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Návod na použitie analyzátora kyslíka AK-1097 
 
 

!!! Užívate� je povinný preštudova� si tento návod na použitie a pri prevádzke 
oxymetra pod�a neho postupova�.  

Výrobca a distribútor neberú na seba zodpovednos� za škody spôsobené 
prevádzkovaním prístroja a jeho komponentov, ak prevádzkovanie nebolo v súlade 
s nižšie opísaným návodom na použitie, alebo ak bol urobený zásah do zariadenia !!! 

!!!Nikdy nepoužívajte iný sie�ový adaptér ako homologovaný , dodávaný s týmto 
prístrojom, pretože hrozí úraz elektrickým prúdom !!! 

!!!Senzor kyslíka aj po jeho „vyhorení“ nerozoberajte, pretože obsahuje vysoko 
agresívne látky leptajúce pokožku !!! 
 

11..  ÚÚvvoodd    
  

Analyzátor kyslíka AK-1097 (�alej oxymeter), je batériou, alebo homologovaným 
externým zdrojom napájaný prístroj, ur�ený na meranie koncentrácie kyslíka v plynných 
médiách, hlavne pre aplikácie v oblasti medicíny. 

Vyhodnocuje koncentráciu kyslíka v plyných zmesiach používaných napríklad : pri 
oxygenoterapii, umelej ventilácii p�úc,  koncentráciu O2 v anestetických plynoch a pod. 

Koncentrácia kyslíka je vyjadrená v % O2 na displeji oxymetra. 
Použitie oxymetra pri iných než medicínskych aplikáciách je potrebné konzultova� 

s výrobcom 
  

22..  ZZáákkllaaddnnéé  tteecchhnniicckkéé  ppaarraammeettrree  
  
Meraný plyn : kyslík 
Jednotka: koncentrácia kyslíka v % 
Rozsah : 15 % O2 - 100% 02 
Presnos� : ± 3% z meranej hodnoty 
�as odozvy na zmenu o 50 % z meranej hodnoty max. do 15 sek. typ. do 7 sek. 
Napájanie : 9V ss,  batéria typ: R622  

a /  alebo externý zdroj 
Senzor kyslíka: MSA typ. 406931 
Teplota okolia pri prevádzke : +15  až +35 st.C 
Relatívna vlhkos�: do 90% R.V 
Pripojenie na ventila�né okruhy : ISO 22mm F/M 
Rozmery : L 157 x B 84 x H 30   mm 
Hmotnos� : 230 g 
Teplota pri transporte : -20 až +75 st.C 

 
 

3. Princíp merania  
 

Oxymeter používa senzor kyslíka založený na princípe kyslíkového palivového �lánku, 
ktorý je nakupovaný od renomovaných výrobcov (MSA, Katalyst /USA/). Napätie �lánku je 
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úmerné koncentrácii O2 v meranom prostredí. Napätie zo senzora je prevedené do 
mikropo�íta�a, ktorý spracováva signál a okrem iných funkciíí ho vyhodnocuje, ako 
koncentráciu kyslíka v %. 

 
4. Popis prístroja 

 
Oxymeter je uložený v plastovej krabi�ke (1) z rázuvzdorného plastu, na ktorého �elnej 

stene je uložený displej (2) a membránová klávesnica (3) s klávesami. Na hornej strane je 
otvor pre 3,5mm „Jack“ konektor (4) do ktorého sa pripája kábel (5) so sondou (6). Na dolnej 
strane je konektor (7) pre pripojenie externého zdroja napätia 9V ss (8). Na �avej strane je 
umiestnený posuvný vypína� (9), ktorým sa prístroj uvádza do �innosti. Na zadnej stene 
prístroja sú „dvierka“ (10), do ktorých sa vkladá batéria na napájanie prístroja. typ:R622  - 9 
Volt. na zadnej stene je umiestnený držiak oxymetra (11), pod�a objednávky zákazníka. 

 

 
 

Obr1. Celkový poh�ad na prístroj. 
 

 

