 lze rovněž provést ruční dezinfekční postup, který zajistí
autorizovaný servisní technik.

13.5 Nasávací hadičky
Násosky/nasávací hadičky mohou být znečištěny solemi a koncentráty. Po každé
léčbě propláchněte násosky/nasávací hadičky vodou. Nechte je uschnout na vzduchu
– neotírejte je.

Každý týden dezinfikujte násosky/nasávací hadičky tak, že otřete vnější povrch 70%
etanolem a propláchnete vnitřek 70% etanolem. Nechte je uschnout na vzduchu –
neotírejte je.
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13.6 Výměna ultrafiltru
VAROVÁNÍ!
Po výměně ultrafiltru pečlivě zkontrolujte, zda z něho nedochází k úniku tekutiny.

VAROVÁNÍ!
Po výměně ultrafiltru musí přístroj před jeho použitím pro léčbu projít dezinfekcí, aby
bylo možné zajistit kvalitu dialyzačního roztoku.

POZNÁMKA!
Ultrafiltr není k dispozici pro všechny produktové konfigurace dialyzačního přístroje
AK 98.

Pro udržení vysoké hygienické kvality
vyměňujte ultrafiltr pravidelně.

POZNÁMKA!
Ujistěte se, že s ultrafiltrem
zacházíte aseptickým způsobem
podle příslušného příbalového
letáku.

● Když dosáhne některý z čítačů využití
ultrafiltru maximální hodnoty, nebude
možné v léčbě pokračovat, dokud ultrafiltr
nevyměníte a nedezinfikujete.

● Čítače využití ultrafiltru vás předem
upozorní.

● Po výměně ultrafiltru musí být nový
ultrafiltr před zahájením léčby
dezinfikován.

Postup

1) Zajišťovací mechanismus otevřete
zatažením rukojeti a zatlačte spodní
rameno směrem dolů.

2) Ultrafiltr opatrně zatáhněte směrem dolů a
vyjměte ho.

3) Označte na novém ultrafiltru aktuální
datum.

4) Připojení ultrafiltru navlhčete RO vodou.

5) Vložte nový ultrafiltr do držáku a lehce jej
zatlačte nahoru.

6) Zajistěte, aby byl ultrafiltr zatlačen až
nahoru.

7) Spodní rameno zavřete opatrným
zatlačením směrem nahoru, dokud se
zajišťovací mechanismus neuzamkne. Měli
byste uslyšet výrazné „kliknutí“.

8) Ujistěte se, že je spodní rameno
uzamčeno ve své pozici tím, že zatlačíte
spodní rameno směrem nahoru bez použití
rukojeti.

9) Stiskněte tlačítko Dezinfekce.
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10) Vyberte kartu Nástroje.

11) Stiskněte Potvrďte výměnu filtru UFD.

12) Stiskněte Potvrdit.

13) Před novou léčbou proveďte dezinfekci
dialyzačního přístroje.

14) Během a/nebo po dezinfekci pečlivě
zkontrolujte, zda z ultrafiltru nedochází
k úniku tekutiny.

15) Zkontrolujte, zda v podnosu detektoru
úniku tekutin nedošlo k úniku tekutin, a
v případě potřeby ho otřete do sucha.

13.7 Skladování
Pokud se dialyzační přístroj nepoužívá každý den, existují dvě alternativy:

1. Dezinfekční program používejte každý den. Ujistěte se, že skladovací zařízení má
přístup k vodě, energii a kanalizaci.

2. Validujte vlastní postup skladování podle nemocničních protokolů. Po delším
skladování ultrafiltr vyměňte a spusťte dezinfekční program.

13.8 Servis
Dialyzační přístroj musí pravidelně kontrolovat autorizovaný servisní technik v souladu
s pokyny v servisní příručce.

Autorizovaný servisní technik musí provést preventivní údržbu nejméně každý druhý
rok. Frekvence preventivní údržby závisí na prostředí, ve kterém se dialyzační přístroj
nachází.

Autorizovaný servisní technik musí provést obecnou údržbu nejméně každý druhý rok.

13.9 Likvidace
Dialyzační přístroj nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale
musí být sbírán zvlášť. Další informace získáte od místního zástupce společnosti
Baxter nebo v národních předpisech.
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14.1 Účinnost a specifikace – Ovládací systém

14.1.1 Ovládání průtoku krve
Pro segmenty pumpy s vnitřním průměrem 3,9 mm až 8,0 mm.

Pokud je připojen arteriální krevní set, vlastní rychlost průtoku krve je kompenzována
s ohledem na arteriální tlak.
Rychlost průtoku se
segmentem pumpy
o průměru 8 mm

Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 20 až 600 ml/min

Průtoková rychlost se
segmentem pumpy
o průměru 3,9 mm

Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 20 až 225 ml/min

Přesnost V rozmezí tlaku před pumpou od −200 mmHg až 0 mmHg: ±10 ml/min
nebo ±10 % vlastní rychlosti průtoku krve, platí vyšší hodnota.

Dolní alarmová mez
průtoku krve

Uživatelsky nastavitelná v rozsahu mezi 20 a 400 ml/min (výchozí
100 ml/min)

Tabulka 14-1. Dvoujehlový režim

Rychlost průtoku se
segmentem pumpy
o průměru 8 mm

Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 20 až 600 ml/min

Přesnost V rozmezí tlaku před pumou od −200 mmHg až 0 mmHg: ±10 ml/min
nebo ±10 % vypočítané průměrné hodnoty, platí vyšší hodnota.

Ovládání tlaku 10 až 500 mmHg, ovládání venózního tlaku
Minimální objem cyklu Uživatelsky nastavitelný v rozsahu mezi 0 a 100 ml (výchozí 20 ml)

Tabulka 14-2. Jednojehlový režim

14.1.2 Heparinová pumpa

Rychlost průtoku
heparinové pumpy

Uživatelsky nastavitelné – 0 až 10 ml/h v krocích po 0,1 ml

Přesnost ±1 ml /5 hod. nebo ±5 % při maximálním protitlaku 400 mmHg, platí
vyšší hodnota.

Objem bolusu Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 0 až 10 ml/min
Přesnost ±0,2 ml nebo ±5 % při maximálním protitlaku 400 mmHg, platí vyšší

hodnota.
Velikost stříkaček Vnitřní průměr 13–24 mm

Stříkačky musí splňovat normu ISO 7886-2 a být vybaveny připojením
typu luer.

Tabulka 14-3. Technické specifikace heparinové pumpy
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14.1.3 Krevní tlak

Alarmové meze Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 10 až 500 mmHg v režimu léčby

Mezi -100 až 300 mmHg, v režimu proplachu a plnění
Přesnost ±10 % v rámci rozsahu -700 až -500 mmHg

±5 mmHg nebo ±3 %, vyšší hodnota v rámci rozsahu -500 až 500
mmHg

±10 % v rámci rozsahu 500 až 750 mmHg

Tabulka 14-4. Venózní tlak

14.1.4 Monitor krevního tlaku (BPM)
Jmenovitý rozsah tlaku
v manžetě při
normálním použití

0 – 280 mmHg

Níže uvedené alarmové meze je možné přednastavit. Hodnota uvedená v závorkách
kurzívou je výchozí hodnota.

Rozsah systolického
tlaku

40 – 260 mmHg

Dolní alarmová mez 40 – 260 mmHg (100 mmHg)

Horní alarmová mez 40 – 260 mmHg (180 mmHg)

Rozsah diastolického
tlaku

20 – 200 mmHg

Dolní alarmová mez 20 – 200 mmHg (40 mmHg)

Horní alarmová mez 20 – 200 mmHg (110 mmHg)

Střední rozsah tlaku 26 – 220 mmHg
Dolní alarmová mez 26 – 220 mmHg (45 mmHg)

Horní alarmová mez 26 – 220 mmHg (220 mmHg)

Rozsah frekvence
pulzů

30 - 220 bpm (±3 bpm nebo ±2 % naměřené hodnoty)

Dolní alarmová mez 30 - 220 bpm (40 bpm)

Horní alarmová mez 30 - 220 bpm (130 bpm)

14.1.5 Příprava dialyzačního roztoku

Teplota Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 33 až 40 °C
Přesnost +1,0/-2,5 °C na výstupu dialyzačního roztoku z přístroje, pokud je

teplota dialyzačního roztoku vyšší nebo rovna okolní teplotě.
Alarmové meze Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 32,5 až 40 °C (výchozí dolní

alarmová mez 35 °C; výchozí horní alarmová mez 39 °C)

Tabulka 14-5. Teplota

Rychlost průtoku
dialyzačního roztoku

Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 300 až 800 ml/min

Přesnost ±10 % nebo 50 ml/min, vyšší hodnota

Tabulka 14-6. Průtoková rychlost

Dialyzační roztok Obsahuje méně než 5 mg O2/l
Tabulka 14-7. Odplynění
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Dávkování koncentrátů reguluje funkce ovládání vodivosti. Při použití centrálního systému
koncentrátů nesmí výstupní tlak tohoto systému překročit 50 kPa.
Dialyzační roztok na
bázi bikarbonátů

Uživatelsky nastavitelné: Na+, 130 až 150 mmol/l

Uživatelsky nastavitelné HCO3-, 20 až 40 mmol/l
Rozsah měření
vodivosti

9 až 16 mS/cm

Přesnost ±0,2 mS/cm
Alarmové meze ±5 % vypočítané nastavené hodnoty vodivosti

Tabulka 14-8. Dávkování koncentrátů

14.1.6 Ovládání ultrafiltrace
Objem UF Uživatelsky nastavitelné v rozsahu do 10,00 l
Přesnost ±50 ml nebo ±50 ml/h × uplynulý čas léčby (hod.) nebo ±2,5 %

akumulovaného objemu UF, platí vyšší hodnota.
Ultrafiltrační koeficient
dialyzátoru

Maximálně 85 ml/hod/mmHg

Rychlost UF 0,0 až 4,0 l/h, dle uživatelem nastavených hodnot objemu UF a času
léčby.

Čas léčby Uživatelsky nastavitelné v rozsahu do 9:59 hod.
Přesnost ±2 minuty nebo ±1 %, platí vyšší hodnota.

14.1.7 Profilování

Rychlost UF Uživatelsky nastavitelné v rozsahu do 4,0 l/h
Na+, bikarbonátový
režim

Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 130 až 150 mmol/l

HCO3-, bikarbonátový
režim

Uživatelsky nastavitelné v rozsahu 20 až 40 mmol/l

Tabulka 14-9.

14.1.8 Funkce DIASCAN
Během izolované ultrafiltrace, krokového a intervalového profilování UF není měření
DIASCAN k dispozici. Specifikace je založena na měření in vitro s fyziologickým
roztokem.

Obvyklá přesnost
clearance K

±8 % (±1 SD). Přesnost byla ověřena u dvoujehlové HD pro průtok
krve 200 až 400 ml/min a průtok roztoku 500 až 700 ml/min.

Dialyzační dávka Kt/V Dialyzační dávka Kt/V

Uživatelsky nastavitelná maximální alarmová mez 2,9 (výchozí 0,0)
Interval měření Uživatelsky nastavitelný interval měření v rozsahu 30 až 60 minut

14.1.9 Dezinfekce a čištění – chemická dezinfekce
Celkový čas trvání dezinfekčních programů je pouze orientační a může se lišit.
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Koncentrace
dezinfekčního
prostředku

3,5% kyselina peroctová

Koncentrace v přístroji 0,1 %, tj. naředěno v poměru 1 + 34 (1 : 35)
Objem Přibližný objem dezinfekčního prostředku použitého při dezinfekčním

programu: 125 ml
Kontaktní doba mezi
jednotlivými cykly
léčby

10 minut

Kontaktní doba přes
noc nebo mimo použití

Při skladování přes noc se doporučuje minimální expoziční doba
3 hod.

Celkový čas trvání
dezinfekčního
programu

59 minut (230 V)

65 minut (115–120 V

Čas zahrnuje 10min. kontaktní dobu.

Tabulka 14-10. Program kyseliny peroctové (přednastavitelný)

Koncentrace
dezinfekčního
prostředku

10 % volného chlóru

Koncentrace v přístroji 0,25 %, tj. naředěno v poměru 1 + 39 (1 : 40)
Objem Přibližný objem dezinfekčního prostředku použitého při dezinfekčním

programu: 80 ml
Kontaktní doba mezi
jednotlivými cykly
léčby

10 minut

Kontaktní doba Maximálně 20 minut, není určeno pro dezinfekci přes noc!
Celkový čas trvání
dezinfekčního
programu

50 minut

Čas zahrnuje 10min. kontaktní dobu.

Tabulka 14-11. Program chlornanu (přednastavitelný)

14.1.10 Dezinfekce a čištění – tepelná dezinfekce
Teplota: 93 °C (měřeno za ohřívací spirálou)

≥80 °C (měřeno na výstupu před výměníkem tepla)

POZNÁMKA!
Teploty jsou ověřeny při nominálních hodnotách síťového napětí a při okolní teplotě
20 °C.
Celkový čas trvání dezinfekčních programů je pouze orientační a může se lišit.

Je možné vybrat jednu ze čtyř možností tepelné dezinfekce. Druhá možnost a třetí
možnost je přednastavitelná u kombinovaného programu tepelné dezinfekce a čtvrtá je
možnost kombinací dezinfekce zásobníku CLEANCART / programu tepelné
dezinfekce.

Výchozí nastavení jsou následující:



A:194 Dialyzační přístroj AK 98 - Technické údaje a specifikace HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

AK 98 Dezinfekční
programy

Celkový čas
230 V 115–120 V

Přibližný čas Teplo 34 40
Teplo a tekutá 20%
kyselina citronová

50 54

Krátké teplo a 20%
kyselina citronová

25 27

Teplo a zásobník
CleanCart

47 51

14.1.11 Automatická tepelná dezinfekce
Automatickou tepelnou dezinfekci je možné provést s prostředky CLEANCART nebo
bez nich. Pokud chcete automatickou tepelnou dezinfekci provést se zásobníkem
CLEANCART, zásobník musí být nainstalován ještě dříve, než se spustí program
automatické tepelné dezinfekce.

Celkový čas trvání dezinfekčních programů je pouze orientační a může se lišit.

AK 98 Dezinfekční
programy

Celkový čas (min)
230 V 115–120 V

Přibližný čas Teplo 29 35
Teplo a zásobník
CLEANCART

42 46

14.1.12 Program tepelné dezinfekce včetně úpravny vody WRO 300 H

Teplota 93 °C
Fáze plnění 13
Fáze cirkulace 15
Tepelná fáze s pomalým průtokem 20
Fáze vypouštění 4
Celkový čas 52

Tabulka 14-12. Program tepelné dezinfekce včetně úpravny vody WRO 300 H

Vypouštěcí fáze následuje po fázi tepelné dezinfekce s nízkým průtokem. Úpravna
vody WRO 300 H zahájí tepelnou dezinfekci současně (je-li to přednastaveno, viz
servisní příručku úpravny vody WRO 300 H).

14.1.13 Dezinfekce a čištění – proplach a vypouštění
Celkový čas trvání dezinfekčních programů je pouze orientační a může se lišit.

Přibližný čas
proplachu a
vypouštění

10 minut

Přibližný čas
vypouštění

4 minut
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14.1.14 Dezinfekce a čištění – čištění vnějších povrchů
UPOZORNĚNÍ!
Pokud po každém ošetření použijete plnicí kbelík, otřete po každém ošetření vnitřek
a vnějšek maximálně 10% chlornanem sodným.
Všechny vnější části přístroje je možné čistit etanolem (70%), isopropanolem (60%)
nebo chlornanem sodným (1%). V případě čištění chlornanem následně očistěte
vodou.

14.1.15 Zdroj vody
VAROVÁNÍ!
Kvalita vstupní vody musí odpovídat místním nařízením, a pokud nejsou žádná
stanovena, normě ISO 13959, aby bylo možné zajistit kvalitu dialyzačního roztoku.
V níže uvedené tabulce naleznete požadavky na zdroj vody pro dialyzační přístroj AK
98.

AK 98 – spotřeba vody V průběhu léčby: maximálně 880 ml/min.

V průběhu dezinfekce: 800 ml/min, hodnota ve špičce nepřekročí
1100 ml/min po dobu delší než 40 sekund.

Minimální vstupní tlak 0,12 MPa (1,2 bar)
Maximální vstupní tlak 0,6 MPa (6 bar)
Vstupní teplota Léčba: +5 až +30 °C

Dezinfekce: +5 až +90 °C
Vstupní/výstupní
konektor

Průměr 8 mm

Kvalita Vodivost nesmí překročit 0,1 mS/cm. Je možné použít vodu s vyšší
vodivostí, pokud obsahuje hlavně sodné soli. To však může ovlivnit
přesnost složení roztoku.

POZNÁMKA!
Kvalita vstupní vody musí odpovídat místním nařízením,
a pokud nejsou žádná stanovena, normě ISO 13959.

Vypuštění Vypouštěcí hadice musí být umístěna mezi úrovní podlahy a maximální
výškou 1,2 m nad výstupním připojením z dialyzátového modulu. Na
výstupu odpadní hadice musí být vždy udržována vzduchová mezera
oproti atmosférickému tlaku.

Délka vypouštěcí
hadice

≤10 m

14.1.16 Zdroj napájení
Dialyzační přístroj AK 98 je určen pouze pro nepřerušovaný provoz.

Síťové napětí 115–120 V~, 50 Hz
115–120 V~, 60 Hz
230 V~, 50 Hz
230 V~, 60 Hz

Třída ochrany Přístroj: Třída 1 typ B

BPM: Typ BF
Spotřeba energie Max. 2 025 W při 230 V

Max. 1 575 W při 115–120 V
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Kabel 3vodičový kabel, délka maximálně 3,5 m

Klasifikace: 230–250 V~, 10 A nebo 110–125 V~, 15 A
Vnější pojistky Na 115–120 V~, 2 × T15AH pro ohřívač

Na 230 V~, 2 × T10AH pro ohřívač
Síťová zásuvka Uzemněná zásuvka, 250 V~ / 10 A

Uzemněná zásuvka, 125 V~ / 15 A, nemocniční třída
Svodový proud při
spojení se zemí

maximálně 500 μA

Svodový proud
pacienta

maximálně 100 μA AC
maximálně 10 μA DC

Všechny uvedené svodové proudy jsou bez vnějšího vybavení připojeného
k dialyzačnímu přístroji AK 98.

14.1.17 Připojení k síti
Kabel Jako síťový kabel je nutné použít stíněný kabel typu Cat5e. Typ

stínění musí být F/UTP, S/UTP nebo SF/UTP.

14.1.18 Připojení vnějšího vybavení
Externí konektor Pro komunikaci prostřednictvím externího 25pinového konektoru

D-Sub v režimu USB je nutné na počítač nainstalovat ovladač
virtuálního portu COM (VCD).

Externí vybavení

Dodatečné vybavení připojené ke zdravotnickému elektrickému vybavení musí
splňovat příslušnou normu IEC nebo ISO (např. IEC 60950 u vybavení pro zpracování
dat).

Dále všechny konfigurace musí splňovat požadavky na zdravotnické elektrické
systémy (viz článek 16 normy IEC 60601-1).

Každá osoba, která připojuje dodatečné přístroje ke zdravotnickému elektrickému
vybavení, provádí konfiguraci zdravotnického systému, a je proto zodpovědná za to,
že systém splňuje požadavky na zdravotnické elektrické systémy. Je nutné upozornit
na fakt, že místní zákony mají přednost před výše uvedenými požadavky. Pokud máte
pochybnosti, obraťte se na místního servisního zástupce společnosti Baxter nebo
servisní oddělení.

Maximální napětí 24 V stříd. nebo stejnosm.
Maximální proud 100 mA stříd. nebo stejnosm.
Maximální časová
prodleva

100 ms

Tabulka 14-13. Vnější alarm

Typ USB Velkokapacitní paměťové zařízení USB 2.0

Maximální vstupní
napětí

± 15 V=

Vysoká úroveň
minimálního
výstupního napětí

5,0 V stejnosm.

Tabulka 14-14. RS-232C
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Nízká úroveň
maximálního
výstupního napětí

- 5,0 V stejnosm.

Maximální výstupní
proud

± 5 mA stejnosm.

14.1.19 Záložní baterie

Typ baterie Uzavřená olovnatá baterie
Doba činnosti >30 minut

Tabulka 14-15.

