
 

1 

 

  



 

2 

 

 

 

  



 

3 

  



 

4 

 

  



 

5 

 

  



 

6 

 

  



 

7 

 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem designu stojanového plicního ventilátoru užívaného 

na odborných odděleních nemocnic. Cílem práce bylo zhodnotit poznatky vyplývající 

z analýzy současných produktů na trhu a tyto poznatky aplikovat při výsledném řešení. 

Nový koncepční návrh je zaměřen na zlepšení návaznosti těla ventilátoru vzhledem k  jeho 

stojné části a celkové sjednocení estetické stránky medicínského přístroje při zachování 

jeho ergonomických i technických parametrů.   
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ABSTRACT 
This diploma thesis presents a design of an emergency ventilator machine used in 

specialized hospital departments. Aim of the thesis was to evaluate the knowledge 

resulting from the analysis of current products and apply this knowledge in the final 

solution. The new conceptual design is focused on improving the continuity of the body of 

the ventilator with the respect to the stand part and the unification of the aesthetic aspect of 

the medical device while considering ergonomic and technological parameters. 
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1 ÚVOD 

Dýchání se řadí mezi základní životní funkce, při kterých dochází k výměně dýchacích 

plynů mezi organismem člověka a vnějším prostředím. Výměna vzduchu je  zajišťována 

změnami objemu plic a hrudníku během dechového cyklu. Umělá plicní ventilace plně 

nebo částečně zajišťuje orgánovou podporu u nemocných, u kterých došlo k poruše 

ventilační nebo oxygenační funkce. [1] 

K plicní podpoře pacienta slouží mechanické přístroje – plicní ventilátory. Stojanový plicní 

ventilátor je složité a velmi přesné zařízení, které zajišťuje optimalizaci procesu plicní 

ventilace a sledování stavu ventilovaného pacienta. Tyto přístroje jsou důležitou 

a nepostradatelnou součástí vybavení odborných pracovišť nemocnic zejména 

anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) a jednotky intenzivní péče (JIP). [1] 

Současný stav těchto zařízení je u nás i ve světě na velmi dobré úrovni a tato úroveň se 

stále zlepšuje, ale zejména se zaměřením na technologickou stránku produktu. Méně se již 

vyvíjí řešení přístroje v souvislosti interakce obsluhy ventilátoru a obsluhy pacienta.  

Předmětem této diplomové práce je zaměření se na poznání oblasti procesu plicní ventilace 

a zpracování koncepčního designu plicního ventilátoru v mobilním stojanovém provedení, 

který bude určený pro odborná pracoviště provádějící ventilaci novorozenců, dětí 

a dospělých pacientů.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Následující kapitola zpracovává krátký historický přehled umělé plicní ventilace, vývoj 

znalostí, zkušeností a techniky k podpoře dýchání. 

2.1 Designérská analýza 

2.1.1 Krátký historický přehled 

Pokusy o oživení pacienta a navrácení dechu umírajícímu člověku jsou zaznamenány 

již ve starověku. Resuscitace dechu se postupem času stále zdokonalovala a vyvíjela.  

První patent dutinového ventilátoru s negativním podtlakem, kdy se vzduch manuálně 

pumpoval do boxu (ventilátoru), ve kterém byl zajištěný pacient, získal Alfred Jones v roce 

1864. Dalším významným milníkem plicní ventilace pomocí negativního tlaku byly tzv. 

„železné plíce“, k jejichž rozšíření dopomohla zejména epidemie polio.  Tyto ventilátory 

tak měly širokou odezvu. Významným neinvazivním ventilátorem, který pracoval hlavně 

s pozitivním přetlakem, byl Drägerův přenositelný Pulmotor z roku 1907. Ten 

sloužil ke kříšení při neštěstích v dolech, či při požárech. [2] 

Vývoj těchto dvou hlavních směrů umělé plicní ventilace – pozitivním přetlakem a zevním 

negativním podtlakem – probíhal paralelně do poloviny 20. století. Od této doby již 

dominují techniky s pozitivním přetlakem. [2] 

 

 

obr. 2-1  Schéma hlavních typů umělé plicní ventilace [10] 
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V roce 1951 byl zrekonstruován první objemový ventilátor C.G. Engströma, kdy pohyb 

pístu produkoval zvolený dechový objem. Tento vynález započal novou éru plicních 

ventilátorů, která se dále dělí do 4 generací. [1] 

Ventilátory I. generace byly mechanické, pneumatické přístroje bez použití elektronických 

součástek s konstantním proudem plynu, které neakceptovaly dechovou aktivitu pacienta. 

Mezi hlavní zástupce patří BirdMark7. Tělo ventilátoru se zavěsilo či připevnilo na již 

existující mobilní stojany. Vzhled tohoto produktu je velmi snadno zapamatovatelný 

a odlišuje se od ostatních přístrojů zejména svou typickou a výraznou barevností.  

 

obr. 2-2  Plicní ventilátoru BirdMark7 [12] 

Ventilátory II. generace již obsahovaly elektronickou komponentu zajišťující podpůrný 

režim. Velmi známým zástupcem této generace je ventilátor Siemens Servo  900C z roku 

1971, který používal tlakově řízenou ventilaci. Oproti zástupcům předchozí generace je 

tento přístroj výrazně rozměrově větší. [1] 
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obr. 2-3  Plicní ventilátor Siemens Servo [13] 

 

Ventilátory III. generace navíc obsahovaly mikroprocesor, který zvládal regulovat 

elektromagneticky ovládané ventily, detekoval spontánní nádech pacienta a dokázal se mu 

lépe přizpůsobit. [1]  

Poslední jsou ventilátory IV. generace, jak je známe dnes, využívají zpětné 

vazby a individuálně se přizpůsobí parametrům pacienta. Významnému posunu v tomto 

období došlo spolu s vývojem výpočetní techniky, a to zejména v technologii zobrazení na 

displej. Dochází k vývoji grafického rozlišení a barevnosti, jež zaručují lepší přenos 

informace v podobě obrázku či textu. První dotyková obrazovka ventilátoru Dräger Evita 4 

byla zavedena v roce 1995 a přinesla tak revoluční koncept ve funkci ventilátorů. [1] 

 

obr. 2-4  Plicní ventilátor Dräger Evita 4 [4] 
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2.1.2 Zástupci současného trhu 

Cheirón  

Česká společnost Cheirón je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických 

prostředků a materiálu v oboru anestezie a intenzivní péče. Hlavními aktivitami společnosti 

jsou vývoj, výroba, distribuce, import, export a servis zdravotnických prostředků.  [14] 

Plicní ventilátor AVEA, Carefusion 

 

obr. 2-5  Plicní ventilátor AVEA [15] 

 

Tvarové a kompoziční řešení:  

Celkový vzhled přístroje je řešen necelistvě a necitlivě. Chaotické tvarování ostrých výřezů 

v místě podstavy a asymetrické zaklínění cípu rozšiřujícího se vzhůru, jako stojné části, 

působí velmi surově a nepromyšleně. Umístění tyče v ose ventilátoru, jako nosného prvku, 

budí dojem záchrany stability. Zaoblení v horní části těla a monitoru lehce celkový vzhled 

zjemňuje, postrádá ale souvislost se zbylými částmi ventilátoru. 

Ergonomické řešení:  

Barevné rámování obrazovky opakuje nelogické zúžení, které je rušivé při pohledu na 

monitor. Madlo v opětovném stylu hranatého tvarování, nevhodné z hlediska ergonomie, je 

připevněno na zadní straně přístroje. Barevně je ventilátor snadno rozpoznatelný. Světle 

modrá barva je vhodnou volbou do prostředí nemocnice, při použití celkového zabarvení 

přístroje a materiálu však působí nepatřičně a lacině. 
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Technologické řešení: 

Ventilátor umožňuje invazivní a neinvazivní ventilaci novorozenců, dětí i dospělých 

pacientů s komplexními respiračními onemocněními. K ventilátoru je možnost připojení 

externí baterie a kompresoru. Uživatelské rozhraní obsahuje dotykový 12.1″ displej. 

Ventilační jednotka váží 33 kg, celkově váha ventilátoru přesahuje 40 kg. Cena přístroje se 

pohybuje v rozmezí 650 000 – 900 000 Kč. [16] 

 

Dräger  

Dräger je přední mezinárodní společností v oblasti zdravotnických a bezpečnostních 

technologií. Byla založena v roce 1889 v Lübecku v Německu jako rodinný podnik. Jejím 

prvním významným úspěchem v oblasti plicní ventilace byl Pulmotor z roku 1907, který 

stál na počátku vývoje plicních ventilátorů s pozitivním přetlakem. Od této doby dochází 

k neustálému rozvoji přístrojů nejen v tomto odvětví. [3] 

Ventilátor Dräger Evita Infinity® V500 

 

obr. 2-6  Plicní ventilátor Dräger Evita Infinity® V500 [17] 

 

Tvarové a kompoziční řešení:  

Z hlediska designu zde vnímáme snahu o ucelení a návaznost stojanu na tělo přístroje. 

Kolečka nejsou připojena k samostatné podstavě, ale jsou umístěna na nožkách vysunutých 

v přední části i do stran. Toto řešení působí příliš organicky, až živočišně. Tělo přístroje 

a místo k připojení techniky vystupuje samostatně do prostoru a vzniká zde výrazný 

nepoměr mezi hmotou těla a úzkou částí stojanu. Další nesourodost  najdeme v rozdílu 

tvarování výrazně zaoblené spodní části stojanu vůči hranatému řešení monitoru. 
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Ergonomické řešení:  

Madlo se nachází v zadní části přístroje a je vhodně ergonomicky i tvarově řešené pro 

úchop a manipulaci s přístrojem. Umístěním v této části se ale zvětšuje objem zabíraného 

místa v prostoru a limituje se možnost mobility z přední strany ventilátoru. Ovládání je 

řešeno moderně pomocí dotykového LCD displeje. Barva je zvolena bílá, korespondující 

s prostředím nemocnice. Za výhodu považuji tmavé lemování koleček vhodné z hlediska 

zvýraznění této části i vzhledem k údržbě. 

Technologické řešení: 

Jedná se o technicky velmi výkonnou neinvazivní ventilaci pro péči o pacienty všech 

věkových kategorií. Ventilátor lze vybavit vlastním zdrojem , turbínou poháněného 

vzduchu. Dále lze k ventilátoru připojit oddělenou transportní přívodní jednotku, která 

nese velké kyslíkové láhve. Celková hmotnost přístroje včetně vozíku dosahuje 60 kg. 