1 Plastová krabi�ka

2         Displej

6  Kyslíková sonda
9  Posuvný  vypína�
     ( bo�ná strana )

5 Prepojovací kábel

7 Konektor na externý
                zdroj

3 Membr. klávesnica

4    Jack konektor
    ( predná strana )

10 Otvor pre batérie
      ( zadná strana )

11  Držiak oxymetra
       ( zadná strana )

8   Sie�ový externý
             zdroj
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5. Popis klávesniece 
 
Na membránovej klávesnici (21) sú umiestnené nasledovné klávesy: �ervená (22)- 

preškrtnutý reproduktor, ktorej stla�enie zruší akustický alarm pri prekro�ení medzných 
hodnôt limitu % 02 na dobu max. 2 min,  zelená (23) Kal - po stla�ení ktorej sa prístroj 
automaticky nakalibruje na atmosferický vzduch 20,9 % 02.  Žltá (24) s nápisom ENTER, 
ktorou potvrdzujeme zvolené zmeny .  Žltá (25) - šípka hore +1, ktorou zmeny hodnoty 
alarmov dvíhame,  žltá (26) šípka dole -1, ktorou zvolené hodnoty alarmon znižujeme a  
klávesa so svietiacou žiarovkou (27), pri stla�ení ktorej zasvecujeme podsvecovanie displeja 
v tme. Trojuholník s výkri�níkom (28) je okienko optického alarmu (�ervené blikavé 
svetlo), ktoré sa zapína pri alarmových situáciách. 

 
 
Obr.2 Popis klávesnice 
 

6. Práca s prístrojom 
 
6.1 Zloženie komponentov. 
 
Po vybalení prístroja z obalu skontrolujte jeho celistvos� a neporušenos� jednotlivých 

�astí pod�a baliaceho listu. Skontrolujte neporušenos� obalu kyslíkového senzora a v prípade, 
že je jeho obal poškodený , nevyba�ujte ho, ale vrátte cestou distribútora výrobcovi oxymetra. 

Dviekra na zadnej strane otvorte odtla�ením jazý�ka skrutkova�om poprípade nechtom, 
alebo iným predmetom a pribalenú batériu zapojte do konektora. Batériu vsu�te do priestoru 
pod dvierkami a dvierka zatvorte - zatla�ením na pôvodné miesto. 

 
 

21 Membránová klávesnica

27   Podsvietenie displeja
      (žltá svietiaca žiarovka)

28        Optický alarm
      (�ervené blikavé svetlo)

23          Kalibrácia
               ( zelená )

22  Zrušenie akus. alarmu
              ( �ervená )

24    Potvrdenie zvolenej 
           zmeny    ( žltá )

25 Tla�ítko zmeny alarmov
            nahor    ( žltá )

26 Tla�ítko zmeny alarmov
            nadol    ( žltá )



 

 

��������	
�������������������	
�������������������	
�������������������	
����������� AK-1097 

5 

Rozba�te kábel sondy a konektor zasu�te do otvoru (Jack-F) na hornej �asti oxymetra 
ozna�eného -SONDA.  

Vyba�te senzor kyslíka z obalu a  usmer�ova� prietoku naskrutkujte na koniec senzora - 
je to sú�as� senzora.  Do „Jack-F“ konektoru zasu�te druhý konciec kábla s „Jack-M“ 
konektorom nadoraz.  Niekedy to ide tuhšie.  

 

 
Obr.4. pripojenie kábla sondy k sonde - senzoru a zloženie senzora. 
 
Na závit pneumatickej �asti senzora O2 (6) navle�te priložené tesnenie (62) a 

naskrutkujte usmer�ova� prietoku (61) tak, aby dosadol na tesnenie (62). Do  „Jack-F“ 
konektora zasu�te konektor kábla ozna�ený šípkou senzor-sonda. 

 
Sie�ové napájanie - adaptér zatia� nepripájajte. 
 
6.2  Prvé zapnutie. 
 
Kyslíkový senzor po rozbalení nechajte 15 minút na vzduchu, aby sa „ zahorel “. 
Posuvný vypína� (9) posu�te do polohy „ZAP“ . Ozve sa pípnutie 2x a blikne �ervené 

alarmové svetlo v trojuholníku s výkri�níkom (28). Na displeji sa objaví nápis Kyslík a pod 
ním koncentrácia O2 digitálne v % ( hodnota može by� �ubovo�ná). Na pravej strane displeja 
sa objaví horný a dolný alarmový limit ( H a D ) s �íselným údajom ( nastavené z výroby na 
hodnoty 18% a 99%). 

Ak je hodnota koncentrácie O2 na displeji iná, než 20,9% ( �o je priemerná 
koncntrácia O2 v atmosfére a zárove� kalibra�ná hodnota) stla�te na 2 sekundy klávesu 
KAL. 

Na displeji sa objaví výpis „Kalibrácia 20,9%“.  Oxymeter sa nakalibruje automaticky 
do 35 sekúnd, kedy výpis zmizne a displej sa vráti do pôvodného výpisu „Kyslík 20,9%“.  

Po kalibrácii je prípustná hodnota na displeji 20,8-21,0%.  
Vložte senzor do „T“ spojky 22M-22F a vydýchnite cez hociktorú stranu spojky . 