14.2 Účinnost a specifikace – Kontrolní systém

14.2.1 Kontrola krevního tlaku

Rozsah měření -700 až +750 mmHg
Alarmové meze,
v režimu léčby

Maximální rozsah 10 až 500 mmHg

Alarmové meze,
v režimu plnění

Maximální rozsah -100 až 300 mmHg

Přesnost ±10 % v rámci rozsahu -700 až -500 mmHg

±5 mmHg nebo ±3 %, vyšší hodnota v rámci rozsahu -500 až 500
mmHg

±10 % v rámci rozsahu 500 až 750 mmHg

Tabulka 14-16. Venózní tlak

Rozsah měření -700 až +750 mmHg
Alarmové meze -400 až +300 mmHg
Přesnost ±10 % v rámci rozsahu -700 až -500 mmHg

±5 mmHg nebo ±3 %, vyšší hodnota v rámci rozsahu -500 až 500
mmHg

±10 % v rámci rozsahu 500 až 750 mmHg

Tabulka 14-17. Arteriální tlak

Metoda detekce Kontrola venózního tlaku
Tabulka 14-18. Únik krve - mimotělní ztráta

14.2.2 Detekce vzduchu
Metoda detekce Ultrazvukový detektor v místě venózního váčku. Detektor má

dvoukanálovou strukturu a funkčnost detektoru je testována při
funkčním testu, který provádí mikropočítač.

Překapávací vláček na
krevním setu, velikost

Průměr 22 mm

Citlivost Detektor vniknutí vzduchu chrání pacienta před:

● stálým proudem vzduchu ≥ 0,03 ml/kg/min
● vniknutí vzduchového bolusu > 0,1 ml/kg
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14.2.3 Únik krve - ztráta způsobená koagulací
Metoda detekce Kontrola času zastavení krevní pumpy. Výchozí alarmová mez je

120 sekund.
Alarm Alarm

107 Krevní pumpa byla zastavena na příliš
dlouhou dobu 

14.2.4 Příprava dialyzačního roztoku

Alarm vysoké teploty
(pevný)

40 °C (±0,5 °C)

Alarm nízké teploty
(pevný)

32.5 °C (±0,5 °C)

Tabulka 14-19. Teplota

Alarmové meze Odchylka při přípravě dialyzačního roztoku může způsobit aktivaci
alarmů vodivosti. Maximální možná odchylka každého iontu před
aktivací alarmu vodivosti: ±5 % pro iont sodíku a ±25 % pro iont
bikarbonátu.

Přesnost 0,2 mS/cm

Tabulka 14-20. Vodivost

14.2.5 TMP
TMP TMP je definováno jako rozdíl Pb vně - Pd vně, kde Pb vně je venózní tlak a

Pd vně je tlak naměřený v dialyzačním roztoku v místě, kde vstupuje do
přístroje za dialyzátorem. Zobrazená hodnota TMP kompenzovaná
s ohledem na vertikální rozdíl mezi body měření.

Alarmové meze Uživatelsky nastavitelný mezi -200 až 500 mmHg (výchozí dolní
alarmová mez -100 mmHg; výchozí horní alarmová mez 400 mmHg)

Přesnost ±10 mmHg nebo ±6 %, vyšší hodnota (v rámci rozsahu ±500 mmHg)

14.2.6 Ochranný systém ultrafiltrace

Přesnost naměřeného
objemu

±85 ml nebo ±85 ml/h × uplynulý čas léčby (hod.), platí vyšší hodnota.
Tabulka 14-21.

14.2.7 Detekce úniku krve
Metoda detekce Světelný detektor.
Citlivost Alarm bude aktivován, pokud do průtoku dialyzačního roztoku vstoupí

≥0,35 ml/min krve při hematokritu 32 %.

14.3 Akustický tlak alarmu

14.3.1 Akustický tlak alarmu
Akustický tlak alarmu lze přednastavit na hodnotu v rozsahu 52 dB (A) až 73 dB (A).
Výchozí nastavení je 73 dB (A).
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14.4 Fyzikální údaje

14.4.1 Rozměry a hmotnost
Šířka; přístroj Přibližně 345 mm
Šířka; stojan Přibližně 585 mm
Hloubka; přístroj Přibližně 600 mm
Hloubka; stojan Přibližně 620 mm
Výška Přibližně 1 305 mm (bez infuzního stojanu).
Hmotnost Přibližně 70 kg (bez volitelného příslušenství).

14.4.2 Infuzní stojan

Maximální celková zátěž 3 kg
Tabulka 14-22.

14.5 Materiály v kontaktu s dialyzačním roztokem, koncentráty
a vodou

14.5.1 Polymery
Silikonová pryž
Nitril – (butadienakrylonitrilový kaučuk)
EPDM (etylénpropylénový kaučuk)
PA (polyamid)
PVC (polyvinylchlorid)
PEEK (polyéterketon)
PEX (polyetylén)
PP (polypropylén)
PPSU (polyfenylensulfid)
PSU (polysulfát)
PVDF (polyvinylidén fluorid)
PTFE (polytetrafluoroetylén)
PPE (polyfenyléter)

14.5.2 Kovy
Nerezová ocel EN 1.4435
Nerezová ocel EN 1.4436
Nerezová ocel EN 1.4539
Titan
Platina
HASTELLOY C-22

14.5.3 Ostatní materiály
Uhlík
Keramika, oxid hlinitý (Al2O3)
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Sklo

14.6 Údaje o životním prostředí

14.6.1 Provoz
Pokud při přesouvání vybavení mezi prostory s různými teplotami a vysokou relativní
vlhkostí dojde ke kondenzaci (např. místa venku a uvnitř), je před zapnutím přístroje
třeba vnitřek vybavení vysušit.

Rozsah okolní teploty +18 až +35 °C
Rozsah relativní
vlhkosti

15 až 85 % RH

Rozsah tlaku vzduchu
(atmosférický tlak)

700 až 1 060 hPa

Tabulka 14-23.

14.6.2 Přeprava a skladování
V případě, že dialyzační přístroj AK 98 je třeba odinstalovat, přepravit na jiné místo
a znovu nainstalovat, kontaktujte autorizovaného servisního technika.

Během dopravy a skladování doporučujeme přístroj uchovávat v původním obalu.

Rozsah okolní teploty -20 až +70 °C
Rozsah relativní
vlhkosti

10 až 93 % RH v nekondenzujícím stavu.

14.6.3 Elektromagnetické prostředí
Dialyzační přístroj AK 98 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí v prostředí profesionálních zdravotnických zařízení nebo prostředí domácí
zdravotní péče. Zákazník nebo uživatel dialyzačního přístroje AK 98 by měl zajistit,
aby byl v takovém prostředí používán.

Test emisí Úroveň shody IEC
60601

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vysokofrekvenční
emise CISPR 11

Skupina 1 Dialyzační přístroj AK 98 využívá
vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní
funkce. Proto je vysokofrekvenční vyzařování
velmi nízké a pravděpodobně nebude způsobovat
žádné rušení okolního elektronického vybavení.

Vysokofrekvenční
emise CISPR 11

Třída B Dialyzační přístroj AK 98 je vhodný k použití
v prostředí profesionálních zdravotnických
zařízení nebo prostředí domácí zdravotní péče,
včetně domácího prostředí a prostředí přímo
připojeného k veřejné nízkonapěťové síti, která
zásobuje obytné budovy.

Harmonické
emise IEC
61000-3-2

Třída A (neplatí pro
verzi 115–120 V)

-

Kolísání napětí /
blikavý šum IEC
61000-3-3

Vyhovuje (neplatí pro
verzi 115–120 V)

-
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Test odolnosti Úroveň shody Elektromagnetické prostředí –
pokyny

Elektrostatický
výboj (ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV, kontakt

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV,
vzduch

Podlahy musí být dřevěné, betonové
nebo z keramických desek. Jsou-li
podlahy pokryty syntetickým materiálem,
relativní vlhkost musí být minimálně 30
%.

Rychlý elektrický
přechodný impulz

IEC 61000-4-4

±2 kV pro napájecí vedení

±1 kV pro vstupní/výstupní
vedení
Frekvence opakování 100 kHz

Kvalita síťového napájení musí
odpovídat typickému prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení
a prostředí domácí zdravotní péče.

Napěťové špičky

IEC 61000-4-5

Line-to-line

±0,5 kV

±1 kV

Kvalita síťového napájení musí
odpovídat typickému prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení
a prostředí domácí zdravotní péče.

Line-to-ground

±0,5 kV

±1 kV

±2 kV
Pokles napětí,
krátké výpadky a
změny napětí ve
vedení vstupního
napájení.

IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklu

PŘI: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° a 315°

Kvalita síťového napájení musí
odpovídat typickému prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení
a prostředí domácí zdravotní péče.

Pokud uživatel dialyzačního přístroje AK
98 vyžaduje nepřerušený provoz
přístroje i během výpadků napájení,
doporučujeme napájet dialyzační přístroj
AK 98 ze zdroje nepřerušitelného
napájení nebo z baterie.

0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT;
25/30 cyklů

Jedna fáze: při 0°
0 % UT; 250/300 cyklů

Síťový kmitočet
(50/60 Hz)
magnetického pole

IEC 61000-4-8

30 A/m

50 Hz a 60 Hz

Kmitočet magnetického pole musí
odpovídat typickému prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení
a prostředí domácí zdravotní péče.

POZNÁMKA!
UT je síťové napětí před aplikací úrovně testu.

POZNÁMKA!
Extrémní teploty, napájecí napětí, otřesy, vibrace, zatěžování, fyzické síly apod.
mohou oslabit stínění a snížit elektromagnetickou odolnost. Elektromagnetickou
odolnost může také snížit stárnutí nebo kondenzace, rozlití tekutin, prach, čištění
apod.
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Test
odolnosti

Zkušební
úroveň
IEC 60601

Úroveň
shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vedená RF
IEC
61000-4-6

3 Vef
150 kHz až
80 MHz

6 Vef v ISM
a amatérsk
ých
rádiových
pásmech

80 % AM
při 1 kHz
a 2 Hz

6 Vef
150 kHz až
80 MHz

6 Vef v ISM
a amatérský
ch
rádiových
pásmech

80 % AM při
1 kHz
a 2 Hz

Přenosné a mobilní rádiové komunikační vybavení
využívající bezdrátové komunikační služby, uvedené
v IEC 60601-1-2: 2014 Ed.4.0 tabulka 9, se nesmí
používat ve vzdálenosti menší než 30 cm od kterékoli
části přístroje AK 98, včetně kabelů.

Vyzařovaná
radiová
frekvence
IEC
61000-4-3

Odstupy od
RF
bezdrátovýc
h
komunikační
ch zařízení

10 V/m
80 MHz až
2,5 GHz

80 % AM
při 1 kHz
a 2 Hz

IEC
60601-1-2:
2014
Ed.4.0
tabulka 9

10 V/m
80 MHz až
2,5 GHz

80 % AM při
1 kHz
a 2 Hz

IEC
60601-1-2:
2014 Ed.4.0
tabulka 9

Přenosné a mobilní rádiové komunikační vybavení
využívající bezdrátové komunikační služby, uvedené
v IEC 60601-1-2: 2014 Ed.4.0 tabulka 9, se nesmí
používat ve vzdálenosti menší než 30 cm od kterékoli
části přístroje AK 98, včetně kabelů.

Podle místního elektromagnetického průzkumua musí
být intenzita pole z pevných rádiových vysílačů menší,
než je úroveň shody pro každý rozsah frekvencíb
uvedených v IEC 60601-1-2: 2014 Ed.4.0 tabulka 9.

AK 98 je určen k použití v elektromagnetickém
prostředí s kontrolovaným rušením vyzařované
radiové frekvence. V okolí přístroje s následujícím

označením může docházet k rušení:
a  Intenzita pole z pevných vysílačů, jako jsou základnové radiové stanice (mobilní/bezdrátové) pro
telefony a mobilní polní radiové stanice, amatérské radiostanice, rozhlasové stanice AM a FM a TV
vysílače, nemůže být teoreticky předpovězena se závaznou přesností. Pro posouzení vlivu pevných
radiových vysílačů na elektromagnetické prostředí je nutné provést místní elektromagnetický průzkum.
Jestliže naměřená intenzita pole v místě použití dialyzačního přístroje AK 98 je nad povolenou mezí, je
nutné dialyzační přístroj AK 98 sledovat a ověřit jeho normální fungování. Pokud pozorujete abnormální
chod, je nutné provést dodatečná opatření, jako např. změnit polohu nebo umístění dialyzačního přístroje
AK 98.
b Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být intenzita pole menší než 6 V/m.

POZNÁMKA!
Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetického
pole je ovlivněno absorbcí a odrazem od budov, předmětů a osob.

14.6.4 Předpokládaná životnost

Dialyzační přístroj AK 98 10 let
Manžeta BPM 2 roky

Tabulka 14-24. Předpokládaná životnost

Platné za předpokladu, že bude alespoň každý druhý rok provedena preventivní
údržba a oprava autorizovaným technikem.

14.6.5 Spotřeba energie a vody
Typická spotřeba energie a dodávka napájení do prostředí a výpusti vstupní vody
s teplotou přibližně 23 °C při dodržení uvedených podmínek, viz Tabulka 14-27
“Podmínky spotřeby” na straně A:203.
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Spotřeba energie 2,2 kWh
Dodávka napájení do prostředí 1,3 kWh
Dodávka napájení do výpusti 0,9 kWh

Tabulka 14-25. Spotřeba energie

Voda 140 l
Koncentrát A 2,9 l
Koncentrát B, kapalný 5,0 l
Koncentrát B, suchý prášek 0,4 kg

Tabulka 14-26. Spotřeba vody a koncentrátů dialyzačního roztoku

Tabulka 14-25 “Spotřeba energie” na straně A:203 a Tabulka 14-26 “Spotřeba vody
a koncentrátů dialyzačního roztoku” na straně A:203 uvádí údaje, které byly získány
za podmínek uvedených v této tabulce.

Doba dialýzy 4 hod. plus příprava a úkony po léčbě
Průtok dialyzačního roztoku 500 ml/min
Průtok krve 300 ml/min
Průtoková rychlost ultrafiltrace 0,5 l/h
Teplota dialyzačního roztoku 37 °C
Typ dezinfekce Tepelná dezinfekce se zásobníkem

CLEANCART C

Tabulka 14-27. Podmínky spotřeby

14.7 Normy
Přístroj vyhovuje následujícím normám:

IEC 60601-1. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Obecné nároky na základní
bezpečnost a nezbytnou funkčnost; (dodatek 1 s opravou 1) IEC 60601-1:2005 / dod.
1:2012 / opr. 11:2014.

IEC 60601-1-2. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–2: Obecné nároky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetická
kompatibilita – Požadavky a zkoušky IEC 60601-1-2:2014.

IEC 60601-1-6. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–6: Obecné nároky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Použitelnost Ed.3.
2010-01 (+ dodatek 1).

IEC 60601-1-8. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–8: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Všeobecné
požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických
přístrojů a zdravotnických elektrických systémů. Ed.2. + dod. 1 2012-11.

IEC 60601-1-11. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–11: Obecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Požadavky na
zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané
v prostředí domácí zdravotní péče IEC 60601-1-11:2015.

IEC 60601-2-16:2018 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-16: Zvláštní
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních,
hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů.
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IEC 80601-2-30:2018 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-30: Zvláštní
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných
neinvazivních sfygmomanometrů.

IEC 62304. Software lékařských prostředků – Procesy v životním cyklu softwaru IEC
62304:2006 / dod. 1:2015 (+ dodatek 1).

IEC 62366-1:2015. Zdravotnické přístroje – Část 1: Aplikace poznatků z oboru
„interakce člověk – počítač“ pro zdravotnické přístroje IEC 62366-1:2015.
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Rejstřík
A

Akustický tlak alarmu A:198
Alias (identifikátor monitoru) A:59, A:74
Arteriální fáze A:114

jednojehlová A:114
Arteriální klapka A:36
Asistované plnění A:99
Asistovaný proplach a plnění, nastavení A:64
Autorizovaný servisní technik A:29

B
Bezpečnostní definice A:10
Bezpečnostní filozofie A:18
BICART A:23, A:32, A:77, A:84
BPM A:191

rozsahy A:191

C
Centrální chemická dezinfekce A:163, A:173
Centrální venózní katétr A:37
Cíl UF A:78, A:102

výpočet A:102
CIS A:178

Zdravotnický informační systém A:178
CIS (Zdravotnický informační systém) A:29
CLEANCART A:45
Clearance A:148
Chemická dezinfekce A:162, A:193

Č
Čas léčby A:78
Červený konektor koncentrátu  A:40, A:42
Čištění a dekalcifikace A:158

D
Dálkový uživatelský panel A:32, A:33
Dekalcifikace A:29
Detektor plnění A:32, A:36
Detektor úniku krve A:19, A:40, A:45, A:185
Detektor venózního tlaku A:34
Detektor vzduchu A:19, A:32, A:34, A:197
Dezinfekce A:29, A:156, A:158, A:162, A:193

chemický A:162, A:193
teplo A:158, A:193

Dezinfekce a čištění A:29, A:156, A:193-195
Dezinfekční prostředek A:165, A:193
Dialyzační roztok A:75

Pozastavení přípravy A:75
Dialyzátor A:28
Dialyzátová cesta A:59
Dialyzátové hadice  A:40, A:41
DIASCAN A:192

Diascan A:192
Držadlo pro přepravu A:48, A:49
Držák dialyzátoru A:32
Držák expanzní komůrky A:32, A:37

Držák manžety monitoru krevního tlaku
(BPM) A:32, A:39

Držák násosky/nasávací hadičky  A:40, A:45
Držák zásobníku BICART  A:40, A:45, A:84

E
Expanzní komůrka A:115
Expanzní komůrka (jednojehlový) A:32
Expanzní komůrka (venózní) A:32
Expanzní váček A:117
Expanzní váček (jednojehlový) A:114, A:120
Expoziční doba A:29
Externí komunikační port A:48, A:53

F
Filtr dialyzačního roztoku A:46
Funkční zkouška A:15, A:29
Fyzikální údaje A:199

H
Hadice pro vstupní vodu A:48, A:51
Heparin A:66, A:96, A:103, A:127, A:190
Heparinová pumpa A:32, A:35
Historie alarmů A:70
Hladina zvuku A:72
Hlasitost A:72
Hlavní vypínač A:48, A:54, A:82
Hloubka A:199
Horní deska A:32

I
ID pacienta A:29, A:178
ID stanice A:178
Identifikátor (alias) monitoru A:59
Indikátor ochrany proti nadměrnému

zahřátí A:48, A:51
Infuzní stojan A:32, A:39
Izolovaná ultrafiltrace A:126, A:127

J
Jas obrazovky A:72

K
Karta Alarm A:59
Karta Graf léčby A:59
Karta Informace A:59
Klapka A:36
Klapka arteriální krevní linky A:32, A:86
Klapka venózní krevní linky A:32, A:36
Koncentráty A:130, A:192

profilování A:130, A:192
Konektor arteriálního tlaku A:34
Konektor sítě Ethernet A:48, A:52
Konektor snímače arteriálního tlaku A:86
Konektor snímače venózního tlaku A:32, A:91
Konektor USB A:48, A:52
Kontakty dálkového panelu A:48, A:52
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Kontrolka hlavního vypínače A:58
Kontrolka plánu A:58
Krevní cesta A:59, A:61
Krevní pumpa A:19, A:32, A:35, A:58, A:184
Krevní sety A:26, A:86, A:91
Kt A:148
Kt/V A:148

L
Léčba A:106, A:118, A:119

spuštění A:106, A:118, A:119
Lékař A:30
Letní čas A:72

M
Manuální návrat krve pacientovi A:76
manuální proplach a plnění A:64
Manžeta BPM A:28, A:140
Minimální rychlost UF A:102
Modrý konektor koncentrátu  A:40, A:43
Monitor krevního tlaku (BPM) A:32, A:38,

A:140, A:191

N
Násosky/nasávací hadičky A:40, A:44, A:186
Nastavení UF A:78

O
Objem cyklu A:114, A:119, A:120
Objem UF A:120

nastavení A:120
Obsluha A:29
Ovládání arteriálního tlaku A:60, A:107,

A:118, A:120
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1.1 Všeobecné informace o alarmech

1.1.1 Indikace alarmu
Přístroj používá dvě úrovně alarmů, alarm s vysokou
prioritou a alarm se střední prioritou. Po vygenerování
alarmu přístroj upozorní obsluhu následujícím způsobem:

Karta Alarm začne blikat.

Karta Alarm se zbarví červeně
a zobrazí se zpráva alarmu.
Pokud je otevřena některá
nabídka, zobrazí se nad ní
blikající ikona alarmu.
Začne blikat indikační světlo
nad displejem.

● Pokud světlo bliká červeně
(frekvence 2,5 Hz), indikuje
alarm s vysokou prioritou.
Po nápravě příčiny alarmu
světlo přestane blikat.