Cena přístroje se pohybuje kolem 950 000 Kč. [17] 

 

Maquet Getinge Group 

Getinge Group je přední světový dodavatel produktů a systémů, které přispívají ke zvýšení 

kvality a efektivity v oblasti zdravotnictví a biologických věd. Pracuje pod třemi značkami 

ArjoHuntleigh, Getinge a Maquet. ArjoHuntleigh se zaměřuje na mobilitu pacientů a  na 

řešení poranění pacienta. Getinge poskytuje řešení pro kontrolu infekcí v rámci zdravotní 

péče a vědy. Maquet se specializuje na produkty a přípravky pro chirurgické zákroky, 

intervenční kardiologii a intenzivní péči. [19] 

Maquet Servo-i MR 

 

 

obr. 2-7  Plicní ventilátor Maquet Servo-i MR [18] 

 

http://www.usmed-equip.com/products/maquet-servo-i-mr-edition.html
http://www.usmed-equip.com/products/maquet-servo-i-mr-edition.html
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Tvarové a kompoziční řešení:  

Řešení po stránce designu vsází na kompaktní a ucelený vzhled přístroje. Stejný 

obdélníkový průřez těla prochází od stojné části až k obrazovce. Toto jednoduché 

tvarování sjednocuje celkový design jednotlivých dílů, velikost těla ventilátoru však oproti 

konkurenčním produktům působí mohutně. 

Ergonomické řešení:  

Podstava s kolečky je po stranách lehce prohnutá do oblouku, což dodává jinak statickému 

celku dynamický rozměr poukazující na mobilitu prvku. Zakončení tohoto segmentu je 

však příliš ostré a vystupující do prostoru. Vhodně je zvolené barevné odlišení, zejména 

z hlediska bezpečnosti. Madlo navazuje na horní plochu přístroje s úchopovou částí po 

bocích těla. Prostor pro úchop madla se zdá nedostatečný a minimalistický vzhledem 

k rozměrům podstavy. V horní části před obrazovkou vzniká odkládací prostor pro potřeby 

personálu. Obrazovka s monitorem svými rozměry navazuje na šířku přístroje, v rámci 

celku však obrazová část působí drobně.  

Technologické řešení: 

Ventilátor Maquet Servo-i byl navržen s cílem přizpůsobit se potřebám klinik a se 

zamýšlenou nadčasovostí. Je zde možnost připojení modulů baterií. Expirační kazeta je 

výměnná jako celkový prvek. Vývody expirační a inspirační jednotky vyúsťují z boční 

strany přístroje a nenarušují tak jeho komplexní vzhled.  

 

Hamilton Medical  

Hamilton Medical je rodinný podnik provozovaný druhou a třetí generací rodiny Hamilton. 

Od roku 1983 společnost Hamilton Medical vyvíjí inteligentní ventilační řešení, která 

poskytují bezpečnější péči kriticky nemocným pacientům a usnadňují život lidem, kteří 

o ně pečují. Dnes je společnost Hamilton Medical předním výrobcem ventilace a stále 

investuje do výrobního závodu nové generace ve Švýcarsku. [5] 
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Hamilton G5 

 

 

obr. 2-8  Plicní ventilátor Hamilton G5 [20] 

Tvarové a kompoziční řešení:  

Vzhledově se Hamilton G5 řadí k moderně řešeným elegantním ventilátorům. Osa stability 

je v zadní části přístroje, který je tak rozměrově objemnější do délky. Vhodná je volba 

větších rádiusů působících příjemněji a odlehčeně. Podstava s koly je záměrně vizuálně 

oddělena nejen barevností, ale i tvarově. I přes necelistvost celkového vjemu toto řešení 

nepůsobí rušivě.  

Ergonomické řešení:  

Ventilátor je opatřen dotykovou obrazovkou otočnou o 360° s vysokým rozlišením pro 

přehledné zobrazení. Tvar obrazovky je protáhlejší a zaoblený, což dodává přístroji na 

eleganci. Madlo obchází přístroj po celém obvodu a rozšiřuje tak možnosti manipulace. 

Barevné odlišení madla a podstavy s kolečky je v kontextu s ovládáním přístroje zvoleno 

logicky ve stejném odstínu. 

Technologické řešení: 

Hamilton G5 patří mezi modulární současné mechanické ventilátory. Jedná se o ventilátor 

pro široké použití od novorozence, přes dětské pacienty, po dospělé. Uživatelské rozhraní 

je vybaveno 15″ širokoúhlou obrazovkou. Váha přístroje bez pojízdného vozíku je 38 kg, 

s vozíkem poté 57 kg. [21] 

 

http://www.usmed-equip.com/products/maquet-servo-i-mr-edition.html
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Chirana 

Chirana Medical and Dental Company je společnost, která vznikla ve Staré Turé na 

Slovensku. V 60. letech se její produkce zaměřila na výrobu zdravotnických prostředků, 

jako jsou dentální přístroje a anesteziologické přístroje. [22] 

Chirana AURA V 

 

 

obr. 2-9  Plicní ventilátor Chirana AURA V [22] 

Tvarové a kompoziční řešení:  

Stojná část přístroje je propojena s ventilátorem pomocí výrazného úhlu. Tělo ventilátoru 

oproti stojanu působí příliš mohutně a výrazný objem je soustředěn v horní části 

ventilátoru, což posouvá těžiště výše. Spodní část vozíku je řešena netypicky barevně 

odlišenou podstavou tvaru U. Celkový design působí odlehčeně. 

Ergonomické řešení: 

Vozík ventilátoru je řešen zajímavě, avšak mohou zde být pochyby vzhledem k optické 

stabilitě produktu. Barevné odlišení prvků je zvoleno vhodně vzhledem k funkčním 

částem, avšak černá barva není příliš vhodná do prostor nemocnice. Madlo je umístěno 

z přední strany produktu a vzhledem k ergonomii úchopu převozu se zdá být nízko. 

http://www.usmed-equip.com/products/maquet-servo-i-mr-edition.html
http://www.usmed-equip.com/products/maquet-servo-i-mr-edition.html
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2.1.3 Vlastní analýza přístroje 

 

obr. 2-10  Vlastní fotodokumentace 

Fotodokumentace byla pořízena na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) 

kyjovské nemocnice dne 28. 3. 2018. 

Na oddělení se nachází starší nevyhovující typy ventilátorů, které jsou postupně 

nahrazovány modernějšími přístroji.  

Na levé fotografii můžeme vidět starší typ ventilátoru velmi subtilního vzhledu. Na první 

pohled je viditelná nekompaktnost těla ventilátoru a stojanu i nedostatečně řešené uchycení 

hadiček, které působí v prostoru velmi chaoticky a omezují prostor obsluhy přístroje. 

Obrazovka je svými rozměry nedostatečná, což snižuje přehlednost přístroje a rychlost 

jeho ovládání.  

Na pravé fotografii můžeme vidět ventilátor společnosti Maquet, o kterém se již zmiňuji 

v rešerši současných produktů na trhu. Řadí se mezi vyhovující přístroje na oddělení. 

Oproti staršímu ventilátoru je zde výrazný posun v technologiích i designu, což ulehčuje 

personálu práci. Pacientský okruh je umístěn z boční strany přístroje a nenarušuje prostor 

před přístrojem, kde dochází k obsluze monitoru. Exhalační ventil je součástí těla přístroje 

a vyměňuje se jako celek. [6] 
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2.1.4 Zhodnocení analýzy 

Design stávajících přístrojů je v mnoha případech charakteristický slabou vizuální 

návazností stojanu na tělo přístroje. Tvarování těla přístroje je často nesouměrné, 

neergonomicky hranaté, jako je tomu například u ventilátoru Avea společnosti Cheiron, 

kde ostré hrany přímo vystupují do prostoru. Naopak nevhodné je příliš organické 

a dynamické tvarování ventilátoru Dräger Evita Infinity, které neodpovídá účelům užití 

ventilátoru. Jednotlivé části přístroje jsou řešeny nejednotně vzhledem k sobě a nevytváří 

tak kompaktní celek. Nejvíce soudržně z vybraných zástupců působí ventilátor Maquet, 

jehož celkové řešení ale působí příliš mohutně a těžce.  

Řešení umístění a tvarování madla určeného k přesunu ventilátoru je řešeno různorodě, 

mezi jednotlivými produkty často umístěno pouze ze zadní strany. 

Rozdílnosti mezi jednotlivými přístroji jsou také v připevnění koleček, kdy je problémem, 

když výrazně vystupují do prostoru či naopak působí nestabilně. U většiny zkoumaných 

produktů také podstava s kolečky nezapadá do celkového designu přístroje jako celku. 

Místo připojení pacientského okruhu je u většiny ventilátorů řešeno z přední strany těla. 

Výjimku tvoří ventilátory společnosti Maquet Servo, jejichž ventilátory mají expirační 

a inspirační výstupy z boční strany. 

Uživatelské rozhraní přístrojů se vyvíjí s dobou, starší typy s nedostatečnou velikostí 

monitoru a množstvím tlačítek se nahrazují celodotykovými displeji nebo monitory se 

základními tlačítky.  
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2.2 Technická analýza 

Při selhání základní životní funkce, tedy spontánní dechové aktivity, je nutné podpořit, 

či nahradit oxygenační a ventilační funkce pacienta pomocí plicní ventilace. 

2.2.1 Dechový cyklus 

Dechový cyklus je z hlediska směru pohybu plynů dělen na následující fáze:  

Inspirační fáze: začíná iniciací, která vede k zahájení dechového cyklu ventilátorů. Tato 

fáze je limitována buď dosažením objemu generovaného ventilátorem, nebo dosažením 

nastaveného tlaku.  

Inspirační pauza: v této fázi dochází k zástavě proudění dýchacími cestami, probíhá 

přerozdělení dechového objemu.   

Exspirační fáze: jedná se o fázi dechového cyklu, kdy výdech probíhá pasivně , nebo 

případně pomocí exspiračního svalstva nemocného.   

Exspirační pauza: na této fázi se ventilátor aktivně nepodílí a jedná se o fázi dechového 

cyklu od ukončení proudění vzduchu na konci výdechu do iniciace dalšího dechového 

cyklu. [7] 

2.2.2 Formy zajištění dýchacích cest 

Ventilační systém se připojuje na dýchací okruh pacienta v závislosti na době a způsobu 

ventilace. Přesné specifikace užití hadiček trubic a konektorů zdravotnických prostředků 

jsou definovány v normách ČSN, například v normě ČSN EN ISO 5367 Anestetické 

a respirační přístroje – Dýchací soupravy a konektory. [23] 

Při krátkodobé ventilaci se užívá obličejová či nosní maska.  

- Základní způsob zajištění dlouhodobé ventilace intenzivní péče je pomocí 

tracheální intubace.  

Tracheální kanyla je zavedena do dýchacích cest, průdušnice, nasální nebo orální cestou. 

Není potřeba chirurgického zákroku a jedná se tak o méně invazivní výkon, než je 

tracheostomie.  

- U vybraných skupin nemocných se volí zajištění pomocí tracheostomie. 

