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  Prodejní a servisní informace 
 
SAVING d.o.o. prodejní a servisní síť je celosvětová.  
 
Adresa sídla 
 
SAVING d.o.o. 
Finžgarjeva 4 
SI-1000 Lublaň,  
Slovinsko 
 
Telefon: +386 (0) 30.707.202 
E-mail: info@savvy.si 
Web: www.savvy.si 

 

   PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
 

1. Seznamte se nejdříve s kapitolou 3.1. obsahující všeobecná varování.  
2. Vložte Savvy senzor do nabíjecího doku. 
3. Připojte nabíjecí dok k přiloženému adaptéru, připojte adapter do zásuvky (220V/110V). 
4. Nabíjecí proces trvá přibližně 2 hodiny. 
5. Seznamte se s kapitolou 5 ohledně nastavení zařízení. 
6. Nainstalujte z obchodu Google Play aplikaci MobECG na váš přístroj.  
7. Po dobití Savvy senzoru připojte elektrody podle instrukcí z kapitoly 5.2.  
8. Aktivujte službu mobilního EKG dle instrukcí v kapitole 6.1. 
9. Zahajte měření dle instrukcí v kapitole 6.2. 
10. Vytvořte EKG REPORT dle popisu v kapitole 6.2.4. 

 
 
 

http://www.savvy.si/
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1. Úvod 

Výrobek je určen k použití jako zdravotnická pomůcka pro monitorování srdeční aktivity, název 
SAVVY bude používán v celém dokumentu. Zdravotnická pomůcka SAVVY se skládá ze Savvy 
senzoru, nabíjecího adaptéru, nabíjecího doku a mobilní aplikace (MobECG). Základem 
systému je malý a lehký (21g) Savvy senzor, upevněný ke kůži za pomoci standardních 
samolepících elektrod. Savvy senzor měří rozdíl v potenciálu EKG uživatele mezi dvěma 
elektrodami umístěnými ve vzdálenosti cca 8,5 cm od sebe. Detailní měření EKG je vhodné pro 
dlouhodobé sledování srdeční aktivity při výkonu běžné celodenní činnosti, sportovních aktivit 
nebo ke klinickým účelům. Při plném dobití vestavěné baterie dokáže přístroj nepřetržitě 
měřit až 7 dní a vydrží nejméně 14 dní v pohotovostním režimu. SAVVY senzor se nabíjí za 
pomoci nabíjecího doku přiloženého v prodejním balení. Naměřené hodnoty se přenáší ze 
Savvy senzoru pomocí vestavěného nízkoenergetického Bluetooth 4.0 adaptéru do aplikace 
nainstalované v telefonu nebo tabletu, která umožňuje ukládání naměřených dat a jejich 
grafickou prezentaci. Zdravotnická pomůcka může být použita zdravým člověkem, osobou pod 
lékařským dohledem nebo u pacientů v nemocnici bez ohledu na věk, pohlaví, hmotnost, 
výšku a dalších osobních vlastností.   

Pacient může vytvořit v mobilním zařízení svůj EKG report ve formátu PDF, který poté může 
vytisknout nebo odeslat emailem svému doktorovi k dalšímu zpracování.    

2. Podmínky použití 
 
1.  Výrobce a distributor Saving d.o.o., Finžgarjeva 4, Lublaň, ve spolupráci s Institutem Jozefa 
Stefana v Lublani vyvinul zařízení pod obchodním označením Savvy v souladu s technickými 
údaji, které jsou nedílnou součástí uživatelského návodu. 
 
V souladu se směrnicí 93/42/EEC o zdravotnických přístrojích s platnou změnou směrnice 
2007/47/EEC je vyvinuté zařízení určené ke sledování srdeční aktivity v každodenním životě a 
je klasifikováno jako neinvazivní zdravotnická pomůcka s certifikací třídy IIa. 
 
Zdravotnická pomůcka Savvy je určena pro každodenní osobní monitorování srdeční činnosti 
na základě zaznamenávání jednokanálového EKG uživatele. 
 
Zdravotnická pomůcka není určena k léčbě a není diagnostickým nástrojem v souladu 
s pravidly lékařské profese, jak je uvedeno v druhém odstavci výše uvedené směrnice EEC.  
 
V případě srdečních obtíží musí uživatel urychleně vyhledat odbornou lékařskou pomoc bez 
ohledu na údaje zobrazované zdravotnickou pomůckou Savvy. 
 
2.  Zdravotnická pomůcka Savvy nefunguje samostatně. Je přímo bezdrátově propojena 
s telefonem nebo tabletem, který musí být v jeho blízkosti. Naměřené údaje o srdeční činnosti 
jsou přenášeny do paměti zařízení specifickým programem. 
 
3.  Přenos dat je realizován přímým přenosem z telefonu nebo tabletu, popřípadě lze data 
přenést přes USB flash disk. 
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4.  Cena zdravotnické pomůcky Savvy je stanovena podle platného ceníku prodejce. 
 
5. V souladu s prohlášením o záruce poskytne prodejce dvouletou záruku na zdravotnické 
zařízení Savvy, které je předmětem prodeje. 
 
6. Nedílnou součástí smluvního vztahu je uživatelská příručka zdravotnické pomůcky Savvy, 
která spolu s obecnými podmínkami tvoří nedílnou součást každého produktu, který je 
předmětem prodeje. 
 
7. Při zakoupení přístroje získává každý zákazník také uživatelskou příručku, obecné podmínky, 
PIN kód a záruční list. 
 
8. Při prvním spuštění mobilní aplikace je nutné potvrdit, že příslušný kupující souhlasí se 
všeobecnými podmínkami používání, jinak nemůže být aplikace použita. 
 
9. V souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, s přijetím zdravotnické pomůcky Savvy, 
umožňuje kupující prodejci využívat a zpracovávat své osobní údaje a sdělovat informace o 
možných novinkách, nových vědeckých poznatcích, možné aktualizaci systému pro uvedený 
přípravek. Výrobce a prodejce Saving d.o.o. není v žádném případě povinen umožnit přístup k 
jakýmkoli systémovým aktualizacím tohoto produktu zákazníkům nebo uživatelům. 
 
10. Zakoupením a zaplacením výrobku uživatel zaručuje, že zařízení bude sloužit pouze jeho 
potřebám a potřebám držitele PIN kódu a není možné jej předávat dalším osobám. Zařízení je 
na výslovnou žádost prodávajícího nepřenosné a nemůže být kupujícím předáváno dalším 
osobám. 
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3. Bezpečnost 

3.1. Všeobecná varování 

VAROVÁNÍ!  Zdravotnická pomůcka Savvy není určena osobám s potenciální, život ohrožující 
arytmií nebo osobám vyžadujícím hospitalizaci či neustálý dohled. 
 