● Pokud světlo bliká žlutě
(frekvence 0,5 Hz), indikuje
alarm se střední prioritou.
Po nápravě příčiny alarmu
světlo přestane blikat.

Začne znít bzučák.
– – – – – (1 sekunda) – – – – –
(3,5 sekundy)…

U alarmů s vysokou prioritou
budou opakovaně znít dvě
skupiny tónů po pěti tónech.
Prvních pět tónů následuje
1sekundová prodleva, druhých
pět tónů následuje
3,5sekundová prodleva.

– – – (5 sekund) – – –
(5 sekund)…

U alarmů se střední prioritou
budou opakovaně znít tři tóny
s pětisekundovou prodlevou.
Začne blikat tlačítko Ztišit.



HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx Dialyzační přístroj AK 98 - Alarmy B:13

Po nápravě příčiny alarmu nebo potvrzení příčiny alarmu
světlo přestane blikat.

Alarmy se střední prioritou mají přednost před upomínacími
alarmy. Alarmy s vysokou prioritou mají přednost před
alarmy se střední hodnotou i upomínacími alarmy. Alarmy
se stejnou prioritou jsou zobrazeny v pořadí výskytu.
Bzučák i světlo vždy indikují alarm s nejvyšší prioritou, který
je právě aktivní.

POZNÁMKA!
Minimální akustický tlak alarmu může přednastavit
autorizovaný servisní technik.

1.1.2 Všeobecné pokyny pro alarmy
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí krevní ztráty do prostředí může nadále hrozit,
když stroj spustil alarmy ohledně dislokace venózní jehly,
arteriální jehly nebo překročení stopčasu krevní pumpy.

Zkontrolujte polohu venózní jehly a arteriální jehly.
Zkontrolujte krevní sety a restartujte krevní pumpu, je-li
možné to provést bezpečně.

VAROVÁNÍ!
Je-li hlasitost alarmu nižší, než úroveň okolního hluku,
existuje potenciální riziko, že alarmy dialyzačního
přístroje AK 98 budou přeslechnuty nebo vyhodnoceny
nesprávně.
Po aktivaci alarmu se zobrazí zpráva alarmu a začne blikat
karta Alarm. Pokud je otevřena některá nabídka, zobrazí se
nad ní ikona alarmu. Pokud se v poli s informacemi
zobrazuje jakýkoli text, bude nutné alarm zobrazit klepnutím
na kartu Alarm.

Po klepnutí na kartu Alarm se rozsvítí tlačítko Ztišit
a bzučák se ztiší na 2 minuty.
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1.1.3 Vnější alarm
Dialyzační přístroj AK 98 lze připojit k externímu
alarmovému systému. Externí alarmový systém se aktivuje
po vygenerování alarmu. Externí alarmový systém lze
ovládat pomocí indikačního světla na dialyzačním přístroji
AK 98. Externí alarmový systém se deaktivuje po vyřešení
alarmové situace.

Všechny vzdálené vizuální/akustické indikátory (externí
alarmové systémy) musí být připojeny pouze k jednomu
dialyzačnímu přístroji AK 98, aby bylo možné správně
vyhodnotit zdroj vzdáleného alarmu.

VAROVÁNÍ!
Klinický personál zodpovídá za to, že externí alarmový
systém je připojen pouze k jednomu dialyzačnímu
přístroji AK 98.

VAROVÁNÍ!
Při monitorování alarmových signálů se nespoléhejte
výhradně na jedno externí alarmové zařízení.

1.1.4 Historie alarmů
Na kartě Alarmu v historii léčby se zobrazuje seznam
naposledy vygenerovaných alarmů.
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Pro přístup k seznamu alarmů:

1. Stiskněte tlačítko Historie.
2. Vyberte kartu Alarm.

V seznamu alarmů se zobrazuje čas vytvoření alarmu.

Seznam alarmů se vymaže po vypnutí přístroje.

Seznam alarmů se při výpadku napětí zachová, umožní-li to
záložní zdroj.

Poslední vytvořený alarm bude uveden na prvním místě
seznamu.

Když se seznam zaplní, budou odstraněna nejstarší data.

1.1.5 Seznam chyb
Pro přístup k seznamu chyb:

1. Stiskněte tlačítko Funkce.
2. Stiskněte Servis.
3. Vyberte kartu Seznam chyb.
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V seznamu chyb se zobrazuje čas výskytu chyby.

V posuvném plánu se zobrazuje posledních 100 chyb.
Nejnovější chyby se zobrazují nahoře.

Tento seznam alarmů se zachová v případě vypnutí
přístroje a při přerušení napájení.

1.1.6 Postup nalezení alarmu v příručce k alarmům
Popisy alarmů v této kapitole jsou uspořádány v číselném
pořadí. Každý popis alarmu se skládá z následujících částí:

Vygenerování Popisuje, jaké podmínky musí
být splněny, aby se vygeneroval
alarm, tj. co alarm
spustilo/vyvolalo.

Činnosti přístroje Popisuje činnosti, které přístroj
z důvodu alarmu automaticky
provede.

Činnost obsluhy Popisuje, jaké činnosti se
očekávají od obsluhy při řešení
alarmového stavu.

Text {0} v popisech alarmů představuje aktuální číselnou
hodnotu.
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1.2 Alarmy s vysokou prioritou
100 Vzduch ve venózní komůrce

100 Vzduch ve venózní komůrce 
Stiskněte tlačítko časovače a otočte knoflíkem
pro zvýšení hladiny v překapávacím váčku. 

Zobrazí se:
Pokud se do venózní komůrky dostane vzduch.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapky venózní a arteriální krevní linky se uzavřou.
● Rychlost ultrafiltrace je nastavena na nulu.
● Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda jsou spojení krevního setu správně

připojena v místě arteriální jehly a dialyzátoru.
2. Zkontrolujte, zda je arteriální jehla ve správné poloze.
3. Vyřešte alarmovou situaci tak, že spustíte krevní

pumpu stisknutím tlačítka Časovač ve zprávě alarmu.
4. Současně zvyšte hladinu v překapávacím váčku

otočením regulátoru nastavení proti směru hodinových
ručiček.

5. Po nastavení správné hladiny krve a poté, co se změní
text alarmu, zkontrolujte, zda se ve venózním a
arteriálním setu nenachází žádný vzduch.

6. Zkontrolujte, že v infuzní lince není žádný vzduch.
7. Spusťte krevní pumpu stisknutím tlačítka Potvrdit ve

zprávě alarmu.
8. Nastavte rychlost průtoku krve.
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VAROVÁNÍ!
Nebezpečí krevní ztráty do prostředí může nadále hrozit,
když stroj spustil alarmy ohledně dislokace venózní jehly,
arteriální jehly nebo překročení stopčasu krevní pumpy.

Zkontrolujte polohu venózní jehly a arteriální jehly.
Zkontrolujte krevní sety a restartujte krevní pumpu, je-li
možné to provést bezpečně.

VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit ztrátu krve
v důsledku neschopnosti vrátit krev pacientovi.
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101 V dialyzátové cestě byla detekována krev

101 V dialyzátové cestě byla detekována krev 
Chcete-li spustit krevní pumpu na {0} sekund
a propláchnout detektor, stiskněte tlačítko
Časovač. 

Zobrazí se:
Pokud do dialyzátové cesty přístroje vnikne krev po směru
toku za dialyzátorem.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapky venózního a arteriálního krevního setu se

uzavřou.
● Rychlost ultrafiltrace je nastavena na nulu.
● Dialyzační roztok obtéká dialyzátor (pokud bude

detekována krev).
● Část cesty průtoku roztoku na displeji začne blikat.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte vstupní hadici roztoku (hadici vedoucí

z dialyzátoru do přístroje), zda není přítomna krev.
Postupujte podle místních standardů1 v závislosti na
objemu uniklé krve a stavu pacienta.

2. Zkontrolujte, zda jsou konektory dialyzátoru správně
připojeny k dialyzátoru.

1 Opatření se mohou lišit – od okamžitého ukončení léčby bez navrácení
krve pacientovi až po pokračování v léčbě bez jakéhokoli zásahu.
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3. Alarmové postupy je možné potlačit (přemostit)
stisknutím klávesy Potvrdit. Krevní pumpa se spustí
s rychlostí průtoku krve 50 ml/min, v případě potřeby ji
upravte. Detektor úniku krve bude automaticky
propláchnut dialyzačním roztokem. Pokud nebyla
příčina alarmu napravena během potlačení alarmu,
alarmové postupy přístroje se automaticky obnoví. V
případě potřeby zopakujte postup potlačení alarmu. Po
uplynutí doby potlačení alarmu zůstane rychlost průtoku
krve na hodnotě 50 ml/min. Manuálně nastavte rychlost
průtoku krve.

4. Vyčistěte detektoru úniku krve. Viz Část 13.3 “Vyčištění
detektoru úniku krve” na straně A:185 v Uživatelská
příručka.

5. Po ukončení alarmu úniku krve se text alarmu změní.
Resetujte funkci alarmu stisknutím tlačítka Potvrdit.

VAROVÁNÍ!
Po aktivaci funkce potlačení alarmu bude za léčbu
zodpovídat obsluha, protože dialyzační přístroj nebude
monitorovat parametry.

VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit ztrátu krve pacienta.
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102 Během funkční zkoušky byla detekována krev

102 Během funkční zkoušky byla detekována
krev 
Krev v detektoru plnění. Funkční zkouška byla
zastavena. 

Zobrazí se:
Když detektor plnění detekuje krev během funkční zkoušky.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapka venozního krevního setu se uzavře.

Činnost obsluhy:
1. Ujistěte se, že pacient není připojen ke krevním setům.
2. Vyčistěte objektiv detektoru plnění.

Pokud tento postup nepomůže, obraťte se na
autorizovaného technika.
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103 Během asistovaného proplachu a plnění
detekována krev

103 Během asistovaného proplachu a plnění
detekována krev 
Krev v detektoru plnění. Krevní pumpa byla
zastavena. 

Zobrazí se:
Když detektor plnění zjistí krev během postupu
asistovaného plnění a proplachu.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Ujistěte se, že pacient není připojen ke krevním setům.
2. Vyčistěte objektiv detektoru plnění.

Pokud tento postup nepomůže, obraťte se na
autorizovaného technika.
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104 Není detekována krev

104 Není detekována krev 
Zkontrolujte příčinu a stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Když byl zahájen postup připojení pacienta, bylo dosaženo
objemu potřebného pro připojení pacienta a ve venózním
krevním setu není detekována krev.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapka venozního krevního setu se uzavře.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, že je venózní krevní set řádně zasunut do

detektoru plnění.

2. Když detektor plnění detekuje krev, krevní cesta na
displeji se rozsvítí červeně a začne se odpočítávat čas
léčby.

3. Stiskněte Potvrdit.
4. Vyberte Pokračujte v připojení pacienta

a stiskněte Potvrdit.
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VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit ztrátu krve pacienta.
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105 Kryt krevní pumpy není zavřený

105 Kryt krevní pumpy není zavřený 
Uzavřete kryt krevní pumpy 

Zobrazí se:
Když není kryt krevní pumpy v průběhu léčby správně
uzavřen.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je segment krevní pumpy správně

umístěn.
2. Zkontrolujte, zda je rotor krevní pumpy správně

umístěn.
3. Zavřete kryt krevní pumpy.
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106 Krevní pumpa je přetížená

106 Krevní pumpa je přetížená 
Zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukci
v pumpovém segmentu a v arteriálním krevním
setu. 

Zobrazí se:
Pokud není možné spustit krevní pumpu.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je segment krevní pumpy správně

umístěn.
2. Zkontrolujte, zda je rotor krevní pumpy správně

umístěn.
3. Stisknutím tlačítka Krevní pumpy spusťte krevní

pumpu.

V případě opětovné aktivace alarmu se obraťte na
autorizovaného technika.
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107 Krevní pumpa byla zastavena na příliš dlouhou
dobu

107 Krevní pumpa byla zastavena na příliš
dlouhou dobu 

Zobrazí se:
Pokud se krevní pumpa zastavila na déle než nastavený
čas.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Až bude pacient připojen a dialyzační přístroj detekuje krev,
spusťte krevní pumpu stisknutím tlačítka Krevní pumpy.
Ujistěte se, že byla napravena příčina alarmu.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí krevní ztráty do prostředí může nadále hrozit,
když stroj spustil alarmy ohledně dislokace venózní jehly,
arteriální jehly nebo překročení stopčasu krevní pumpy.

Zkontrolujte polohu venózní jehly a arteriální jehly.
Zkontrolujte krevní sety a restartujte krevní pumpu, je-li
možné to provést bezpečně.
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108 Okruh dialyzátu neprůchodný

108 Okruh dialyzátu neprůchodný 
Tlak v krevním okruhu je příliš vysoký.
Zkontrolujte okruh a spusťte krevní pumpu. 

Zobrazí se:
Pokud dojde k zablokování dialyzátové cesty.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Obtok rozt..

Pokud alarm zmizí, jedná se o vnější obstrukci,
například o obstrukci v krevních setech, dialyzátových
hadicích nebo dialyzátoru.

2. Zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukcím v krevních
setech, dialyzátových hadicích nebo dialyzátoru, a
odstraňte případné obstrukce.

3. Stiskněte tlačítko Obtok rozt..

Pokud alarm nezmizí, jedná se o vnitřní obstrukci. Obraťte
se na autorizovaného technika.
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109 Vysoký arteriální tlak

109 Vysoký arteriální tlak 

Zobrazí se:
Pokud arteriální tlak pacienta dosáhne nastavené horní
alarmové meze. Arteriální tlak je tlak v krevním setu
směrem od pacienta.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapka venozního krevního setu se uzavře.
● Rychlost ultrafiltrace je nastavena na nulu.

Činnost obsluhy:
1. Zastavte krevní pumpu. Horní a dolní alarmové meze

arteriálního a venózního tlaku se automaticky rozšíří.
2. Zkontrolujte, zda je arteriální jehla ve správné poloze.
3. Zkontrolujte, zda se v arteriálním krevním setu mezi

jehlou a krevní pumpou nenachází žádný vzduch.
K tomu může dojít například tehdy, pokud připojíte infuzi
k arteriálnímu krevnímu setu před krevní pumpu.

4. Restartujte krevní pumpu a nastavte rychlost průtoku
krve.

5. Zkontrolujte arteriální a venózní krevní tlak a
centralizujte alarmové meze stisknutím blikajícího
ovládání tlaku.

Až se arteriální tlak znovu vrátí do nastavených alarmových
mezí, krevní pumpa se automaticky spustí a svorka
venózního krevního setu se otevře.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí krevní ztráty do prostředí může nadále hrozit,
když stroj spustil alarmy ohledně dislokace venózní jehly,
arteriální jehly nebo překročení stopčasu krevní pumpy.

Zkontrolujte polohu venózní jehly a arteriální jehly.
Zkontrolujte krevní sety a restartujte krevní pumpu, je-li
možné to provést bezpečně.
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110 Vysoký diastolický krevní tlak

110 Vysoký diastolický krevní tlak 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud diastolický krevní tlak pacienta spadá mimo
nastavenou horní alarmovou mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Vysoký diastolický tlak a
nastavte alarmovou mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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111 Vysoká střední hodnota krevního tlaku

111 Vysoká střední hodnota krevního tlaku 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud průměrný krevní tlak pacienta spadá mimo
nastavenou horní alarmovou mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Vysoký MAP a nastavte alarmovou
mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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112 Vysoký puls

112 Vysoký puls 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud tepová frekvence pacienta dosáhne nastavené horní
alarmové meze.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Vysoký puls a nastavte alarmovou
mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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113 Vysoký systolický krevní tlak

113 Vysoký systolický krevní tlak 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud systolický krevní tlak pacienta spadá mimo
nastavenou horní alarmovou mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Vysoký systolický tlak a
nastavte alarmovou mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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114 Vysoký venózní tlak

114 Vysoký venózní tlak 

Zobrazí se:
Pokud venózní tlak pacienta dosáhne nastavené horní
alarmové meze. Venózní tlak představuje odpor krve
vracející se do pacienta.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Rychlost ultrafiltrace je nastavena na nulu.
● Klapka arteriálního krevního setu se v režimu

jednojehlové dialýzy uzavře.

V průběhu jednojehlové léčby se alarm zpozdí o 3 sekundy,
aby nedošlo k falešné aktivaci alarmu, protože jsou meze
venózního tlaku používají k fázovému posunutí
jednojehlové léčby.

Činnost obsluhy:
1. Zastavte krevní pumpu. Horní a dolní alarmové meze

arteriálního a venózního tlaku se automaticky rozšíří.
2. Zkontrolujte, zda venózní krevní set není mezi jehlou a

překapávacím váčkem zalomený nebo zda se na něm
nenacházejí klapky.

3. Zkontrolujte polohu venózní jehly.
4. Zkontrolujte, zda ve venózním krevním setu,

překapávacím váčku nebo jehle nejsou žádné tromby.
5. Nastavte průtok krve a restartujte krevní pumpu.
6. Zkontrolujte arteriální a venózní krevní tlak a

centralizujte alarmové meze stisknutím blikajícího
ovládání tlaku.

Až se venózní tlak znovu vrátí do nastavených alarmových
mezí, krevní pumpa se automaticky spustí.
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VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit ztrátu krve
v důsledku neschopnosti vrátit krev pacientovi nebo
poškození cévního přístupu.
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115 Nízký arteriální tlak

115 Nízký arteriální tlak 

Zobrazí se:
Pokud arteriální tlak pacienta dosáhne nastavené dolní
alarmové meze. Arteriální tlak je tlak v krevním setu
směrem od pacienta.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapka venozního krevního setu se uzavře.
● Rychlost ultrafiltrace je nastavena na nulu.

Činnost obsluhy:
1. Zastavte krevní pumpu. Horní a dolní alarmové meze

arteriálního a venózního tlaku se automaticky rozšíří.
2. Zkontrolujte, zda se rychlost průtoku krve shoduje

s rychlostí průtoku krve nastavené v dialyzačním
přístroji.

3. Zkontrolujte krevní tlak pacienta.
4. Zkontrolujte polohu arteriální jehly.
5. Zkontrolujte, zda v arteriálním krevním setu mezi jehlou

a bodem měření krevního tlaku není přítomno žádné
zalomení nebo klapky.

6. Nastavte průtok krve a restartujte krevní pumpu.
7. Zkontrolujte arteriální a venózní krevní tlak a

centralizujte alarmové meze stisknutím blikajícího
ovládání tlaku.

Až se arteriální tlak znovu vrátí do nastavených alarmových
mezí, krevní pumpa se automaticky spustí a klapka
venózního krevního setu se otevře.

VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit poškození cévního
přístupu.
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116 Nízký diastolický krevní tlak

116 Nízký diastolický krevní tlak 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud diastolický krevní tlak pacienta spadá mimo
nastavenou dolní alarmovou mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Nízký diastolický tlak a
nastavte alarmovou mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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117 Nízká střední hodnota krevního tlaku

117 Nízká střední hodnota krevního tlaku 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud průměrný krevní tlak pacienta spadá mimo
nastavenou dolní alarmovou mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Nízký MAP a nastavte alarmovou
mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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118 Nízký puls

118 Nízký puls 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud tepová frekvence pacienta dosáhne nastavené dolní
alarmové meze.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Nízký puls a nastavte alarmovou
mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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119 Nízký systolický krevní tlak

119 Nízký systolický krevní tlak 
Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud systolický krevní tlak pacienta spadá mimo
nastavenou dolní alarmovou mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte historii krevního tlaku:

- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Historie.
- Stiskněte tlačítko Historie.
- Prohlédněte si výsledky měření získané během léčby.

2. Proveďte standardní kontroly pacienta a při výskytu
oběhové poruchy proveďte standardní opatření.

3. V případě potřeby změřte krevní tlak manuálně (viz
Část 8.3 “Přímé měření krevního tlaku” na
straně A:142 v Uživatelská příručka).

4. Je-li to možné, upravte alarmové meze podle stavu
pacienta:
- Stiskněte tlačítko BPM.
- Vyberte kartu Alarm.
- Stiskněte tlačítko Nastavit meze.
- Stiskněte tlačítko Nízký systolický tlak a
nastavte alarmovou mez.

5. Stiskněte tlačítko OK.
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120 Nízký venózní tlak

120 Nízký venózní tlak 
Zkontrolujte pozici venózní jehly nebo
průchodnost katétru. 

Zobrazí se:
Pokud venózní tlak pacienta dosáhne nastavené dolní
alarmové meze.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Klapka venozního krevního setu se uzavře.
● Rychlost ultrafiltrace je nastavena na nulu.

V průběhu jednojehlové léčby se alarm zpozdí o 3 sekundy,
aby nedošlo k falešné aktivaci alarmu, protože jsou meze
venózního tlaku používají k fázovému posunutí
jednojehlové léčby.

