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1. Bezpieczeństwo

Instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i użytkowania pulsoksymetru:
• 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.

2. Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE WYBUCHEM
Nie używać pulsoksymetru w miejscu, gdzie może występować duże stężenie 
łatwopalnych środków znieczulających lub innych materiałów. 

OSTRZEŻENIE: Nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ może to doprowadzić do 
wybuchu. 

OSTRZEŻENIE: Nie podejmować prób ładowania zwykłych baterii o ogniwach suchych, 
gdyż grozi to wyciekiem. Może to ponadto spowodować pożar lub nawet wybuch. 

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać pulsoksymetru w środowisku rezonansu 
magnetycznego lub tomografii komputerowej. 

OSTRZEŻENIE: Nie należy modyfikować tego urządzenia bez zezwolenia producenta 

OSTRZEŻENIE: Utrzymywać środowisko pracy wolne od kurzu, wibracji, substancji 
żrących lub materiałów łatwopalnych i ekstremalnych temperatur oraz wilgoci. 

UWAGA: Akumulator należy wyjmować z komory akumulatora.



UWAGA: Nie obsługiwać zawilgoconego lub mokrego urządzenia ze względu na 
kondesację lub wycieki. Należy unikać użytkowania urządzenia natychmiast po 
przeniesieniu go ze środowiska zimnego do pomieszczenia, gdzie jest ciepło i wilgotno. 

UWAGA: Nigdy nie należy używać ostrych przedmiotów do obsługi przełączników na 
panelu czołowym. 

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

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

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci, zwierząt i szkodników 
(zagrożenie połknięciem). 

3.  Definicje i symbole

  
Urządzenie elektryczne typu BF

 
Przed użyciem urządzenia, przeczytaj instrukcję obsługi 

 Numer seryjny

 
Wskazanie na wytwórcę urządzenia 

 
Nie wyrzucaj do zwykłych śmieci komunalnych – WEEE (2002/96/CE) 

4. Wprowadzenie
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.)

Sp02- Saturacja tlenem to procent hemoglobiny natlenionej do całej hemoglobiny we 
krwi, tak zwana koncentracja tlenu we krwi. Jest to istotny parametr oddechowy. 
Niektóre choroby układu oddechowego mogą powodować spadek SpO2 we krwi. 
Również inne przyczyny, jak np. nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu, operacje 
chirurgiczne lub urazy spowodowane niektórymi badaniami lekarskimi mogą prowadzić 
do trudności zaopatrzenia organizmu w tlen. Objawami spadku SpO2 we krwi są zawroty
głowy, impotencja, wymioty, itd. Poważniejsze objawy mogą stanowić zagrożenie dla 



życia ludzkiego. Dlatego tak ważna dla lekarza jest informacja o SpO2 pacjenta, aby 
rozpoznać potencjalne niebezpieczeństwo. 

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku sportowego. Jest przeznaczony

dla użytkowników zainteresowanych poznaniem poziomu utlenowania krwi (SpO2), pul-
sem (PR) i wskaźnikiem perfuzji (PI). Nie jest przeznaczony do użytku medycznego.

5. Budowa urządzenia
 

1. Przycisk – włącz urządzenie lub ustawienia 
parametrów. 
2. Wyświetlacz OLED – wyświetlanie poziomu 
Sp02/PR & PI, balagraf oraz pletyzmogram.
3. Komora baterii - 2x alkaliczna bateria AAA 
1,5V.

 

6. Instalacja baterii

 
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj ładować zwykłych   
baterii alkalicznych, mogą one wyciekać i 
spowodować pożar, a nawet eksplodować.

Zzainstaluj dwie baterie AAA w komorze baterii w prawidłowej polaryzacji zamknij 
komorę. ( tak jak na rysunku powyżej) 

7. Użtkowanie urządzenia

Włącz pulsoksymetr
Umieść jeden z palców w gumowym otworze pulsoksymetru.
Naciśnij jednokrotnie przycisk włącznika na przednim panelu, 
aby włączyć urządzenie. Trzymaj rękę bez ruchu. Nie wstrząsaj palcem
podczas pomiaru. Odczytaj dane z ekranu.



Odczyt danych z ekranu wyświetlacza

Wyświetlacz OLED
Główny ekran posiada 4 możliwe kierunki wyświetlania obrazu po krótkim naciśnięciu 
przycisku włączającego.  

Uwaga: gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski, wskaźnik baterii wskazuje 
symbol „  ” na wyświetlaczu, przypominając o wymianie baterii.