Vydychovaný vzduch má nižšiu koncentráciu O2 ako 18%, preto na displeji poklesne 
koncentrácia O2 a prekro�í sa alarmová hodnota dolného limitu koncentrácie. Ozve sa 
akustický signál a za�ne blika� výstražný �ervený optický alarm. Akustický alarm môžete 
uml�a� stl�ením klávesy (�ervená - preškrtnutý reproduktor) na dobu max 120 sek.  Optický 

5 Prepojovací kábel

61 Usmer�ova� prietoku

62 Tesnenie

konektor "Jack-F"

konektor "Jack-M"
6 Kyslíková sonda
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alarm nie je vypínate�ný. Nechajte senzor na vzduchu a hodnota O2 sa vráti za nieko�ko 
sekúnd - až desitok sekúnd na 20,9% a alarm ustane. 

Stla�te klávesu ( rozsvietená žiarovka) , pokia� ju držíte displej sa podsvieti 
nazelenalým svetlom, aby bol �itate�ný aj v tme. 

Sie�ový adaptér zasu�te do zásuvky 220V , 50 Hz. a konektor pripojovacieho kábla 
zasu�te do zásuvky na dolnej strane oxymetra. Okamžite sa rozsvieti podsvit displeja, �o je 
známkou, že sie�ové napájanie funguje.  

V prípde, že vyššie uvedená skúška dopadla pod�a popisu, je oxymeter v poriadku a 
môžete ho za�a� používa�. 

 
6.3  Používanie oxymetra. 
 

1.  Pred každým použitím oxymetra ponechajte senzor minimálne 1 minútu na 
vzduchu a skontrolujte �i je na displeji hodnotu ( 20,8 - 21,0 % )- typicky 20,9% kyslíka. 
V prípade, že je hodnota iná, stla�te klávesu KAL a urobte automatickú kalibráciu na 
vzduch. Po kalibrácii má by� na displeji hodnota 20,8 - 21,0% zvy�ajne 20,9%. 

2.  Skontrolujte stav batérie nasledujúcim spôsobom. Odpojte sie�ový adaptér - 
podsvit displeja zhasne. Ak sa funkcia oxymetra nezmení, je všetko v poriadku. V prípade, 
že je batéria vybitá úplne, oxymeter prestane fungova� a displej bude prázdny. Ak je 
batéria ve�mi vybitá, ale nie úplne, objaví sa na displeji výpis „Vyme�te batériu“, ak je stav 
batérie hrani�ný, na displeji bude za nápisom „ Kyslík “  vyzna�ený výkri�ník, �o znamená, 
že je potrebné v doh�adnej dobe batériu vymeni�. 

Pripojte sie�ový adaptér. 
3.  Vložte senzor do prostredia, kde chcete monitorova� koncentráciu kyslíka 
4.  Nastavte dolný a horný alarmový limit nasledujúcim spôsobom: 

Stla�te sú�asne klávesu ENTER a  ŠÍPKA dole (-1) . Na prvej �íslici dolnej alarmovej 
hodnoty vám za�ne blika� „kurzor“ . Stlá�aním šípok  sa hodnota prvého �ísla bude meni� 
smerom +1, alebo -1. Zvo�te požadovnú hodnotu sa stla�te klávesu ENTER. Kurzor sa 
presunie na druhé �íslo, ktoré si znovu upravíte stlá�aním šípok na požadovanú hodnotu. 
Znovu stla�te ENTER, �ím ukon�íte nastavovanie ( editáciu ) dolnej hodnoty limitu alarmu. 
Ak nechcete nastavenie zmeni� stla�te 2x ENTER. 

Hornú hranicu limitu alarmu upravíte tak, že stla�íte sú�asne klávesu ENTER a šípka 
hore(+1). Postup pri nastavovaní je ako pri dolnom limite. 

!!! Dolný limit alarmu nie je možné nastavi� pod 18% O2. V prípade, že nastavíte 
na displeji menej , po skon�ení editácie sa automaticky nastaví 18%. 

Rozdiel medzi dolným a horným limitom alarmu je sledovaný procesorom a nie je 
možné nastavi� rozdiel menší, než 6% O2. V prípade, že horný limit máte nastavený na 40% 
a dolný limit budete nastavova� na 39%, zmení sa nastavenie horného limitu automaticky na 
hodnotu 45%, teda o +6%. 

5.  Vyššie uvedeným spôsobom je oxymeter nastavený k monitorovaniu a stráženiu 
koncentrácie O2. 

 
6.4  Ukon�enie práce s oxymetrom 
 

1.  Vypnite sie�ový daptér vytiahnutím zo zásuvky 
2.  Vypnite vypína� oxymetra - poloha vyp. 
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3.  Vyberte senzor kyslíka z miesta, kde ste merali koncentráciu O2 a uložte ho na 
vzduch. Vysoká koncentráia O2 a N2O skracujú životnos� senzora, ktorá je do 12 
mesiacov. 