Činnost obsluhy:
1. Zastavte krevní pumpu. Horní a dolní alarmové meze

arteriálního a venózního tlaku se automaticky rozšíří.
2. Zkontrolujte, že je venózní krevní set řádně připojen

k dialyzátoru.
3. Zkontrolujte, zda je venózní jehla ve správné poloze.
4. Zkontrolujte, zda před dialyzátorem nebo za

dialyzátorem nejsou žádné tromby.
5. Nastavte průtok krve a restartujte krevní pumpu.
6. Zkontrolujte arteriální a venózní krevní tlak a

centralizujte alarmové meze stisknutím blikajícího
ovládání tlaku.

Až se venózní tlak znovu vrátí do nastavených alarmových
mezí, krevní pumpa se automaticky spustí.



B:42 Dialyzační přístroj AK 98 - Alarmy HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí krevní ztráty do prostředí může nadále hrozit,
když stroj spustil alarmy ohledně dislokace venózní jehly,
arteriální jehly nebo překročení stopčasu krevní pumpy.

Zkontrolujte polohu venózní jehly a arteriální jehly.
Zkontrolujte krevní sety a restartujte krevní pumpu, je-li
možné to provést bezpečně.

VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit ztrátu krve pacienta.
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121 Žádná změna SN venózního krevního tlaku

121 Žádná změna SN venózního krevního tlaku 
Zkontrolujte krevní linky a kryt snímače
venózního tlaku. 

Zobrazí se:
Pokud venózní krevní tlak nekolísá v souladu s očekáváním
během arteriální a venózní fáze jednojehlové léčby.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte venózní krevní set, zda není zalomený

nebo zda se na něm nenacházejí klapky.
2. Zkontrolujte, zda kryt snímače tlaku neobsahuje krev.
3. Zkontrolujte rychlost arteriálního krevního průtoku.

VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit ztrátu krve pacienta.
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122 Restartováno po přerušení napájení

122 Restartováno po přerušení napájení 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Při opětovném spuštění přístroje po přerušení napájení.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
2. Zkontrolujte napájení, síťový kabel a záložní baterii.
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123 Technická závada

123 Technická závada 
Přístroj byl automaticky restartován.
Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud v přístroji dojde k technické závadě.

Činnosti přístroje:
Provede se několik pokusů o automatické restartování.
Neproběhnou-li úspěšně, zobrazí se nepodmíněný nebo
podmíněný technický alarm.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte Potvrdit.
2. Otevřete Seznam chyb:

a) Stiskněte tlačítko Funkce.
b) Stiskněte Servis.
c) Vyberte kartu Seznam chyb.

Přečtěte si a poznamenejte text chybového kódu na
displeji. Pokud byla vytvořena více než jedna technická
chyba, nejaktuálnější chyba je zobrazena na začátku
seznamu.

3. Technická závada v průběhu funkčního testu; restartujte
přístroj pomocí tlačítka On/Off a přístroj provede nový
funkční test.

V případě opětovného výskytu technické chyby se obraťte
na autorizovaného technika.
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124 Technická závada

124 Technická závada 
Kontaktujte technický servis. 

Zobrazí se:
Pokud dojde k technické závadě přístroje, která ohrožuje
bezpečnost pacienta.

Činnosti přístroje:
Činnosti se liší v závislosti na typu technické chyby. Přístroj
někdy automaticky vstoupí do stavu, kdy je nemožné
pokračovat v léčbě.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte Potvrdit.
2. Otevřete Seznam chyb:

a) Stiskněte tlačítko Funkce.
b) Stiskněte Servis.
c) Vyberte kartu Seznam chyb.

Přečtěte si a poznamenejte text chybového kódu na
displeji. Pokud byla vytvořena více než jedna technická
chyba, nejaktuálnější chyba je zobrazena na začátku
seznamu.

3. Pokud v průběhu léčby dojde k technické chybě,
obraťte se na autorizovaného technika. V případě
potřeby v průběhu léčby vraťte krev pacientovi
manuálně. Viz Část 3.6.3 “Manuální návrat krve
pacientovi” na straně A:76 v Uživatelská příručka.

VAROVÁNÍ!
Pokus o restart přístroje po technické chybě v průběhu
léčby může vytvořit potenciální riziko pro pacienta.
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223 Žádné hodnoty BPM

223 Žádné hodnoty BPM 
Měření BPM se nezdařilo. Zkontrolujte manžetu
BPM a restartujte měření. Chcete-li zrušit
alarm, stiskněte tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud nebude možné změřit krevní tlak pacienta. Pacient
se možná během měření pohyboval.

Činnosti přístroje:
Začne znít bzučák.

Doba ztišení: 2 minuty.

Činnost obsluhy:
1. Chcete-li zrušit alarm, stiskněte tlačítko Potvrdit.

Pokud nebyla příčina alarmu napravena během ztišení
alarmu (2 minuty), alarmové postupy přístroje se
automaticky obnoví.

2. Ujistěte se, že je manžeta pro měření krevního tlaku
správně omotána kolem paže pacienta.

3. Restartujte měření.
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1.3 Alarmy se střední prioritou
201 Průtok krve je příliš nízký

201 Průtok krve je příliš nízký 

Zobrazí se:
Pokud nastavená rychlost průtoku krve bude menší nebo
rovna 100 ml/min déle než 5 minut.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte příčinu. Může jít například o opakované

problémy s jehlou, dřívější alarmy, které byly vyřešeny
za dlouhou dobu, a technické alarmy.

2. Po vyřešení příčiny alarmu spusťte krevní pumpu
stisknutím tlačítka Krevní pumpy.

3. Je-li to možné, zvyšte rychlost průtoku krve na
požadovanou hodnotu.

4. V případě potřeby upravte dolní alarmovou mez.
- Stiskněte tlačítko Krev.
- Vyberte kartu Průtok krve.
Stiskněte tlačítko Dolní alarmová mez a nastavte
vhodnou hodnotu dolní alarmové meze průtoku krve.
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202 Dialyzátové hadice v pohotovostních portech

202 Dialyzátové hadice v pohotovostních
portech 
Připojte dialyzátové hadice k dialyzátoru. 

Zobrazí se:
● Pokud detektor plnění detekuje krev během připojování

pacienta.
● Pokud jsou dialyzátové hadice připojeny

k pohotovostním portům v průběhu léčby.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Přemístěte dialyzátové hadice od pohotovostních portů
k dialyzátoru.
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203 Heparinová pumpa je přetížená

203 Heparinová pumpa je přetížená 
Zkontrolujte, zda je heparinová hadička
průchozí. 

Zobrazí se:
Pokud je tlak ve stříkačce příliš vysoký.

Činnosti přístroje:
Heparinová pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je nainstalována heparinová stříkačka.
2. Zkontrolujte, zda je heparinová stříkačka naplněná.
3. Zkontrolujte heparinovou hadičku, zda není zalomená

nebo zda se na ní nenacházejí klapky.

Až se tlak ve stříkačce znovu vrátí do nastavených mezí,
heparinová pumpa se automaticky spustí.
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205 Vysoká teplota dialyzačního roztoku

205 Vysoká teplota dialyzačního roztoku 

Zobrazí se:
Pokud teplota dialyzačního roztoku dosáhne hodnoty
nastavené horní alarmové meze teploty.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok je přemostěn do dialyzátoru.

Až se teplota dialyzačního roztoku znovu vrátí do
nastavených alarmových mezí, dialyzační roztok
automaticky vstoupí do dialyzátoru.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Otevřete nastavení teploty klepnutím na kartu Teplota.
3. Zkontrolujte zdroj vstupující vody a zdroj napájení. Po

zjištění příčiny proveďte příslušná opatření.
4. Počkejte, dokud se teplota dialyzačního roztoku nevrátí

na správnou hodnotu. Poté dialyzační roztok
automaticky vstoupí do dialyzátoru a alarm zmizí.

5. V případě potřeby se obraťte na autorizovaného
technika nebo ukončete léčbu.
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206 Nesprávný kyselý koncentrát

206 Nesprávný kyselý koncentrát 
Zkontrolujte nastavenou hodnotu a připojený
koncentrát. 

Zobrazí se:
Pokud vybraný koncentrát neodpovídá koncentrátu
připojenému k přístroji.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je nádoba s koncentrátem naplněná.
2. Zkontrolujte, že v hadici koncentrátu není žádný

vzduch.
3. Zkontrolujte koncentrát nastavený v dialyzačním

přístroji.
a) Stiskněte tlačítko Roztok.
b) Vyberte kartu Konc..

4. Zkontrolujte, zda se nastavený koncentrát shoduje
s připojeným koncentrátem.

5. Zkontrolujte, zda byl správně připojen správný
koncentrát.
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207 Nesprávný bikarbonátový koncentrát

207 Nesprávný bikarbonátový koncentrát 
Zkontrolujte nastavenou hodnotu a připojený
koncentrát. 

Zobrazí se:
Pokud vybraný koncentrát neodpovídá koncentrátu
připojenému k přístroji.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je nádoba s koncentrátem naplněná.
2. Zkontrolujte koncentrát nastavený v dialyzačním

přístroji.
a) Stiskněte tlačítko Roztok.
b) Vyberte kartu Konc..

3. Zkontrolujte, zda se nastavený koncentrát shoduje
s připojeným koncentrátem.

4. Zkontrolujte, zda byl správně připojen správný
koncentrát.

5. Zkontrolujte, že v hadici koncentrátu není žádný
vzduch.
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208 Nesprávné složení dialyzačního roztoku

208 Nesprávné složení dialyzačního roztoku 
Zkontrolujte nastavené hodnoty a připojené
koncentráty. 

Zobrazí se:
Pokud je odchylka složení dialyzačního roztoku (vztah mezi
kyselým a bikarbonátovým koncentrátem) příliš vysoká.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je nádoba s koncentrátem naplněná.
2. Zkontrolujte koncentrát nastavený v dialyzačním

přístroji.
a) Stiskněte tlačítko Roztok.
b) Vyberte kartu Konc..

3. Zkontrolujte, zda se nastavený koncentrát shoduje
s připojeným koncentrátem.

4. Zkontrolujte, zda byl správně připojen správný
koncentrát.

5. Zkontrolujte, že v hadici koncentrátu není žádný
vzduch.
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209 Nedostatečný tlak na vstupu vody

209 Nedostatečný tlak na vstupu vody 
Zkontrolujte připojení na vodu. 

Zobrazí se:
Pokud je tlak zdroje vody příliš nízký.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok z dialyzátoru a do dialyzátoru je
přemostěn.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda zdroj vody funguje správně. Pokud ne,

proveďte příslušná opatření v závislosti na příčině
alarmu.

2. Zkontrolujte, zda je ventil externího zdroje vody
otevřený.

3. Zkontrolujte, zda hadice zdroje vody není zablokovaná.
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210 Baterie vyčerpána

210 Baterie vyčerpána 
Za minutu se přístroj vypne. 

Zobrazí se:
Během přerušení napájení při nízké úrovni nabití baterie.

Činnosti přístroje:
● Přístroj se automaticky vypne.
● Zobrazí se zvukový signál přerušení napájení.

Činnost obsluhy:
Zvažte, zda není vhodné léčbu ukončit manuálně.

Může být nutné vyměnit baterii.
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211 Vodivost je mimo meze

211 Vodivost je mimo meze 

Zobrazí se:
Pokud vodivost dialyzačního roztoku spadá mimo
nastavené alarmové meze.

Činnosti přístroje:
● Zvuk alarmu se zpozdí o 30 minut.
● Dialyzační roztok je přemostěn z dialyzátoru.
● Cesta průtoku na displeji se zbarví žlutě.
● Až se vodivost dialyzačního roztoku znovu vrátí do

nastavených alarmových mezí, dialyzační roztok
automaticky vstoupí do dialyzátoru.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je nádoba s koncentrátem (nebo

zásobník BICART) naplněná.
2. Zkontrolujte, že v hadici koncentrátu není žádný

vzduch.
3. Otevřete nabídku vodivosti stisknutím tlačítka Roztok

a výběrem karty Vodiv..
4. Zkontrolujte koncentrát nastavený v dialyzačním

přístroji.
a) Stiskněte tlačítko Roztok.
b) Vyberte kartu Konc..

5. Zkontrolujte, zda se nastavený koncentrát shoduje
s připojeným koncentrátem.

6. Zkontrolujte, zda byl správně připojen správný
koncentrát.

7. Zkontrolujte, zda je zásobník BICART řádně připevněn.
Viz Část 4.2.3 “Nastavení dialyzačního přístroje” na
straně A:83 v Uživatelská příručka.

8. Zkontrolujte konektory a hadice a ujistěte se, že
nedochází k úniku.
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9. Zkontrolujte, že hadice koncentrátu není ohnutá nebo
ucpaná.

10. Zkontrolujte, že filtr integrovaný v hadicích koncentrátu
není ucpaný.

Počkejte na obnovení správné vodivosti dialyzačního
roztoku. V případě potřeby se obraťte na autorizovaného
technika nebo ukončete léčbu.

Až se vodivost dialyzačního roztoku znovu vrátí do
nastavených alarmových mezí, dialyzační roztok
automaticky vstoupí do dialyzátoru.
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212 Nízká teplota dialyzačního roztoku

212 Nízká teplota dialyzačního roztoku 

Zobrazí se:
Pokud teplota dialyzačního roztoku dosáhne nastavené
hodnoty dolní alarmové meze.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok je přemostěn do dialyzátoru.

Až se teplota dialyzačního roztoku znovu vrátí do
nastavených alarmových mezí, dialyzační roztok
automaticky vstoupí do dialyzátoru.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Otevřete nastavení teploty klepnutím na kartu Teplota.
3. Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky.
4. Zkontrolujte zdroj vstupující vody a zdroj napájení. Po

zjištění příčiny proveďte příslušná opatření.
5. Počkejte, dokud se teplota dialyzačního roztoku nevrátí

na správnou hodnotu. Poté do dialyzátoru automaticky
začne téct dialyzační roztok.

V případě potřeby se obraťte na autorizovaného technika
nebo ukončete léčbu.
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213 Přerušení napájení

213 Přerušení napájení 
Provoz na baterii po dobu {0} minut. 

Zobrazí se:
Bezprostředně po přerušení napájení při provozu na
záložní zdroj. Zobrazený počet minut označuje, před jak
dlouhou dobou došlo k přerušení napájení.

Činnosti přístroje:
Po výpadku napájení bude fungovat pouze krevní modul.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte napájení a síťový kabel.
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214 Nastavený objem UF nelze dodržet

214 Nastavený objem UF nelze dodržet 
Zvyšte průtok dialyzačního roztoku na
500 ml/min. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj nedokáže udržet nastavenou
rychlost UF z důvodu konfliktu mezi venózním tlakem
pacienta a nastavenou rychlostí průtoku dialyzačního
roztoku.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Je-li to možné, zvyšte rychlost průtoku dialyzačního

roztoku na alespoň 500 ml/min:
– Stiskněte tlačítko Roztok.
– Vyberte kartu Průtok roztoku.
– Stiskněte Průtok dialyzačního roztoku
a nastavte průtokovou rychlost.

2. Pokud nelze rychlost Průtok dialyzačního roztoku
zvýšit, snižte venózní tlak a vyčkejte (maximálně
5 minut), dokud se Průtok roztoku nedostane znovu
do dialyzátoru.

3. Pokud se alarm znovu aktivuje, zvažte přerušení léčby.
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215 Objem cyklu při jednojehlové léčbě je příliš nízký

215 Objem cyklu při jednojehlové léčbě je
příliš nízký 

Zobrazí se:
Pokud je při jednojehlové léčbě naměřený objem cyklu
menší než nastavený objem cyklu.

Může dojít ke snížení funkce krevního přístupu pacienta.

Režim jednojehlové léčby nemusí pokračovat optimálně.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte hladinu v expanzním váčku. Musí být co

nejnižší, ale zároveň ne tak nízká, aby vzduch
procházel do krevních setů na konci venózní fáze.

2. Je-li to možné, upravte okno alarmu venozního tlaku.
Širší okno představuje větší objem cyklu. Vyšší poloha
okna (tj. jak vysoko na stupnici mmHg je okno
umístěno) představuje vyšší venozní průtok.

3. Pokud tento postup nepomůže, změňte objem cyklu
v dialyzačním přístroji.
- Stiskněte tlačítko Krev.
- Vyberte kartu Jednojehlový režim.
- Stiskněte tlačítko Mez minimálního objemu cyklu.
- Nastavte hodnotu meze.

Další informace viz Část 5 “Hemodialýza – Jednojehlová
léčba” na straně A:113 v Uživatelská příručka.
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216 Technická závada heparinové pumpy

216 Technická závada heparinové pumpy 
Porucha heparinové pumpy. Abyste potvrdili, že
heparinovou pumpu nechcete použít, nastavte
hodnoty heparinu na nulu. 

Zobrazí se:
Pokud dojde k technické závadě heparinové pumpy.

Činnosti přístroje:
Činnosti přístroje se liší v závislosti na typu technické
chyby.

Činnost obsluhy:
1. Nastavte heparinové hodnoty na nulu, abyste potvrdili,

že při léčbě nebude použita heparinová pumpa:
- Stiskněte tlačítko Krev.
- Vyberte kartu Heparin.
- Nastavte heparinové hodnoty na nulu.



B:64 Dialyzační přístroj AK 98 - Alarmy HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

217 TMP je příliš vysoký

217 TMP je příliš vysoký 

Zobrazí se:
Pokud transmembránový tlak (TMP) dosáhne nastavené
horní alarmové meze.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Vyberte kartu TMP.
3. Zkontrolujte příčinu a proveďte příslušná opatření.

Může jít například o neočekávaný úbytek hmotnosti
pacienta, problémy s jehlou, mimotělním okruhem nebo
dialyzátorem (ucpání).

4. Proveďte standardní kontroly pacienta, jako je
například změření krevního tlaku.

5. Je-li to možné, prodlužte nastavenou dobu léčby, snižte
nastavený objem UF nebo snižte rychlost průtoku krve.

6. Je-li to možné, upravte horní alarmovou mez TMP.
7. Ujistěte se, že aktuální hodnota TMP a alarmové meze

jsou nastaveny v souladu s aktuální rychlostí UF a UF
koeficientem.

8. V případě potřeby ukončete léčbu a obraťte se na
autorizovaného technika.
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218 TMP je příliš nízký

218 TMP je příliš nízký 

Zobrazí se:
Pokud transmembránový tlak (TMP) dosáhne nastavené
dolní alarmové meze.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Vyberte kartu TMP.
3. Zkontrolujte příčinu a proveďte příslušná opatření.

Může jít například o neočekávaný úbytek hmotnosti
pacienta, problémy s jehlou, mimotělním okruhem nebo
dialyzátorem (ucpání) nebo zalomení či uzavřenou
svorku na venózní krevní lince mimotělního okruhu.

4. Proveďte standardní kontroly pacienta, jako je
například změření krevního tlaku.

5. Je-li to možné, zkraťte nastavenou dobu léčby, zvyšte
nastavený objem UF nebo snižte rychlost průtoku krve.

6. Je-li to možné, upravte dolní alarmovou mez TMP.
7. Zkontrolujte, zda krevní linka mezi dialyzátorem a

venózní komůrkou není zasvorkovaná.
8. Ujistěte se, že aktuální hodnota TMP a alarmové meze

jsou nastaveny v souladu s aktuální rychlostí UF a UF
koeficientem.

9. V případě potřeby ukončete léčbu a obraťte se na
autorizovaného technika.
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219 UF byla zastavena v důsledku vysokého venózního
tlaku.

219 UF byla zastavena v důsledku vysokého
venózního tlaku. 
Zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukci cévního
přístupu, krevních linek a krytu snímače
venózního tlaku. 

Zobrazí se:
Když dialyzační přístroj nedokáže udržet nastavenou
rychlost UF z důvodu příliš vysokého venózního tlaku
pacienta.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte cévní přístup pacienta, snímač venózního

tlaku a přítomnost sraženin v dialyzátoru. Po zjištění
příčiny proveďte příslušná opatření.

2. Zajistěte, aby se venózní tlak snížil alespoň o
50 mmHg. Po snížení aktuálního venózního tlaku alarm
automaticky zmizí.

3. Pokud není možné aktuální venózní tlak snížit, počkejte
(maximálně 5 minut), dokud v dialyzátoru znovu
nebude dialyzační roztok.

