
SOMNOcheck micro CARDIO
Jednoduché posouzení kardiovaskulárního rizika
během spánku

Ve spánkové medicíně - v interní medicíně – v preventivní medicíně



Ve spánkové diagnostice nabízíme klasické údaje o apnoe, 
desaturaci a probouzení.

Nyní máme odpovědi na další otázky, které 
byly dlouhou dobu otevřené.

SOMNOcheck micro CARDIO

Který pacient potřebuje 
léčbu nejnaléhavěji? 

Index kardiálního rizika (CRI) 
je nový parametr závažnosti v 
diagnostice spánku. Doplňu-
je známý Apnoe-Hypopnoe 
Index (AHI) o rozměr kardio-
vaskulárního rizika. Takto lze 
poprvé v časném screeningu 
spánkových poruch dýchání 
(SDB) zjistit, zda je pacient 
navíc ohrožen rizikem vzniku 
kardiovaskulárních onemoc-
nění, kromě SDB, nebo v 
jejich důsledku.

Který pacient je opravdu 
v ohrožení? 

První spánkový screening  
provedený s přístrojem 
SOMNO check micro CARDIO 
identifikuje pacienty s  
obecně zvýšeným kardiovas-
kulárním rizikem. Navíc je 
uveden zvláštní údaj dvou 
dalších rizikových faktorů  
pro srdeční selhání: arytmie 
(fibrilace síní) a Cheyne- 
Stokesovo dýchání.

Které další diagnostiky 
vedou ke správné  
diagnóze? 

CARDIO otisk pro každé-
ho pacienta ukazuje, která 
sekundární nebo průvodní 
onemocnění mohou vést  
ke zvýšenému kardiovasku-
lárnímu riziku. Tato infor-
mace ukazuje cestu k dalším 
diagnostickým krokům – ve 
spánkové medicíně nebo 
mimo ní.



Rychlou, jednoduchou a neinvazivní diagnostiku umožňu-

je inovativní metoda měření při práci s naším diagnostic-

kým zařízením SOMNOcheck micro CARDIO. Poprvé doká-

že přístroj pro screening spánku stanovit nový parametr 

závažnosti nazvaný „Index kardiálního rizika“ (CRI) během 

nočního měření. CRI poskytuje informace o kardiovasku-

lárním riziku vašeho pacienta, existujících kardiovaskulár-

ních onemocněních a možných diagnostických krocích.

Úplný obraz z jediného nočního 
měření
Konvenční metody osvětlují konkrétní aspekty kardio-

vaskulární rizika, ale měření pomocí SOMNOcheck micro 

CARDIO je první měření přinášející kompletní klinický ob-

raz během jediného nočního měření. Index kardiálního ri-

zika je založen na měření skutečných změn v pacientovi, 

na rozdíl od posuzování pravděpodobnosti ze statisticky 

založených výsledků dosažených rizik. Algoritmus použitý 

v SOMNOcheck micro CARDIO byl ověřen proti výsledkům 

dosažených rizik dle ESC / ESH. *

SOMNOcheck micro CARDIO měří také klasické paramet-

ry, jako je desaturace a probouzení, a rozeznává spánko-

vé poruchy dýchání, což je další důležitý rizikový faktor 

pro kardiovaskulární onemocnění.

Základem analýz je pulsně oximetrické měření tepové 

vlny. Změny v krevních cévách, jsou rovněž zjistitelné v 

analýze tepové vlny (Pulse Wave Analysis, PWA), stejně 

jako reakce autonomního nervového systému a srdeční-

ho rytmu.Stejný senzor měří saturaci kyslíkem a poskytu-

je informace o poruchách dýchání, jako je spánková ap-

noe nebo Cheyne-Stokesovo dýchání. S volitelnou nosní 

kanylou rozpozná screeningový přístroj také mírné ob-

strukce v horních dýchacích cestách pacienta.

Nosí se jako náramkové hodinky: 
SOMNOcheck micro CARDIO* Grote L, Sommermeyer D, Zou D, Eder, D, N, Hedner J.  