VAROVÁNÍ!  Uživatel je povinen se pečlivě seznámit s instrukcemi v uživatelském návodu. 
Uživatel musí být schopen pracovat s mobilním telefonem nebo tabletem, zároveň musí být 
schopný pochopit uživatelský návod. Pokud tomu tak není, smí být zdravotnická pomůcka 
použita pouze za asistence kvalifikovaného pečovatele, který splňuje předchozí základní 
podmínky. 
 
VAROVÁNÍ!  Zdravotnická pomůcka SAVVY nemusí fungovat správně, pokud je provozována 
nebo uskladněna mimo uvedené teplotní a vlhkostní limity. 
 
VAROVÁNÍ!  Mobilní aplikace zdravotnické pomůcky SAVVY nemusí fungovat správně, pokud 
není nainstalována na doporučený mobilní přístroj s doporučeným operačním systémem 
uvedeným v technických údajích. 
 
VAROVÁNÍ! Mobilní aplikace zdravotnické pomůcky SAVVY nemusí fungovat správně 
z důvodu neočekávaných chyb způsobených mobilním přístrojem nebo bezdrátovým 
připojením Savvy senzoru k němu. Další instrukce viz kapitola Řešení problémů. 
 
VAROVÁNÍ!  Uživatelé s alergií nebo přecitlivělostí na lepidla nebo vodivý gel (použitých 
materiálů elektrod) by neměli používat zdravotnickou pomůcku Savvy. 
 
VAROVÁNÍ!  Pro minimalizaci podráždění pokožky neumisťujte Savvy senzor na poškozenou 
pokožku.  

VAROVÁNÍ!  Savvy senzor je voděodolný a může být použit během sprchování, ale nesmí být 
ponořen do vody (např. vana, vířivka nebo při použití během plavání). 

VAROVÁNÍ!  Přístroj nesmí být vyhozen do netříděného komunálního odpadu. Připravte jej 
pro opětovné použití nebo odevzdejte do tříděného odpadu dle směrnice 2002/96/EC 
Evropského parlamentu a soudu Evropské unie o elektroodpadu (WEEE). 
 
VAROVÁNÍ!  Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem používejte pouze nabíjecí dok 
Savvy s doporučeným nabíjecím adaptérem uvedeným v technických údajích. 
 
VAROVÁNÍ!  Pokud nebude Savvy senzor delší dobu použit, měl by být připojen k nabíjecímu 
doku a připojen k zásuvce, aby se předešlo poškození vestavěné baterie podvybitím. 
 
VAROVÁNÍ!  K čištění používejte pouze neagresivní a biokompatibilní čistící přípravky. Je 
povoleno čistit přístroj mokrým hadříkem. 
 
VAROVÁNÍ!  Naměřené údaje systémem Savvy jsou určeny ke zpracování pouze odborným 
zdravotním personálem. 
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VAROVÁNÍ!  Toto zařízení může způsobit rádiové rušení nebo může narušit provoz okolních 
zařízení v blízkosti, naopak ostatní zařízení v blízkosti mohou narušit provoz tohoto zařízení.  
 
VAROVÁNÍ!  Kryt Savvy senzoru není odolný vůči UV záření, to může způsobit ztrátu barvy. 
 
VAROVÁNÍ!  Jako jakékoli jiné zařízení pro záznam EKG, které používá k měření elektrody 
přilepené k pokožce, pohyb těla, svalová aktivita nebo ztráta kontaktu pokožky s elektrodou, 
se promítne do kvality měření EKG.  
 
VAROVÁNÍ!  Uživatel musí během měření mít mobilní přístroj ve své blízkosti. Savvy senzor 
musí být v dosahu Bluetooth (cca 10m, záleží na mobilním zařízení a okolních podmínkách 
v místě měření). Pokud se přesáhne vzdálenost dosahu Bluetooth, stačí, když uživatel přiblíží 
mobilní zařízení a připojení se automaticky obnoví. 
 
VAROVÁNÍ!  Nepoužívejte Savvy v blízkosti jiných zařízení (minimální přípustná vzdálenost 
od jiných přístrojů je 4cm). 
 
VAROVÁNÍ!  Používejte pouze přiložené nabíjecí zařízení. Použitím jiných nabíjecích zařízení 
se vystavujete možnému nebezpečí (bezpečnost práce s elektrickým proudem, 
elektromagnetická kompatibilita). 
 
VAROVÁNÍ!  Síťová zástrčka nabíječky slouží jako odpojovací zařízení. 
 

3.2. Bezpečnostní opatření 

• Pokud po delší době používání elektrod pociťujete svědění nebo nepříjemný pocit, 
umístěte Savvy senzor v jiné doporučené poloze nebo vyměňte elektrody. 

• Savvy senzor by měl být odebrán před defibrilací nebo před vyšetřením magnetickou 
rezonancí. 

• Ujistěte se, že máte dostatek volného úložného prostoru v mobilním zařízení pro ukládání 
naměřených dat (minimálně 2GB).  

• Občas vizuálně zkontrolujte kvalitu měřeného EKG signálu. 

• Uživatelé mobilní aplikace Savvy by si měli uvědomit, že jejich mobilní zařízení může být 
slabě zabezpečeným článkem v systému. Potenciální útočník může získat přístup ke všem 
naměřeným údajům, které jsou považovány za osobní údaje. Ujistěte se, že máte 
dostatečně zabezpečené mobilní zařízení. 

• Pro zabránění nežádoucích účinků elektromagnetického rušení na měření viz tabulka 
v kapitole 9.6. 
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3.3. Obsluha přístroje 

Uživatel může obsluhovat přístroj sám, popřípadě mu může asistovat kvalifikovaný pečovatel. 
V obou případech musí být splněny následující podmínky: 

a) Vzdělání: 
- není předepsáno 

b) Znalosti: 
- gramotnost 
- seznámení se se všemi informacemi z uživatelského návodu 
- rozpoznání symbolů na obrazovce 
- počítačová gramotnost 

c) Dovednosti: 
 - umístění dvou samolepicích elektrod 
 - umístění Savvy senzoru na elektrody 
 - nabíjení vestavěné baterie senzoru Savvy 

- ovládání základních funkcí telefonu nebo tabletu 
- ovládání použitého operačního systému 

d) Znalosti jazyka: 
- Čeština nebo Angličtina 
- minimálně znalost jazyka použitého v uživatelském návodu  

e) Zkušenosti: 
- je vhodné umět rozpoznat základní křivku EKG 
- žádné další zkušenosti nejsou třeba  

4. Popis výrobku a technické specifikace 

4.1. Základní vybavení 

4.1.1. Savvy senzor  

Jádrem systému SAVVY je malý a lehký Savvy senzor (obr. 1) připevněný k pokožce pomocí 
dvou standardních samolepicích elektrod. Savvy senzor je uzavřený v plastovém voděodolném 
a biokompatibilním krytu. Flexibilní mechanická konstrukce krytu Savvy senzoru a flexibilní 
připojení k elektrodám zajišťuje možnost přizpůsobení vzdálenosti mezi elektrodami, což 
zabraňuje nechtěnému odpojení senzoru při pohybu uživatele. EKG je zaznamenáváno 
v detailním rozlišení 125 vzorků za vteřinu.  