4. Pokud se alarm zobrazí znovu, zvažte přerušení léčby.

VAROVÁNÍ!
Když dojde k tomuto alarmu, je třeba vyřešit základní
problém. Opakované vymazání alarmu bez vyřešení
základního problému může způsobit hypovolémii nebo
ztrátu krve v důsledku neschopnosti vrátit krev
pacientovi.
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220 Odchylka objemu UF

220 Odchylka objemu UF 
Skutečná hodnota UF se může lišit od nastavené
hodnoty UF o {0} ml. Zkontrolujte úbytek
hmotnosti pacienta. Ukončete léčbu. 

Zobrazí se:
Pokud měření objemu ultrafiltrace nespadá do specifikací
dialyzačního přístroje.

K tomu může dojít, pokud:

● ovládací systém ultrafiltrace není nakalibrován nebo
není nakalibrován správně;

● ovládací systém ultrafiltrace nefunguje správně;
● snímač ochranného systému UF nefunguje správně.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte úbytek hmotnosti pacienta.
2. Ukončete léčbu.
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225 Detekován únik tekutiny uvnitř přístroje

225 Detekován únik tekutiny uvnitř přístroje 
Zkontrolujte úbytek hmotnosti pacienta.
Ukončete léčbu 
a kontaktujte servisního technika. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj během léčby detekuje únik tekutin.

Činnosti přístroje:
● Zavřete ventily, abyste zabránili úniku tekutin do

prostředí.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte úbytek hmotnosti pacienta. Ukončete léčbu
a kontaktujte servisního technika.
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226 Alarmové meze arteriálního tlaku jsou příliš široké

226 Alarmové meze arteriálního tlaku jsou
příliš široké 
Centralizujte meze. 

Zobrazí se:
Když je arteriální tlak příliš nestabilní pro automatickou
centralizaci mezí arteriálního tlaku.

Činnosti přístroje:
● Okno arteriálního tlaku bliká.

Činnost obsluhy:
Stiskněte blikající okno ovládání arteriálního tlaku.

Doba ztišení:
2 min.
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227 Alarmové meze venózního tlaku jsou příliš široké

227 Alarmové meze venózního tlaku jsou příliš
široké 
Centralizujte meze. 

Zobrazí se:
Když je venózní tlak příliš nestabilní pro automatickou
centralizaci mezí venózního tlaku.

Činnosti přístroje:
● Okno venózního tlaku bliká.

Činnost obsluhy:
Stiskněte blikající okno ovládání venózního tlaku.

Doba ztišení:
2 min.
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228 Alarmové meze arteriálního tlaku jsou příliš široké

228 Alarmové meze arteriálního tlaku jsou
příliš široké 
Ručně zavřete alarmové meze arteriálního
tlaku. 

Zobrazí se:
Když nejsou alarmové meze arteriálního tlaku po
přednastavené době centralizovány.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte blikající tlačítko Ovládání arteriálního tlaku,
chcete-li zavřít alarmové meze.

Doba ztišení:
2 min.
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229 Alarmové meze venózního tlaku jsou příliš široké

229 Alarmové meze venózního tlaku jsou příliš
široké 
Ručně zavřete alarmové meze venózního tlaku. 

Zobrazí se:
Když nejsou alarmové meze venózního tlaku po
přednastavené době centralizovány.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte blikající tlačítko Ovládání venózního tlaku,
chcete-li zavřít alarmové meze.

Doba ztišení:
2 min.
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230 Negativní rychlost UF / objem

230 Negativní rychlost UF / objem 
Skutečná hodnota UF se může lišit od nastavené
UF. Zkontrolujte úbytek hmotnosti pacienta.
Ukončete léčbu a kontaktujte servisního
technika. 

Zobrazí se:
Pokud dojde ke zpětné filtraci o objemu 300 ml směrem
k pacientovi nebo pokud je rychlost zpětné filtrace
>50 ml/min po dobu 5 minut.

Činnosti přístroje:
Proudění dialyzačního roztoku do dialyzátoru a z
dialyzátoru je přemostěno.

Činnost obsluhy:
1. Odpojte pacienta.
2. Zkontrolujte úbytek hmotnosti pacienta.

Doba ztišení:
2 min.



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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2 Upomínací alarmy

2.1 Indikace upomínacího alarmu ......................................B:80

2.2 Všeobecné řešení ..........................................................B:80

2.3 Postup při hledání upomínacího alarmu .....................B:81

2.4 Seznam upomínacích alarmů .......................................B:81
500 Detektor vzduchu není v činnosti........................B:81
501 V dial. cestě detekován únik vzduchu. ...............B:83
502 Test arteriální klapky selhal ................................B:84
503 Vadná baterie .....................................................B:85
504 Nízká úroveň nabití baterie.................................B:86
505 Držák BiCart není zavřený..................................B:87
506 BiCart není připojen k držáku. ............................B:88
507 Porucha detektoru úniku krve.............................B:89
508 Kryt krevní pumpy není zavřený. ........................B:90
509 Krevní pumpa je přetížená. ................................B:91
510 Krevní pumpa přetížena .....................................B:92
511 Test krevní pumpy selhal ....................................B:93
512 Porucha BPM .....................................................B:94
513 Selhání bzučáku .................................................B:95
514 Expozice centrální chemické dezinfekce byla

dokončena. ............................................................B:96
516 Objem chemického plnění je příliš

nízký. ..................................................................... B:97
517 Plnění zásobníkem CleanCart

dokončeno............................................................. B:98
518 Zásobník CleanCart není připojen......................B:99
519 Je vyžadováno čištění ......................................B:100
520 Hadička A koncentrátu je v nesprávné

poloze.................................................................. B:101
521 Hadička B koncentrátu je v nesprávné

poloze.................................................................. B:102
522 Požadována dekalcifikace ................................B:103
523 Průtok dialyzačního roztoku je příliš

nízký .................................................................... B:104
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524 Dialyzační roztok je v obtoku............................B:105
525 Dialyzační roztok není připraven pro

léčbu.................................................................... B:106
526 Clearance Diascan je příliš nízká. ....................B:107
527 Měření clearance Diascan selhalo ...................B:108
528 Měření clearance Diascan nebylo

restartováno ........................................................B:109
529 Měření clearance Diascan bylo pozastaveno

během izolované UF. ........................................... B:110
530 Diascan není možné provést během profilace

UF. ....................................................................... B:111
531 Při měření Diascan byla dosažena mez

sodíku.................................................................. B:112
533 Potřebná dezinfekce......................................... B:113
534 Tekutina je příliš dlouho v obtoku ..................... B:114
535 Test úniku dialyzátové cesty byl

aktivován ............................................................. B:115
536 Okruh dialyzátu neprůchodný........................... B:116
537 Obstrukce v okruhu dialyzátu během

dezinfekce ........................................................... B:117
538 Test senzoru dialyzátových hadic ..................... B:118
539 Test senzoru dialyzátových hadic ..................... B:119
540 Test senzoru dialyzátových hadic .....................B:120
541 Test senzoru dialyzátových hadic .....................B:121
542 Test senzoru dialyzátových hadic .....................B:122
543 Test senzoru dialyzátových hadic .....................B:123
544 Dialyzátové hadice v pohotovostních

portech ................................................................ B:124
545 Dialyzátové hadice nejsou připojeny nebo jsou

k přístroji připojeny nesprávně. ...........................B:125
546 Funkční zkouška byla pozastavena..................B:126
547 Funkční zkouška byla prodloužena kvůli

přerušení napájení ..............................................B:127
548 Funkční zkouška byla zastavena......................B:128
549 Funkční zkouška byla zastavena......................B:129
550 Funkční zkouška byla zastavena......................B:130
551 Funkční zkouška byla zastavena......................B:131
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552 Funkční zkouška byla prodloužena kvůli
WRO.................................................................... B:132

553 Funkční zkouška byla restartována ..................B:133
554 Profilace nebyla restartována ...........................B:134
555 Teplota tepelné dezinfekce je příliš

nízká.................................................................... B:135
556 Rychlost hep. pumpy nastavena na

0,0 mL/h. .............................................................B:136
557 Funkční zkouška heparinu selhala ...................B:137
558 Heparinová infuze byla dokončena ..................B:138
559 Heparinová pumpa je přetížená .......................B:139
560 Vysoká vodivost vstupní vody ..........................B:140
561 Vysoká vodivost vstupní vody ..........................B:141
562 Nesprávné nastavení aut. spuštění ..................B:142
563 Nesprávné nastavení času a/nebo objemu

UF........................................................................ B:143
564 Nesprávný kyselý koncentrát............................B:144
565 Nesprávný bikarbonátový koncentrát ...............B:145
566 Nesprávná vodivost ..........................................B:146
567 Nesprávné složení dialyzačního

roztoku................................................................. B:147
568 Tlak vstupní vody je příliš nízký........................B:148
569 Dosaženo cílové hodnoty Kt/V .........................B:149
570 Nebude dosaženo cílové hodnoty

Kt/V...................................................................... B:150
571 Test úniku selhal ...............................................B:151
573 Pomalý horký průtok je zastaven......................B:152
574 Teplota monitoru je příliš vysoká ......................B:153
575 Profilace nebyla restartována ...........................B:154
577 Je vyžadován nový ultrafiltr (UFD) ...................B:155
578 Blíží se výměna ultrafiltru (UFD).......................B:156
579 Potřebná dezinfekce.........................................B:157
580 Bez upozornění na zpětnou filtraci ...................B:158
581 Není připojena manžeta BPM...........................B:159
585 Profilace nebyla restartována ...........................B:160
586 Restartováno po přerušení napájení ................B:161
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588 Nast. hodn. průtoku roztoku
nedosažena.........................................................B:162

589 Spusťte test detektoru vzduchu........................B:163
590 Tepelná dezinfekce...........................................B:164
591 Tepelná dezinfekce s pomalým

průtokem .............................................................B:165
593 Čas pro přípravu na léčbu ................................B:166
594 Vyžadován příliš vysoký TMP...........................B:167
595 Celkový nastavený objem UF...........................B:168
596 Zadaný čas dialýzy dosažen ............................B:169
597 UF byla zastavena na příliš dlouhou

dobu .................................................................... B:170
598 Byla dosažena mez rychlosti UF ......................B:171
599 Rychlost UF menší než zadané

minimum.............................................................. B:172
600 Profilace nebyla restartována ...........................B:173
602 Objem UF byl dosažen příliš brzy.....................B:174
603 Objem UF je nastaven na hodnotu

0,0 L .................................................................... B:175
604 Test venózní klapky selhal................................B:176
605 Chyba v komunikaci s WRO.............................B:177
606 WRO není připravená.......................................B:178
607 Nesprávný dezinf. prostř...................................B:179
608 Fáze plnění dezinfekce byla

dokončena...........................................................B:180
609 Spusťte test detektoru vzduchu........................B:181
610 Heparinová pumpa je deaktivována .................B:182
611 Nekonzistentní čítače ultrafiltru.........................B:183
612 Nebylo potvrzeno ID pacienta ..........................B:184
613 Historie léčby nebyla přenesena na

server .................................................................. B:185
614 Detekován únik tekutiny uvnitř

přístroje ............................................................... B:186
616 Připojení k síti se nezdařilo...............................B:187
617 Při dezinfekci byl detekován únik .....................B:188
618 Upozornění na přerušení léčby ........................B:189
621 Vodivost je příliš nízká ......................................B:190
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622 Dialyzační roztok je připraven ..........................B:191
623 Funkční kontrola detektoru úniku tekutiny

selhala ................................................................. B:192
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2.1 Indikace upomínacího alarmu
Po vygenerování upomínacího alarmu přístroj upozorní
obsluhu následujícím způsobem:

Karta Informace začne blikat.

Karta Informace se zbarví
modře a zobrazí se zpráva
upomínacího alarmu.
Indikační světlo nad displejem
začne blikat modře (frekvence
1 Hz).

– – – (5 sekund) – – –

(5 sekund)…
U většiny upomínacích alarmů
se spustí bzučák. Zvuk bzučáku
upomínacích alarmů se
označuje jako zvuk upozornění.
Zvuk upozornění sestává ze tří
tónů, které se opakují
s pětisekundovou prodlevou.
Začne blikat tlačítko Ztišit.

Po nápravě příčiny upomínky nebo potvrzení příčiny
upomínky světlo přestane blikat.

2.2 Všeobecné řešení
Klepněte na kartu Informace.

Zobrazí se zpráva upomínacího alarmu. Tlačítko Ztišit se
rozsvítí a bzučák se ztiší (doba ztišení se liší v závislosti na
upomínacím alarmu).
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2.3 Postup při hledání upomínacího alarmu
Popisy upomínacích alarmů v této kapitole jsou uspořádány
v číselném pořadí. Každý upomínací alarm se skládá
z následujících částí:

Vygenerování Popisuje, jaké podmínky musí
být splněny, aby se vygeneroval
upomínací alarm, tj. co alarm
spustilo/vytvořilo.

Činnosti přístroje Popisuje činnosti, které přístroj
z důvodu upomínacího alarmu
automaticky provede.

Činnost obsluhy Popisuje, jaké činnosti se
očekávají od obsluhy při
aktivaci upomínacího alarmu.

Doba ztišení Po stisknutí tlačítka ztišit se
zvuk bzučáku ztiší na zadanou
dobu.

Text {0} v popisech upomínacích alarmů představuje
aktuální číselnou hodnotu.

2.4 Seznam upomínacích alarmů
500 Detektor vzduchu není v činnosti

500 Detektor vzduchu není v činnosti 
Aktivujte detektor vzduchu. 

Zobrazí se:
V průběhu postupu proplachu a plnění, 15 sekund po
naplnění venózního váčku na základě dalšího požadavku
upomínacího alarmu.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stisknutím blikajícího tlačítka Detektor vzduchu aktivujete
funkci alarmu detektoru vzduchu.
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Doba ztišení:
2 minuty.
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501 V dial. cestě detekován únik vzduchu.

501 V dial. cestě detekován únik vzduchu. 
Zkontrolujte připojení dialyzátových hadic
k dialyzátoru. 

Zobrazí se:
Jestliže dialyzátové hadice nejsou řádně připojeny
k dialyzátoru.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte připojení dialyzátových hadic. Viz Část 4.2.7
“Proplach a plnění dialyzačního okruhu” na straně A:98 v
Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
2 minuty.

VAROVÁNÍ!
Pokud po aktivaci tohoto upomínacího alarmu nepřijmete
žádné opatření, u pacienta může během léčby dojít k
nesprávnému úbytku hmotnosti.
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502 Test arteriální klapky selhal

502 Test arteriální klapky selhal 
Zkontrolujte arteriální linku a stiskněte
tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
V případě neúspěšného testu arteriální klapky.

Činnosti přístroje:
Přístroj zastaví test arteriální klapky, dokud nebude
upomínací alarm potvrzen.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Doba ztišení:
2 minuty.
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503 Vadná baterie

503 Vadná baterie 
Krevní pumpu nebude možné spustit v případě
výpadku napájení. Chcete-li pokračovat,
vyměňte baterii nebo stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
● Pokud záložní zdroj neprojde funkční zkouškou.
● Po léčbě pokud se nezdaří zkouška záložního zdroje.

Pokud se funkční zkouška nezdaří, zvuk alarmu se odloží o
1 minutu.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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504 Nízká úroveň nabití baterie

504 Nízká úroveň nabití baterie 
Za minutu se přístroj vypne. 

Zobrazí se:
Během přerušení napájení při nízké úrovni nabití baterie při
proplachu a plnění nebo dezinfekci.

Činnosti přístroje:
Dialyzační přístroj se zastaví.

Činnost obsluhy:
Žádná.

Doba ztišení:
Trvalý.
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505 Držák BiCart není zavřený

505 Držák BiCart není zavřený 
Zavřete držák zásobníku BiCart. 

Zobrazí se:
Není-li řádně uzavřen držák zásobníku BICART.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Zavřete držák zásobníku BICART.

Doba ztišení:
2 minuty.
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506 BiCart není připojen k držáku.

506 BiCart není připojen k držáku. 
Připojte zásobník BiCart. 

Zobrazí se:
Pokud zásobník BICART není řádně připevněn k držáku.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Připojte nebo zkontrolujte zásobník BICART. Viz Část 4.2.3
“Nastavení dialyzačního přístroje” na straně A:83 v
Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
Trvalý.



HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx Dialyzační přístroj AK 98 - Upomínací alarmy B:89

507 Porucha detektoru úniku krve

507 Porucha detektoru úniku krve 
Vyčistěte detektor a stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Během funkční zkoušky je detektor úniku krve znečištěný
nebo nefunkční.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Vyčistěte detektoru úniku krve, viz Část 13.3 “Vyčištění

detektoru úniku krve” na straně A:185 v Uživatelská
příručka.

2. Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

V případě opětovného spuštění upomínacího alarmu se
obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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508 Kryt krevní pumpy není zavřený.

508 Kryt krevní pumpy není zavřený. 
Zavřete kryt krevní pumpy. Pokud to není
možné, zkontrolujte připojení rotoru krevní
pumpy. 

Zobrazí se:
Když kryt krevní pumpy není v průběhu léčby správně
uzavřen.

Činnosti přístroje:
● Krevní pumpa se zastaví.
● Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Zavřete kryt krevní pumpy.

Doba ztišení:
2 minuty.
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509 Krevní pumpa je přetížená.

509 Krevní pumpa je přetížená. 
Zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukci
v krevních linkách. Spusťte krevní pumpu. 

Zobrazí se:
Pokud je krevní pumpa přetížená a během proplachu a
plnění ji téměř není možné spustit.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je segment krevní pumpy správně

umístěn, viz Část 4.2.4 “Připojte arteriální krevní set” na
straně A:86 v Uživatelská příručka.

2. Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

V případě opětovného spuštění upomínacího alarmu se
obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
2 minuty.
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510 Krevní pumpa přetížena

510 Krevní pumpa přetížena 
Zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukci v krevní
pumpě. Pokračujte stisknutím tlačítka
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud je krevní pumpa přetížená a během funkční zkoušky
ji téměř není možné spustit.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je segment krevní pumpy správně

umístěn, viz Část 4.2.4 “Připojte arteriální krevní set” na
straně A:86 v Uživatelská příručka.

2. Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

V případě opětovného spuštění upomínacího alarmu se
obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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511 Test krevní pumpy selhal

511 Test krevní pumpy selhal 
Zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukci
v pumpovém segmentu a v arteriální krevní
lince. Pokračujte stisknutím tlačítka
Potvrdit. 

Zobrazí se:
V případě selhání testu rotace krevní pumpy.

Činnosti přístroje:
Přístroj test krevní pumpy zastaví, dokud upomínací alarm
nebude potvrzen.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte krevní set a potvrďte upomínací alarm.

Doba ztišení:
2 minuty.
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512 Porucha BPM

512 Porucha BPM 
Pro vypnutí BPM stiskněte tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud monitor krevního tlaku zjistí chybu.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stisknutím tlačítka Potvrdit potvrďte, že BPM nebude
použito.

V případě opětovného spuštění upomínacího alarmu se
obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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513 Selhání bzučáku

513 Selhání bzučáku 
Neaktivuje se zvukový alarm. 

Zobrazí se:
Pokud reproduktor nebude schopen přehrát zvuk při
aktivaci alarmu nebo upomínacího alarmu.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokračujte v léčbě a věnujte pozornost vizuálním
alarmovým indikacím.

Doba ztišení:
-
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514 Expozice centrální chemické dezinfekce byla
dokončena.

514 Expozice centrální chemické dezinfekce
byla dokončena. 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Po uplynutí expoziční doby v centrální dezinfekci.

Expoziční dobu je možné přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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516 Objem chemického plnění je příliš nízký.

516 Objem chemického plnění je příliš nízký. 
Zkontrolujte nasávací hadičku a zásobník
s dezinfekčním prostředkem. 

Zobrazí se:
V průběhu fáze plnění během programu chemické
dezinfekce.

Činnosti přístroje:
Program dezinfekce se zastaví.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte násosku/nasávací hadičku a zásobník

s dezinfekčním prostředkem.
2. Znovu spusťte fázi plnění stisknutím tlačítka Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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517 Plnění zásobníkem CleanCart dokončeno

517 Plnění zásobníkem CleanCart dokončeno 
Otevřete horní rameno, stiskněte tlačítko
Potvrdit a počkejte, dokud se zásobník
CleanCart nevypustí. 

Zobrazí se:
V průběhu programu tepelné dezinfekce se zásobníkem
CLEANCART.

Vzhled upomínacího alarmu lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Otevřete horní rameno držáku zásobníku BICART.
2. Stiskněte Potvrdit.

Viz Část 10.4.4 “Zahájení programu tepelné dezinfekce se
zásobníkem CLEANCART” na straně A:159 v Uživatelská
příručka.

Doba ztišení:
Trvalý.
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518 Zásobník CleanCart není připojen.

518 Zásobník CleanCart není připojen. 
Připojte zásobník CleanCart. 

Zobrazí se:
Pokud zásobník CleanCart není řádně připevněn k držáku
zásobníku BICART během programu tepelné dezinfekce.