Tracheostomická kanyla se zavádí do uměle vytvořeného otvoru v krku a volí se 

u pacientů, jež vyžadují dlouhodobou intubaci. [1] 
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Dalšími možnostmi zajištění dýchacích cest jsou například: laryngeální maska používaná 

především v průběhu celkové anestezie, či kombirourka užívaná především v neodkladné 

péči.  

Pro podporu přirozených mechanismů dýchacích cest je nutná jejich péče a toaleta 

dýchacích cest. Tracheální odsávání je prováděno krátkodobým přerušovaným podtlakem 

za pomoci speciálních odsávacích katétrů. Toto odsávání je pacienty vnímáno často velmi 

nepříznivě, proto je důležité dodržení správné techniky při jejím provedení. Další péčí je 

kvalitní zvlhčení ohřáté vdechované směsi a nebulizační terapie. [1] 

 

2.2.3 Typy ventilátorů 

Ventilátor je přístroj, který zajišťuje dechový cyklus pacienta. 

Z hlediska funkce lze dělit ventilaci na: 

- ventilaci s pozitivním přetlakem – nejrozšířenější typ umělé plicní ventilace 

- ventilaci negativním tlakem – vyvíjí podtlak na hrudní a břišní stěnu 

- trysková ventilace 

- oscilační ventilace 

 

Dle místa a způsobu užití ventilátorů můžeme ventilátory rozdělit na 3 základní typy:  

- ventilátory pro intenzivní péči – neboli ICU ventilátory – jsou složité, elektronicky řízené 

přístroje s velkým množstvím ventilačních režimů, určené pro ventilaci pacientů, zejména 

na jednotkách intenzivní péče 

- ventilátory pro domácí péči – neboli personální ventilátory – jsou většinou vybaveny 

jedním ventilačním režimem a alarmy 

- ventilátory pro transportní činnost – užívané zejména ve vozech záchranné služby, kde 

jsou kladeny nároky na velikost přístroje, většinou jsou tlakově závislé, s množstvím 

ventilačních režimů a minimální výbavou. [1] 
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Ventilátory používané na jednotkách intenzivní péče patří, co se týče nároku na 

optimalizaci ventilačních režimů, k těm nejnáročnějším. Ventilační režimy se upravují na 

základě potřeb pacienta s přihlédnutím k jeho stavu. Tyto ventilátory obsahují velké 

množství přednastavených ventilačních režimů, které při různých změnách stavu pacienta 

dokážou automaticky regulovat parametry ventilačního režimu v reálném čase. Ventilátory 

pro intenzivní péči detailně monitorují a zobrazují na monitoru během ventilace samotné 

parametry ventilace. Nedílnou součástí jsou také alarmy, upozorňující na překročení horní 

a dolní meze některého parametru. [1,9] 

2.2.4 Konstrukce a funkce ventilátoru 

Z hlediska konstrukce můžeme popsat jeho hlavní části, jimiž jsou: 

- Uživatelské rozhraní s monitorem  

Prostřednictvím dotykové obrazovky a grafického rozhraní uživatel, lékař nebo zdravotní 

sestra, nastavují a kontrolují ventilační parametry a monitorované údaje pacienta. 

Důležitou součástí obrazovky je alarmová část, která zajišťuje bezpečnost pacienta 

a zobrazuje kontrolu přístroje. [1] 

 

 

obr. 2-11  Základní části ventilátoru [24] 

 

- Hlavní funkční částí mechanického ventilátoru je tělo přístroje, tedy ventilační 

jednotka s pneumatickým segmentem a řídící jednotkou. 
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V moderním ventilátoru jako zdroj energie slouží napájení z elektrické sítě, zásobování 

plynem a generátor tlaku. Typický ventilátor pro intenzivní péči je napojen na zdroj 

stlačeného kyslíku a vzduchu, vedoucí většinou z centrálních rozvodů nemocnice. 

V některých ventilátorech se používají turbíny, čímž zařízení není závislé na 

centralizované lékařské distribuci stlačeného vzduchu. Určité typy ventilátorů mají 

zajištěný přívod plynů z tlakových lahví nebo kompresoru.  

Zdroj poskytuje požadovanou energii k překonání elastického a odporového zatížení 

dýchacího systému pacienta. Stlačený vzduch se smíchá s odpovídajícím množstvím 

kyslíku ve směšovači. Jejich poměr se může pohybovat od čistého vzduchu až po čistý 

kyslík. [1] 

 

 

obr. 2-12  Typická struktura ventilátoru pro intenzivní péči [1] 

 

- Pacientský okruh vytváří rozhraní mezi pacientem a ventilátorem. Klinické 

ventilátory jsou s pacientem obvykle spojeny prostřednictvím inspiračního 

a expiračního systému. 
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Ze směšovače tedy proudí plyn na vstup proporcionálně řízeného inspiračního ventilu, 

kterým lze ovlivňovat míru jeho otevření. Tímto dochází k regulaci průtoku plynu ventilem 

na inspirační větvi. Inspirační ventil je otevřen během inspiria a uzavřen během exspiria, 

naopak exspirační ventil je vždy v opačném stavu otevření – zavření. Expirační filtry jsou 

jemné síťové filtry, obvykle potřebné k ochraně složek ventilátoru před nutně 

horkými a vlhkými vyčerpanými plyny, což by snížilo kvalitu měření senzorů a snížilo 

životnost zařízení. Na obr. 2-11 je zobrazen příklad elektricky řízeného ventilu, který 

reguluje průtok plynů. [1] 

 

 

obr. 2-13  Příklad elektricky řízeného ventilu [1] 

Průtok plynů dodávaných pacientovi prochází přes zvlhčovač, filtry, kondenzační nádobky, 

nebulizátor a další komponenty v závislosti sestavení obvodu dle určeného způsobu 

ventilace. Existuje mnoho způsobů sestavení ventilačních obvodů. 

Zvlhčovač je vyžadován ve většině nastavení v sériovém zapojení do okruhu. Zvlhčovače 

jsou aktivní a pasivní, užívané v závislosti na volbě přístroje a způsobu ventilace. 

Požadavek na teplotu vdechované směsi je určen 30 stupňů Celsia a na vlhkost 30 mg/l. 

Inhalační terapie pacientů se provádí pomocí nebulizátorů, jež dopravují léčivou látku do 

plic formou aerosolu, Nebulizátory jsou ovládány ventilátorem a vhání lék během 

vdechové fáze do plic. 

- Na vstupu do dýchacích cest i na výstupu jsou měřiče tlaku a průtoku, které 

slouží k monitorování ventilace a řízení funkce ventilátoru.  

Tyto snímače poskytují informace v reálném čase za účelem přizpůsobení se 

požadovanému režimu ventilace a pacientovi. Nejčastější přístupy k měření průtoku 

zahrnují snímače s proměnnými otvory, pneumotachografy, anemometry s horkým drátem 

nebo ultrazvukové měřiče.  
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Řízení ventilů a celkovou komunikaci mezi jednotlivými prvky zajišťuje mikroprocesor , na 

který jsou dále připojeny ovládací prvky, displej, zvukové výstražné indikátory a  vizuální 

indikátory. Moderní ventilátory dosahují toho, že kombinují nejmodernější technologii 

pohonů, snímačů a digitální elektroniky spolu se sofistikovanými algoritmy zpracování dat. 

Ventilátory jsou mimo systém alarmů zajištěny i  bezpečnostními prvky, jako je záložní 

zdroj elektrické energie, záložní ventilační režim, pojistné ventily, filtry. Bezpečnostní 

prvky slouží k opatření, která zajišťují, že pacient netrpí dalším poškozením. [1] 

- Ventilátory jsou součástí stojanu s kolečky k převozu ze sálu k lůžku pacienta.  

2.2.5 Vnitřní uspořádání 

 

obr. 2-14  Vitřní uspořánání 

Uživatelské rozhraní 

Nastavení ventilačních parametrů se provádí pomocí dotykové obrazovky. Monitory 

dnešní doby jsou celodotykové, nebo jsou opatřeny hlavními tlačítky a otočným 

ovladačem, aby usnadnili přehlednost ovládání. Pro vlastní nastavení polohy monitoru 

a komfort obsluhy jsou obrazovky otočné, či částečně sklopné. Součástí uživatelského 

rozhraní jsou alarmy, reproduktory. Ve vnitřní části je zabudován PC panel, který řídí 

veškerou interakci uživatelů a aktualizaci softwaru a je propojen s hlavní řídící jednotkou.  

[1] 
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Pacientská jednotka 

Ve vnitřní části pacientské jednotky se nachází: 

- Inspirační jednotka 

Tato jednotka obsahuje plynové moduly vzduchu a kyslíku, které regulují tok inspiračního 

plynu, a tento plyn mísí ve směšovači. Plyn dále prochází přes filtry, zpětný ventil, teplotní 

senzor, snímač tlaku a průtoku a bezpečnostní ventil. Inspirační jednotka je uzavřena 

inspiračním výstupem, na který se připojuje pacientský okruh. [1] 

- Expirační jednotka 

Hlavní částí expirační sekce je expirační kazeta a expirační cívka ventilu. Expirační kazeta 

je kompletní součást obsahující expirační vstup s odlučovačem vlhkosti, senzory tlaku, 

průtoku a teploty, bakteriální filtr a další ventily. [1] 

- Centrální řídící systém 

Centrální řídící systém se softwarově řízeným mikroprocesorem je rozdělen na podsystémy 

uložené na PC deskách.  

Základní procesorové desky jsou: 

Řídící deska – shromažďuje informace od všech snímačů a řídí ovladače nezbytné 

k provádění ventilace. Dále řídí upozornění a sleduje odezvu. Řídící deska také 

komunikuje s deskou pro monitorování. 

Deska pro monitorování ventilace – funguje jako nezávislý monitorovací systém. Provádí 

výpočty a dohlíží na potřeby zobrazovací jednotky a řídící desky. Komunikuje přímo se 

zobrazovací deskou. [1] 

Řídící deska napájení – určuje napájecí zdroj a řídí nabíjení interního akumulátoru. 

Další PC desky slouží například k jejich vzájemnému propojení. 

- Jednotka modulů – obsahuje možnost připojení více volitelných modulů, jako 

jsou například baterie, které poskytují záložní provoz. 

 

- Vnitřní ventilátor – slouží k odvětrání pacientské jednotky. Přívod vzduchu je 

chráněn filtrem. Vnitřní ventilátor je řízen teplotními senzory a jeho výstupy 

vedou do expirační sekce. 

 

- Zdroj zásobování – Hlavním účelem této součásti je přeměna síťového napájení 

na vnitřní napájecí zdroj. Obsahuje konektory k připojení do jednotky modulů 

a řídí nabíjení baterií. [25] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Přístroje určené do zdravotnictví se dlouhá léta rozvíjely zejména z technologického 

hlediska, zatímco design těchto zařízení byl spíše zanedbáván. Situace na trhu se ale začíná 

měnit a stále více firem, zaměřujících se na výrobu lékařské techniky, klade větší důraz na 

faktor designu. V tomto případě však nejde o design jako užití umění, ale cílem je vytvořit 

především funkční produkt s přidanou estetickou hodnotou, která funkci přístroje odpovídá 

nebo ji vylepšuje a tím zvyšuje jeho konkurenceschopnost. 

