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Návod na použití systému BPMpathway (IFU) 

Informace o výrobku 

Model: BPMpathway  

Sériové číslo snímače BPMpro, který se nachází v soupravě snímačů systému BPMpathway, je uvedené na obalu a elektronicky uchovávané v zařízení. 

Zamýšlené použití 

Systém BPMpathway je systém na vzdálené oznamování údajů o pohybu pacienta. Je určený na použití pacienty se zraněním kloubu a jejich ošetřujícími 

zdravotnickými pracovníky před a během rehabilitace. Systém BPMpathway se skládá z jednoho snímače BPMpro a softwaru BPMpathway pro pacienty a 

zdravotnické pracovníky. Pokud je snímač BPMpro připevněn k rameni přes oblečení pomocí popruhu, oznamuje rozsah pohybu kloubu pacientů. Snímač 

BPMpro přenáší údaje o pohybu do tabletu/počítače, na kterém je spuštěn doprovodný program na vizualizaci údajů, který zobrazuje a zaznamenává rozsah 

pohybu v testech pacienta během lékaři definovaného programu testů a cvičení. Software hlásí výsledky zpět zdravotnickým prac ovníkům prostřednictvím 

bezdrátového připojení. Software BPMpathway se stáhne a používá na vhodném tabletovém počítači. Další popis správného používání a funkcí systému 

BPMpathway je k dispozici v uživatelské příručce pro pacienta a uživatelské příručce pro odborníky.  

Stažení aplikace BPMpathway& uživatelské příručky: 

Uživatelé – pacienti s tablety se systémem Android a značky Apple: 

- Použijte obchod s aplikacemi ve svém tabletu a klikněte na 

ikonu obchodu. 

- Vyhledejte aplikaci BPMpathway. 

- Dle potřeby si stáhněte a nainstalujte aplikaci. 

- Stáhněte uživatelskou příručku na 

www.bpmpathway.com/downloads. 

Uživatelé – pacienti s notebookem/tabletem se systémem Windows a uživatelé – odborníci:  

- Jdi na www.bpmpathway.com/downloads. 

- Vyberte příslušnou aplikaci pro Vaše zařízení, stáhněte a nainstalujte.  

- Stáhněte uživatelskou příručku na  

www.bpmpathway.com/downloads. 

Najděte oranžovou ikonu BPMpathway a kliknutím spusťte aplikaci.  

Používání aplikace 

Prostředí 

Provozní teplota snímače je 5 °C až 35 °C. 

Nabíjení snímače  

- Před prvním použitím nabijte snímač BPMpro pomocí dodaného kabelu nabíječky tak, že zapojíte kabel do snímače a následně do velké USB nabíječky. 

- Během nabíjení bliká LED kontrolka snímače oranžově. 

- Po úplném nabití pomalu bliká LED kontrolka snímače zeleně.  

- Pokud baterie snímače není nabitá, LED kontrolka snímače bliká červeně. Pokud chcete pokračovat v testování, je nutné snímač nabít.   P okud snímač 

není nabitý, test se nedá provést. 

Výstraha  

Snímač BPMpro nepoužívejte během nabíjení. Pokud je snímač BPMpro zcela nabitý a LED kontrolka je zelená, vyjměte snímač z nabíječky.  

Aktivace snímače 

- Zatřeste snímačem BPMpro, abyste ho aktivovali. 

- LED kontrolka snímače bliká modře. 

Provedení testu 

Systém BPMpathway mohou používat zdravotnický personál a pacienti a je určený k použití v ordinaci a v domácím prostředí.  

- Spusťte aplikaci na své notebooku/tabletu.  

- Aktivovaný snímač se automaticky připojí k aplikaci.  

- Pomocí dodaného popruhu připevněte snímač ke končetině, která se má hodnotit. Poznámka: Snímač není určen k použití přímo na pokožce. 

- Umístěte snímač dle pokynů lékaře a/nebo aplikace.  

- Postupujte dle pokynů v aplikaci na provedení testu. 

- Během testu můžete označit pozici, při které cítíte bolest, aby to odborník mohl přezkoumat.  

Po testu 

- Odstraňte snímač BPMpro z těla/končetiny.  

- Zavřete aplikaci.  

- Opakujte dle pokynů lékaře. 

Indikace 

Před a po rehabilitaci zranění nebo operace kloubu.  

Kontraindikace 

Pokud se systém BPMpathway používá dle pokynů, nejsou známé žádné kontraindikace.  

Servis 

Systém BPMpathway neobsahuje žádné části, které by uživatel mohl opravit. Pokud se snímač znečistí, utřete ho vlhkou utěrkou.   Nenořte do vody. 

http://www.bpmpathway.com/downloads
http://www.bpmpathway.com/downloads
http://www.bpmpathway.com/downloads
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Kalibrace 

Systém BPMpathway se dodává předem nakalibrovaný.  

 

Certifikace           

 
MDR 2017/745 (EU) ; Dir 2002/95/EC 

 

 ICES-003 Issue 6 2016-01 Interference-Causing Equipment 

Standard Digital Apparatus. 

 

 R  202-L S D026 

 T  D 15-0014 202 

IP33 

Chráněné před nástroji a dráty většími jak 2,5 milimetrů. 

Chráněné před rozstřikováním vody méně jak 60 stupňů od 

vertikály. 

Likvidace 

Na konci životnosti by se snímačem BPMpro nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Snímač by se měl vrátit dodavateli k vhodné likvidaci, 

nebo odevzdat do vhodného zařízení k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

V případě fyzického poškození 

Pokud při kontrole snímače BPMpro zjistíte fyzické poškození pouzdra, obraťte se na svoji nemocnici/lékaře.  

Skladování & manipulace 

Teplota skladování snímače je 5 °C až 40 °C. 

Nenořte do vody, testované pouze na jemné rozstřikování vody IP33. 

Technický popis 

Systém BPMpathway obsahuje bezdrátový snímač BPMpro, který je určen k použití lékaři a pacienty v ordinaci nebo domácím prostředí.  

Životnost snímače BPMpro je 2 roky od data výroby.   Při výrobě systému BPMpathway se nepoužívá přírodní latex. 

Snímač BPMpathway™ má integrované bezdrátové vysílání/příjem s výkonem < 20 mW, na frekvenčním pásmu 2400 – 2483,5 MHz s nosičem modulovaným 

dle gausovského frekvenčního klíčování (GFSK). 

Podpora 

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na svoji nemocnici/lékaře nebo pošlete e-mail na adresu: support@bpmpathway.com a podrobně popište svůj 

problém. 

Vyrobené v EU společností: 

 
270 Vision Limited, Unit 34, Basepoint Business Centre, Caxton Close, Andover, SP10 3FG, United Kingdom. 

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands 

 

Každý závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s touto pomůckou se musí oznámit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v kterém se 

nachází uživatel a/nebo pacient. 

mailto:support@bpmpathway.com