Činnosti přístroje:
Po 1 minutě zazní zvuk bzučáku. Tato prodleva je platná
pouze při první aktivaci upomínacího alarmu.

Činnost obsluhy:
1. Připevněte zásobník CleanCart k držáku zásobníku

BICART.
2. Pokud je již připevněn, ujistěte se, že je umístěn

správně.

Viz Část 10.4.4 “Zahájení programu tepelné dezinfekce se
zásobníkem CLEANCART” na straně A:159 v Uživatelská
příručka.

Doba ztišení:
Trvalý.
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519 Je vyžadováno čištění

519 Je vyžadováno čištění 
Od posledního čištění uplynulo {0} hodin.
Chcete-li zrušit upomínku, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
V případě, že je potřeba spustit program čištění.

Časový úsek mezi posledním provedeným čištěním a
vyvoláním alarmu s upozorněním lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Je-li to možné, spusťte program čištění, např. program
tepelné dezinfekce se zásobníkem CLEANCART A nebo
program chemické dezinfekce s chlornanem sodným.

Pokud čas nebo situace neumožňuje provedení programu
čištění, vymažte alarm stisknutím tlačítka Potvrdit. Po
dokončení léčby dialyzační přístroj vyčistěte, jinak se
upomínací alarm zobrazí znovu v průběhu následující
léčby.

Doba ztišení:
Trvalý.
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520 Hadička A koncentrátu je v nesprávné poloze

520 Hadička A koncentrátu je v nesprávné
poloze 
Zkontrolujte polohu. 

Zobrazí se:
Když není červený konektor koncentrátu ve správné poloze.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte polohu červeného konektoru koncentrátu.

Doba ztišení:
5 minut.
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521 Hadička B koncentrátu je v nesprávné poloze

521 Hadička B koncentrátu je v nesprávné
poloze 
Zkontrolujte polohu. 

Zobrazí se:
Když není modrý konektor koncentrátu ve správné poloze.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte polohu modrého konektoru koncentrátu.

Doba ztišení:
5 minut.
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522 Požadována dekalcifikace

522 Požadována dekalcifikace 
Od poslední dekalcifikace bylo provedeno {0}
léčeb. Chcete-li zrušit upomínací alarm,
stiskněte tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
V případě, že je potřeba spustit program dekalcifikace. Od
poslední dekalcifikace bylo provedeno příliš mnoho léčeb.

Počet léčeb mezi poslední provedenou dekalcifikací a
vyvoláním alarmu s upozorněním lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Je-li to možné, spusťte program dekalcifikace, např.
program tepelné dezinfekce se zásobníkem
CLEANCART C nebo s tekutou kyselinou citronovou.
(Nelze použít program krátké tepelné dezinfekce
s kyselinou citronovou.)

Pokud čas nebo situace neumožňuje provedení programu
dekalcifikace, vymažte alarm stisknutím tlačítka Potvrdit.
Po dokončení léčby dialyzační přístroj dezinfikujte, jinak se
upomínací alarm zobrazí znovu v průběhu následující
léčby.

Doba ztišení:
Trvalý.



B:104 Dialyzační přístroj AK 98 - Upomínací alarmy HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx

523 Průtok dialyzačního roztoku je příliš nízký

523 Průtok dialyzačního roztoku je příliš
nízký 

Zobrazí se:
Pokud je rychlost průtoku dialyzačního roztoku nižší než
nastavená dolní alarmová mez. K tomu může dojít, pokud
rychlost průtoku manuálně nastavíte pod dolní alarmovou
mez nebo pokud dojde k obstrukci cesty průtoku
dialyzačního roztoku.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Je-li to možné, zvyšte rychlost průtoku dialyzačního
roztoku. Pokud to možné není, obraťte se na
autorizovaného technika.

Pokud upomínací alarm nebude vyřešen, znovu se zobrazí
v průběhu následující léčby.

Doba ztišení:
Trvalý.
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524 Dialyzační roztok je v obtoku

524 Dialyzační roztok je v obtoku 
Zkontrolujte připojení dialyzátové hadice
k dialyzátoru. Deaktivujte obtok roztoku. 

Zobrazí se:
Po přemostění roztoku obsluhou během recirkulace a
dodatečné recirkulace.

Činnosti přístroje:
Během přemostění nebude aktualizován zbývající čas
recirkulace.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Obtok rozt..

Doba ztišení:
Trvalý.
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525 Dialyzační roztok není připraven pro léčbu

525 Dialyzační roztok není připraven pro
léčbu 
Roztok bude připraven za {0} s. 

Zobrazí se:
Počkejte, dokud se nezahájí propláchnutí ultrafiltru.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Počkejte, dokud upomínací alarm nezmizí a dokud se

cesta průtoku na displeji nerozsvítí zeleně.
2. Odpojte dialyzátové hadice.

Doba ztišení:
-
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526 Clearance Diascan je příliš nízká.

526 Clearance Diascan je příliš nízká. 
Zkontrolujte nastavení léčby
a zkontrolujte/upravte mez pro clearance.
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud je měřená hodnota clearance nižší než nastavená
alarmová mez.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte příčinu.
2. Upravením parametrů léčby zvyšte hodnotu clearance

nebo upravte alarmovou mez hodnoty clearance.

Doba ztišení:
Trvalý.
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527 Měření clearance Diascan selhalo

527 Měření clearance Diascan selhalo 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj nemůže provést kontrolní měření.

Činnosti přístroje:
● Pokud bylo aktivováno jednorázové kontrolní měření

clearance, automaticky se deaktivuje. Funkce měření
clearance se vypne.

● Pokud bylo aktivováno kontinuální měření clearance,
automaticky se deaktivuje aktuální kontrolní měření
clearance. Následující kontrolní měření budou
pokračovat podle daného nastavení.

Činnost obsluhy:
Potvrďte akci přístroje stisknutím tlačítka Potvrdit. V
případě potřeby samostatné kontrolní měření clearance
opět aktivujte.

Doba ztišení:
-
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528 Měření clearance Diascan nebylo restartováno

528 Měření clearance Diascan nebylo
restartováno 
Zkontrolujte nastavené hodnoty Diascan a znovu
Diascan reaktivujte. 

Zobrazí se:
Pokud byla funkce měření clearance automaticky
deaktivována.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Diascan.
2. Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty

parametrů měření clearance. Je-li třeba, upravte je.
3. Restartujte funkci měření clearance stisknutím tlačítka

Potvrdit.

Doba ztišení:
2 minuty.
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529 Měření clearance Diascan bylo pozastaveno během
izolované UF.

529 Měření clearance Diascan bylo pozastaveno
během izolované UF. 
Po dokončení izolované UF se měření clearance
restartuje. 

Zobrazí se:
V průběhu pokusu o aktivaci funkce měření clearance nebo
kontrolního měření clearance (jednorázové nebo
kontinuální měření) během probíhající fáze izolované UF.

Činnosti přístroje:
Měření clearance se automaticky pozastaví během fáze
izolované ultrafiltrace. Měření clearance se automaticky
spustí po dokončení fáze izolované ultrafiltrace.

Činnost obsluhy:
Upomínací alarm po 30 sekundách zmizí.

Doba ztišení:
Trvalý.
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530 Diascan není možné provést během profilace UF.

530 Diascan není možné provést během profilace
UF. 
Měření clearance není možné během
krokové/intervalové profilace UF. 

Zobrazí se:
Při pokusu o současnou aktivaci funkce měření clearance a
lineárního nebo krokového profilování UF.

Činnosti přístroje:
Funkce měření clearance se automaticky deaktivuje.

Činnost obsluhy:
Upomínací alarm po 30 sekundách zmizí.

Doba ztišení:
Trvalý.
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531 Při měření Diascan byla dosažena mez sodíku

531 Při měření Diascan byla dosažena mez
sodíku 
Měření clearance bylo zastaveno v důsledku
dosažení meze sodíku. Pokračujte stisknutím
tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Při provedení příliš mnoha kroků funkce Diascan v průběhu
konkrétní léčby. Provedení dalšího měření může vést k
nerovnováze v hladině sodíku u pacienta.

Činnosti přístroje:
Měření clearance se deaktivuje.

Činnost obsluhy:
1. Vymažte upomínací alarm stisknutím tlačítka Potvrdit.
2. Obraťte se na autorizovaného technika.

Pokud se tento upomínací alarm objevuje často,
projednejte přednastavené meze s autorizovaným
technikem.

Doba ztišení:
Trvalý.
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533 Potřebná dezinfekce

533 Potřebná dezinfekce 
Od poslední dezinfekce uplynulo {0} dní.
Chcete-li zrušit upomínku, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Když je vyžadován program dezinfekce.

Časový úsek mezi poslední provedenou dekalcifikací a
vyvoláním alarmu s upozorněním lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Je-li to možné, spusťte program tepelné dezinfekce.

Pokud čas nebo situace neumožňuje provedení programu
tepelné dezinfekce, vymažte alarm stisknutím tlačítka
Potvrdit. Po dokončení léčby dialyzační přístroj
dezinfikujte, jinak se upomínací alarm zobrazí znovu
v průběhu následující léčby.

Doba ztišení:
Trvalý.
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534 Tekutina je příliš dlouho v obtoku

534 Tekutina je příliš dlouho v obtoku 
Tekutina je v obtoku déle než 5 minut. 

Zobrazí se:
5 minut po přemostění dialyzačního roztoku (po stisknutí
tlačítka Obtok rozt.).

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Obtok rozt..

Doba ztišení:
2 minuty.
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535 Test úniku dialyzátové cesty byl aktivován

535 Test úniku dialyzátové cesty byl
aktivován 
Nepřipojujte nádobu s koncentrátem ani
zásobník BiCart. 

Zobrazí se:
Během funkční zkoušky, pokud je aktivní rozšířený test
dialyzátové cesty.

Činnosti přístroje:
Probíhající rozšířený test dialyzátové cesty.

Činnost obsluhy:
Počkejte, dokud se test nedokončí. Až zmizí text
upomínacího alarmu, bude možné připojit koncentráty.

Doba ztišení:
-
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536 Okruh dialyzátu neprůchodný

536 Okruh dialyzátu neprůchodný 
Tlak krevního okruhu je příliš vysoký.
Zkontrolujte okruh a spusťte krevní pumpu. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj detekuje překážku v mimotělním okruhu
(krevní set a dialyzátor) nebo dialyzátové cestě.

Činnosti přístroje:
Krevní pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte, zda v mimotělním okruhu nejsou žádné
překážky, například zalomené krevní linky nebo sraženiny
v dialyzátoru nebo krevních linkách. Po odstranění
překážky restartujte krevní pumpu.

Doba ztišení:
2 minuty.
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537 Obstrukce v okruhu dialyzátu během dezinfekce

537 Obstrukce v okruhu dialyzátu během
dezinfekce 
Dezinfekce byla zastavena v důsledku překážky
v okruhu dialyzátu. 

Zobrazí se:
Je-li během dezinfekce zjištěna překážka v dialyzátové
cestě.

Činnosti přístroje:
● Program dezinfekce se zastaví.
● Pumpa dialyzačních roztoků se zastaví.

Po snížení tlaku se automaticky provede vypuštění.

Činnost obsluhy:
1. Počkejte, dokud se vypuštění nedokončí.
2. Zkontrolujte, zda překážka není vnějšího rázu, např.

nejsou-li hadice roztoku zasvorkovány.
3. Zkontrolujte ultrafiltr (je-li nainstalován).
4. Restartujte dezinfekci.

V případě opětovného spuštění upomínacího alarmu se
obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
5 minut.
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538 Test senzoru dialyzátových hadic

538 Test senzoru dialyzátových hadic 
Připojte dialyzátové hadice do barevně
označených pohotovostních portů na přístroji.
Přerušte test stisknutím tlačítka Potvrď. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj nemůže detekovat, že jsou
dialyzátové hadice připojeny k pohotovostním portům.
Odpovídající test přístroje nelze provést.

Činnosti přístroje:
Probíhající program dezinfekce nebo proplachu se zastaví.

Činnost obsluhy:
Chcete-li pokračovat v programu dezinfekce nebo
proplachu:

1. Zkontrolujte, že jsou dialyzátové hadice řádně připojeny
k pohotovostním portům.

2. Stiskněte Potvrdit. Program dezinfekce nebo
proplachu bude pokračovat.

Alternativně se obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
2 minuty.
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539 Test senzoru dialyzátových hadic

539 Test senzoru dialyzátových hadic 
Připojte dialyzátové hadice do barevně
označených pohotovostních portů na přístroji.
Stisknutím tlačítka Potvrď spustíte
desinfekci. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj nemůže detekovat, že jsou
dialyzátové hadice připojeny k pohotovostním portům.
Odpovídající test přístroje nelze provést.

Činnosti přístroje:
Probíhající program dezinfekce nebo proplachu se přeruší.

Činnost obsluhy:
Chcete-li pokračovat v programu dezinfekce nebo
proplachu:

1. Zkontrolujte, že jsou dialyzátové hadice řádně připojeny
k pohotovostním portům.

2. Chcete-li pokračovat v programu dezinfekce nebo
proplachu, stiskněte Potvrdit.
Alternativně se obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
2 minuty.
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540 Test senzoru dialyzátových hadic

540 Test senzoru dialyzátových hadic 
Připojte dialyzátové hadice do barevně
označených pohotovostních portů na přístroji. 

Zobrazí se:
Pokud byl přerušen test senzoru dialyzátových hadic
během programu dezinfekce nebo proplachu.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokud chcete test restartovat, odpojte a znovu připojte
dialyzátové hadice k pohotovostním portům.

Doba ztišení:
2 minuty.
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541 Test senzoru dialyzátových hadic

541 Test senzoru dialyzátových hadic 
Test senzoru dialyzátových hadic selhal.
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj nemohl restartovat test senzoru
dialyzátových hadic.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, že jsou dialyzátové hadice řádně připojeny

k pohotovostnímu portu.
2. Stisknutím Potvrdit přeskočte test senzoru

dialyzátových hadic a pokračujte v aktivovaném
programu dezinfekce nebo proplachu.

Alternativně se obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
2 minuty.
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542 Test senzoru dialyzátových hadic

542 Test senzoru dialyzátových hadic 
Pro spuštění testu senzoru dialyzátových hadic
vyjměte dialyzátové hadice z pohotovostních
portů. 

Zobrazí se:
Pokud byl přerušen test senzoru dialyzátových hadic
během programu dezinfekce nebo proplachu.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokud chcete test restartovat, odpojte a znovu připojte
dialyzátové hadice k pohotovostním portům.

Doba ztišení:
2 minuty.
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543 Test senzoru dialyzátových hadic

543 Test senzoru dialyzátových hadic 
Vyjměte dialyzátové hadice z pohotovostních
portů. Pro přerušení testu stiskněte tlačítko
Potvrď. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj nemohl restartovat test senzoru
dialyzátových hadic.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Chcete-li pokračovat v aktivovaném programu dezinfekce
nebo proplachu:

1. Zkontrolujte, že jsou dialyzátové hadice řádně připojeny
k pohotovostním portům.

2. Stiskněte Potvrdit. Test senzoru dialyzátových hadic
se přeskočí.

Alternativně se obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
2 minuty.
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544 Dialyzátové hadice v pohotovostních portech

544 Dialyzátové hadice v pohotovostních
portech 
Připojte dialyzátové hadice k dialyzátoru. 

Zobrazí se:
Může se objevit tento upomínací alarm:

1. Pokud jsou dialyzátové hadice stále připojeny
k pohotovostním portům a detektor plnění detekuje
krev.

2. Pokud jsou dialyzátové hadice znovu připojeny
k pohotovostním portům v průběhu léčby.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Přemístěte dialyzátové hadice od pohotovostních portů
k dialyzátoru.

Doba ztišení:
Trvalý.
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545 Dialyzátové hadice nejsou připojeny nebo jsou
k přístroji připojeny nesprávně.

545 Dialyzátové hadice nejsou připojeny nebo
jsou k přístroji připojeny nesprávně. 
Připojte dialyzátové hadice do barevně
označených pohotovostních portů na přístroji. 

Zobrazí se:
Pokud byly dialyzátové hadice odpojeny od pohotovostních
portů během funkční zkoušky nebo programu dezinfekce.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se zastaví.

Činnost obsluhy:
Připojte dialyzátové hadice k pohotovostním portům.
Ujistěte se, že jsou připojeny správně.

Doba ztišení:
2 minuty během funkční zkoušky nebo dezinfekce.
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546 Funkční zkouška byla pozastavena

546 Funkční zkouška byla pozastavena 
Teplota vody je příliš vysoká. 

Zobrazí se:
Je-li teplota vstupní vody během funkční zkoušky příliš
vysoká.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se zastaví. Po snížení teploty vstupní
vody bude funkční zkouška automaticky pokračovat.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte možnou příčinu:

● Teplota vstupní vody se nesnížila pod 45 °C do 5 minut
po zahájení testu vysoké teploty.

● Teplota vstupní vody se nesnížila pod 39 °C do 5 minut
po dokončení testu vysoké teploty.

Pokud upomínací alarm nezmizí, obraťte se na
autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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547 Funkční zkouška byla prodloužena kvůli přerušení
napájení

547 Funkční zkouška byla prodloužena kvůli
přerušení napájení 

Zobrazí se:
Během přerušení napájení.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se odloží do obnovení napájení.

Činnost obsluhy:
Čekejte prosím.

Doba ztišení:
-
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548 Funkční zkouška byla zastavena

548 Funkční zkouška byla zastavena 
Chcete-li pokračovat, odpojte konektor snímače
venózního tlaku. 

Zobrazí se:
Pokud byl snímač venózního tlaku pro venózní krevní linku
připojen příliš brzy během funkční zkoušky. Viz Část 4.2.5
“Připojte venózní krevní set” na straně A:91 v Uživatelská
příručka.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Odpojte snímač venózního tlaku. V případě opětovného
spuštění upomínacího alarmu se obraťte na autorizovaného
technika.

Doba ztišení:
5 minut.
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549 Funkční zkouška byla zastavena

549 Funkční zkouška byla zastavena 
Chcete-li pokračovat, odpojte konektor snímače
arteriálního tlaku. 

Zobrazí se:
Pokud byl snímač arteriálního tlaku pro arteriální krevní
linka připojena příliš brzy v průběhu funkční zkoušky. Viz
Část 4.2.4 “Připojte arteriální krevní set” na straně A:86 v
Uživatelská příručka.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Odpojte snímač arteriálního tlaku. V případě opětovného
spuštění upomínacího alarmu se obraťte na autorizovaného
technika.

Doba ztišení:
5 minut.
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550 Funkční zkouška byla zastavena

550 Funkční zkouška byla zastavena 
Chcete-li pokračovat ve funkční zkoušce,
připojte konektory koncentrátu
k pohotovostnímu portu. 

Zobrazí se:
V průběhu funkční zkoušky, pokud byl předtím proveden
program chemické dezinfekce a konektory koncentrátu
(nebo konektor pro dezinfekci) nejsou k přístroji správně
připojeny.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se zastaví.

Činnost obsluhy:
- Zkontrolujte, zda jsou konektory koncentrátu správně
připojeny k pohotovostním portům.

- Zkontrolujte, zda je konektor dezinfekčního prostředku
správně připojen k odstavnému portu.

Zatím není možné koncentráty připojit.

Doba ztišení:
2 minuty.
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551 Funkční zkouška byla zastavena

551 Funkční zkouška byla zastavena 
Chcete-li pokračovat ve funkční zkoušce,
zavřete ramena držáku BiCart. 

Zobrazí se:
Pokud jsou ramena držáku zásobníku BICART otevřena
během funkční zkoušky.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se zastaví.

Činnost obsluhy:
Zavřete ramena držáku zásobníku BICART.

Zatím není možné zásobník BICART připojit.

Doba ztišení:
2 minuty.
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552 Funkční zkouška byla prodloužena kvůli WRO

552 Funkční zkouška byla prodloužena kvůli
WRO 
Jednotka pro purifikaci vody není připravena. 

Zobrazí se:
Pokud úpravna vody WRO není přístupná během funkční
zkoušky.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Čekejte prosím.

Doba ztišení:
-
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553 Funkční zkouška byla restartována

553 Funkční zkouška byla restartována 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud bude funkční zkouška prodloužena kvůli interním
testům.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se restartuje a proto bude trvat déle.

Činnost obsluhy:
Žádná.

Doba ztišení:
-
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554 Profilace nebyla restartována

554 Profilace nebyla restartována 
Zkontrolujte nastavení HCO3- a stiskněte
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Po obnovení léčby po výměně dialyzátoru a krevního setu
během léčby.

