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Jak vybrat správný elektrický koncentrátor kyslíku 

Pro laika, ale dnes už i zdravotnického odborníka v oboru plicním, není jednoduché se v nabídkách elektrických koncentrátorů 
kyslíku na trhu v ČR orientovat, zejména pak v množství nabídek internetových prodejců. Každý nabízí přece „to nejlepší“. To 
nejlepší je závislé na výkonu přístroje s respektem ke zdravotnímu stavu, jeho prognóze a potřebám konkrétního pacienta. 
Podívejme se na srovnání technických parametrů pro vyhodnocení toho správného pro potřeby konkrétního pacienta. Zda vám 
jde jen o nejnižší hmotnost přístroje, pak musíte počítat s nízkým výkonem (ty nejmenší a nejlehčí umožňují průtok těsně kolem 
a/ nebo do jednoho litru za minutu), nebo zda diagnóza pacienta nese riziko progrese požadavku na průtok. Pak ale není možné 
volit ten nejmenší a nejlehčí. Zatím, pro dostupné přístroje platí „něco za něco“, nebo-li čím menší a lehčí, tím nižší výkon. 

Jaké druhy elektrických koncentrátorů kyslíku pro dlouhodobou domácí léčbu kyslíkem rozlišujeme? 

1. Stacionární: jsou to přístroje většinou větších rozměrů, hmotnosti (dnes již do 15kg, dříve až 22kg) a hlavně jsou určeny i k 
NON-STOP provozu. Mají kolečka k přemístění přístroje po bytě, ale neumožňují mobilitu pacienta mimo domov. Je nutné je 
zapojit do sítě 220V, tedy nejčastěji doma. Většinou umožňují průtoky do pěti litrů za minutu. Existují i s vyššími průtoky, ale ty 
jsou vždy těžší, hlučnější a náročnější na spotřebu elektrické energie. 
 

2. Mobilní, které se dělí na: 

A) Přenosné: s hmotností do 5 kilogramů, jsou menších rozměrů. Nejsou určeny k NON-STOP provozu, ale vždy jako doplněk 
stacionárního přístroje, a to pouze k časově omezenému pohybu mimo domov. Zdrojem elektrické energie jsou 
vyjímatelné baterie ( 1 – 2), které lze předem nabít. Nabíjení pomocí zdroje 12V (v autě) nebo sítě 220V doma. Většina 
modelů na trhu v ČR umožňuje jen pulsní režim s omezeným průtokem (PRŮTOK = objem kyslíku v litrech za minutu). Na 
trhu v ČR nyní není MOBILNÍ PŘENOSNÝ koncentrátor kyslíku umožňující vyšší průtok než dva litry za minutu. Tento 

průtok, v kontinuálním režimu, umožňuje přenosný koncentrátor kyslíku společnosti Philips Respironics - SimplyGo. 
Ostatní PŘENOSNÉ (tj. do 5 kilogramů hmotnosti) umožňují pouze pulsní režim s průtokem kolem jednoho litru za minutu. 
 

B) Transportní: s hmotností nad 5 kilogramů (6,5 kilogramů a více), objemnější. Spojuje vlastnosti stacionárního a mobilního 
koncentrátoru kyslíku, umožňuje použití NON-STOP, pulsní a kontinuální režim, průtok do tří litrů za minutu. Při použití 
předem nabitých baterií jako zdroje je možné se vzdálit mimo domov. 

Co tedy sledovat při výběru MOBILNÍHO PŘENOSNÉHO koncentrátoru kyslíku? 

Plicní lékař ordinuje denní „dávku“ kyslíku (o čistotě kyslíku 93% a více), tj. průtok v litrech za minutu a doba inhalace kyslíku 
v hodinách za 24 hodin. Dávkování kyslíku se může lišit pro dobu klidu a pro zátěž. 

A) Pulsní režim – v tomto režimu přístroj dodává kyslík v tzv. pulsech, jen při nádechu. Dodává určitý objem kyslíku dle nastavení 
úrovně (1 – 5 nebo 6) při aktivaci čidla přístroje silou nádechu. Obvyklá síla nádechu nutná ke spuštění výdeje kyslíku je 
kolem 0,16 cm H2O (různá u různých přístrojů, čím vyšší síla je nutná, tím zdatnější musí být pacient, proto ověřte i tento 
parametr). Pro zjištění průtoku, jaký je přístroj schopen dodávat v pulsním režimu, je nutné znát objem kyslíku dodávaného 
během jednoho pulsu v různých úrovních nastavení pulsního režimu. Velké množství prodejců nesprávně interpretuje a 
vydává úrovně nastavení 1 – 5 nebo 1 – 6 za průtoky. NEJDE O PRŮTOKY. Každé z úrovní nastavení v pulsním režimu odpovídá 
určitý objem kyslíku dodávaný během jednoho pulsu, tedy nádechu. Tabulku s objemem kyslíku jednoho pulsu (bolus 
v mililitrech) v každé úrovni nastavení zpravidla žádný výrobce veřejně neuvádí. POŽADUJTE při výběru přístroje od prodejce 
tabulku s přesným objemovým množstvím odpovídajícím nastavení jednotlivých kroků v pulsním režimu přístroje. Pak si 
jednoduše násobte dechovou frekvencí každý údaj jednotlivých kroků nastavení. Pro srovnání je nutné pro všechny 
srovnávané přístroje vždy pro přepočet použít stejnou hodnotu dechové frekvence (obvykle se používá 15 nebo 20 dechů za 
minutu, pak tabulka obsahuje údaj o dechové frekvenci použité k výpočtu) . Jedině tak získáte údaj PRŮTOK, jenž je přístroj 
v pulsním režimu  v každém z kroků (úrovní) nastavení maximálně schopen vyrobit.  
Pulsní režim umožňuje delší výdrž nabití baterie, v žádném případě neprodlužuje dobu výdrže kyslíku nebo jeho množství! 
 

B) Kontinuální režim – kyslík je přístrojem dodáván kontinuálně = neustále, během nádechu i výdechu, a proto výdrž nabití 
baterie je při použití přístroje v tomto režimu významně kratší než v pulsním režimu. Mobilní přenosný koncentrátor kyslíku 
SimplyGo umožňuje PRŮTOK a jeho nastavení v kontinuálním režimu následovně: 0,5 litru za min – 1 litr za min – 1,5 litru za 
min – 2 litry za min. 