   Oximeter-Based autonomic state indicator algorithm for cardiovascular risk assessment.  
   Chest 2011; 139:253-259

SOMNOcheck micro CARDIO Jednoduché posouzení kardiovaskulárního rizika během spánku



Vysvětlení zvýšeného rizika pomocí CARDIO otisku

Vlastní projevy jednotlivých parametrů pacienta jdou do 

CARDIO otisku. Každý parametr označuje určitou choro-

bu. Otisk slouží jako kompas, ukazuje směrem k dalšímu 

diagnostické kroku a navrhuje jednoduché stanovení pri-

orit pacientů.

  inovativní algoritmy odhadnou CRI:

 - Analýza amplitudy tepové vlny

 - Doba odrazu tepové vlny - a analýza tepové  

   frekvence

 - Analýza saturace kyslíkem

 - Kombinované měření parametrů

  Rozsáhlé posouzení stavu rizik:

 - Údaj o endoteliální dysfunkci

 - Údaj o centrální arteriální poddajnosti

 - Rozpoznávání obrazu snížené citlivosti

 - Detekce arytmie (fibrilace srdečních předsíní) Umístěte fólii na horní stranu CARDIO otisku - a  
diagnostický kompas vám ukáže cestu. Mimochodem: 
Film odpovídá originálnímu výtisku reportu.

** RCRD = snížená srdeční reakce na desaturaci

Jednoduché posouzení kardiovaskulárního rizika během spánku
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Doplňky pro SOMNOcheck micro CARDIO

Požadavky software na systém

Pro bezproblémovou instalaci SOMNOlab budete potřebovat admi-
nistrátorská práva na počítači kompatibilním s IBM, který splňuje 
následující požadavky:

1

Sada 100 nosní kanyla, 90 cm 
WM 94522

Senzor softtip se zástrčkou Minimed (pravoúhlý) 
Vel. M: WM 94596 (nevyobrazeno), Vel. L: WM 94595

Manžeta 
WM 94560

Přepravní taška 
WM 94055

Software SOMNOlab, nyní s SOMNOcheck micro 
edition, WM 98500

USB kabel, WM 64524

Návod k použití 
SOMNOcheck micro CARDIO EN, WM 96621, (nevyobrazeno)

Návod k použití pro pacienta 
SOMNOcheck micro CARDIO EN, WM 96631 (nevyobrazeno)
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Náš úplný sortiment doplňků pro terapie, příslušenství a 
masek najdete na: weinmann.de: weinmann.de
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Spánková diagnostika / SOMNOcheck micro CARDIO

Okno Zobrazené hodnoty Zdroj
Nedostatečná doba analýzy
V případě, že  nejsou k dispozici po nejméně dvě hodiny signály ani z 
pulzního oximetru ani senzoru toku

Doba analýzy nedostatečná Analýza doby bez artefaktů na 1 signál

Kardiovaskulární riziko Nízké / střední / vysoké CRI

Riziko poruchy spánku
Zobrazení, zda riziko spánku-poruchy existuje 

Nízké / střední / vysoké  
světelný displej: zelená, žlutá, 
červená

Analýza výsledků

Podezření na arytmii (AFib) Zobrazí se okénko s analýzou Analýza tepové frekvence

Přehled respiračních událostí

Přehled respiračních událostí
Index apnoe / hypopnoe
Index obstrukční apnoe / hypopnoe
Index centrální apnoe / hypopnoe

AHI         RDI
OAHI      ORDI
CAHI      CRDI

Signál průtoku: AHI. Pokud tento signál je 
stižen artefakty, zobrazí se RDI založené na 
PWA

Podezření na Cheyne-Stokesovo dýchání Zobrazí se okénko s analýzou Analýza saturace

Přehled autonomních probouzení
Index autonomních probouzení
Index autonomních probouzení souvisejících s dýcháním 
Index autonomních probouzení souvisejících s dechovým  
úsilím  (autonomní)