 

Obr. 1:  Savvy senzor v biokompatibilním krytu s připojenými samolepicími elektrodami. 
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4.1.2. Nabíjecí dok 

Nabíjecí dok (obr. 2) slouží k nabíjení vestavěné baterie Savvy senzoru. Je připojen 
k nabíjecímu adaptéru.  

Výstupní napětí: 6,0 V 
Maximální zatížení: 150 mA 
 

 

Obr. 2: Savvy senzor připojený k nabíjecímu doku. 

4.1.3. Nabíjecí adapter 

Nabíjecí adaptér musí splňovat následující specifikace: 

Model: VEL05US090-EUJA 

Vstupní napětí: 90-264 VAC, vstupní frekvence 47-63Hz 

Výstupní napětí: 9,0 V, maximální zatížení: 550 mA, výstupní výkon: 6 W, odchylka napětí: < 
5%  

Spínaný napájecí zdroj. 

Teplota prostředí: -0˚C - +60˚C, teplota skladování: - 40˚C - +85˚C 

Účinnost: 78%. Izolační třída: II 

Bezpečnostní normy: EN 60950 – 1:2006 +A11:2009+A1:2010-A12:2011  

EMC normy 

• EN61000-3-2, 2006+A2:2009, class A, • EN61000-3-3:2008, class A 

• EN61000-4-2 2, • EN61000-4-3 3 A, • EN61000-4-4  

• EN61000-4-5, • EN61000-4-6, • EN61000-4-8, • EN55024:2010 

Výstupní konektor 

• Konektor jack; 5.5 x 2.1 x 12 mm DC jack 

Rozměry bez zástrčky (Š×V×H): 55.1 x 24.1 x 35.49 mm 

Váha: 80 g 

Prohlášení o shodě: Z1A 14 07 57396 271 
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4.1.4. Mobilní aplikace - MobECG 

Hlavní funkce aplikace MobECG nainstalované na mobilním zařízení:  

• Navázání komunikace mezi Savvy senzorem a mobilním zařízením.  

• Vizualizace až 10 vteřin probíhajícího měření. 

• Ukládání naměřených dat na úložiště mobilního zařízení. 

• Interakce s uživatelem. 

• Přenos měřených dat na server se zabezpečeným úložištěm nebo cloudovou platformu. 
 

4.2. Příslušenství zdravotnické pomůcky 

 
Příslušenství systému Savvy se neprodává samostatně. Uživatel zodpovídá za použité 
příslušenství.  

4.2.1. Mobilní zařízení 

Mobilním zařízením je myšlen telefon nebo tablet na bázi operačního systému Android. 
Mobilní zařízení je kompatibilní se softwarem SAVVY, pokud splňuje následující podmínky: 

• hardwarový modul Bluetooth 4.0 

• verze systému Android 4.3 – 6.0 

• barevná obrazovka 

• alespoň 2GB volného úložného prostoru 

• připojení k internetu (např. Wi-Fi, ethernetový port, LTE, atd.) pro přenos dat ze 
zařízení do počítače 

• vstupní uživatelské rozhraní umožňující ovládání (např. dotyková obrazovka, myš) 

• vstupní uživatelské rozhraní umožňující psaní ASCII symbolů (např. dotyková obrazovka, 
klávesnice) 

Berte na vědomí, že aplikace MobECG je podporována pouze na systému Android ve verzi 4.3 
– 6.0. Výrobce nezaručuje správnou funkčnost na vyšších verzích systémů, dokud nebudou 
veškeré funkce důkladně otestovány.  

Tvar, barva a ostatní vlastnosti mobilního zařízení nejsou předepsány. Možné způsoby použití 
obr. 3. 

  

Obr. 2:  Dva příklady mobilních zařízení se systémem Android: telefon (vlevo) a tablet (vpravo). 
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4.2.2. Samolepicí elektrody 

Samolepicí elektrody představují mechanické a elektronické rozhraní mezi Savvy senzorem a 
pokožkou. Musí být dostatečně velké, aby udržely váhu Savvy senzoru, v průměru > 50 mm. 
Elektrody musí být určeny k dlouhodobému měření > 48 hodin, musí mít zdravotnickou 
certifikaci, obzvláště ohledně biokompatibilních norem pro eliminaci podráždění pokožky a 
alergii. Níže naleznete dva příklady doporučených elektrod: 

1. SKINTACT EKG elektrody (http://www.skintact.com/48.0.html), viz obr. 4 (vlevo). 
 
Typ     T-60 
Gel     Voda - tekutý gel, Ag/Ag, Cl 
Podklad    Mikroporézní páska 
Průměr    60 mm 
Určené použití   Dlouhodobé (> 48 hodin) 
 
 
2. NIKOMED EKG elektrody (http://www.nikomedusa.com/stress_lab.cfm), viz obr. 4 (vpravo). 
 
Typ     No. 2015 
Gel     Pěna - pevný gel, Ag/Ag, Cl 
Podklad    Průhledná páska 
Průměr    50 mm 
Určené použití   Dlouhodobé (> 48 hodin) 

                            

Obr. 3:  Dva příklady doporučených samolepicích elektrod. 

Nakupujte elektrody pouze od prověřených prodejců schopných doložit požadovanou kvalitu 
elektrod. Dokumenty o kvalitě elektrod jsou nezbytné. Alternativní elektrody musí projít 
testem dle norem EN 60601-1 a EN 60601-2-47.  

 

 

 

 

 

http://www.skintact.com/48.0.html
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4.3. Štítky a grafické symboly 

 
Následující přehled obsahuje bezpečnostní symboly použité v tomto návodu. 
 

 Odkaz na uživatelský manuál / brožurku. 
 

 Konzultujte pokyny k zařízení pro správné použití. 
 

 Zdravotnická pomůcka typu BF. 
 

 Udržujte v suchu. 
 

 Udržujte v uvedeném teplotním rozsahu.  

 Udržujte v uvedeném vlhkostním rozsahu. 
 

 Symbol udává název a adresu výrobce. 
 

Tříděný odpad - baterie. 
 

 
     Tříděný odpad - elektro. 
 

 Bezdrátové připojení. 
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 Prohlášení o shodě CE s číslem notifikované osoby; SIQ, číslo 1304 
 
 
Označení přístroje 

 
 

 
 
 
 

 

 

Obr. 4: Označení Savvy Obr. 5: Označení nabíjecího doku 

 

 
 
Obr. 6: Označení obalu 
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4.4. Provozní a přepravní podmínky 

Podmínky pro přepravu a provoz výrobku jsou uvedeny níže v tabulce: 

 

U všech zbývajících komponentů nutno dodržovat podmínky předepsané výrobcem (elektrody, 
mobilní zařízení). 