3.1.1 Uživatel – pacient 

Mechanická plicní ventilace je jednou z nejčastěji prováděných intervencí na jednotkách 

intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních nemocnic. Uvádí se, že více 

než polovina pacientů je prvních 24 hodin po přijetí připojena na plicní ventilátor. 

Uživatelé jsou pacienti těchto oddělení s ventilační či oxygenační poruchou funkce plic. 

Připojení na ventilátor obvykle výhradně nezpůsobuje bolest, ale umístění trachei 

v dýchacích cestách může být nepříjemné a ovlivnit schopnost mluvit a jíst. Pacienti jsou 

také výrazně omezeni v pohybu, veškerý čas tráví vleže případně vsedě na lůžku. [8] 

Plicní ventilátor, na který je pacient neustále připojen, se nachází v jeho těsné blízkosti 

u lůžka, proto je důležité působení přístroje na pacienta. Nemocniční pokoje jsou většinou 

velmi strohá sterilní prostředí se spoustou technického vybavení. Nevhodný design 

přístroje může zvyšovat obavy pacienta z tohoto prostředí a vyvolat stres. Eliminace stresu 

u pacienta napomáhá rychlosti přijetí situace a procesu uzdravení. Design lékařského 

přístroje tedy hraje podstatnou roli. [8] 

3.1.2 Uživatel – lékař, zdravotní sestra 

Veškerou péči o pacienta a manipulaci s přístrojem zastupuje zdravotní personál – lékaři, 

zdravotní sestry, respirační terapeuti. Velmi důležité je tedy i působení vzhledu na obsluhu 

přístroje, od kterého se očekává přesný výkon v co nejkratším časovém intervalu. Je nutné, 

aby celkové řešení zařízení bylo co nejpřehlednější. Důležitá je stabilita, jednak funkční, 

tak i optická stabilita přístroje, která dodá obsluze jistotu při manipulaci. 
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Postup ventilační podpory 

Prvním krokem je stanovení indikace neinvazivní ventilační podpory. Rozhodnutí 

o zahájení NIVS se odvíjí od pečlivého posouzení a vyšetření klinického stavu nemocného 

a zjištění jeho zdravotního stavu. Dále je na řadě poučení pacienta o následném postupu 

a vysvětlení principu zvolené metody. Následuje umístění nemocného na lůžko, jednotku 

příslušného oddělení (ARO, JIP), za účelem zmonitorování jeho stavu, úprava polohy 

nemocného a výběr vhodného zajištění.  

Příprava ventilátoru zahrnuje spuštění ventilátoru a provedení testu funkce přístroje na  již 

zahřátém ventilátoru. Jde o měření vnitřní technické funkčnosti a těsnosti veškerých 

jednotek a senzorů a kontrolu pacientského okruhu. Po provedení testu dochází k vložení 

dat nového pacienta a výběru typu ventilace a alarmů pomocí uživatelského rozhraní. 

Následně se připojí pacientský okruh k přístroji i pacientovi. Důležité je správné zajištění 

okruhu ventilátoru. Okruhy jednorázové, nebo ty na více užití – určené k opakované 

sterilizaci, se volí dle typu přístroje. 

Po spuštění přístroje dochází k následné kontrole jednak pacienta – jeho pohyby hrudníku, 

polohu či hloubku zavedení tracheální roury, dechovou frekvenci, tak i okruh přístroje – 

jeho upevnění, těsnost a soulad nemocného s ventilátorem a nastavení jeho funkcí. Během 

ventilace lze průběžně kontrolovat a upravovat nastavení přístroje. Ošetřovatelská péče 

dále zahrnuje starost o fyzickou stránku, polohování pacienta, ochranu před infekcí, 

hygienu odsávání trachei i péči o psychickou stránku pacienta. [6] 

 

 

obr. 3-1  Popis ventillace [11] 
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3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Ventilátor je zpravidla trvale umístěn u lůžka pacienta, kde je zajištěno neustálé 

zásobování dýchacích plynů a napájení přístroje elektrickou energií. Převáží se pouze ze 

sálu k lůžku, nebo se i pro tento převoz využívají transportní přenosné ventilátory. 

Nejvíce užívanou částí plicního ventilátoru personálem je uživatelské rozhraní k zadání 

ventilačních parametrů. Obrazovka se nastaví do vyhovující polohy a poté už se s ní 

většinou nemanipuluje, pouze se ovládá pomocí dotykového displeje a tlačítek. Problémem 

jsou nedostatečné rozměry monitoru u starších typů ventilátoru a množství tlačítek, které 

zvyšuje nepřehlednost ovládání.  

U většiny současných přístrojů chybí odkládací prostor, proto jsou přístroje často ověšeny 

manuály a různými přídavnými komponenty, které zabírají prostor a vytváří chaotické 

uspořádání, které je nevzhledné a nepraktické. 

Dalším problémem jsou prvky vystupující do prostoru, zejména inspirační výstup 

a expirační vstup jejich jednotek, na které se dále napojuje pacientský okruh. Vyústění 

z přední strany přístroje je praktické z hlediska manipulace s pacientským okruhem. 

Pacientský okruh se ale nastavuje zpočátku u nového pacienta, poté se již jen kontroluje 

a přístroj se ovládá pomocí displeje. V tomto případě hadice pacientského okruhu 

vystupují před ventilátor přímo v místě, kde personál stojí při ovládání monitoru. Umístění 

z boční strany se proto zdá být praktičtější volbou. Při umístění vývodu ventilačních 

jednotek z boční strany ale nastává komplikace při neshodě vhodné strany vzhledem 

k poloze lůžka. V tomto případě může nastat situace, kdy pacientský okruh vybíhá směrem 

od lůžka do prostoru pokoje a zabírá více místa. 

Řešení umístění madel je různorodé. Časté je umístění ze zadní strany přístroje. Novější 

typy ventilátorů mají madla po celém obvodu přístroje. Po konzultacích se zdravotním 

personálem jsem ale zjistila, že se přístroje převáží pouze výjimečně a nejpraktičtější se 

zdálo uchopení z přední strany. 

U mobilního stojanu je nutná stabilita přístroje. Stojany často vyvolávají již na pohled 

pocit nestability. Naopak přidáním objemu této části působí přístroj velmi mohutně 

a těžkopádně. 



 

38 

3.3 Cíle práce 

Podstatou cíle práce je řešení výše zmíněných problémů vyplývajících z analýzy přístroje. 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh koncepčního designu plicního ventilátoru 

v mobilním stojanovém provedení pro odborná pracoviště provádějící ventilaci 

novorozenců, dětí i dospělých pacientů. Jedná se tedy o typ neinvazivního ventilátoru pro 

intenzivní péči. Dýchací trubice sloužící k přemístění vzduchu do plic a z plic se vkládá 

přes ústa nebo nos pacienta.  

3.3.1 Dílčí cíle 

Cílem je inovativní řešení designu zejména v kompaktnosti těla přístroje spolu s mobilním 

stojanem. Opticky i prakticky se bude jednat o stabilní a snadno ovladatelný přístroj, aby 

práce s ním nebyla pro zdravotní personál příliš náročná jak časově, tak i fyzicky. Ovládání 

bude uspořádáno logicky pro komfortní a intuitivní obsluhu. Madla budou řešena, dle 

poznatků z analýzy, z přední strany přístroje. Je možné i kompromisní řešení madel 

umístěných po obvodu ventilátoru. K přehlednosti a odlišení manipulačních částí přístroje 

dopomůže jejich barevné zvýraznění. Z praktického hlediska je cílem vyřešení odkládacího 

místa pro jednorázové odložení papírů a přídavných komponent. Dalším cílem je řešení 

přehlednosti a prostorové nezatíženosti přístroje, zejména u prvků vystupujících do 

prostoru, jako jsou inspirační vývod a expirační vstup jejich jednotek, a následné zapojení 

pacientského okruhu. Návrh bude respektovat sterilní prostředí nemocnic a jeho tvarové 

řešení bude snadné pro údržbu. Posledním dílčím cílem je prokázání funkčnosti, 

ergonomičnosti a realizovatelnosti návrhu. 

3.4 Cílová skupina 

Ventilátory pro intenzivní péči jsou určeny pro odborné pracoviště nemocnic. Odbornými 

pracovišti rozumíme například oddělení anesteziologicko-resuscitační (ARO), jednotku 

intenzivní péče (JIP). Cílovu skupinou uživatelů obsluhující přístroje budou sestry a lékaři , 

či respirační terapeuti, pracující na těchto odděleních. Jejich práce je popsána výše 

v analýze problému z hlediska uživatele personálu. Tyto přístroje jsou určeny pro pacienty,  

u kterých došlo k poruše ventilační, nebo oxygenační funkce a potřebují mechanickou 

ventilaci. 
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3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

Plicní ventilátory jsou součástí zdravotnického vybavení nemocnic. Jsou to velmi přesná 

zařízení, pro které je podstatné, aby odpovídala aktuálním technickým normám pro plicní 

ventilátory používané v intenzivní péči. Ventilátory jsou zpravidla dodávány na zakázku, 

dle požadavků konkrétní nemocnice, která spolupracuje s výrobcem a udává nároky na 

přístroj. Zejména dle norem ISO a norem ČSN EN zaměřených na bezpečnost a nezbytnou 

funkčnost. Součástí zadání jsou dále požadované ventilační parametry a technické 

specifikace. Příkladem takové normy je například – ČSN EN ISO 10651-2 (852103) A – 

Plicní ventilátory pro zdravotnické použití – Zvláštní požadavky na základní bezpečnost 

a základní vlastnosti. [26] 

Rozměry a hmotnost přístroje bude odpovídat současným produktům na trhu z důvodu 

umístění stejných vnitřních komponent. Uvažovaná výška přístroje je tedy 1300 mm – 

1500 mm, šířka do 500 mm a hloubka do 600 mm. Hmotnost ventilační jednotky se 

pohybuje okolo 15 kg – 20 kg. Hmotnost přístroje celkově do 60 kg. Rozměry monitoru se 

pohybují od 12" – 17". 

U přístrojů se také udává rozmezí váhy ventilovaného pacienta. U univerzálních 

ventilátorů pro novorozence, děti a dospělé pacienty se toto rozmezí pohybuje od 0,3 kg do 

200 kg hmotnosti ventilovaného jedince. [1] 

3.6 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 

Předpokládá se malosériová výroba s využitím odolného plastu. Plastové dílce budou 

vyráběny vstřikováním plastů. Materiál musí být zvolen vhodně do prostorů nemocnice 

s nároky zejména na bezpečnost, ale také omyvatelnost produktu. 

