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1. Bezpieczeństwo

Użytkowanie

• Nie próbuj naprawiać pulsoksymetra na własną rękę. 
   Tylko wykwalifikowany personel serwisowy powinien podejmować wszelkie niezbędne
   czynności naprawcze.

• Nie używaj pulsoksymetra w sytuacjach, gdy wymagane są alarmy.

• Długotrwałe sprawdzanie stanu pacjenta może wymagać okresowej zmiany miejsca
  czujnika. Zmieniaj integralność czujnika co najmniej co 2 godziny.

• Na pomiar Sp02 może mieć wpływ obecność wysokiego natężenia światła otoczenia.

  Osłoń obszar czujnika ręcznikiem chirurgicznym.

• Następujące przyczyny będą powodować zakłócenia:

– Wysoka częstotliwość w elektrochirurgii

– Umieszczenie czujnika na kończynie za pomocą cewnika tętniczego do 
pomiaru ciśnienia krwi lub linia wewnątrznaczyniowa.

– Pacjent ma niedociśnienie tętnicze, silne zwężenie naczyń w hipotermii z 
 powodu niedokrwistości.

– Pacjent ma zatrzymanie akcji serca.

– Paznokcie polerowane, pomalowane, żelowe, tipsy, hybrydowe mogą
 powodować niedokładne odczyty spo2.

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE WYBUCHEM
Nie należy używać pulsoksymetra w łatwopalnej atmosferze, w której mogą 
występować stężenia łatwopalnych środków znieczulających lub innych materiałów.

OSTRZEŻENIE: Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować ich wybuch.

OSTRZEŻENIE: Nie próbuj ładować zwykłych baterii, ponieważ mogą one przeciekać, 
spowodować pożar lub nawet eksplodować.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać pulsoksymetru, gdy testowany jest poddawany 
badaniu metodą rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

OSTRZEŻENIE: Utrzymuj środowisko pracy wolne od kurzu, korozji, łatwopalności 
materiałów, ekstremalnej temperatury i wilgotności.

UWAGA: Akumulator należy wyjmować z komory akumulatora.

UWAGA: Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne lub mokre z powodu kondensacji lub 
rozlania. Unikaj używania sprzętu natychmiast po przeniesieniu z zimnego otoczenia do 
ciepłego i wilgotnego miejsca.

UWAGA: Nigdy nie używaj ostrych lub spiczastych przedmiotów do obsługi przycisku na 



panelu przednim.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie używaj tylko wtedy, gdy pokrywa baterii jest zamknięta.

OSTRZEŻENIE: Po zużyciu, akumulator musi być prawidłowo usunięty zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

Definicje i symbole

Podczas wkładania palca do pulsoksymetra twoja powierzchnia paznokcia musi być na 
górze.

Deklaracja: Użyj alkoholu medycznego do czyszczenia gumy przed każdym testem i 
wyczyść testowany palec alkoholem przed i po teście.

(Guma wewnątrz pulsoksymetra jest gumą medyczną, która nie ma toksyn, nie 
powoduje szkód i nie powoduje efektów ubocznych takich jak alergia na naszej skórze)

Typ sprzętu to BF Zainstaluj dwie baterie AAA, do kasety 
baterii przed zakryciem osłony.

Przed użyciem należy
zapoznać się z instrukcją

obsługi.

Włóż jeden palec do otworu w 
pulsoksymetrze (dokładnie wetknij palec)  
paznokciem do góry.

Saturacja hemoglobiny Naciśnij przycisk na panelu przednim; Nie 
ruszaj palcem, gdy pulsoksymetr działa. 
Zaleca się również nie  poruszać całkowicie.

Tętno (BPM) Naciśnij przycisk na panelu przednim, jeśli 
chcesz zmienić kierunek wyświetlania. 

Niska moc baterii
Przeczytaj odpowiednią datę z ekranu 
wyświetlacza. 

Numer seryjny Wymień nowe baterie, gdy OLED wskaże, że
baterie są rozładowane 



2. Wprowadzenie

Opis urządzenia
Pulsoksymetr jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru miejscowego saturacji 
funkcjonalnej hemoglobiny tętniczej (Sp02). Zaawansowany algorytm DSP jest w stanie 
poprawić dokładność niskiej perfuzji. Pulsoksymetr może być używany do pomiaru 
saturacji hemoglobiny krwi u ludzi i tętna. Produkt jest odpowiedni dla rodziny, szpitala 
(w tym chirurgii internistycznej, pediatrycznej, itp.) opieki społecznej, opieki fizycznej w 
sporcie itp.

Przeznaczenie
Ten produkt jest odpowiedni dla szpitala (w tym pediatrii chirurgicznej i zastosowań 
klinicznych), opiece fizycznej w sporcie (używanie ich przed lub po zajęciach sportowych,
nie zaleca się z korzystania z urządzenie w trakcie ruchu) i opieka zdrowotna domowa 
lub społeczna. 