5. Nastavení zařízení 

5.1. Instalace mobilní aplikace 

Nainstalujte mobilní aplikaci MobECG z obchodu Google Play na vaše mobilní zařízení a 
povolte veškerá oprávnění požadována aplikací. Pokud není uživatel zkušený v instalaci 
aplikací, vyhledá kvalifikovanou pomoc. Po úspěšné instalaci aplikace MobECG se objeví 

ikonka zástupce k aplikaci na obrazovce. Kontrolujte pravidelně aktualizace aplikace.  

Poznámka: Pokud vám není jasná některá z funkcí přístroje, kontaktujte dodavatele nebo 
výrobce. 

 

 

5.2. Umístění elektrod 

Před zahájením měření upevněte Savvy senzor k pokožce za pomocí standardních 
samolepicích elektrod. Připevněte elektrody k Savvy senzoru před sloupnutím ochranné fólie, 
až poté sloupněte ochrannou fólii z elektrod a upevněte Savvy senzor na čistou a odmaštěnou 
pokožku. Savvy senzor umístěte v doporučené pozici na hrudník, která vám bude nejvíce 
vyhovovat a zároveň vás nebude omezovat v činnosti. Na obr. 8 naleznete několik 
doporučených pozic umístění elektrod, které vám poskytnou kvalitní signál k měření EKG. 
Umístění elektrod lze upravit v závislosti na specifickém vyšetření uživatele.  

 

Prostředí PROVOZNÍ PODMÍNKY 
PŘEPRAVNÍ A SKLADOVACÍ 

PODMÍNKY 

Teplota: -10 0C až +40 0C -20 0C až +70 0C 

Relativní vlhkost: 10 % až 95 % 10 % až 95 % 

Atmosférický tlak: 700 – 1060 hPa 700 – 1060 hPa 
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(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

Obr. 7: Doporučené umístění elektrod. 
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6. Provoz zařízení 

6.1. Počáteční nastavení 

V následujícím kapitole bude předveden provoz MobECG aplikace. Vzhledem k rozmanitosti 
systému Android a novým verzím aplikace mohou být v reálném provozu obrázky nebo 
postupy mírně odlišné.  

6.1.1. Aktivace MobECG služby 

Služba MobECG se aktivuje spuštěním aplikace po instalaci. Po aktivaci se objeví ikonka 
aplikace v horní liště mobilního zařízení. Pro přenos měřených dat ze Savvy senzoru do 
mobilního zařízení vyžaduje aplikace MobECG zapnuté Bluetooth. Pokud bude Bluetooth 
vypnuté, aplikace zobrazí varování a bude žádat o zapnutí. 

Po spuštění aplikace MobECG se zobrazí úvodní obrazovka (obr. 9a). Na této obrazovce 
můžete ovládat měření (spustit a přerušit) a budou zde zobrazeny informace o měření a 
spárovaných Savvy senzorech. Všechny ostatní možnosti a funkce aplikace se zobrazí kliknutím 
na ikony menu v horním levém rohu (obr. 9b).  

Poznámka: Hlavní obrazovka aplikace nepodporuje zobrazení na šířku.  

                  

(a)     (b) 

Obr. 8: Úvodní obrazovka aplikace MobECG (a) a menu aplikace MobECG (b). 

6.1.2. Výběr Savvy senzoru 

Prvním krokem v aplikaci MobECG bude spárování Savvy senzoru umístěného na těle s aplikací. 
Klikněte na “Select Savvy” v menu aplikace. Aplikace otevře okno, ve kterém budou informace 
o vyhledávaných přístrojích v blízkosti mobilního zařízení (obr. 10a). Vyhledaná zařízení se 
automaticky aktualizují, zařízení s nejsilnějším signálem bude vždy na začátku seznamu. 
Můžete pozastavit uspořádání zařízení podle intenzity signálu kliknutím na tlačítko “STOP 
SORTING”. Podle MAC adresy vyberte váš Savvy senzor a klikněte na něj. Objeví se okno 
s požadavkem na autorizaci senzoru (obr. 10b). Zadejte čtyřmístný PIN kód uvedený na konci 
uživatelského návodu a klikněte na “OK”. Po úspěšném spárování bude Savvy senzor 
zvýrazněn žlutou barvou (obr. 10c).  

Poznámka: PIN kód je vyžadován pouze při prvním spárování Savvy senzoru s mobilním 
zařízením. 
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6.2. Měření / sběr dat 

6.2.1. Počáteční nastavení měření 

Po výběru Savvy senzoru přejděte zpět na úvodní obrazovku kliknutím na “Back” nebo 
zvolením položky “Overview” v menu aplikace. Spárovaný Savvy senzor je zobrazen ve spodní 
části úvodní obrazovky, vpravo jsou údaje o stavu senzoru, síle signálu a nabití baterie (obr. 
11a). Před zahájením měření je zobrazen stav “Disconnected“ (odpojeno). 

Pro zahájení měření klikněte na tlačítko “Start”. Po chvilce se senzor připojí a stav se změní na  
“Connected” (připojeno). Pokud je spuštěno měření, ikonka aplikace MobECG v horní liště se 
změní na symbol EKG křivky. Na úvodní obrazovce se objeví dvě ikony – tepová frekvence BPM 
a ikona zaznamenání události (obr. 11b). Po kliknutí na ikonku BPM se zobrazí graf měření EKG. 
Po kliknutí na ikonu zaznamenání události se zobrazí nové okno s možností výběru předvolené 
nebo vlastní události (obr. 11c).   

              

(a)                          (b)                          (c) 

Obr. 9: Výběr a spárování Savvy senzoru. 

              
(a)      (b)            (c) 

Obr. 10: Úvodní obrazovka po spárování Savvy senzoru (a), během měření (b) a při výběru události (c). 
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6.2.2. V průběhu měření 

Úvodní obrazovka v průběhu měření je zobrazena na obr. 11b. Informace ohledně 
probíhajícího měření je zobrazena v sekci “Measurement Control“ na úvodní obrazovce: stav 
měření - spuštěno/zastaveno (status - running/not running), počátek měření (Started on), 
doba měření (Running time) a kvalita měření (Quality). Pod touto sekcí je animována malým 
symbolem srdce tepová frekvence a její číselný údaj BPM (tepová frekvence za vteřinu). 
 
Tepová frekvence je počítána z posledních 10 vteřin měření (výchozí nastavení). V menu 
nastavení (“Settings”) můžete tento interval změnit od 5 do 30 vteřin. V případě, že v tomto 
intervalu bude detekováno méně než 5 tepů, bude místo tepové frekvence zobrazena 
hodnota “NA”. Měření tepové frekvence je limitováno od 20 do 250 BPM. V případě 
překročení těchto limitů bude zobrazena opět hodnota “NA”. 

Poznámka: Měření tepu může zobrazovat chybné údaje v případě nadměrného rušení. Berte, 
prosím, tento údaj jako informativní. 