Trhem jsou nemocnice a jejich odborná pracoviště, které využívají univerzální plicní 

ventilátory pro intenzivní péči. Cenově se pořizovací cena přístrojů pohybuje okolo 

300 000 Kč – 800 000 Kč. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

Při tvorbě variantních návrhů jde o ztvárňování nápadů a ideí, což vede k vytváření nových 

možností a invencí produktu. Tyto návrhy jsou dále usměrňovány požadavky funkčními 

a rozměrovými vyplývajícími ze zadání a analýz produktů. Následně vznikají koncepty, 

které se dále rozvíjí do variantních návrhů. 

Při skicování plicního ventilátoru je třeba respektovat vnitřní konstrukci přístroje a jeho 

funkčnost. Dále je třeba dbát na ergonomii rozměrů a tvarování. V případě nemocničních 

přístrojů je nutné respektovat hygienické a bezpečnostní požadavky, které se musí 

přizpůsobit sterilnímu prostředí oddělení. Rozměrově je vhodné zabírat co nejmenší možný 

prostor a tvarově se vyhnout ostrým hranám a úhlům. Ovládání musí být voleno dostatečně 

jednoznačné a intuitivní. 

4.1 Varianta I 

 

obr. 4-1  Varianta I 
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Tvarové a kompoziční řešení 

Základní tvarování těla první varianty vychází z kvádru o rozměrech respektujících vnitřní 

uspořádání součásti. Hlavní tvar je postupně formován zkoseními, které vedou 

k přizpůsobení tvaru způsobu užití a manipulaci s přístrojem. Horní plocha těla je zkosena, 

opticky otevírá prostor před monitorem, který je nejčastěji užívanou částí ventilátoru 

personálem, toto zkosení usnadňuje přístup k dotykovému displeji. Drážka horní plochy 

slouží k odložení potřebných materiálů.  

 

obr. 4-2  Varianta I tvar 

Ergonomické řešení 

Hlavním rysem první varianty jsou madla kopírující tvar těla ventilátoru s  jemným 

přesahem. Toto řešení je voleno jako propojující a sjednocující prvek těla ventilátoru 

a jeho mobilního stojanu, což bylo jedním z hlavních cílů řešení z hlediska designu 

přístroje. Křivka zároveň sjednocuje dílčí části a tvoří kontrastní prvek návrhu.  

Madlo slouží k úchopu v zadní horní části za monitorem a také v přední části po stranách 

těla přístroje. Průběh křivky madel postupně navazuje na stojný segment v postavě 

rozšiřující se do stran. Kolečka jsou tak umístěna s přesahem vzhledem k tělu ventilátoru, 

což zajišťuje lepší stabilitu přístroje. 

Technické řešení 

Vnitřní komponenty a jejich rozložení jsou zachovány dle stávajících produktů. Výstup 

inspirační a expirační jednotky je zamýšlen z přední části přístroje. Přívod vzduchu, 

kyslíku, konektory a další výstupy jsou poté plánovány ze zadní strany. Toto volba 

rozložení součástí a komponent vychází z technického řešení již existujících ventilačních 

přístrojů. 
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Shrnutí 

Varianta navazuje na současné produkty na trhu. Díky spojení madla a stojné části přístroje 

opticky sjednocuje vzhled dílčích segmentů. Tato volba poskytuje více možností k úchopu. 

Vzhledem k výrobě není tato varianta finančně náročnější ve srovnání s již existujícími 

stojanovými plicními ventilátory. U této varianty, ale nedošlo k vhodnému tvarovému 

řešení návaznosti stojanu na tělo přístroje. Tyto části nadále působí odděleně a jejich 

propojení pomocí madla není dostačující. Prostor mezi předními kolečky je menší oproti 

prostoru v zadní části a madla ve spodní části výrazně zasahují do prostoru, což by mohlo 

překážet obsluze přístroje. Celkové tvarovaní je příliš ostré vzhledem k prostorům.  

4.2 Varianta II 

 

obr. 4-3  Varianta II 

 

Tvarově kompoziční a ergonomické řešení 

Tvarově tělo ventilátoru vychází z výrazně zaobleného kvádru, zužujícího se směrem 

k zadní stěně přístroje. Nápadné rádiusy a zaoblení zejména z přední přístupové strany 

zpříjemňuje celkový vzhled a zjemňují návaznosti dílčích úseků. 
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Hlavní jednotka ventilátoru je obalena barevně odlišenou plochou, která má vizuálně 

diferencovat funkční část a přispět k intuitivnější obsluze. Výrazný výřez horní plochy 

slouží k odložení potřebných pomůcek. 

Mobilní stojná část navazuje plynulým zaoblením na tělo přístroje a prochází středem 

vzhledem k podstavě, kde se pravidelně rozvětvuje do stran. Půdorysem je kříž se značným 

přesahem, vhodným vzhledem k celkové stabilitě.  

Madlo je napojeno na boční rámování těla přístroje a je s ním barevně sjednoceno. 

Vývody expirační a inspirační jednotky jsou zamýšleny z přední strany přístroje. Vstup 

k vnitřním součástem a přístup sítí bude poté veden ze zadní strany. 

 

obr. 4-4  Varianta II tvar 

 

Shrnutí 

Tvarově je varianta přizpůsobena rozložení vnitřních komponentů. Pomocích výrazných 

zaoblení a volbě rádiusů je docíleno celkového zjemnění vzhledu přístroje. U této varianty 

se podařilo také lépe propojit stojnou část a tělo přístroje. Půdorys stojné části ve tvaru 

písmene X se jeví jako vhodná varianta z hlediska stability. Dalším  znakem varianty je 

barevné řešení dílčích částí, jež má přispět k odlišení funkčních a manipulačních segmentů. 

Netypické zúžení těla ventilátoru směrem k zadní části přístroje komplikuje rozložení 

vnitřních komponent, jako jsou například PC desky, moduly a další součásti ve tvaru 

kvádru. Při vhodném rozmístění daných prvků se, na úkor zúžení zadní části, zvětší 

celkové rozměry těla přístroje. 
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4.3 Varianta III 

 

obr. 4-5  Varianta III 

Tvarově kompoziční a ergonomické řešení 

Tvar této varianty respektuje vnitřní uspořádání se snahou o co nejúspornější řešení. Tělo 

ventilátoru vychází ze zaobleného kvádru. Horní část je zkosena a opticky otevírá prostor 

před monitorem, což umožňuje lepší přístup k monitoru a zvyšuje přehlednost při 

manipulaci. Tato část je ohraničena madlem po obvodu, které slouží k úchopu z přední 

a zadní strany přístroje. 

Mobilní stojan se napojuje a navazuje na tělo přístroje a dále se atypicky rozděluje na čtyři 

stojné nohy, které se rozbíhají do stran. 

 

obr. 4-6  Varianta III tvar 
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obr. 4-7  Otočný systém 

 

Technické řešení 

Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je možnost nastavení směru vývodů díky střední otočné 

části těla ventilátoru, na kterou se následně napojí pacientský okruh. Možnost otočení 

ventilační jednotky je zamýšlena vzhledem k umístění lůžku, aby pacientský okruh 

vystupoval přímo ve směru k pacientovi. Touto částí lze otáčet o 90° ze své základní 

polohy doleva nebo doprava, celkově tedy o 180°. Díky otočné části bude možné vytvořit 

čistý vzhled i plně zapojeného přístroje.  

Shrnutí 

Třetí varianta se nejvíce odlišuje od ostatních variant i  současných produktů na trhu díky 

atypickému řešení stojanu a zejména díky návrhu otočné střední části s připojením na 

pacientský okruh. I přes volbu otočné části je snaha o tvarově kompaktní přístroj vzhledem 

ke spojení těla a stojné části přístroje. Otočná část je v tomto případě příliš objemná. Není 

zde zvažován prostor pro odložení potřeb obsluhy. Největším problémem této varianty je 

řešení podstavy, kdy stojné „nohy“ vystupující do stran upozorňují svým vybočením na 

místo ohybu – část, která by měla naopak ujišťovat svým designem obsluhu přístroje o své 

stabilitě. 
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4.4 Shrnutí variantních řešení 

Jednotlivé varianty jsou inspirací pro finální řešení. Zajímavým prvkem první varianty je 

propojení těla a stojanu ventilátoru pomocí madla probíhajícího celou linií přístroje. 

Tvarování těla této varianty však působí opticky příliš ostře vzhledem k  prostorám 

nemocnice. Druhá varianta působí mnohem jemněji, díky volbě výrazného zaoblení. 

Nevhodné je u této varianty zúžení těla v zadní části přístroje. Třetí varianta je velmi  

jednoduchého tvarování, avšak stojná část tohoto návrhu vzbuzuje otázky stability 

přístroje. 

 

obr. 4-8  Varianty 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Při navrhování tvarového řešení produktu je nutné, aby design přístroje podtrhoval jeho 

podstatu, funkci, způsob a logiku užití. Je tedy nezbytné respektovat vnitřní uspořádání 

a vzhledem k němu uvažovat možnosti tvarování produktu. Výsledný návrh je tedy 

kombinací respektování technického principu výrobku a vlastní invence. 

Tvar produktu na první pohled v člověku vyvolá určitý dojem, což souvisí 

s psychologickým aspektem produktu. Tento aspekt může mít u nemocničních přístrojů 

značný vliv na psychický stav a vnímání pacienta i personálu. Je tedy nutné při tvarovém 

řešení brát ohled na celkový vjem tvaru v rámci nemocničního prostředí. 

5.1 Tvar a kompozice 

Výsledné tvarování je kombinací předchozích variant II, III a částečně i  varianty I.  

Prvky inspirované variantou II jsou: napojení těla ventilátoru a jeho stojné části pomocí 

jemného přechodu, půdorys stojanu do tvaru písmene X zajišťující vhodné řešení 

stability. Z této varianty je také ponechán výřez k odložení materiálů v horní části přístroje. 

Naopak jsem se u této varianty vyvarovala zúžení bočních stran.  

Z varianty III je inspirací inovativní prvek nastavení umístění směru vývodů díky otočné 

části, nyní pouze s umístěním expirační a inspirační jednotky s vývody. 

Řešení propojení madla se stojnou částí navazuje na myšlenku aplikovanou u varianty I. 

Tyto prvky inspirované jednotlivými varianty jsou zkombinovány, aby výsledný tvar tvořil 

logicky na sebe navazující celek.  
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obr. 5-1  Tvarové řešení 

 

Výsledný tvar se snaží respektovat podmínky jednoduché, snadné a intuitivní manipulace 

a ovládání přístroje. Přístroj by neměl na první pohled vzbuzovat negativní emoce, proto 

jsou voleny výrazně zaoblené hrany a přechody, které zjemňují celkový design.  

