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Česky (CZ) Anglicky (EN) 
anestézie anesthesia 
dechová objem tidal volume 
diastolický tlak diastolic pressure 
dotykový displej touchscreen 
EKG ECG 
elektroda electrode 
invazivní krevní tlak - IBP invasive blood pressure - IBP 
krevní tlak blood pressure 
manžeta cuff 
monitor vitální funkcí vital signs monitor 
neinvazivní krevní tlak - NIBP non-invasive blood pressure – NIBP 
plyn gas 
povrchová teplota surface temperature 
prstový senzor fingertip sensor 
průtoková clona flow orifice 
průtokový senzor flow sensor/transducer 
pulzní oxymetrie pulse oximetry 
rektální teplota rectal temperature 
saturace krve blood saturation 
senzor, čidlo sensor, transducer 
srdeční aktivita heart activity 
svod u EKG channel 
systolický tlak systolic pressure 
těkavý volatile 
tepová frekvence heart rate 
tepů za minutu beats per minute – BPM 
tlak pressure 
vzdálená správa remote access 
záložní napájení backup power 
záznam log 
zdravotnický personál medical staff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglicky (EN) Česky (CZ) 
anesthesia anestézie 
tidal volume dechová objem 
diastolic pressure diastolický tlak 
touchscreen dotykový displej 
ECG EKG 
electrode elektroda 
invasive blood pressure - IBP invazivní krevní tlak - IBP 
blood pressure krevní tlak 
cuff manžeta 
vital signs monitor monitor vitální funkcí 
non-invasive blood pressure – NIBP neinvazivní krevní tlak - NIBP 
gas plyn 
surface temperature povrchová teplota 
fingertip sensor prstový senzor 
flow orifice průtoková clona 
flow sensor/transducer průtokový senzor 
pulse oximetry pulzní oxymetrie 
rectal temperature rektální teplota 
blood saturation saturace krve 
sensor, transducer senzor, čidlo 
heart activity srdeční aktivita 
channel svod u EKG 
systolic pressure systolický tlak 
volatile těkavý 
heart rate tepová frekvence 
beats per minute – BPM tepů za minutu 
pressure tlak 
remote access vzdálená správa 
backup power záložní napájení 
log záznam 
medical staff zdravotnický personál 
 