AAI
AAI resp
 
RERA

Signál pulzní oxymetrie 
Signál pulzní oxymetrie
 
Signál pulzní oxymetrie  a signál průtoku

Přehled saturace kyslíkem
Index desaturace
Průměr
Minimum

Pokles
Průměr
Min

Signál pulzní oxymetrie 

Ostatní
Chrápání
Průměrná tepová frekvence
Doba zaznamenávání

Chrápání
Prům. puls
Doba nahrávání

Signál průtoku
Signál pulzní oxymetrie
Analýza doby bez artefaktů

Doba záznamu bez artefaktů
Pokud jeden ze dvou signálů trvá méně než čtyři hodiny (tj. mnoho 
artefaktů), otevře se okno a zobrazí, jak dlouho který signál byl bez 
artefaktů.

Průtok
Puls

Analýza doby bez artefaktů na 1 signál

Vymazat data – vymaže všechny uložené údaje Chcete-li vymazat, stiskněte 
tlačítko  a přidržte 3 sekundy 

Příští Kalibrace - zobrazuje datum příští doporučené kalibrace na vlast-
ním PC zákazníka nebo firmou Weinmann Service

Vnitřní hodiny
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 ·Požadavky software na systém

Spánková diagnostika / SOMNOcheck micro CARDIO

 

Import dat přes USB Vizualizace naměřených dat a událostí

Editace události CARDIO otisk pacienta ve zprávě

Rozsáhlá dokumentace Spánkových poruch dýchání ve zprávě Jednoduchá vlastní kalibrace - žádné náklady na údržbu

Individuální přizpůsobení přístroje Programovatelný čas a doba trvání měření

Technické údaje SOMNOcheck micro CARDIO

Rozsah teplot
 provozní:  +5 °C až +40 °C 
 skladovací: -10 °C až +60 °C 
 přepravní:  -10 °C až +60 °C

Pulsní oxymetr (Clipsensor) 
 Rozsah měření SpO2:   45 až 100 %
 Přesnost SpO2

   70 % < SpO2 < 100 %:  vyšší než 2% přesnost
   SpO2 < 70 %:   není ověřeno
 Rozsah měření tepové frekvence:  30 až 250 tepů za minutu
 Přesnost měření tepu:  1 tep za minutu až 2 % zobrazené  

   hodnoty

Třída výrobku dle Směrnice   
93/42/EEC:   II a

Rozměry (š x v x h):  112 x 30 x 50 mm

Hmotnost
 bez baterií:  79 g
 s bateriemi:  145 g

Napájení:   Typ AA
   2 baterie (cca 15 h) 
   2 NiMH dobíjecí baterie (cca 20 h)

Procesor: Pentium IV s 1,8 Ghz

Volné místo: Pevný disk s alespoň 1 GB dostupné paměti a 1 GB dostupné paměti na systémový oddíl

Mechanika: CD-ROM 

Vstup: Klávesnice a myš nebo jiný ukazatel podporovaný systémem Microsoft Windows

Tiskárna: Podporovaná systémem Microsoft Windows

Operační systém a hlavní paměť: 
- Windows 2000 SP 4 nebo vyšší, pokud jsou kompatibilní s minimálně 512 MB RAM, doporučeno 1024 MB RAM 
- Windows XP 32 bit SP 2 nebo vyšší, pokud jsou kompatibilní s minimálně 512 MB RAM, doporučeno 1024 MB RAM 
- Windows 7 32 bit / Windows 7 64 bit s minimálně 1024 MB RAM, doporučeno 2048 MB RAM

Další software: - Internet Explorer 6.0 SP1 nebo vyšší, pokud je kompatibilní 
- Adobe Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší, pokud je kompatibilní

Software

Germany
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 
P.O.Box 540268    22502 Hamburg  
Kronsaalsweg 40    22525 Hamburg 
E: info@weinmann.de    weinmann.de
T:  +49-(0)40-5 47 02-0  Reception   
F: +49-(0)40-5 47 02-461  Reception 
T:  +49-(0)40-5 47 02-100  Customer Service

Center for Production, Logistics, Service 
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 
Siebenstücken 14    24558 Henstedt-Ulzburg