Jednotný tvar z přední a boční strany navozuje opakování vybraných směrů úkosu 

k hlavním horizontálním rovinám, jak je znázorněno na obrázku 5-2. Opakování 

vybraných směrů a linií dodává designu přístroje řád a neodvádí pozornost svým 

vzhledem. U zdravotnických přístrojů je žádoucí jednoznačnost tvaru vzhledem k způsobu 

užití. 

Celkovou linií ventilátoru prochází jemné zkosení hran, které je dalším sjednocujícím 

prvkem. Tvar zkosení, jakožto lichoběžníku se zaoblenými hranami, je následně aplikován 

v detailech, jako je zahloubení nebo madlo výsuvné zásuvky.  
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obr. 5-2  Směry tvarového řešení 

5.1.1 Stojná část a madlo 

Jak vyplynulo z analýzy, tento typ ventilátoru je umístěn u lůžka pacienta a převáží se 

pouze minimálně, proto je nutné zajištění stability stojné části přístroje. Kolečka jsou tedy 

umístěna s přesahem, jak z přední a zadní strany, tak i do stran. Půdorys stojné části byl 

navržen ve tvaru písmene X, kde dochází k přímému propojení koleček a stojanu. V přední 

části před ventilátorem je mezi kolečky výseč, která umožňuje přístup personálu blíže 

k ventilátoru a jeho monitoru.  

 

  

obr. 5-3  Pohled shora 
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Kolečka se zajišťují pomocí společné brzdy pro všechny čtyři kola, umístěné v  přední 

části, ve výseči. Tvar brzdy plynule navazuje na středovou část výseče. Z hlediska 

bezpečnosti je barevně odlišena. Neuvažuje se časté převážení ventilátoru, proto je 

umístění brzdy mimo kolečka výhodou. V tomto případě nehrozí uvolnění brzdy při 

náhodném zachycení o kolečko, kde bývá brzda mobilních přístrojů standartně umístěna. 

Velikost je upravena, aby vyhovovala rozměrům obuvi. 

 

obr. 5-4  Detail mobilní části stojanu 

 

Stojnou část po stranách kopíruje madlo s jemným přesahem po bocích, tento přesah 

zvýrazňuje barevné propojení madla a stojanu. Z bočního pohledu madlo kopíruje směr 

úkosů celkového tvarového řešení dle obr. 5-3. 

 

obr. 5-5  Perspektivní pohled 
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5.1.2 Otočná funkční část 

Vzhledem k důležitosti přehlednosti ventilátoru je vhodné eliminovat co nejvíce prvků 

vystupujících do prostoru. Optickou čistotu většiny stávajících produktů výrazně narušují 

výstupy hadic z expirační a inspirační jednotky, které dále tvoří pacientský okruh. Čistota 

v oblasti přední části ventilátoru je také podstatná vzhledem k obsluze monitoru, který je 

nejčastěji užívaný při nastavování parametrů ventilace personálem. Z toho důvodu je 

navržena otočná část čtvercového půdorysu s jemným úkosem v rozích. Tato část obsahuje 

expirační a inspirační jednotkou, kterou technik či personál může nastavit tak, aby 

následně vývody směřovaly k lůžku pacienta. Směr, kterým budou směřovat vývody, se 

nastaví poprvé při umístění ventilátoru k lůžku. Možné polohy nastavení jsou o 90° 

doprava nebo doleva od základní polohy. K úchopu a otočení této části slouží madla, která 

jsou vytvořena odebráním hmoty po bocích této části. Vykrojení je v souladu s dalšími 

sjednocujícími prvky ve tvaru zaobleného lichoběžníku. 

 

 

obr. 5-6  Nastavení směru vývodů 

 

 



 

52 

5.1.3 Horní část 

Návrh tvaru horní části svým zkosením a následným plynulým zaoblením otvírá prostor 

před monitorem. V této části je dále vytvořeno vykrojení s jemným úkosem směrem vzad, 

které je zamýšleno k odkládání materiálů. Vykrojení kopíruje tvar zadní stěny a je 

odsazeno od kraje v rozsahu úkosu, který dále prochází po obvodu ventilátoru. Pod 

odkládacím prostorem se nachází výsuvná plocha s úchopem, která po vysunutí prodlouží 

odkládací plochu, aby zde bylo možné odložit dokumenty a materiály klasického rozměru 

papíru A4. 

V zadní části, v místě odsazení zadní stěny od vykrojení, vybíhá držák monitoru opět pod 

úkosy, které sjednocují jednotlivé součásti s celkovým vzhledem přístroje. Držák 

v základní poloze z boční strany odpovídá stejným úhlům linií jako madlo ventilátoru. 

Umožňuje obsluze nastavení monitoru do vhodné polohy. 

 

 

obr. 5-7  Detail horní části 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Popis 

Konstrukčně technologické řešení vychází převážně z řešení stávajících produktů na trhu. 

Změna je v rozložení vnitřních součástí vzhledem k otočné části a jejímu mechanismu. 

U ventilátoru můžeme rozdělit popis jeho tří hlavních částí na: monitor a jeho uchycení, 

tělo ventilátoru a mobilní stojan. Krytováním a užitím jednotících tvarových prvků dochází 

k jejich vizuálnímu propojení, aby přístroj působil jednotně jako celek, což je jedním 

z hlavních cílů práce. 

6.2 Rozměrové řešení 

 

obr. 6-1  Rozměry 



 

54 

U rozměrů lékařských přístrojů je žádoucí prostorová nezatíženost vzhledem k  prostředí, 

ale bez nutnosti omezení funkčních částí. 

Hlavní rozměry vychází z průměru rozměrů stojanových plicních ventilátorů, rozměrů 

lidské postavy a ergonomie ovládání a dle rozměrů vnitřní konstrukce. Základní rozměr 

výšky přístroje je 1370 mm. Tento rozměr se může lišit v závislosti nastavení sklonu 

monitoru. 

Rozměry obrazovky jsou 333 mm na šířku a 275 mm na délku. LCD monitor má 

úhlopříčku 15 ″. Celodotykový displej s vysokým rozlišením je umístěn v horní části 

monitoru a zajišťuje veškeré ovládání a nastavení ventilačních parametrů. Ve spodní části 

obrazovky se nachází otočné tlačítko, které je vhodné z hlediska nastavování rozmezí 

ventilačních parametrů. Ve vrchní části obrazovky se nachází světelná signalizace alarmu. 

Vzhledem k otočné části má část těla ventilátoru v průřezu stejné rozměry stran o velikosti 

255 mm. Podstava rozšířena na 570 x 640 mm, což umožňuje vhodnou stabilitu přístroje. 

Případnou mobilitu přístroje zajišťují čtyři stejná zdvojená kolečka o poloměru 100 mm 

a šířce 60 mm. Kolečka jsou otočná o 360° a jsou uchycena v ose k nosné konstrukci 

stojanu a propojena s centrální brzdou umístěnou ve výseči stojanu. 

Celková hmotnost přístroje je vzhledem k jeho rozměrům, technickému vybavení 

a použitým materiálům odhadována okolo 40 kg. 

6.3 Technické řešení 

Základní kostra ventilátoru je tvořena konstrukcí ve stojné části přístroje, která drží tělo 

ventilátoru. Kostra ventilátoru je obalena krytováním.  

Nejdříve se ke kostře stojné části připevní spodní krytování s kolečky, následně krytování 

stojanu. Madlo se vsune na stojnou část shora a upevní po bocích. Na vrchní plochu stojné 

části přijde tělo ventilátoru s krytováním pacientské jednotky. Servisní přístup je zde ze 

zadní strany pod dvířky krytu zapojení napájení a přívodu plynů. Mezi propojením 

pacientské jednotky a horní části ventilátoru se nachází otočná část upevněna na dvou 

ložiskách. K horní části ventilátoru je připojen monitor. 
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obr. 6-2  Části konstrukce 

 

Hlavní součástí, která řídí ventilátor, je centrální řídící systém s  mikroprocesorem a PC 

deskami. Ten je umístěn ve spodní části těla přístroje spolu se zdrojem zásobování. Ke 

zdroji zásobování je připojeno síťové napájení. Místo přístupu k zapojení konektorů 

i přívodu plynů z centrálních rozvodů je ze zadní strany ventilátoru. Dále se ve spodní části 

nachází jednotka modulů, která poskytuje záložní provoz ventilátoru. Jednotlivé baterie 

jsou zařazeny samostatně a jsou snadno vyměnitelné vyjmutím ze zadní strany přístroje. 

Odvětrávání a chlazení součástí je zajištěno pomocí vnitřního větrání. Větrací mřížka má 

výstup ze zadní strany krytování. 
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obr. 6-3  Vnitřní komponenty přístroje 

Otočná část přístroje je umístěna na dvou ložiskách připojených z horní a spodní části 

k tělu ventilační jednotky. V jejím centru mezi ložisky je otvor o průměru 90 mm, pro 

průchod kabeláže a spojovací elektroniky. Horní a spodní část ventilační jednotky je 

spojena středem otočné části a zároveň tvoří rozdělení ve smyčku, která eliminuje možnost 

zamotání kabeláže. Otočná část je polohovatelná ve směru xy mezi dvěma polohami. 

Zajištění polohy se nachází ze zadní strany přístroje. Pozice je fixována aretací a je možno 

ji měnit obsluhou bez použití speciálních nástrojů. Po stranách této části jsou umístěny 

dorazy, které limitují rozsah pohybu v 90° doleva nebo doprava ze základní polohy. 

V otočné části se nachází expirační jednotka s expiračním vstupem, výstupem a inspirační 

jednotka s inspiračním výstupem, na které se napojuje pacientský okruh.  
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obr. 6-4  Schéma otočné části 

Monitor s řídící a zobrazovací jednotkou slouží k ovládání uživatelského rozhraní. V horní 

části monitoru vystupuje světelná signalizace, která rozsvícením reaguje na hlášení alarmu. 

Z boční strany monitoru jsou umístěny konektory, které slouží k vložení dat a nastavení. 

Připojení síťových rozvodů plynu a napájení se nachází ze zadní strany ventilátoru pod 

bezpečnostními dvířky. Ze zadní strany přístroje je přidáno madlo k navinutí kabelů. Je zde 

také prostor k uchycení držáku hadic pacientského okruhu. 

 

obr. 6-5  Zadní pohled 
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obr. 6-6  Připojení z boku – zadní pohled 

Madlo ze zadní strany slouží i k uchycení držáku. Jako držák na uchycení pacientského 

okruhu je použit standardní díl s nastavitelnými aretačními klouby užívaný běžně v praxi 

u stojanových plicních ventilátorů. Při nastavení směru vývodů z boční strany směrem 

k lůžku vzniká před ventilátorem čistý prostor. 