6.2.3. Označení události 

Tato funkce se zobrazí při kliknutí na “Mark Event” z menu aplikace. Měření musí být spuštěno 
pro využití této funkce. Aplikace umožňuje zaznamenávání různých událostí během měření, 
např. aktivity nebo pocity. Funkce označení události se dá vyvolat také ikonkou z úvodní 
obrazovky po spuštění měření. Pro označení události vyberte buď předvolenou událost 
(predefined event) nebo vlastní událost (custom event). Pro zaznamenání předvolené události 
klikněte na jednu z nabízených ikon a potom na tlačítko uložit - “Save“ (obr. 11c). Pro 
zaznamenání vlastní události vyberte “custom event“, do textového pole napište detail vlastní 
události (pocit, aktivitu) a klikněte na tlačítko uložit - “Save“. Uložení události vás vrátí na 
úvodní obrazovku aplikace.  

EKG report může být vyroben buď z funkce označení události nebo zvolením funkce “ECG 
Reports” z menu aplikace. V obou možnostech jsou vyrobené reporty totožné. V obou 
případech aplikace MobECG vyčká, dokud nebude naměřený dostatek dat, až poté bude 
možné vyrobit EKG report.  

Před vytvořením EKG reportu vás aplikace MobECG vyzve k uvedení doplňujících informačních 
údajů k měření. Tyto informace jsou volitelné, budou použity k vytvoření EKG reportu, 
zaznamenány aplikací MobECG pouze ke konkrétnímu reportu a budou k dispozici po zpětném 
vyvolání tohoto reportu. Dále je možno v tomto okně vybrat časové období, ze kterého se 
vytvoří EKG report. Report bude vytvořen ze dvou polovin. První polovina bude záznam před 
vybraným časem a druhá polovina bude záznam po vybraném čase. (např. zvolíme čas 11:30 a 
dobu měření k vytvoření reportu 4 minuty – záznam se vytvoří z časového období 11:28-
11:32). 

Po potvrzení doplňujících informací a časového úseku bude EKG report vytvořen na pozadí. Po 
úspěšném vytvoření se zobrazí oznámení s možností zobrazit report nebo sdílet report. V této 
chvíli je již report uložen v mobilním zařízení pro pozdější zobrazení nebo sdílení. Výchozí 
cesta k souboru reportu je Documents/MobEcg/Reports/ v úložišti mobilního zařízení. 

Poznámka: Všechny pocitové ikony jsou schopny indikovat potenciálně nebezpečnou situaci.   
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6.2.4. EKG report 

Tato funkce obsahuje dvě záložky – seznam měření (obr. 12a) a seznam reportů (obr. 12b).  

Záložka měření obsahuje seznam probíhajících a uložených měření včetně uložených událostí. 
Všechna měření mají označena čas a datum začátku, čas a datum ukončení a dobu trvání 
měření. Pokud jste označili v průběhu měření nějakou událost, bude vyobrazena v okně 
měření ikonou a textem události. Ikona události bude identická se symbolem použitým při 
označení události, popř. bude zobrazena ikona srdce, pokud jste zaznamenali vlastní událost.  

Výběrem označené události v měření dojde k vyrobení EKG reportu z doby označení události. 
Výběrem měření bude nabídnuta možnost vybrat konkrétní čas, ze kterého požadujeme 
vyrobení EKG reportu.  

V záložce reporty (“Reports”) (obr. 12b) nalezneme seznam všech vyrobených EKG reportů. Při 
kliknutí na uložený report se otevře PDF prohlížeč s tímto reportem. Při kliknutí na ikonu  
(sdílení) se otevře seznam všech možností, jak report sdílet nebo odeslat (obr. 12c). Dlouhé 
kliknutí na report vyvolá nabídku s možností smazání vybraného reportu. 

              

a.)                                                  b.)                                                   c.) 

Obr. 112: EKG reporty: (a) Seznam měření (b) Seznam reportů  (c) Možnosti sdílení 

EKG report je generován do PDF souboru obsahující měření EKG ve zvolené době nebo v době 
označení události. EKG report neobsahuje žádné další diagnostické informace, pouze čistě 
naměřená a nepozměněná data a doplňující informace dopsané uživatelem. 

Report obsahuje záhlaví a EKG měření na více standardních stránkách formátu A4. V záhlaví 
naleznete informace o uživateli, o měření a označené události. EKG měření je zobrazeno po 
7,5 vteřinových řádcích na modrém EKG papíru. Údaje jsou zapsány v šířce 10mm / mV a 
25mm / vteřinu na časové ose. Nezávisle na zvolené době měření bude poslední strana EKG 
reportu vyplněna.  
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6.2.5. EKG graf 

Aplikace poskytuje funkci vizualizace probíhajícího měření a BPM, která se vyvolá nabídkou 
z menu aplikace (ECG Graph) nebo kliknutím na ikonku srdce na úvodní obrazovce. Pro návrat 
zpět na úvodní obrazovku použijte tlačítko zpět na vašem mobilním přístroji nebo z menu 
aplikace vyberte možnost přehled (Overview). Na obr. 13 je zobrazen kvalitní signál EKG. Graf 
lze interaktivně zvětšit nebo zmenšit na ose “x“ (čas) v rozmezí 1-10 vteřin a na ose “y“ (mV) 
dvěma prsty.  

Poznámka: Zobrazení lze zvětšit mimo zobrazovanou hranici grafu. Zvětšení upravujte tak, 
aby byl graf zobrazen.     

 

Obr. 123: Vizualizace EKG měření. 

Na obr. 14 jsou zobrazeny a popsány různé příklady zobrazení EKG grafu. Všechny příklady 
jsou platnými měřeními EKG, až na poslední (obr. 14e). První dva příklady zobrazují kvalitní 
signál EKG (obr. 14a a obr. 14b). Pokud umístíme elektrody obráceně, zaznamená se tak i 
měření EKG (obr. 14c). I když toto není na škodu, pro správně zobrazené měření umístěte 
elektrody podle návodu. Na obr. 14d je zobrazeno měření EKG při pohybu nebo chůzi. Na obr. 
14e je zobrazen zarušený signál EKG. Tepová frekvence je z takového signálu stále čitelná. Na 
obr. 16f je zobrazeno rušení, které nastane při odpojení elektrody, nezobrazuje se žádný EKG 
signál. Občas zkontrolujte kvalitu EKG signálu při probíhajícím měření. Pokud signál není 
dostatečný, připevněte elektrody v jiné doporučené pozici (obr. 8) a zkontrolujte kvalitu 
signálu.  

Poznámka: Funkce je dostupná pouze při probíhajícím měření. 
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(a) Kvalitní signál EKG                (b) Kvalitní signál EKG  (c) Obrácený signál EKG 

   

 (d) EKG při chůzi (e) Zarušený signál EKG (f) Rušení 

Obr. 14: Příklady různých EKG signálu během měření. 

