Někdy SysToe zobrazí následující zprávu « Be careful, No valid cursor pos ! Adjust
pos manually or retry » (Pozor, nesprávná pozice kurzoru ! Nastavte pozici kurzoru
ručně nebo opakujte měření). Znamená to, že SysToe nebyl schopný najít umístění
vertikálního kurzoru (počátku náběhu křivky). Signál může být příliš slabý nebo
ovlivněný rušením.
V takovém případě pro kontrolu signálu doporučujeme stisknout tlačítko RET.
Pokud lze určit správnou pozici vertikálního kurzoru, potom uživatel musí umístit
vertikální kurzor na počátek náběhu křivky. Poté se zobrazí systolický tlak.
Pokud je zaznamenaný signál příliš špatný, tak že nelze určit místo náběhu křivky
signálu, pak je potřeba měření provést znovu s kontrolou umístění manžet, ne příliš
pevného utažení manžet a kontrolou snímače, který musí mít dobrý kontaktu s kůží.
Pokud je systolický tlak příliš nízký, pod 15 mmHg, signál je příliš slabý a může být
obtížné vidět náběh jeho křivky.
Například, na následující křivce nevíme, kam umístit vertikální kurzor. Systolický tlak
je zobrazený, ale o ničem nevypovídá, protože vertikální kurzor není v místě počátku
náběhu křivky.

Vertikální kurzor: zelená čára
Na následující křivce není vertikální kuzor správně umístěný a systolický tlak je proto
nesprávný.
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Uživatel může jednoduchým způsobem změnit polohu vertikálního kurzoru do
správného místa a tím získat správný systolický tlak.

Správná pozice
vertikálního kurzoru

Při každém měření je za kontrolu a případné nastavení vertikálního kurzoru
odpovědná obsluha přístroje.
Pokud je tlak velmi nízký, může být pro dosažení hodnoty nutné provést jedno nebo
dvě další měření. V takovém případě jsou tlaky obecně pod 20 mmHg, tedy pod
kritickým prahem ischemie.
Kromě toho, měření palcových tlaků může být obtížné, pokud je noha příliš studená.
V zimě se tedy doporučuje nechat nohu zahřát.
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