 

obr. 6-7  Připojení z boku – přední pohled 
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Ze zadní části přístroje je možnost připevnění přepravní napájecí jednotky. Přepravní 

napájecí jednotka slouží k zásobování ventilátoru plynem v situacích, kdy ventilátor není 

připojen na centrální rozvod plynu nemocnice, například během přepravy v nemocnici. 

V tlakových láhvích je stlačený kyslík a medicinální stlačený vzduch. Přepravní jednotka 

se zahákne zespodu, v zadní části ventilátoru, ve výseči mezi koly a za zadní madlo. 

 

obr. 6-8  Přepravní napájecí jednotka 

 

6.4 Materiálové řešení a technologie 

Ve zdravotnictví je nutné dodržet vysoké nároky na zdravotní nezávadnost materiálu. Dále 

je potřeba, aby byly užité materiály dobře udržovatelné, snadno omyvatelné a  chemicky 

odolné při styku s dezinfekcí. 

Na krytování zařízení budou použité plastové díly z materiálu Akrylonitrilbutadienstyren, 

tedy ABS vyrobené technologií vstřikováním do forem. Tento termoplast splňuje 

podmínky zdravotní nezávadnosti, má vysokou chemickou odolnost. Jedná se 

o houževnatý materiál s dostatečnou pevností a tuhostí. Je odolný vůči mechanickému 

poškození. [27]  
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Další možností je využití plastu PEEK na určité komponenty, jako jsou například ložiska 

a uchycení. Tento plast má výborné mechanické vlastnosti, je zdravotně nezávadný. 

Materiál PEEK je dobře zpracovatelný a dá se obohatit o uhlíková nebo skelná vlákna 

k zvýšení odolnosti. Při přidání uhlíkových vláken se docílí nízkého tření a dlouhé 

životnosti. Vzhledem k výborným vlastnostem, se materiál používá v lékařství i dalších 

odvětvích například v leteckém, chemickém a kosmickém průmyslu. [28] 

Vnitřní konstrukce je svařena z kovových profilů. 

6.5 Ergonomie 

Ergonomie, tedy přizpůsobování stroje člověku je u lékařských zařízení velmi důležitá. 

Práce na přístrojích intenzivní medicíny je velmi zodpovědná a může být stresující jak pro 

zdravotní personál, tak i pro pacienta. Plicní ventilátor musí být maximálně bezpečný 

a intuitivní z hlediska ovládání a manipulace, aby se co nejvíce zamezilo chybovosti 

lidského faktoru. 

6.5.1 Monitor a jeho ovládání 

Nejčastěji užívaná část ventilátoru personálem je monitor, kde dochází k nastavení 

ventilačních parametrů, jejich sledování a kontrole. Sklon i natočení monitoru je 

přizpůsobitelné k uchycení monitoru. Měřené parametry a sledované údaje pacienta se 

zobrazují číselně a v podobě křivkových grafů v reálném čase. Důležité je proto dobré 

rozlišení barevného dotykového displeje s úhlopříčkou 15 ″. Střed monitoru je ve výšce 

1300 mm nad zemí. Pohybový prostor, tedy vzdálenost mezi postavou a monitorem je 

350 mm. Šířka monitoru, a tedy maximální šířka pro ovládání má na délku 333 mm. 

Umístění, sklon i rozměry monitoru jsou z hlediska ergonomie vhodně a optimálně řešeny, 

viz obr. 6-5 (Pohybový prostor).  
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obr. 6-9  Pohybový prostor [29] 

Snadné nastavení parametrů a jejich rozpětí umožňuje otočný knoflík, jehož otáčením lze 

rychle nastavit rozsah rozpětí, což urychlí nastavování. Tento otočný knoflík je zároveň 

tlačítkem, při jeho stlačení se potvrdí volba, kterou personál zadal. Horní rám monitoru je 

opatřen světelnou signalizací alarmu. 

Pod obrazovkou je odkládací prostor pro potřebné materiály. S odkládacím prostorem je 

propojená výsuvná plocha, která se pomocí úchopu dá vysunout o délku až 110 mm, tím 

vzniká místo k odložení dokumentace a papírů velikosti A4. 

 

obr. 6-10  Ovládání obrazovky 
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6.5.2 Zorné podmínky 

Při práci na monitoru jsou z hlediska ergonomie důležité zorné podmínky. Ty umožňují 

personálu přesnou práci v krátkém časovém úseku. Předpokládaná zorná vzdálenost, tedy 

vzdálenost mezi pozorovaným detailem a okem je 35 cm. Tato délka spadá do kategorie, 

v které lze rozpoznat detaily kolem 1 mm. Zorné pole, ve kterém se obrazovka nachází je 

pod úhlem 25°, v této oblasti lze provádět zrakově náročné práce. [29] 

 

 

obr. 6-11  Zorné podmínky 

6.5.3 Umístění a převoz přístroje 

Umístění plicních ventilátorů je zejména na pokojích JIP a ARO, nebo operačních sálech 

nemocnic. Tato prostředí mají vysoké nároky na hygienu a bezpečnost, proto často působí 

stroze a technicky. Přístroje bývají nejčastěji postaveny vedle lůžka pacienta, zadní stranou 

u zdi. V půdorysu jsou stojné části s úhlem 90°, a tak vzniká dostatečný prostor pro bližší 

přístup k přístroji. 
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obr. 6-12  Úhel přístupu 

 

Při nutnosti převozu ventilátoru jej odbrzdíme sešlápnutím centrální brzdy ve výseči 

podstavy. K převozu slouží madlo ve přední straně přístroje. Madlo je ve výšce 870 mm od 

země v prostoru vhodném pro manipulační zařízení. Podélná délka madla přesahuje délku 

těla ventilátoru a měří 300 mm, je zde dostatečný prostor pro úchop oběma rukama. 

Z bočních stran madlo kopíruje tělo ventilátoru s mírným přesahem, zde ale neslouží 

primárně k úchopu. Madlo k převozu není používáno na denní bázi, proto nevadí, že jeho 

profilem je zaoblený obdélník. Průřez úchopové části je 25 mm x 13 mm. Odsazení madla 

od těla ventilátoru je ve vzdálenosti 86 mm. Madlo je odsazené v dostatečném rozsahu 

i vzhledem k připojení pacientského okruhu v těchto místech. Hadice okruhu vychází z těla 

ventilátoru ve směru pod madlem. Díky tomuto uchycení působí prostor před ventilátorem 

čistěji. 
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obr. 6-13  Výška úchopu madla 

V otočné části se dále nachází tři výřezy k úchopu při otáčení, a to po bocích v přední části 

a na přední straně v levé části. Výřezy jsou ve tvaru zaobleného lichoběžníku o rozměrech 

83 mm na délku a 18 mm na šířku. Zahloubeny jsou o 15 mm. Zahloubení slouží 

k snadnějšímu otáčení této části o 90° doprava, nebo doleva ze základní polohy. Po bocích 

také umožňují pohodlnější přístup při otevření krytování a přístupu k expirační a inspirační 

kazetě.  

Ze zadní strany ventilátoru se nachází držák k namotání kabeláže a přívodu ze sítě. Dále se 

ze zadní strany přístroje upevňuje držák na pacientský okruh. Umístění ze zadní strany 

umožňuje uspořádanost jednotlivých komponent a nezatěžuje viditelně prostor z přední 

strany. Personálu je tak umožněno plně se soustředit na práci na monitoru. 

6.6 Údržba a bezpečnost 

Práce s přístroji v intenzivní medicíně vyžaduje zvýšenou pozornost ošetřujícího 

personálu. Jsou zde kladeny vysoké nároky na bezpečnost. Přístroj je proto vybaven 

moderními čidly, senzory, alarmy a dalšími sdělovači, aby co nejvíce pomohl při práci 

zdravotníků a eliminoval případné lidské pochybení. Intuitivní ovládání a jasná signalizace 

může personálu snížit pracovní napětí a ulehčit stresovým situacím. 
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Podstata sdělovačů u plicních ventilátorů je velmi důležitá. Při ventilaci personál sleduje 

a kontroluje ventilované parametry. Ty jsou zaznamenávány pomocí křivek v  reálném 

čase, jako je například dechová frekvence, či číselně nebo ve stupnicích. Informace jsou 

zobrazeny na monitoru. Ovládání je zajištěno pomocí otočného tlačítka, který je zároveň 

polohovým sdělovačem.  

Po zapnutí přístroje se rozsvítí veškeré podsvícení sdělovačů, jako odezva jejich 

funkčnosti. Důležitá je dále světelná signalizace na horní straně monitoru, která reaguje na 

upozornění alarmu barevnou změnou. Při výstraze se barva signalizace změní na 

oranžovou, při nebezpečí poté na červenou barvu. Upozornění je doprovázeno akustickým 

sdělením v podobě zvuků různé frekvence a výšky tónu. 

Čistota a uspořádanost přístroje je podpořena otočnou částí, která umožňuje vývod 

pacientského okruhu směrem k lůžku, ten poté nezavazí personálu při manipulaci 

s obrazovkou. Veškeré vnější propojení, přívod elektrické energie a přívod plynů 

z centrálního rozvodu, je řešeno ze zadní strany přístroje u zdi místnosti, nijak tedy 

nezasahuje do manipulační oblasti před přístrojem. Konektory připojení jsou chráněny 

krytem v zadní části přístroje. 

V případě výpadku přívodu elektrické energie ze síťového rozvodu se použijí záložní 

baterie. Baterie se nachází v jednotce modulů a dají se jednotlivě vyjmout. Plně nabitá 

baterie vydrží asi 3 h provozu přístroje. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Při návrhu zdravotnického přístroje je potřeba využít poznatky z psychologie barev vhodné 

pro nemocniční prostředí. Volbou vhodného barevného řešení lze ovlivnit duševní pohodu 

zdravotníků i pacientů. Barevným odlišením rizikových míst můžeme zlepšit bezpečnost 

při manipulaci s přístrojem. Použitím příslušných odstínů můžeme celkově ovlivnit čistotu 

i organizaci práce. Zdravotnické zařízení musí být svým řešením v harmonii se sterilním 

prostředím nemocničního pokoje. Dále by barevné řešení nemělo odvádět pozornost 

personálu od práce, a naopak zvýrazňovat výstražná značení, či potenciálně riziková místa 

přístroje. 

7.1 Barevné řešení 

7.1.1 Základní barevné řešení 

 

obr. 7-1  Základní barevné řešení 
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Jako primární barva přístroje byla zvolena bílá barva s šedými odlesky. Bílá barva je 

symbolem čistoty, hygieny a elegance. Neodvádí pozornost, a naopak nechává vyniknout 

ostatní zvolené odstíny. Základní bílá barva je příliš zářivá, proto je v návrhu zvolena bílá 

s šedými odlesky, ty nenechávají tolik vyniknout nečistotám a drobnému poškrábání. Jde 

o barvu RAL 9003 „Signální bílá“. 