6.2.6. Pozastavení EKG grafu v průběhu měření 

Pro pozastavení vizualizace EKG a prozkoumání částečného úseku stačí kliknout na graf. 
Zobrazí se ikona pozastavení grafu. Pro pokračování vizualizace klikněte na graf znovu. 

Poznámka: Tato funkce pozastaví pouze vizualizaci měření. Vlastní měření nadále probíhá a je 
ukládáno na úložiště mobilního zařízení. Po opětovném spuštění vizualizace se zobrazí aktuální 
měření. 

6.2.7. Uzamčení obrazovky aplikace 

Aby se předešlo nechtěnému ovládání aplikace během měření, můžeme obrazovku aplikace 
uzamknout. Pokud je obrazovka aplikace uzamčena, nelze provádět žádné akce (ovládání 
měření, nastavení). Je možné se pohybovat v menu aplikace.  

Pro uzamčení obrazovky aplikace vyberte funkci “Lock app” z menu aplikace. Při prvním 
použití funkce budete vyzváni ke zvolení a zopakování odemykacího hesla. Pro odemčení 
obrazovky aplikace zvolte funkci “Unlock app” z menu aplikace a zadejte heslo. Při dalším 
zamknutí aplikace již nebude nutné zadávat heslo. Heslo bude vyžádáno pouze pro odemčení 
aplikace.  

6.2.8. Ukončení měření 

Pro ukončení měření klikněte na tlačítko “Stop” na úvodní obrazovce. Stav senzoru se změní 
na “Disconnected” (odpojeno). Pokud budete využívat k měření stejný Savvy senzor, 
doporučujeme jej nechat v seznamu senzorů na úvodní obrazovce. Pokud chcete odebrat 
spárovaný Savvy senzor z úvodní obrazovky, klikněte na “Select Savvy” z menu aplikace. Poté 
odeberte kliknutím na žlutě označený senzor. Savvy senzor již nebude žlutě označen a můžete 
se vrátit na úvodní obrazovku tlačítkem zpět nebo zvolením “Overview” z menu aplikace.  
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6.3. Nastavení aplikace 

Nastavení aplikace provedete kliknutím na “Settings” z menu aplikace. Jsou k dispozici 
následující volby: 

• Vizuální nastavení: 
o Rozestup osciloskopu (Oscilloscope gap) [s]: Určuje, jak moc se bude křivka 

osciloskopu překrývat (výchozí hodnota: -0.5 s). Pokud je hodnota záporná, 
nové údaje budou překrývat část starších. Pokud je postupné zeslabování delší 
než hodnota rozestupu, bude křivka zobrazena bez rozestupu. 

o Postupné zeslabování (Oscilloscope fade interval) [s]: Určuje délku EKG křivky, 
která se bude postupně zeslabovat (výchozí hodnota: 1.0 s). Funkce postupně 
zeslabuje nejstarší zobrazená data. 

o Povolení automatického restartu adaptéru Bluetooth (Allow automatic 
Bluetooth resetting): Povoluje aplikaci automaticky restartovat Bluetooth 
adaptér bez nutnosti udělit oprávnění uživatelem. Aplikace restartuje adaptér 
pouze pokud přestane odpovídat na požadavky.  

• Bezpečnostní nastavení: 
o Uzamknout výběr Savvy senzoru (Lock the selection of SAVVY): Zvolením této 

funkce se uzamkne výběr spárovaného Savvy senzoru a předejte se nechtěným 
změnám. (výchozí nastavení: vypnuto). 

o Heslo uzamčení obrazovky (Set lock screen password): Zde lze nastavit nebo 
změnit heslo uzamčení obrazovky. 

Ostatní funkce a nastavení konzultujte s oprávněnou osobou. 

6.4. Přenos souborů 

Soubory měření EKG jsou uloženy ve podsložce MobECG ve složce Dokumenty na vašem 
mobilním zařízení se systémem Android. 

6.4.1. Přenos dat měření na server 

Pokud je k dispozici připojení k internetu, lze využít funkci přenosu naměřených dat na 
zabezpečený server. Pro přenos dat na server zvolte funkci “FTP Upload” z menu aplikace. 
Budete vyzváni k zadání adresy serveru, uživatelského jména a hesla (obr. 15). Aplikace 
umožňuje smazání měřených dat z mobilního přístroje po jejich odeslání na server (“Delete 
files after upload“). Pro zachování dostatečné kapacity úložného prostoru na mobilním 
zařízení pro další měření doporučujeme měřená data mazat po odeslání. Po vyplnění 
potřebných údajů klikněte na tlačítko “Upload“ pro zahájení odesílání dat. 
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Obr. 13: Odeslání měřených dat na server. 

6.4.2. Ruční přenos dat  

Pokročilí uživatelé mohou data z mobilního zařízení do počítače zkopírovat ručně. Pro 
zachování dostatečné kapacity úložného prostoru na mobilním zařízení pro další měření 
doporučujeme měřená data mazat po zkopírování.  

6.5. Aktualizace aplikace  

Kontrolujte dostupné nové verze aplikace v obchodu Google Play. Pro aktualizaci postupujte 
dle instrukcí Google Play. 

6.6. Informace o aplikaci 

Informace o aplikaci, její verzi a stručný popis naleznete po kliknutí na “About” z menu 
aplikace. 

Informace o vývojářích naleznete po kliknutí na “Credits” z menu aplikace. 

6.7. Vypnutí zařízení 

6.7.1. Nepřetržité měření na pozadí 

Aplikace MobECG běží na pozadí a nebrání další práci na mobilním zařízení. Pro přepnutí 
aplikace na pozadí stiskněte tlačítko zpět na vašem mobilním zařízení. Měření bude dál 
probíhat na pozadí. Měření se ukončí pouze kliknutím na tlačítko “Stop“ na úvodní obrazovce 
aplikace, vypnutím aplikace volbou “Exit” z menu aplikace, nečekanou chybou aplikace 
MobECG, vypnutím Bluetooth nebo vypnutím vašeho mobilního zařízení.  

Měření probíhá také v případě vypnutí/uzamčení obrazovky vašeho mobilního zařízení. 
Vypnutí obrazovky mobilního zařízení sníží spotřebu a umožní delší chod bez nabíjení baterie. 
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6.7.2. Ukončení MobECG aplikace 

Ukončení aplikace MobECG provedete kliknutím na “Exit” z menu aplikace. 

Poznámka: Aplikace nevypne Bluetooth při ukončení. Při ukončení aplikace se zastaví 
probíhající měření. 

6.7.3. Odstranění elektrod 

Po ukončení měření můžete odejmout Savvy senzor a elektrody z pokožky. Můžete nechat 
elektrody připevněné k Savvy senzoru pro další měření. Pokud gel z elektrod již ztratil vodivé 
vlastnosti, odpojte elektrody a vyměňte je za nové.  