Činnosti přístroje:
Přístroj reaktivuje dřívější nastavení profilování bikarbonátu.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte aktuální nastavení profilování.

1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Vyberte kartu Vodiv.
3. Stiskněte tlačítko Profilace.
4. Zkontrolujte, zda je správně nastavena počáteční i

koncová hodnota HCO3-.

Pokud ne, vyberte možnost HCO3- a deaktivujte
profilování.

5. Změňte hodnoty a standardním postupem reaktivujte
profilování. Viz Část 7 “Profilování” na straně A:129 v
Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
-
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555 Teplota tepelné dezinfekce je příliš nízká

555 Teplota tepelné dezinfekce je příliš
nízká 
Chcete-li zrušit upomínku, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj nemůže dosáhnout správné
teploty v průběhu programu tepelné dezinfekce.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Potvrdit. Nechte v přístroji proběhnout
daný program a poté spusťte nový program tepelné
dezinfekce.

V případě opětovného spuštění upomínacího alarmu se
obraťte na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
-
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556 Rychlost hep. pumpy nastavena na 0,0 mL/h.

556 Rychlost hep. pumpy nastavena na
0,0 mL/h. 
Pro přijetí stiskněte Potvrdit. 

Zobrazí se:
Průtoková rychlost heparinového roztoku je nastavena na
nulu.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Stisknutím klávesy Potvrdit potvrďte, že při léčbě nebude
použita heparinová pumpa.

Doba ztišení:
2 minuty.
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557 Funkční zkouška heparinu selhala

557 Funkční zkouška heparinu selhala 
Heparinová pumpa je deaktivována. Chcete-li
pokračovat bez heparinové pumpy, stiskněte
tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
V případě neúspěšné funkční zkoušky heparinové pumpy.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

Doba ztišení:
-
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558 Heparinová infuze byla dokončena

558 Heparinová infuze byla dokončena 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Tento upomínací alarm se zobrazí:

● po dokončení podání bolusu heparinu během
proplachu a plnění;

● po dokončení podání bolusu heparinu během léčby,
pokud je průtoková rychlost heparinového roztoku
nastavena na nulu;

● v okamžiku zastavení heparinové pumpy.

Vzhled upomínacího alarmu lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Heparinová pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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559 Heparinová pumpa je přetížená

559 Heparinová pumpa je přetížená 
Zkontrolujte, zda je heparinová hadička
průchozí. 

Zobrazí se:
Pokud je během proplachu a plnění tlak ve stříkačce příliš
vysoký.

Činnosti přístroje:
Heparinová pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte stříkačku. Zkontrolujte, zda není stříkačka nebo
heparinová hadička připojená ke stříkačce zalomená. Viz
Část 4.2.6 “Připojte heparinovou stříkačku” na
straně A:96 v Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
2 minuty.
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560 Vysoká vodivost vstupní vody

560 Vysoká vodivost vstupní vody 
Příliš vysoká vodivost vstupní vody –
{0:0.0} mS/cm. Zkontrolujte vstupní vodu. 

Zobrazí se:
V průběhu funkční zkoušky pokud je vodivost vstupní vody
příliš vysoká (vyšší než 2,5 mS/cm).

Činnosti přístroje:
Byl vygenerován technický alarm.

Činnost obsluhy:
Obraťte se na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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561 Vysoká vodivost vstupní vody

561 Vysoká vodivost vstupní vody 
Koncentrace K+, Ca++, Mg++ mohou být nižší,
než se očekává. Chcete-li tato nastavení
přijmout a pokračovat, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Během funkční zkoušky v případě, že vodivost vstupní vody
je mezi 0,5 a 2,5 mS/cm.

Činnosti přístroje:
V závislosti na vodivosti vstupní vody bude koncentrace
minoritních elektrolytů (draslík, vápník, hořčík)
v dialyzačním roztoku snížena o 4–20 %.

Činnost obsluhy:
Před potvrzením upomínacího alarmu a zahájením léčby se
obraťte na ošetřujícího lékaře.

Dokud nebude upomínací alarm potvrzen, nebude možné
léčbu zahájit.

Doba ztišení:
2 minuty.
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562 Nesprávné nastavení aut. spuštění

562 Nesprávné nastavení aut. spuštění 
Pohotovostní čas je příliš blízko skutečnému
času. Změňte pohotovostní čas. 

Zobrazí se:
Pokud je přístroj vypnut a čas, na který je dokončení
programu tepelné dezinfekce nebo programu proplachu
nastaveno, se příliš přiblížil aktuálnímu času.

Činnosti přístroje:
Přístroj se nevypne, dokud se nezmění nastavení času.

Činnost obsluhy:
Změňte nastavení času dokončení programu proplachu
nebo programu tepelné dezinfekce.

Doba ztišení:
2 minuty.
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563 Nesprávné nastavení času a/nebo objemu UF

563 Nesprávné nastavení času a/nebo objemu UF 
Upravte čas a/nebo objem UF. 

Zobrazí se:
Pokud byl nastaven příliš vysoký objem UF v kombinaci
s nastaveným časem léčby.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Upravte čas (Čas izolované UF) nebo objem UF (Objem
UF), dokud vypočtená ultrafiltrační rychlost nebude nižší
než horní limit rychlosti UF.

Doba ztišení:
2 minuty.
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564 Nesprávný kyselý koncentrát

564 Nesprávný kyselý koncentrát 
Zkontrolujte nastavenou hodnotu a připojený
koncentrát. 

Zobrazí se:
Před léčbou, pokud vybraný koncentrát neodpovídá
koncentrátu připojenému k přístroji.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte nastavený koncentrát a připojený koncentrát.
Ujistěte se, že se shodují. Viz Část 4.2.3 “Nastavení
dialyzačního přístroje” na straně A:83 v Uživatelská
příručka.

Doba ztišení:
2 minuty.
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565 Nesprávný bikarbonátový koncentrát

565 Nesprávný bikarbonátový koncentrát 
Zkontrolujte nastavenou hodnotu a připojený
koncentrát. 

Zobrazí se:
Před léčbou, pokud vybraný koncentrát neodpovídá
koncentrátu připojenému k přístroji.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte nastavený koncentrát a připojený koncentrát.
Ujistěte se, že se shodují. Viz Část 4.2.3 “Nastavení
dialyzačního přístroje” na straně A:83 v Uživatelská
příručka.

Doba ztišení:
2 minuty.
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566 Nesprávná vodivost

566 Nesprávná vodivost 
Zkontrolujte nastavené hodnoty
a koncentráty/konektory a stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Během funkčního testu v případě, že je zjištěna nesprávná
vodivost.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda je červený konektor koncentrátu

správně připojen k násosce/nasávací hadičce a k
nádobě s koncentrátem, pokyny viz Část 4.2.3
“Nastavení dialyzačního přístroje” na straně A:83 v
Uživatelská příručka.

2. Zkontrolujte, zda byl připojen správný koncentrát.
3. Zkontrolujte, zda je kolík zásobníku SoftPac odlomen.
4. Stiskněte Potvrdit.

Doba ztišení:
5 minut.
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567 Nesprávné složení dialyzačního roztoku

567 Nesprávné složení dialyzačního roztoku 
Zkontrolujte zvolený koncentrát. 

Zobrazí se:
Pokud je odchylka složení dialyzačního roztoku (vztah mezi
kyselým a bikarbonátovým koncentrátem) příliš vysoká.

Činnosti přístroje:
Dialyzační roztok obtéká dialyzátor.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte nastavený koncentrát a připojený koncentrát.
Ujistěte se, že se shodují. Viz Část 4.2.3 “Nastavení
dialyzačního přístroje” na straně A:83 v Uživatelská
příručka.

Doba ztišení:
2 minuty.
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568 Tlak vstupní vody je příliš nízký

568 Tlak vstupní vody je příliš nízký 
Zkontrolujte připojení na vodu. 

Zobrazí se:
Pokud je tlak zdroje vody příliš nízký.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte zdroj vody.

Doba ztišení:
2 minuty.
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569 Dosaženo cílové hodnoty Kt/V

569 Dosaženo cílové hodnoty Kt/V 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Po dosažení nastavené cílové hodnoty pro Kt/V.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Potvrďte upomínací alarm stisknutím tlačítka Potvrdit.

Je možno zvýšit cílovou hodnotu Kt/V. V takovém případě
přístroj přepočítá čas do dosažení cílové hodnoty.

Doba ztišení:
-
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570 Nebude dosaženo cílové hodnoty Kt/V

570 Nebude dosaženo cílové hodnoty Kt/V 
Zkontrolujte nastavení léčby
a zkontrolujte/upravte alarmovou mez pro
parametr Kt/V. Pokračujte stisknutím tlačítka
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Hodnota předpovědi parametru Kt/V je nižší než nastavená
alarmová hodnota parametru Kt/V.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte příčinu, upravte parametry léčby nebo upravte
alarmovou mez pro parametr Kt/V výše popsaným
způsobem.

Doba ztišení:
Trvalý.
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571 Test úniku selhal

571 Test úniku selhal 
Zkontrolujte dialyzátové hadice. Pokračujte
stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud nejsou dialyzátové hadice řádně připojeny
k pohotovostním portům.

Činnosti přístroje:
Přístroj se bude pokoušet provést test úniku znovu až do
jeho úspěšného ukončení nebo zastavení funkční zkoušky.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte dialyzátové hadice a potvrďte upomínací alarm.

Doba ztišení:
2 minuty.
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573 Pomalý horký průtok je zastaven

573 Pomalý horký průtok je zastaven 
Chcete-li pokračovat ve vypouštěcí fázi,
stiskněte tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud úpravna vody WRO 300 H nemůže dodávat horkou
vodu během programu tepelné dezinfekce. Tepelná
dezinfekce s nízkým průtokem (kdy je do přístroje
přiváděna horká voda ze zařízení WRO 300 H) se nezahájí.

Tento upomínací alarm se zobrazí, pokud manuálně
spustíte program tepelné dezinfekce s pomalým průtokem,
který však nepotvrdíte do 5 minut.

Činnosti přístroje:
Fáze tepelné dezinfekce s pomalým průtokem se nezahájí.

Činnost obsluhy:
1. Potvrďte upomínací alarm stisknutím tlačítka Potvrdit.

Přístroj zahájí vypouštěcí fázi.
2. Obraťte se na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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574 Teplota monitoru je příliš vysoká

574 Teplota monitoru je příliš vysoká 
Vypněte přístroj. 

Zobrazí se:
Pokud je teplota uvnitř monitoru vyšší než 58 °C.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Obraťte se na autorizovaného technika. Vzduchový filtr
může být zanesen prachem.

Doba ztišení:
Trvalý.
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575 Profilace nebyla restartována

575 Profilace nebyla restartována 
Zkontrolujte nastavení Na+ a stiskněte
tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
Po obnovení léčby po výměně dialyzátoru a krevního setu
během léčby.

Činnosti přístroje:
Přístroj automaticky reaktivuje dřívější nastavení profilování
sodíku.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte aktuální nastavení profilování.

1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Vyberte kartu Vodiv.
3. Stiskněte tlačítko Profilace.
4. Zkontrolujte, zda je správně nastavena počáteční i

koncová hodnota Na+.
Pokud ne, vyberte možnost Na+ a deaktivujte
profilování.

5. Změňte hodnoty a standardním postupem reaktivujte
profilování. Viz Část 7 “Profilování” na straně A:129 v
Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
-
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577 Je vyžadován nový ultrafiltr (UFD)

577 Je vyžadován nový ultrafiltr (UFD) 
Vyměňte ultrafiltr a výměnu UFD potvrďte
v nabídce Dezinfekce na kartě Nástroje. Léčba
není možná. 

Zobrazí se:
Pokud je třeba provést výměnu ultrafiltru, protože byl
dosažen limit stanovený pro počet dní/dezinfekcí od
poslední výměny. Vzhled upomínacího alarmu lze
přednastavit.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška byla zastavena.

Činnost obsluhy:
Vyměňte ultrafiltr a výměnu UFD potvrďte v nabídce
Dezinfekce na kartě Nástroje.

Doba ztišení:
Trvalý.
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578 Blíží se výměna ultrafiltru (UFD)

578 Blíží se výměna ultrafiltru (UFD) 
Další informace o načasování naleznete
v nabídce Dezinfekce na kartě Nástroje. 

Zobrazí se:
Když ultrafiltr dosáhne úrovně upozornění k výměně,
protože byl dosažen limit stanovený pro počet
dní/dezinfekcí od poslední výměny. Vzhled upomínacího
alarmu lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Není k dispozici

Doba ztišení:
Trvalý.
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579 Potřebná dezinfekce

579 Potřebná dezinfekce 
Po výměně ultrafiltru je nutná dezinfekce.
Léčba není možná. 

Zobrazí se:
Po potvrzení výměny ultrafiltru musí následovat dezinfekce.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška byla zastavena.

Činnost obsluhy:
Spusťte dezinfekci.

Doba ztišení:
Trvalý.
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580 Bez upozornění na zpětnou filtraci

580 Bez upozornění na zpětnou filtraci 
Hodnota alarmových mezí TMP je nižší než
0 mmHg. Souhlasíte-li a chcete pokračovat
v léčbě, stiskněte Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud je dolní alarmová mez TMP nastavena na hodnotu
nižší než nula.

Vzhled upomínacího alarmu lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Z důvodu nastavení alarmových mezí TMP na hodnotu
nižší než nula může u pacienta dojít ke zpětné filtraci, aniž
by byl vyvolán alarm TMP.

Doba ztišení:
-
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581 Není připojena manžeta BPM

581 Není připojena manžeta BPM 
Zkontrolujte konektory BPM. Pro zrušení
upomínacího alarmu stiskněte Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud monitor krevního tlaku detekuje, že k přístroji není
připojena manžeta.

Činnosti přístroje:
Po 2 minutách zazní zvuk bzučáku.

Činnost obsluhy:
● Zkontrolujte, jestli manžeta nebo hadičky manžety

nejsou zalomené.
● Zkontrolujte, zda je hadička manžety k přístroji správně

připojena.

Doba ztišení:
Trvalý.
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585 Profilace nebyla restartována

585 Profilace nebyla restartována 
Zkontrolujte nastavené hodnoty profilace, UF,
Na⁺ a HCO3- a reaktivujte profilaci. 

Zobrazí se:
Po obnovení léčby po výměně dialyzátoru a krevních setů
během léčby.

Činnosti přístroje:
Přístroj pracuje při nastavení vodivosti a rychlosti
ultrafiltrace, pokud byla vybrána nabídka Nový krevní
okruh a pokud byl aktivován režim přerušení.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte aktuální nastavené hodnoty profilace a
reaktivujte profily.

1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Zkontrolujte, zda je správně nastavena počáteční i

koncová hodnota jednoho nebo obou následujících
typů profilování.
– Vyberte kartu Rychlost UF a stiskněte možnost
Profilace.
– Vyberte kartu Vodiv. a stiskněte možnost Profilace.

3. Reaktivujte funkci profilování, viz Část 7 “Profilování” na
straně A:129 v Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
2 minuty.
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586 Restartováno po přerušení napájení

586 Restartováno po přerušení napájení 
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Při opětovném spuštění přístroje po přerušení napájení při
proplachu nebo dezinfekci.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
2. Zkontrolujte napájení a síťový kabel.

Doba ztišení:
2 minuty.
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588 Nast. hodn. průtoku roztoku nedosažena

588 Nast. hodn. průtoku roztoku nedosažena 
Upravte průtok dialyzačního roztoku nebo
kontaktujte technický servis. 

Zobrazí se:
Aktuální rychlost průtoku dialyzačního roztoku se
neshoduje s nastavenou hodnotou. Dialyzační přístroj
nemůže nastavit požadovanou rychlost průtoku
dialyzačního roztoku.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokud je možné pokračovat v léčbě s nižším průtokem,
upravte nastavenou hodnotu tak, aby odpovídala aktuální
hodnotě.

Pokud to možné není, obraťte se na autorizovaného
technika.

Doba ztišení:
Trvalý.



HC12840004 Ver. 2020-11-19
Verze programu 3.xx Dialyzační přístroj AK 98 - Upomínací alarmy B:163

589 Spusťte test detektoru vzduchu

589 Spusťte test detektoru vzduchu 
Naplňte venózní komůrku. 

Zobrazí se:
Na začátku fáze proplachu a plnění, pokud dosud nebyla
naplněna venózní komůrka.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Zatímco je krevní pumpa spuštěná, naplňte venózní
překapávací komůrka pomocí regulátoru nastavení. Hladina
plnicího roztoku musí být dostatečně vysoko nad hlavou
detektoru vzduchu.

Po naplnění venózní překapávací komůrky přístroj dokončí
funkční zkoušku.

Doba ztišení:
-
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590 Tepelná dezinfekce

590 Tepelná dezinfekce 
Zahajte tepelnou dezinfekci na WRO. Chcete-li
zrušit upomínací alarm, stiskněte Potvrdit. 

Zobrazí se:
Když je čas pro manuální spuštění programu tepelné
dezinfekce v úpravně vody WRO.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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591 Tepelná dezinfekce s pomalým průtokem

591 Tepelná dezinfekce s pomalým průtokem 
Zahajte tepelnou dezinfekci s pomalým průtokem
na WRO. Chcete-li zrušit upomínku, stiskněte
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Když je čas pro manuální spuštění tepelného programu s
nízkým průtokem v úpravně vody WRO.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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593 Čas pro přípravu na léčbu

593 Čas pro přípravu na léčbu 
Připojte koncentráty. 

Zobrazí se:
Během funkčního testu, jestliže koncentráty nebyly
připojeny k přístroji.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška se zastaví. Po připojení koncentrátů bude
funkční zkouška automaticky pokračovat.

Činnost obsluhy:
Připojte vybraný koncentrát k přístroji, viz Část 4.2.3
“Nastavení dialyzačního přístroje” na straně A:83 v
Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
Trvalý.
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594 Vyžadován příliš vysoký TMP

594 Vyžadován příliš vysoký TMP 
Zvyšte zad. čas nebo snižte UF. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj nemůže zachovat požadovanou rychlost UF.

Činnosti přístroje:
Zvuk alarmu se zpozdí o 2 minuty.

Činnost obsluhy:
● Zkontrolujte, zda není dialyzátor příliš malý nebo v něm

nedošlo k vysrážení krve, a v souladu s tím proveďte
nezbytné kroky.

● Je-li to možné, upravte čas léčby, resp. objem UF,
dokud se hodnota TMP nesníží.

Doba ztišení:
2 minuty.
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595 Celkový nastavený objem UF

595 Celkový nastavený objem UF 
Chcete-li získat celkový objem UF, spusťte
izolovanou UF. 

Zobrazí se:
Pokud zbývají 2 minuty do dokončení fáze difúze.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Dialyzační přístroj vypočítá nastavení tak, aby nebylo
dosaženo zamýšleného objemu UF během zbývajícího
času léčby. Proveďte jeden z následujících úkonů:

● Spusťte Izolovaná UF.
● Upravte Čas izolované UF.
● Upravte Čas léčby.

Doba ztišení:
Trvalý.
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596 Zadaný čas dialýzy dosažen

596 Zadaný čas dialýzy dosažen 
Chcete-li léčbu ukončit, stiskněte tlačítko
Potvrdit. 

Zobrazí se:
Po dokončení léčby.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stisknutím klávesy Potvrdit potvrďte ukončení léčby. Viz
Část 4.4.1 “Ukončení léčby” na straně A:109 v Uživatelská
příručka pro pokyny, jak přerušit léčbu.

Doba ztišení:
Trvalý.
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597 UF byla zastavena na příliš dlouhou dobu

597 UF byla zastavena na příliš dlouhou dobu 
UF byla zastavena po dobu {0} min. 

Zobrazí se:
5 minut po manuálním zastavení ultrafiltrace.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Stiskněte tlačítko Ultrafiltrace.

Doba ztišení:
5 minut.
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598 Byla dosažena mez rychlosti UF

598 Byla dosažena mez rychlosti UF 
Chcete-li vypočítat novou mez, upravte čas
nebo objem UF. Zkontrolujte výslednou rychlost
UF. 

Zobrazí se:
Pokud se aktuální rychlost UF liší o více než 20 % od
počáteční vypočtené ultrafiltrační rychlosti.

Činnosti přístroje:
Zvuk alarmu se zpozdí o 2 minuty.

Činnost obsluhy:
Upravte čas léčby a/nebo objem UF tak, aby přístroj mohl
vypočítat novou rychlost UF.

Doba ztišení:
2 minuty.
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599 Rychlost UF menší než zadané minimum

599 Rychlost UF menší než zadané minimum 
Vypočítaná rychlost UF je nižší než nastavená
min. rychlost UF. Upravte čas / objem UF nebo
min. rychlost UF. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj potřebuje snížit rychlost UF pod nastavenou
minimální rychlost UF, aby bylo na konci léčby dosaženo
nastaveného objemu UF.