4.  Ak je potrebné urobte povrchovú dezinfekciu prístroja a sterilizáciu pripojenia 
senzora - vi� �alej. 

 
7. Alarmy . 

 
Prístroj je kontrolovaný inteligentným softvérom a chráni obsluhujúci personál i 

pacienta pred možnými chybami 
 

1.  Odpojenie konektoru senzora O2, prelomenie kábla -  Výpis na displeji 
„chyba sondy“ blikanie optického alarmu a pípanie akustického alarmu - nie je 
možná žiadna manipulácia. Je potrebné pripoji� konektor, vymeni� kábel. 

2.  Chybný senzor - pri kalibrácii nemohol po�íta� nakalibrova� senzor - Výpis na 
displeji „Kalibrácia chyba“ Trvalý akustický a optický alarm -nie je možná žiadna 
manipulácia.  Je potrebné senzor vymeni�. 

3.  Napätie batérie pod únosnú hodnotu - Výpis na displeji „vymeni� batériu“ - 
nie j možná žiadna manipulácia, je nutné vymeni� batériu. 

4.  Znížené napätie batérie Výpis na displeji  „ ! „  - výkri�ník - oxymeter funguje 
�alej, je potrebné pripravi� si novú batériu. 

5.  Pokles pod dolnú alarmovú hranicu / prekro�enie hornej alarmovej hranice 
koncentrácie O2 -prerušovaný akustický a optický alarm 

 
 

8. Kontrola presnosti merania. 
 
Pre kontrolu funkcie oxymetra je dôležité, aby bol pred každým použitím skalibrovaný 

na atmosferickom vzduchu najmenej 1x za 24-48 hodín. 
 
!!! Jeden krát mesa�ne je nevyhnutné urobi� kontrolné meranie presnosti a 

funk�nosti senzora kyslíka !!! 
 

1.  Nakalibrujte oxymeter na vzduchu (20,9%) 
2.  Vložte senzor do prostredia s �istým kyslíkom ( medicinálny kyslík obsahuje cca 

98,5% O2). 
3.  Po 60 sek. od�ítajte hodnotu na displeji, ktorá musí by�  v rozmedzí 95,6 - 99,9 % 
4.  V prípade, že je koncntrácia O2 na displeji nižšia než 95%, ale vyššie naž 90%, 

senzor O2 je síce ešte funk�ný, ale už nie v dostato�nej presnosti (3%) �o najrýchljšie si 
objednajte senzor a vymente ho.  

5.  V prípade, že pri tomto teste je na displeji koncentrácia nižšia než 90%, 
okamžite vymente senzor kyslíka. 

 
9. Dezinfekcia a sterilizácia. 

 
Povrchová dezinfekcia sa môže robi� bežnými dezinficienciami, ktoré neobsahujú 

alkohol, alebo organické rozpúš�adlá. Prípojné káble a konektory je zakázané namá�a�.  
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Pri povrchovej dezinfekcii nesmie roztok zatiec� do konektorov. 
Pripojovací „T“ kus 22F/M a usmer�va� prietoku senzora po o�istení a dezinfekcii je 

možné sterilizova� etylénoxydom, glutaraldehydom, persterilom, alebo formaldehydom. 
 

1100..      KKoommpplleettaa��nnýý  zzoozznnaamm  ,,  zzáárruu��nnýý  aa  ppoozzáárruu��nnýý  sseerrvviiss    

  

NNáázzoovv  PPoo��eett  --  kkss  
AAnnaallyyzzááttoorr  kkyyssllííkkaa  AAKK--11009977  11  
KKyyssllííkkoovvýý  sseennzzoorr  MMSSAA    
((oorriiggiinnáállnnee  hheerrmmeettiicckkéé  bbaalleenniiee  vvrrááttaannee  uussmmeerr��oovvaa��aa  pprriieettookkuu  ))  

11  

PPrriippoojjoovvaaccíí    kkáábbeell    sseennzzoorraa  OO22    11  
BBaattéérriiaa    99VV    ;;    ttyypp  RR662222  11  
SSiiee��oovvýý  aaddaappttéérr      ZZNN  99//330000  11  
TT--ssppoojjkkaa  IISSOO  2222MM//FF  11  
NNáávvoodd  nnaa  ppoouužžiittiiee  aa  zzáárruu��nnýý  lliisstt  11  

 
Záruka na prístroj Analyzátor kyslíka AK-1097 - 12 mesiacov.  
Záruka na kyslíkovú sondu MSA            - 6 mesiacov, max. 9 mesiacov od d�a výroby 

 
Záru�ný a pozáru�ný servis pod�a podmienok uvedených v  ZÁRU�NOM LISTE vykonáva                                          
združenie KALAS-Považská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 kontaktná adresa : 

                                                               