Poznámka: Pokud Savvy senzor není delší dobu používán, je nutné jej připojit do nabíjecího 
doku, aby se předešlo poškození vestavěné baterie jejím podvybitím. 

7. Program pro vizualizaci měření – VisECG 
Vizualizační program VisECG je k dispozici na stránkách výrobce http://www.savvy.si/ a 
používá se k analýze naměřených dat. Program je původně určen k použití zdravotním 
specialistům. Uživatel v něm může vygenerovat přehled měření a ten předat svému lékaři. 
Ostatní funkce programu jsou určené pouze pro zdravotní specialisty. Program není určen 
k uživatelským diagnostickým účelům. 

7.1. Přehled měřených dat 

Pro vytvoření přehledu měřených dat musí být data přesunuta do počítače (viz kapitola 6.4 
Přenos souborů). V programu vyberte “Open folder overview” z menu “File“ a vyberte adresář 
se soubory měření. Po vybrání adresáře se zobrazí všechny soubory měření. Klikněte na “OK” 
a vyčkejte, než program zpracuje a vygeneruje grafickou prezentaci naměřených EKG dat (obr. 
16). Při prvním zvolení adresáře s daty bude tato operace nějakou dobu trvat v závislosti na 
počtu a velikosti souborů.   

Po vygenerování grafické prezentace naměřených EKG dat můžete kurzorem myši procházet 
úseky měření. Nástroj zobrazí hodnoty v daném úseku – tepová frekvence v BPM (tep/min), 
počet tepů a procento použitelného EKG signálu. 

Pro vytvoření přehledu měřených dat klikněte na tlačítko “Generate summary”. Program 
vygeneruje přehled dlouhodobého měření v PDF a uloží jej do složky měřených dat. Ukázka 
takového dokumentu je vyobrazena na obr. 17. Pro každý přehled EKG měření se zobrazí 
průměrná tepová frekvence (průměr se počítá v 60 vteřinových intervalech) a je vyobrazena 
čarou. Každý detekovaný tep srdce je vyobrazen tečkou. V přehledu je také zvýrazněna minuta 
měření při označené události. Události, které byly označeny a uloženy při měření aplikací 
MobECG (aktivita, pocity, viz kapitola 6.2.3 Označení události), jsou také zvýrazněny v 
přehledu. Tento přehled je určen ke zpracování odborným lékařem a interpretuje dlouhodobé 
měření EKG po dobu pár dní až měsíce. 

Poznámka: Zpracování přehledu se může časem změnit. Kontrolujte pravidelně aktualizace 
programu VisECG.  

7.2. Doplňující analýza 

Odborný lékař může dále analyzovat detaily naměřeného EKG v určitých časových úsecích. 
Vybraný úsek je zobrazen pro další zpracování (odstranění šumu, základní opravy) a analýzu 
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EKG vln. V závislosti na odbornou analýzu může být vytvořen přehled s dalšími poznámkami a 
doporučením k dalším lékařským úkonům.  

Kompletní detailní návod k programu VisECG je k dispozici v menu “Help“ zvolením možnosti 
“User manual”. 

 

Obr. 146: VisECG analýza – přehled měřených dat. 
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Obr. 15: Příklad přehledu měření. 

8. Indikace a kontraindikace 

8.1. Indikace 

Savvy systém je určen k monitorování srdeční aktivity pomocí připojení k mobilnímu zařízení 
technologií Bluetooth. Umožňuje detekovat abnormálně rychlou nebo pomalou tepovou 
frekvenci a znázornit to na obrazovce v grafické podobě. Zaznamenaný EKG signál je 
dostatečně kvalitní, umožňuje odborným lékařům po analýze v počítači identifikovat 
potenciální arytmii. 
 
Savvy systém monitoruje EKG a zároveň zobrazuje EKG měření v reálném čase na obrazovce 
mobilního zařízení pacienta. Po skončení měření mohou být data analyzována odborným 
lékařem.  

8.2. Kontraindikace 

Savvy systém není určen osobám s potenciální, život ohrožující arytmií nebo osobám 
vyžadujícím hospitalizaci či neustálý dohled. Uživatelé s alergií nebo přecitlivělostí na lepidla 
nebo vodivý gel (použitých materiálů elektrod) by neměli používat systém Savvy. 
 

9. Údržba 
Jakákoli technická údržba zařízení musí být prováděna kvalifikovaným technikem 
autorizovaným k této činnosti výrobcem. Uživatel provádí pouze údržbu uvedenou v tomto 
návodu – nabíjení baterie, vizuální kontrolu, čištění. 

9.1. Nabíjení baterie Savvy senzoru 

Savvy senzor je napájen vestavěnou dobíjecí baterií. 

Nabíjení Savvy senzoru se provádí vložením do nabíjecího doku a připojením nabíjecího 
adaptéru do elektrické sítě. Pro plné nabití ponechte v nabíjecím doku po dobu alespoň 2 
hodin. Nabíjecí indikátor (oranžová dioda) zhasne po úplném dobití senzoru. 

Poznámka: Pokud nebude Savvy senzor delší dobu použit, měl by být připojen k nabíjecímu 
doku a připojen k zásuvce, aby se předešlo poškození vestavěné baterie podvybitím. Na 
podvybití baterie se nevztahuje záruka. 
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Obr. 16: Savvy senzor připojený k nabíjecímu doku při nabíjení. 

9.2. Vizuální kontrola stavu 

Pravidelně kontrolujte stav zařízení zda: 

• Kryt Savvy senzoru není poškozený nebo prasklý 

• Kryt nabíjecího doku není poškozený nebo prasklý 

• Kryt nabíjecího adapteru není poškozený nebo prasklý  

• Kabel nabíjecího adaptéru a konektor není poškozený 

Na mechanické poškození senzoru nebo kabelů se nevztahuje záruka. Poškozené části musí 
být bezpodmínečně vyměněny před dalším použitím. 

9.3. Instrukce k čištění 

Savvy senzor, nabíjecí dok a nabíjecí adaptér smí být čištěn pouze po předchozím odpojení od 
elektrické sítě. Připojit zpět je možné až po úplném vyschnutí.  

Savvy senzor může být čištěn a dezinfikován lékařským etyl alkoholem nebo speciálním 
čistícím přípravkem určeným pro zdravotnická zařízení, který musí splňovat následující 
podmínky: 

• biokompatibilita s krytem přístroje 

• chemická kompatibilita s polypropylenem 

• chemická kompatibilita s lepidlem 

Na poškození použitím nesprávného čistícího prostředku se nevztahuje záruka. 

Čištění senzoru mokrým hadříkem je povoleno. Savvy senzor je voděodolný, ale nesmí být 
ponořen do vody. 

9.4. Aplikace MobECG – uživatelská údržba  

Uživatel musí dodržovat tyto požadavky na mobilní zařízení se systémem Android: 

• dostatečný úložný prostor pro ukládání měřených dat; 

• internetové připojení pro přenos souborů měření na server; 

• Bluetooth musí být zapnutý na mobilním zařízení. 