Cechy produktu
• Lekki do noszenia i łatwy w użyciu.

• Ręcznie ustawiany kierunek interfejsu.

• Równoczesne wyświetlanie wyników oraz wykresu słupkowego.

• Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora.

• Automatyczny tryb gotowości lub uśpienia.

Specyfikacja
1. Typ wyświetlacza: wyświetlacz OLED

2.Wykres kształtu fali SpO2: 

Zakres pomiaru saturacji: 70-99% (dokładność ± 2% przy >70%).

3.PR:

Zakres pomiaru tętna: 30-240 bpm (dokładność ± 1% przy >100bmp).

4. Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V

5. Wymiar: 6 * 3,5 * 3,5 cm

6. Środowisko:

Temperatura pracy: 5° C - 40 ° C

Temperatura przechowywania: -10 ° C - 40 ° C

Wilgotność działania: 15% - 80%

Wilgotność przechowywania: 10% -80%

Ciśnienie powietrza: 70-106 kpa



3. Instalacja, konfiguracja i obsługa

Opis panelu przedniego 

Numer Nazwa Opis

1 Przycisk zasilania Odpowiada za włączanie urządzenia, zmianę kierunku i 
ustawianie parametrów.

2 Wyświetlacz OLED Wyświetl dane SpO2, PR oraz pletyzmogram

Wyświetlacz
Po włączeniu wyświetlacz OLED wygląda następująco:

Ustawienie parametrów:
Naciśnij przycisk zasilania mniej niż pół sekundy. Pulsoksymetr chce wejść w ustawiania 
parametrów.

Do wyboru są dwie możliwości:

Gdy sygnał „*” jest wyświetlany w „Sounds Setup”. naciśnij przycisk zasilania krócej niż 
0,5 sekundy i wejdź do menu ustawień dźwięku (rysunek 2), możesz nacisnąć przycisk 
po kolei, aby wybrać element i nacisnąć przycisk, aby zmienić potrzebne dane.

Wybierz lub zwiększ liczbę ustawień.

Gdy sygnał „*” jest wyświetlany w „Alm Setup”, naciśnij przycisk zasilania mniej niż 0,5 



sekundy i wejdź do menu ustawień alarmu (rysunek 1) Naciśnij przycisk, aby ustawić 
włączanie i wyłączanie alarmu i sygnału dźwiękowego.

        Rysunek 1                        Rysunek 2

Działanie

• Zainstaluj baterię

Należy zainstalować dwie baterie AAA w kasecie baterii w prawidłowej polaryzacji i 
zamknąć pokrywę.

OSTRZEŻENIE: Nie próbuj ładować zwykłych baterii alkalicznych, ponieważ mogą one 
wyciekać i wybuchnąć.

• Włącz / wyłącz pulsoksymetr

Umieść jeden z palców w otworze pulsoksymetru z powierzchnią 
paznokcia na górze, a następnie zwalniając zacisk, naciśnij 
przycisk zasilania, aby włączyć pulsoksymetr. Pulsoksymetr 
automatycznie się wyłączy, gdy nie będzie palca w urządzeniu 
przez ponad 16 sekund. 

• Odczytywanie odpowiednich danych z ekranu wyświetlacza.

Interfejs wyświetlacza OLED może obracać się
po sześciu różnych trybach wyświetlania,
poprzez naciśnięcie przycisku zasilania przez
czas krótszy niż 0,5 s. Pokazano to obok:



Analiza daty
Jak znaleźć „analizę daty”

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Pulsoksymetr wyświetli stronę 1, jak pokazano 
na rysunku 3.5.1 - 3.5.3, długie naciśnięcie strony 1/3 i strony 2/3 sprawia, że ekran 
wyświetla następną stronę.

Jak rozpocząć nową analizę

Wybierz pozycję ''record '' strona 3/3, długie naciśnięcie jest wyłączone na 'on',

wybierz „ok”, gdy wyświetlacz jest pokazany na rysunku 3.5.4. następnie wróć do strony 
3/3 wybierz ''exit''.  Umieść palec w gumowym otworze pulsoksymetru, aby rozpocząć 
pomiar jak na rysunku 3.4.3,

Znak „Battery power” i „Rec” pojawia się kolejno podczas pomiaru maksymalny czas 
nagrywania wynosi 8 godzin, a minimalny czas to 2 minuty.

Jak zobaczyć wynik analizy

1. Wyjmij palec, odczekaj 8 sekund, a następnie pulsoksymetr wyłączy się.  Włącz 
ponownie pulsoksymetr. Naciśnij długo przycisk zasilania, aby wejść do „analizy danych:

''page3 / 3 ''teraz status ''record'' jest włączony ''off'' oraz status ''summary graph'' i 
''statistic'' jest ''ok''.  Naciśnij długo przycisk przy ”. „summary graph” pokazany na 
rysunku 3.5.7, aby wejść w graficzną analizę pomiaru wyniku.

