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 Metrologické zajištění pracovních měřidel stanovených 
 

 Metrologické zajištění pracovních měřidel nestanovených 
 

 Interní kalibrace 
 

 Další problémy 



Zákon o metrologie 505/1990 Sb., 

novela 85/2015 Sb. 

- Etalony 

 = etalon měřicí jednotky je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této 

        jednotky a k přenosu na měřidla nižší přesnosti 

 

- Pracovní měřidla stanovená 

 = měřidla, pro ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při práci,  

        stanovení sankcí, poplatků, … 

 

- Pracovní měřidla nestanovená  
 

- Certifikované referenční materiály 

 = materiály přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména  

        pro ověřování přístrojů a vyhodnocování měřících metod 



Metrologické kontroly 

Perioda dána vyhláškou č. 345/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů  

Perioda dána uživatelem 

Stanovená měřidla 

Ověření 

Provádí ČMI/autorizované 

metrologické středisko 

Úřední značka (event. ověřovací list) 

Protokol o provedení ověření   

X 

Pracovní měřidla 

Kalibrace 

Externě, interně 

Kalibrační list (event. 

orientační známka) 



Metrologické kontroly 

Stanovená měřidla 

event. 

Ověřovací list  

nebo 



Metrologické kontroly 

Pracovní měřidla 

event. 

… 

Kalibrační list 



Metrologie ve FN Motol 

 Tonometr krevní: 1450 ks 
 

 Tonometr oční: 35 ks 
 

 Teploměry (ušní, bezkontaktní): 400 ks 
 

 Váhy: 500 ks 
 

 Audiometr: 25 ks 
 

 Alkoholtester: 4 ks 

 

 Pipety: 1350 ks 



EFA systém 



Stanovená měřidla 

 Tonometry krevní 
 

 Tonometry oční 
 

 Lékařské teploměry 
 

 Váhy 
 

 Alkoholtestery 
 

 Audiometry 
 

 Měřidla veličin atomové fyziky 
 



Tonometry 

Tonometr krevní: 
 

 Rtuťové 

 Deformační 

 Digitální 
 

 Bezrtuťové 

 

Tonometr oční: 
 

 Mechanické         ověření 1 rok 

 Elektronické         ověření 2 roky 
 

 ověření 2 roky 

  



Teploměry 

Skleněné teploměry 

 Rtuťové  

 Bezrtuťové (lihové, galiový) 

 

Obr. 1: Sklepávací pouzdro [1] Obr. č. 2: Původní (vlevo), současné (vpravo)  

       značení digitálních teploměrů. 

Digitální teploměry 

 Ušní  

 Bezkontaktní 

 Digitální 
 



Váhy 

Dříve: 

 Pacientské váhy - 70 % neověřitelných (30 let staré) 

 Kojenecké váhy – 40 % neověřitelných 

 Laboratorní – drobné problémy 

 

Dnes: 

   → eliminace, nová zařízení 

 

Problém: 

 Lůžkové váhy 

 ověření 2 roky (přímo na klinice) 



Alkoholtestery 

 Jediný dodavatel 

 Citlivý senzor 
 

         ověření 1 rok 



Audiometry 

 Specializovaný přístroj, bez problému 
 

       ověření 2 roky 



Měřidla veličin atomové a 

jaderné fyziky 

 Měřič dávkového příkonu 

 Měřič aktivity 

 Měřič plošné kontaminace 
 

 Dozimetry 

 

      ověření 1 rok, 2 roky 
 

      problém cena 



Pracovní měřidla 

 Teploměry v chladicích zařízeních 
 

 Teploměry v místnostech 
 

 Pipety 
 

 Vlhkoměry 
 

 Měřidla délky 
 

 … 
 

 



Teploměry  

 Teploměry v místnostech 
 

 Teploměry v chladicích zařízeních 

 

 lihové 

 

 digitální 

 

 loggery 

 

 dálková zpráva KESA 

Obr. 3: Lihový teploměr Obr. 4: Digitální teploměr s alarmem 

Obr. 5: Teplotní datalogger 

Obr. 6: Čidlo KESA 



Teploměry  

Interní kalibrace 

Obr. 7: Digitální teploměr DOSTMANN P650 [2] Obr. 8 : Kalibrátor VENUS 2140 [3] 



Pipety 

Kalibrace interní – 1 rok 
 

Kalibrace externí – 3 roky 

 

     Problém s evidencí 
 

     Určení použití 

Obr. 9: Vážící systém 



Další: 

 Průtokoměry 
 

 Glukometry 
 

 Monitory vitálních funkcí 
 

 Analyzátory 
 

 Směšovače plynů 



Hlavní problémy: 

 Komunikace 
 

 Značení 
 

 Evidence 
 

 Podceňování některých témat 



Děkuji Vám za pozornost 
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