Činnosti přístroje:
Zvuk alarmu se zpozdí o 2 minuty.

Činnost obsluhy:
Změňte jedno nebo více následujících nastavení:

● Snižte nastavenou minimální rychlost UF.
● Zvyšte rychlost UF snížením času léčby.
● Zvyšte objem UF.

Doba ztišení:
2 minuty.
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600 Profilace nebyla restartována

600 Profilace nebyla restartována 
Zkontrolujte nastavení rychlosti UF
a stiskněte Potvrdit. 

Zobrazí se:
Po obnovení léčby po výměně dialyzátoru a krevního setu
během léčby.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Vyberte kartu Rychlost UF.
3. Stiskněte tlačítko Profilace.
4. Zkontrolujte, zda je správně nastavena počáteční i

koncová hodnota rychlosti UF a stiskněte tlačítko
Potvrdit. Pokud nejsou správné, deaktivujte
profilování.
Změňte hodnoty a reaktivujte profilování. Viz Část 7
“Profilování” na straně A:129 v Uživatelská příručka.

Doba ztišení:
-
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602 Objem UF byl dosažen příliš brzy

602 Objem UF byl dosažen příliš brzy 
Zkontrolujte a upravte nastavenou hodnotu
minimální rychlosti UF. Pokračujte stisknutím
tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud bylo dosaženo nastaveného objemu UF a pokud je
zbývající čas léčby více než 20 minut.

Činnosti přístroje:
Zvuk alarmu se zpozdí o 2 minuty. Přístroj automaticky
nastaví aktuální rychlost UF na minimální rychlost UF.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Roztok.
2. Vyberte kartu Rychlost UF.
3. Zkontrolujte, že minimální rychlost UF je nastavena na

hodnotu vhodnou pro pacienta. Pokud ne, upravte
hodnotu. Je-li třeba, upravte čas léčby nebo objem UF
podle potřeb a tolerancí pacienta.

Doba ztišení:
2 minuty.
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603 Objem UF je nastaven na hodnotu 0,0 L

603 Objem UF je nastaven na hodnotu 0,0 L 
Pro přijetí stiskněte Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud detektor plnění detekuje krev a nastavený objem UF
je nulový.

Činnosti přístroje:
Zvuk alarmu se zpozdí o 2 minuty.

Činnost obsluhy:
Stisknutím klávesy Potvrdit potvrdíte, že se během léčby
nemá spustit ultrafiltrace.

Doba ztišení:
2 minuty.
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604 Test venózní klapky selhal

604 Test venózní klapky selhal 
Zkontrolujte umístění venózní linky ve venózní
klapce. Pokračujte stisknutím tlačítka
Potvrdit. 

Zobrazí se:
V případě selhání testu venózní klapky.

Činnosti přístroje:
Přístroj zastaví test venózní klapky, dokud nebude
upomínací alarm potvrzen.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte, zda je krevní set správně připojen do venózní
klapky, a upomínací alarm potvrďte.

Doba ztišení:
2 minuty.
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605 Chyba v komunikaci s WRO

605 Chyba v komunikaci s WRO 
Zkontrolujte WRO a kabely. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj a jednotka WRO nemohou
komunikovat.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Obraťte se na autorizovaného technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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606 WRO není připravená

606 WRO není připravená 
Zkontrolujte stav WRO a počkejte, dokud WRO
nebude připravena. 

Zobrazí se:
Pokud jednotka WRO není přístupná.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Zkontrolujte informace na úpravně vody WRO.

Doba ztišení:
Trvalý.
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607 Nesprávný dezinf. prostř.

607 Nesprávný dezinf. prostř. 
Zkontrolujte dezinfekční prostředek.
Pokračujte stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud dialyzační přístroj zjistí příliš vysokou nebo nízkou
koncentraci dezinfekčního prostředku.

Vzhled upomínacího alarmu lze přednastavit.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte, zda se dezinfekční prostředek nastavený

v dialyzačním přístroji shoduje s dezinfekčním
prostředkem připojeným k přístroji.

2. Zopakujte fázi plnění stisknutím tlačítka Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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608 Fáze plnění dezinfekce byla dokončena

608 Fáze plnění dezinfekce byla dokončena 
Přesuňte hadičku B koncentrátu do pohotovostní
polohy. 

Zobrazí se:
Po dokončení plnící fáze s chemickou dezinfekcí.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Přesuňte hadičku B koncentrátu do pohotovostní polohy.

Doba ztišení:
5 min.
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609 Spusťte test detektoru vzduchu

609 Spusťte test detektoru vzduchu 
Naplňte venózní komůrku. 

Zobrazí se:
Na konci fáze proplachu a plnění, pokud dosud nebyla
naplněna venózní komůrka.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
Zatímco je krevní pumpa spuštěná, naplňte venózní
překapávací komůrka pomocí regulátoru nastavení. Hladina
plnicího roztoku musí být dostatečně vysoko nad hlavou
detektoru vzduchu.

Po naplnění venózní překapávací komůrky přístroj dokončí
funkční zkoušku.

Doba ztišení:
Trvalý.
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610 Heparinová pumpa je deaktivována

610 Heparinová pumpa je deaktivována 
Heparinová pumpa je deaktivována. Chcete-li
pokračovat bez heparinové pumpy, stiskněte
tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
Když se akumulovaný objem antikoagulačního prostředku
podaný pacientovi odchýlí od nastaveného objemu.

Činnosti přístroje:
Heparinová pumpa se zastaví.

Činnost obsluhy:
Zbývající antikoagulační prostředek je třeba podat
manuálně.

Doba ztišení:
-
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611 Nekonzistentní čítače ultrafiltru

611 Nekonzistentní čítače ultrafiltru 
Vyměňte ultrafiltr a výměnu UFD potvrďte
v nabídce Dezinfekce na kartě Nástroje. Léčba
není možná. 

Zobrazí se:
Když čítače v ochranných a kontrolních systémech nejsou
stejné. Chcete-li vynulovat čítače a nastavit je na stejnou
úroveň, je nutné potvrdit nový filtr a provést dezinfekci
nového filtru.

Činnosti přístroje:
Funkční zkouška byla zastavena.

Činnost obsluhy:
Vyměňte ultrafiltr a výměnu UFD potvrďte v nabídce
Dezinfekce na kartě Nástroje.

Doba ztišení:
Trvalý.
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612 Nebylo potvrzeno ID pacienta

612 Nebylo potvrzeno ID pacienta 
Potvrďte ID pacienta. Chcete-li pokračovat bez
ID pacienta, stiskněte tlačítko Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud je přístroj v režimu před zahájením léčby nebo
pokud vyberete možnost Připojte pacienta.
Zkontrolujte, zda je venózní linka umístěna
v detektoru plnění. když není definováno ID pacienta.

Činnosti přístroje:
Žádná

Činnost obsluhy:
1. Zadejte ID pacienta a stiskněte Potvrdit.

Pokud zadání ID pacienta není vyžadováno:

1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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613 Historie léčby nebyla přenesena na server

613 Historie léčby nebyla přenesena na server 
Zdokumentujte historii léčby ručně. Tuto
zprávu zavřete stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud se přístroji nedaří odeslat údaje o léčbě do
zdravotnického informačního systému.

Zobrazí se, pokud obsluha stiskne tlačítko Dezinfekce
a neodešlou se některé zprávy nebo pokud dojde k trvalým
poruchám.

Činnosti přístroje:
Žádná

Činnost obsluhy:
Údaje o léčbě ve zdravotnickém informačním systému
nejsou úplné. Informace o léčbě jsou k dispozici na kartě
Historie.

Údaje bude nutné zaznamenat manuálně do karty pacienta.

1. Pokračujte stisknutím Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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614 Detekován únik tekutiny uvnitř přístroje

614 Detekován únik tekutiny uvnitř přístroje 
Není možné pokračovat. Kontaktujte 
servisního technika. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj detekuje únik tekutin.

Vygeneruje se během:

● Kontrola funkce
● Příprava krevního setu
● Před léčbou
● Po léčbě

Činnosti přístroje:
● Zavřete ventily, abyste zabránili úniku tekutin do

prostředí.

Činnost obsluhy:
Nelze pokračovat. Kontaktujte servisního technika.

Doba ztišení:
2 min.
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616 Připojení k síti se nezdařilo

616 Připojení k síti se nezdařilo 
Zkontrolujte síťový kabel. Historie léčby byla
uložena do přístroje. Tuto zprávu zavřete
stisknutím tlačítka Potvrdit. 

Zobrazí se:
Pokud není možné připojit se ke zdravotnickému
informačnímu systému.

Činnosti přístroje:
Data se až do restartování uloží do přístroje. Pokud se
podaří navázat síťové připojení dříve, než bude přístroj
restartován, uložená data se odešlou do zdravotnického
informačního systému.

Činnost obsluhy:
1. Zkontrolujte síťový kabel.
2. Pokračujte stisknutím Potvrdit.

Doba ztišení:
Není k dispozici
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617 Při dezinfekci byl detekován únik

617 Při dezinfekci byl detekován únik 
Byl detekován vnitřní únik tekutin. Dezinfekce
byla přerušena. Nebude možné v dezinfekci
pokračovat. 

Zobrazí se:
Pokud přístroj během dezinfekce detekuje únik tekutin.

Činnosti přístroje:
● Zavřete ventily, abyste zabránili úniku tekutin do

prostředí.
● Dezinfekce se přeruší.

Činnost obsluhy:
1. Vyprázdněte detektor úniku tekutin.
2. Obraťte se na autorizovaného technika.

Nebude možné v dezinfekci pokračovat.

Doba ztišení:
2 min.
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618 Upozornění na přerušení léčby

618 Upozornění na přerušení léčby 
Pacient byl odpojen {0} minut. Znovu připojte
pacienta a pokračujte v léčbě. Zavřete zprávu
stisknutím tlačítka Potvrď. 

Zobrazí se:
Když uplynulo více než 15 minut od okamžiku přerušení
léčby, nebo když uplynulo více než 15 minut od doby, kdy
obsluha naposledy potvrdila toto upozornění.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Doba ztišení:
Trvalý.
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621 Vodivost je příliš nízká

621 Vodivost je příliš nízká 
Zkontrolujte zdroj A-koncentrátu. Pokračujte
stisknutím tlačítka Potvrď. 

Zobrazí se:
Během programu odvápňování při vodivosti nižší než
9 mS/cm.

Činnosti přístroje:
Nehybný průtok roztoku přes hlavní cestu průtoku, ale
pumpa A-koncentrátu je nastavena na VYP. Když uživatel
potvrdí upomínací alarm, čerpadlo koncentrátu A se nastaví
na ZAP a restartuje se program odvápňování.

Činnost obsluhy:
1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Doba ztišení:
2 min.
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622 Dialyzační roztok je připraven

622 Dialyzační roztok je připraven 
Přesuňte dialyzátové hadice do dialyzátoru. 

Zobrazí se:
Když je dialyzační roztok připraven, tedy když jsou vodivost
a teplota ve schválených mezích.

Činnosti přístroje:
Žádná.

Činnost obsluhy:
1. Žádná.

Doba ztišení:
Není k dispozici
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623 Funkční kontrola detektoru úniku tekutiny selhala

623 Funkční kontrola detektoru úniku tekutiny
selhala 
Není možné pokračovat 
v léčbě. Kontaktujte servisního technika. 

Zobrazí se:
Pokud detektor úniku tekutin neprojde funkční zkouškou.
Přístroj nezobrazí zelenou dialyzátovou cestu.

Činnosti přístroje:
Žádná

Činnost obsluhy:
Nelze pokračovat v léčbě. Kontaktujte servisního technika.

Doba ztišení:
Trvalý.
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Rejstřík
A

Akustický tlak alarmu A:198,
B:13

Alias (identifikátor
monitoru) A:59, A:74

Arteriální fáze A:114
jednojehlová A:114

Arteriální klapka A:36
Asistované plnění A:99
Asistovaný proplach a plnění,

nastavení A:64
Autorizovaný servisní

technik A:29

B
Bezpečnostní definice A:10
Bezpečnostní filozofie A:18
BICART A:23, A:32, A:77,

A:84
BPM A:191

rozsahy A:191

C
Centrální chemická

dezinfekce A:163,
A:173

Centrální venózní katétr A:37
Cíl UF A:78, A:102

výpočet A:102
CIS A:178

Zdravotnický informační
systém A:178

CIS (Zdravotnický informační
systém) A:29

CLEANCART A:45
Clearance A:148
Chemická dezinfekce A:162,

A:193

Č
Čas léčby A:78
Červený konektor

koncentrátu  A:40,
A:42

Čištění a dekalcifikace A:158

D
Dálkový uživatelský

panel A:32, A:33
Dekalcifikace A:29
Detektor plnění A:32, A:36
Detektor úniku krve A:19,

A:40, A:45, A:185
Detektor venózního

tlaku A:34
Detektor vzduchu A:19, A:32,

A:34, A:197
Dezinfekce A:29, A:156,

A:158, A:162, A:193
chemický A:162, A:193
teplo A:158, A:193

Dezinfekce a čištění A:29,
A:156, A:193-195

Dezinfekční
prostředek A:165,
A:193

Dialyzační roztok A:75
Pozastavení

přípravy A:75
Dialyzátor A:28
Dialyzátová cesta A:59
Dialyzátové hadice  A:40,

A:41
DIASCAN A:192

Diascan A:192
Držadlo pro přepravu A:48,

A:49
Držák dialyzátoru A:32
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Držák expanzní
komůrky A:32, A:37

Držák manžety monitoru
krevního tlaku
(BPM) A:32, A:39

Držák násosky/nasávací
hadičky  A:40, A:45

Držák zásobníku BICART
 A:40, A:45, A:84

E
Expanzní komůrka A:115
Expanzní komůrka

(jednojehlový) A:32
Expanzní komůrka

(venózní) A:32
Expanzní váček A:117
Expanzní váček

(jednojehlový) A:114,
A:120

Expoziční doba A:29
Externí komunikační

port A:48, A:53

F
Filtr dialyzačního

roztoku A:46
Funkční zkouška A:15, A:29
Fyzikální údaje A:199

H
Hadice pro vstupní

vodu A:48, A:51
Heparin A:66, A:96, A:103,

A:127, A:190
Heparinová pumpa A:32,

A:35
Historie alarmů A:70
Hladina zvuku A:72
Hlasitost A:72
Hlavní vypínač A:48, A:54,

A:82

Hloubka A:199
Horní deska A:32

I
ID pacienta A:29, A:178
ID stanice A:178
Identifikátor (alias)

monitoru A:59
Indikátor ochrany proti

nadměrnému
zahřátí A:48, A:51

Infuzní stojan A:32, A:39
Izolovaná ultrafiltrace A:126,

A:127

J
Jas obrazovky A:72

K
Karta Alarm A:59
Karta Graf léčby A:59
Karta Informace A:59
Klapka A:36
Klapka arteriální krevní

linky A:32, A:86
Klapka venózní krevní

linky A:32, A:36
Koncentráty A:130, A:192

profilování A:130, A:192
Konektor arteriálního

tlaku A:34
Konektor sítě Ethernet A:48,

A:52
Konektor snímače

arteriálního tlaku A:86
Konektor snímače venózního

tlaku A:32, A:91
Konektor USB A:48, A:52
Kontakty dálkového

panelu A:48, A:52
Kontrolka hlavního

vypínače A:58
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Kontrolka plánu A:58
Krevní cesta A:59, A:61
Krevní pumpa A:19, A:32,

A:35, A:58, A:184
Krevní sety A:26, A:86, A:91
Kt A:148
Kt/V A:148

L
Léčba A:106, A:118, A:119

spuštění A:106, A:118,
A:119

Lékař A:30
Letní čas A:72

M
Manuální návrat krve

pacientovi A:76
manuální proplach

a plnění A:64
Manžeta BPM A:28, A:140
Minimální rychlost UF A:102
Modrý konektor koncentrátu

 A:40, A:43
Monitor krevního tlaku

(BPM) A:32, A:38,
A:140, A:191

N
Násosky/nasávací

hadičky A:40, A:44,
A:186

Nastavení UF A:78

O
Objem cyklu A:114, A:119,

A:120
Objem UF A:120

nastavení A:120
Obsluha A:29

Ovládání arteriálního
tlaku A:60, A:107,
A:118, A:120

Ovládání ultrafiltrace A:19,
A:78

Ovládání venózního
tlaku A:19, A:59,
A:107, A:118, A:120

P
Pacient A:117

pacienta A:117
Pediatrické krevní sety A:26,

A:86
Plán čištění a

dezinfekce A:168
Podnos detektoru úniku

tekutin  A:40, A:46
Pohotovostní port

dialyzačního
roztoku A:41

Pohotovostní port pro
červený konektor
koncentrátu  A:40,
A:42

Pohotovostní port pro modrý
konektor koncentrátu
 A:40, A:42

Pohotovostní režim
koncentrátu A:74

Pojistky A:48, A:53
Pole s informacemi A:59
Pole s přehledem léčby

 A:59
Poznámka (definice) A:10
Profilování A:130, A:135

bikarbonát A:130
intervalové A:135
krokové A:135
sodík A:130

Proplach a plnění A:100
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extra A:100
Proplach a vypouštění A:166,

A:175, A:195
Protokol historie alarmů B:14
Protokol historie grafů A:70
Protokolování A:72
Průměrná rychlost průtoku

krve (jednojehlový
režim) A:114

Průtok krve (QB) A:63, A:66,
A:190

Průtoková rychlost A:191
dialyzační roztok A:191

Přehled displeje A:59
Přerušení napájení při použití

záložního zdroje A:75,
A:197

Přerušte léčbu A:107, A:108,
A:120, A:121

Připojení vyrovnání
napětí A:32, A:37

Připojit A:103
pacienta A:103

Přípojka pro napájení ze
sítě A:48

Připojte arteriální krevní
set A:86

Připojte venózní krevní
set A:91

R
Recirkulace A:101, A:115

snížení (jednojehlový
režim) A:115

Regulátor nastavení A:32,
A:38

Rejstřík pojmů A:29
Rychlost UF A:63, A:68,

A:78, A:102, A:126,
A:131, A:192

nastavení A:102

profilování A:131

S
Servisní nabídka A:72
Seznam chyb A:72
Síťový kabel A:48, A:82,

A:195
Součásti krevního

modulu A:32, A:33
Součásti zadní části

přístroje A:48
Stavový řádek A:59
Stránka historie léčby A:59,

A:70
Stránka Pacient A:59

Š
Šířka A:199

T
Technik A:29
Tlačítko BPM (monitor

krevního tlaku) A:59
Tlačítko Dezinfekce A:59
Tlačítko Diascan A:59
Tlačítko funkcí A:59, A:64
Tlačítko Halt (Zastavit) A:50
Tlačítko Krev A:59, A:66
Tlačítko Krevní pumpy A:59
Tlačítko Obtok dialyzačního

roztoku A:59
Tlačítko Roztok A:59
Tlačítko snížení rychlosti

krevní pumpy A:59
Tlačítko Ultrafiltrace

(UF) A:59
Tlačítko Zap/Vyp A:58
Tlačítko Zpětný

proplach A:64
Tlačítko Ztišit A:59
Tlačítko zvýšení rychlosti

krevní pumpy A:59
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TMP A:198

U
UF A:126, A:135-137

aktivace A:126
profilování A:135-137

UF (aktivovat) A:70, A:107,
A:118

Ukazatel času A:59
Ukazatel stavu přístroje A:59
Ukončení léčby A:109, A:122
Ultrafiltr A:28, A:40, A:46,

A:65, A:168, A:187
Ultrafiltrace A:192
Upozornění (definice) A:10
Uživatel A:30
Uživatelský panel A:32, A:33,

A:58

V
Varování (definice) A:10
Venózní fáze A:114

jednojehlová A:114
Venózní tlak (jednojehlový

režim) A:118
Voda pro RO A:187
Vodiče krevní linky A:32,

A:38
Vstupní hadička kyseliny

citronové A:48
Vstupní hadička kyseliny

citrónové A:52
Vyměnit zásobník

BICART A:77
Vypouštěcí hadice A:82,

A:156
Výstupní hadice

(vypouštěcí) A:48,
A:51

Výška A:199
Vzduchová mezera A:82,

A:156, A:195

Vzduchový filtr A:48, A:49

Z
Záložní baterie A:197
Zdroj napájení A:82, A:195
Zdroj vody A:22, A:82, A:195
Zkouška zbytkových

množství
dezinfekčních
prostředků A:164

Změnit krevní set A:76
Zpětná filtrace A:78
Zpětný proplach A:64
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