2. Wybierz „Statistic” i naciśnij długo przycisk zasilania, aby otworzyć stronę, jak 
pokazano na rysunku 3.5.8.

Oznaczenie „czasu” to czas pomiaru. Pokazany jest również poziom maks. i min o Sp02

i PR.

Uwaga: podsumowania i statystyk nie można otworzyć, gdy pamięć jest pusta.



Ustawienia 

Rysunek 3.5.2

Wybierz limity alarmów SpO2 lub PR, poprzez długie naciśnięcie przycisku zasilania  
możesz zmienić  limity. 

Wybierz „+/-'' poprzez długie naciśnięcie, chcąc ustawić kierunek zmiany limitów 
''+„ zwiększa liczbę, ”-„ zmniejsza liczbę.

Cechy wyświetlacza OLED
• Dwukolorowy wyświetlacz OLED, więcej trybów wyświetlania

• Niski pobór mocy, ciągła regulacja w czterech kierunkach

• Wskaźnik niskiego napięcia

• Automatyczne wyłączanie po 8 sekundach, gdy nie ma sygnału

• Mała objętość, lekka i wygodna do przenoszenia

4. Konserwacja
Klasyfikacja 
Klasa zarządzania urządzeniami medycznymi:

Typ anty-porażenie prądem : Urządzenia zasilane wewnętrznie

Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: wyposażenie typu BF

Konserwacja i ochrona
• Wymień baterie, gdy lampka niskiego napięcia jest włączona.

• Wyczyść powierzchnię pulsoksymetru przed użyciem do diagnozowania 
pacjentów.

• Usuń baterię wewnątrz, jeśli nie używasz pulsoksymetru przez dłuższy czas.

Lepiej byłoby zachować produkt w 10-40° C , a wilgotność powinna wynosić 10% -80%.

Zaleca się, aby produkt był zawsze suchy. Wilgotna atmosfera może mieć wpływ na

jego żywotność, a nawet uszkodzić produkt.

Proszę postępować zgodnie z prawem samorządu terytorialnego, aby zajmować się 
zużytymi bateriami.

Deklaracja produktu

Medyczny sprzęt elektroniczny wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności 
w zakresie EMC i wymaga zainstalowania i serwisowania zgodnie z informacją EMC 
podaną niżej. 



Pulsoksymetr został zaprojektowany do użytku w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia  powinien zapewnić, by było ono 
używane w takich warunkach.

Wskazówki i deklaracja producenta – emisja promieniowania elektromagnetycznego 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne- wskazówki

Emisja fal radiowych
CISPR 11 Grupa 1

Pulsoksymetr wykorzystuje energię częstotliwości radiowych
wyłącznie w celu działania wewnętrznego. Dlatego, jego

emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie jest
prawdopodobne, by powodowała jakieś zakłócenia pracy

sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu 

Emisja fal radiowych
CISPR 11 Klasa B

Pulsoksymetr jest odpowiedni do użytkowania we wszystkich
placówkach, w tym w miejscach zamieszkania i tych

bezpośrednio odnoszących się do publicznych
niskonapięciowych sieci zasilania, które zasilają budynki do

celów obsługi gospodarstw domowych. 

Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

SpO2 oraz PR nie
pokazuje się
prawidłowo

1. Palec nie jest prawidłowo włożony.
2. Wartość oksyhemoglobiny pacjenta

jest zbyt niska, aby można ją było
zmierzyć. 

1. Spróbuj ponownie włożyć
palec.

2. Spróbuj jeszcze parę razy.
Jeśli możesz, upewnij się nie
produkt nie jest uszkodzony,
jeżeli nie pojedź do szpitala

aby uzyskać dokładną
diagnozę. 

SpO2 oraz PR
pokazuje się

niepewnie

1. Palec może nie być wystarczająco
głęboko włożony.

2. Palec drży lub pacjent jest w ruchu.

1. Spróbuj ponownie włożyć
palec.

2. Proszę pozostać w
spoczynku.

Pulsoksymetr nie
może się włączyć

1. Rozładowane baterie.
2. Baterie mogą być nieprawidłowo

zainstalowane.
3. Pulsoksymetr może być uszkodzony.

1. Wymień baterie.
2. Włóż ponownie baterie.

3. Skontaktuj się z lokalnym
centrum obsługi klienta.

Lampki
sygnalizacyjne

nagle się wyłączają

1. Produkt wyłącza się automatycznie, gdy
w ciągu 8 sekund nie zostanie wykryty

żaden sygnał.
2. Niewystarczająca moc.

1.  Jest to normalne.
2. Wymień baterie. 
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