• mobilní zařízení musí být v průběhu měření zapnuté (obrazovka může být vypnuta) 

• baterie mobilního zařízení by měla být dostatečně nabita, popř. mobilní zařízení bude      
připojeno k nabíječce pro dlouhodobé měření 
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9.5. Životnost výrobku a uskladnění 

Životnost zdravotnické pomůcky je dva roky. Podmínky uskladnění jsou uvedeny v kapitole 4.4. 
provozní a přepravní podmínky. 
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9.6. EMC informace 

 
Zdravotnická elektrozařízení vyžadují dodržování zvláštních bezpečnostních opatření v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC)  

a musejí být instalována a provozována v souladu s níže uvedenými údaji o elektromagnetické kompatibilitě. 

Zkouška emisí Kompatibilita Elektromagnetické prostředí – pokyny 
RF emise 
CISPR 11 

Skupina 1 
Zařízení využívá radiofrekvenční energii pouze pro své vnitřní funkce. Jeho RF emise jsou tedy velmi 
nízké a je nepravděpodobné, že by mohly způsobovat rušení blízkých elektronických zařízení.  

RF emise 
CISPR 11 

Třída B 

Přístroj je vhodný k použití ve všech zařízeních včetně domácností a zařízení přímo napojených na 
veřejnou síť nízkého napětí, která napájí budovy užívané k bydlení. 

Emise harmonického proudu 
IEC 61000-3-2 

Třída A 

Kolísání napětí/kmitající 
emise IEC 61000-3-3 

Kompatibilní 

 

Zkouška odolnosti 
IEC60601-1-2 

zkušební 
úroveň 

Úroveň 
kompatibility 

Elektromagnetické prostředí – pokyny 

Elektrostatický výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 
±8 kV vzduch 

±2 kV kontakt (!) 
±8 kV vzduch 

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo z keramické dlažby. Jsou-li 
podlahy pokryty syntetickým materiálem, relativní vlhkost by měla 
dosahovat alespoň 30 %.  
 
(!)  
Savvy senzor se může odpojit, bez opakovaného rušení se připojí zpět 
během 60 vteřin. LED dioda na nabíjecím doku může blikat během ESD 
výboje. Po ESD výboji se mohou na grafu objevit špičky. Pokud zařízení 
přestane reagovat po ESD výboji, restartujte jej připojením do nabíjecího 
doku. 
 

Rychlé elektrické 
přechodné jevy/skupiny 
impulzů IEC 61000-4-4 

±2 kV pro napájecí sítě 
±1 kV pro přívodní / 
výstupní sítě 

±2 kV pro napájecí 
sítě (!) 
±1 kV pro přívodní / 
výstupní sítě 

Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 

Rázový impulz 
IEC 61000-4-5 

±1 kV v diferenčním 
režimu 
±2 kV v běžném režimu 

±1 kV v diferenčním 
režimu 
±2 kV v běžném 
režimu 

Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a kolísání napětí 
na přívodních zdrojích 
napětí IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% pokles v 
Ut) po dobu 0,5 cyklu 
 
40% Ut (60% pokles v 
Ut) po dobu 5 cyklů 
 
70% Ut (30% pokles v 
Ut) po dobu 25 cyklů 
 
<5% Ut (>95% pokles v 
Ut)po dobu 5 sekund 

100V 
 
240V 

Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 
 
Požaduje-li uživatel používání zařízení i při přerušovaném přívodu napětí, 
doporučuje se napájet zařízení ze zdroje nepřetržitého napájení. 

Síťový kmitočet 
(50/60Hz) magnetické pole 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m 
Magnetická pole síťového kmitočtu by měla být na úrovních 
charakteristických pro typické místo v typickém komerčním nebo 
nemocničním prostředí. 
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Zkouška odolnosti 
IEC60601-1-2 

zkušební 
úroveň 

Úroveň 
kompatibility 

Elektromagnetické prostředí – pokyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedená RF 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
 
Vyzařovaná RF 
IEC 61000-4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
80 MHz až 2.5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
80 MHz až 2.5 GHz 

Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení by se neměla 
používat v menší vzdálenosti od jakékoli části přístroje, včetně kabelů, 
než je doporučená vzdálenost vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci 
vysílače. 
 
Doporučená vzdálenost: 
 

d= P
V

]
5,3

[
1

 

d= P
E

]
5,3

[
1

80 MHz až 800 MHz 

d= P
E

]
7

[
1

    800 MHz až 2,5 GHz 

 
kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) 
podle údajů výrobce vysílače a d je doporučená vzdálenost v metrech 
(m).  
 
Intenzita pole pevných radiofrekvenčních vysílačů zjištěná 
elektromagnetickým průzkumem lokality by měla být nižší než povolená 
úroveň v každém z frekvenčních pásem. 
 
K rušení může docházet v blízkosti zařízení označených následujícím 
symbolem: 
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10. Řešení problémů 
Závada Možná příčina Možné řešení 

Savvy senzor se nepřipojí. Bluetooth na mobilním 
zařízení je vypnuto. 
 
Baterie senzoru je vybita. 
 
Senzor je mimo dosah 
mobilního zařízení. 

Zapněte Bluetooth na 
mobilním zařízení. 
 
Nabijte baterii senzoru. 
 
Přesuňte senzor blíže 
k vašemu mobilnímu zařízení. 

EKG signál je nekvalitní. Kontakt elektrod s pokožkou 
byl ztracen. 

Vyměňte elektrody za nové 
nebo změňte umístění 
elektrod. 

Elektrody nedrží na pokožce. Lepidlo elektrod ztratilo svou 
přilnavost nebo je pokožka 
znečištěna. 

Vyměňte elektrody a 
odmastěte pokožku. 

Nezobrazuje se EKG graf. Senzor je mimo dosah 
mobilního zařízení. 
 
Chyba bezdrátového 
propojení senzoru a 
mobilního zařízení. 

Přesuňte senzor blíže 
k vašemu mobilnímu zařízení. 
Pokud problém přetrvává, 
vypněte a znovu zapněte 
Bluetooth. 
 
Pokud problém stále 
přetrvává, ukončete aplikaci 
MobECG a znovu ji zapněte. 
 
Pokud problém i nadále 
přetrvává, umístěte na 
chvilku senzor do nabíjecího 
doku připojeného do sítě 
(LED dioda na nabíjecím doku 
by měla blikat). 
 
Pokud ani to nevyřeší 
problém, kontaktujte 
technickou podporu. 

 

11. Záruka 

Podrobné informace o poskytované záruce naleznete v záručním listu. 
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12. Údaje o výrobci 

Jméno a adresa Saving d.o.o. 

Finžgarjeva ulica 4 

1000 Ljubljana 

Logo výrobce 
 

Zákonní zástupci Boris Simončič, PhD, MD 

Tina Samardžija 

Certifikát kvality ISO 13485:2003 
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