Jako sekundární barva je zvolena šedá, která je u hlavní varianty doplněna dalším odstínem 

této barvy. Tmavší odstín RAL 7043 „Dopravní šedá“ je zvolen na madle, které tvarem 

obepíná ventilátor, dále na madle v zadní části přístroje a ve výřezu horní části ventilátoru. 

Šedá je psychologicky neutrální barva, která neodpoutává pozornost a zároveň umožňuje 

svými odstíny odlišit jednotlivé tvarové prvky designu přístroje. 

Světlejší šedý odstín RAL 7038 „Achátová šedá“ je použit u hlavní plochy otočné části 

s vývody k pacientskému okruhu a u manipulačních prvků, jako jsou madla k otáčení, či 

brzda přístroje. Odstín v šedé barvě opticky tyto prvky odliší, nepůsobí příliš kontrastně 

a zároveň doplní barevnou škálu. 

Doplňující barvou je černá, konkrétně RAL 9004 „Signální černá“, která se vyskytuje na 

kolečkách ventilátoru a rámu obrazovky. Tato barva je kontrastem k bílé na místech, kde je 

to efektivní a kterých je potřeba si všimnout. 

 

 

 

 

obr. 7-2  Vzorník základních barev 
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7.1.2 Barevné varianty 

U dalších barevných variant je využito kontrastní barvy na funkčních prvcích sloužících 

k zvýraznění těchto částí jako jsou: odlišené koncové části vývodů ventilačních jednotek, 

madla otočné části, madlo výsuvné zásuvky, brzda a zadní část přihrádky. 

Vzhledem k nemocničnímu prostředí se jako kontrastní barvy k bílé a šedé nejvíce hodí 

studené odstíny. Studené barvy působí uklidňujícím dojmem a podporují kognitivní 

funkce. Jemné pastelové odstíny těchto barev nepůsobí dráždivě a uvádí se jako 

nejvhodnější barvy do zdravotnictví. Modré tóny z psychologického hlediska vzbuzují 

důvěru, klid a podporují logiku a komunikaci. Při použití ve větší míře však vzbuzují 

pocity chladu a izolace. 

Barvy byly vybrány dle celosvětově uznávaného vzorníku barevných odstínů užívaných 

v průmyslové výrobě, jde o vzorníky RAL.  

 

 

obr. 7-3  Barevná varianta II 

 

Kontrastní barva byla použita na drobných prvcích přístroje, na které bylo vhodné barevně 

upozornit. První variantou byla volba barvy tmavšího odstínu modrozelené barvy 

RAL 5018 „Tyrkysová modrá“.  
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Pro variantu druhou byl zvolen světlejší odstín tyrkysové barvy, a to RAL 6034 „Pastelová 

tyrkysová“. 

 

obr. 7-4  Barevná varianta III 

 

 

obr. 7-5  Barevné varianty 
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7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Logotyp 

Název zařízení ITVENI vznikl odvozením a spojením počátečních písmen slov 

Intenzivní + VENtIlátor neboli ventilátor pro intenzivní péči. Vysloveno „ITVENY“. 

Písmeno T v názvu je uvedeno jako spojující prvek, který může být vnímán jako symbol + 

(plus) nebo také jako symbol kříže, který je znakem nemocnic a používá se ve 

zdravotnictví. Pro zvýraznění tohoto hlavního prvku logotypu je kříž znázorněn v obrysech 

v tyrkysové modré barvě dle barevného řešení. Na písmena je použita tmavě šedá barva 

podle sekundární barvy předchozí kapitoly. Písmo je provedeno v malých znacích 

a v rozích je jemně zaobleno což zjemňuje jeho vzhled. Jako podkladová barva je primárně 

zvažována bílá. Při aplikaci logotypu na černém rámu monitoru, či jiných podkladech 

v tmavých barvách bude písmo v barvě bílé a symbol kříže v obrysech tyrkysové pastelové 

barvy. Celková barevnost logotypu navazuje na barevné řešení ventilátoru. Na obr. 7-5 

můžeme vidět variantní možnosti užití barev logotypu vzhledem k barvě pozadí jeho 

umístění. 

 

 

obr. 7-6  Logotyp 
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obr. 7-7  Logotyp v černobílém provedení 

7.2.2 Aplikace logotypu 

Grafickým prvkem na finálním návrhu přístroje je logotyp umístěný na levé boční straně 

otočné části, a to v jejím centru. Tato vertikální plocha je rovná, je tedy vhodná pro 

umístění logotypu. Umístěním logotypu na zakřivený povrch by se mohlo logo opticky 

deformovat, což není žádoucí.  Logotyp se nachází ve střední části mezi spárami otáčení, 

které toto umístění opticky rámují. S ohledem na ohraničení spárami a bočními stěnami 

byli navrženy rozměry logotypu na délku 120 mm na výšku 30 mm a tloušťka linky písma 

je při tomto rozvržení 4 mm.   

 

obr. 7-8  Aplikace logotypu na boční straně 
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Další možností umístění logotypu je do levého spodního rohu na rám monitoru z přední 

strany ventilátoru. Vzhledem k černému podkladu je zvolena světlá varianta logotypu, tedy 

bílé písmo a pastelově tyrkysová barva. 

 

obr. 7-9  Aplikace logotypu na monitoru 
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8 DISKUZE 

Stojanový plicní ventilátor je profesionální medicínské zařízení, které musí splňovat 

nároky na přístroje ve zdravotnictví. Technologie plicních ventilátorů jsou na vysoké 

úrovni. V dnešní době je stále více kladen důraz i na design přístroje a jeho působení na 

uživatele, tedy zdravotnický personál nemocnice. 

8.1 Psychologická funkce 

Plicní ventilátory jsou neoddělitelnou součástí nemocnic, zejména na odděleních intenzivní 

medicíny. Tyto přístroje jsou každodenní součástí při práci sester a zdravotního personál u 

příslušných oddělení, proto je důležitý jejich vliv z hlediska psychologického působení. 

Z designérské analýzy vyplynulo, že na trhu se stále nachází zařízení, která nepůsobí příliš 

dobrým dojmem vzhledem k nemocničnímu prostředí. V těchto případech se jedná 

zejména o užití ostrého tvarování, asymetrii, optickou nestabilitu a nekompaktnost dílčích 

prvků ventilátoru. Návrh nemocničního zařízení by měl naopak vzbuzovat důvěru, 

spolehlivost, působit příjemně a zároveň seriózně. Výsledný design ovlivňuje celková 

kombinace tvarového řešení, kompozice, návaznosti dílčích prvků, použitý materiál, 

barevnost a další. Jednotlivé aspekty by se měly spojovat v celkové kompaktní a logické 

řešení. 

8.2 Sociální funkce 

Přijetí plicního ventilátoru pacientem, který je často ve velmi vážném stavu, je závislé 

především na zdravotním personálu obsluhujícím přístroj a starajícím se o zdravotní stav 

a pohodlí pacienta. Důležité pro personál je jednoznačné pohodlné ovládání, které přispěje 

k bezpečnému procesu ventilace pacienta. 

Plicní ventilátory jsou umístěny na pokojích či sálech specializovaných oddělení. Do 

povědomí veřejnosti se tyto přístroje dostanou většinou až při návštěvě příslušného 

oddělení, například návštěvě ventilovaného pacienta. V tomto případě je vhodné příjemné 

vizuální působení celého přístroje vzhledem k prostředí, které může zmírnit nepříjemné 

pocity, které prostory nemocnice mohou přinášet.  
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8.3 Ekonomická funkce 

Plicní ventilátor je uvažován pro malosériovou, zakázkovou výrobu. Vzhledem k navržené 

inovaci a kusové výrobě, mohou náklady a pořizovací cena přístroje být vyšší v rámci 

současných produktů na trhu. Tato inovace a celkový design přístroje mohou ale celkově 

navýšit jeho konkurenceschopnost. Příležitostí z hlediska marketingu je také současná 

situace virové pandemie a poptávka po plicních ventilátorech. 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem designu stojanového plicního ventilátoru 

určeného pro odborná pracoviště nemocnic.  

Poznání současného trhu vznikalo na základě rešerší, analýzy produktu, konzultace na 

příslušném oddělení a sledování obsluhy ventilátoru v praxi. Z rešerší vyplynulo, že stále 

mnoho produktů na trhu svou designovou stránkou příliš nezapadá do prostor nemocnice, 

často chybí zejména sjednocení celkového vzhledu přístroje. Další poznatky vyplynuly 

z návštěvy nemocnice, kdy bylo například znatelné, že u daných přístrojů chybí odkládací 

prostor pro odložení materiálů. Výrazný rozdíl byl také v optické čistotě před přístrojem 

vzhledem k směru vyústění pacientských jednotek u různých ventilátorů. Z daných 

poznatků byla sestavena analýza problému, ve které byly shrnuty hlavní nedostatky 

přístroje, které vedly k určení cílů práce. Na základě vymezených cílů vznikly tři variantní 

studie designu, které svou kombinací daly vzniknout finálnímu řešení. 

Hlavní část práce popisuje návrh přístroje, nejdříve po stránce tvarové a kompoziční. Další 

kapitola se věnuje konstrukčně technologickému řešení, tedy vnitřnímu uspořádání 

přístroje, jeho komponentům a celkovým rozměrům. Ergonomická část je zaměřena na 

vhodné určení výšky, vzdálenosti ovládání monitoru a dalších manipulačních prvků. 

Závěrečná fáze finálního řešení je věnována barevnému řešení, návrhu a použití logotypu. 

Diskuze poté shrnuje sekundární funkce návrhu. 

Diplomová práce splňuje všechny stanovené cíle.  

Kompaktní vzhled ventilátoru byl docílen díky návaznosti stojanu a těla ventilátoru 

pomocí výrazného rádiusu. Celistvost návrhu byla dále podpořena linií jemného zkosení 

procházejícím po celém obvodu přístroje. Výrazným jednotícím prvkem je také madlo, 

které svým tvarem i barevným odlišením propojuje celkový návrh a zároveň vytváří 

kontrastní funkční prvek řešení.  

Stabilita přístroje byla řešena podstavou ve tvaru X, kde dochází k přímému propojení 

koleček se stojnou částí.  

Odkládací prostor vznikl v horní části ventilátoru spolu se zásuvkou, která při vysunutí 

umožňuje jednorázové odložení papírů formátu A4.  

Při řešení optické čistoty a přehlednosti přístroje vznikla inovace v podobě otočné části 

s místy vyústění ventilačních jednotek k pacientskému okruhu. Při umístění ventilátoru na 

pokoj daného oddělení je možnost otočení části s vývody ve směru k lůžku, toto řešení 

vytváří přehlednější uspořádání a prostorovou nezatíženost před ventilátorem. 

Návrh přináší inovativní koncept plicního ventilátoru, který vede ke zlepšení vizuálního 

působení přístroje vzhledem k prostředí nemocnice. 
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