Obsługa menu 
Istnieją dwa sposoby obsługi przycisku zgodnie z czasem naciskania: 

• długie naciśnięcie-  dłużej niż 0,5 sekundy – służy do wyświetlania menu 
ustawień parametrów oraz ustawiania danych parametrów. 

• krótkie naciśnięcie – krócej niż 0,5 sekundy – służy do przejścia do następnego 
elementu lub zmiany kierunku wyświetlacza.



Parametry na stronie 1/2

Element Domyślne ustawienia Opcje Opis

Alm włączone Włącz/ wyłącz
Włącz lub wyłącz alarm, gdy

wyświetlany wynik przekracza
ustawiony limit.

Beep Wyłączone Włącz/ wyłącz Włączanie lub wyłączanie sygnału
tętna.

Demo Wyłączone Włącz/ wyłącz
Wejdź w tryb demonstracyjny,
naciśnij i przytrzymaj, aby go

zamknąć.

Reset Ok Ok, puste Zresetuj wszystkie ustawienia jako
wartość domyślną.

Brightness 4 1-5 Ustaw jasność ekranu.

Exit N/A N/A
Powróć do ekranu głównego lub

wejdź w tryb demonstracyjny, gdy
zostanie wybrany jako „włączony”.

Parametry na stronie 2/2
Element Domyśle ustawieniach Opcje Opis

Sp02 Alm Hi 100 50-100 Maksymalny limit dla
Sp02

Sp02 Alm Lo 94 50-100 Minimalny limit dla
Sp02

PR Alm Hi 130 25-250 Maksymalny limit dla
PR

PR Alm Lo 50 25-250 Minimalny limit dla PR

+/- + +,- Zwiększ lub zmniejsz
liczbę

Exit N/A N/A Wróć do ekranu
głównego

Wyłącz pulsoksymetr
Pulsoksymetr wyłączy się automatycznie po 8 sekundach po wyjęciu palca z urządzenia.

8. Czyszczenie urządzenia
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij z niego baterie. Oczyść 
urządzenie z luźnych zanieczyszczeń. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia (w 
tym ekran OLED) przy użyciu alkoholu 70% i miękkiej szmatki. 

Uwaga: Nie używaj silnych rozpuszczalników takich jak np. aceton. 
Uwaga: Nie wycieraj powierzchni urządzenia materiałami ściernymi takimi jak szorstkie 



gąbki, siatki druciane, itd. 
Ostrożnie: Chronić urządzenie przez wnikaniem cieczy podczas czyszczenia 
Ostrożnie: Nie zanurzać żadnej części urządzenia w cieczy. 

Sterylizacja 
Przed dezynfekcją należy wyczyścić urządzenie. 
Zalecane środki dezynfekujące zawierają: etanol 70%, izopropanol 70%, aldehyd 
glutarowy 2%. Nie sterylizuj urządzenia poprzez działanie wysokiej temperatury lub 
wysokiego ciśnienia ani metodą gazową. 

9. Konserwacja
• Wymień baterie, gdy ich stan naładowania jest niski. Czyść urządzenie, aby 

zapewnić dokładność pomiarów. 
• Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie i 

przechowuj je odpowiednio. 
• Przechowuj pulsoksymetr w następujących warunkach: -20 do +50°C, wilgotność 

10%-95%. 
• Okresowo sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone. 
• Nie używaj pulsoksymetru w otoczeniu łatwopalnych gazów lub w warunkach, w 

których temperatura i wilgotność są skrajnie niskie lub wysokie. 
• Sprawdzaj dokładność odczytów przy użyciu profesjonalnej aparatury testowej. 

10. Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Wartość SpO2  lub 
pulsu  nie są 
pokazane  
prawidłowo

1. Palec nie jest prawidłowo umieszczony 
w urządzeniu.
2. Wartość oksyhemoglobiny pacjenta 
jest zbyt niska, aby być zmierzona.

1. Umieść palec jeszcze raz i 
powtórz pomiar.

2. Jeśli uważasz, że urządzenie
działa prawidłowo, wykonaj 
diagnozę innym urządzeniem, 
np. w szpitalu.

Zmierzone wartości
SpO2 oraz pulsu nie
są stabilne.

1. Palec może nie być wystarczająco 
głęboko włożony.
2. Palec drży lub pacjent jest w ruchu.

1. Spróbuj ponownie włożyć 
palec.
2. Pozwól pacjentowi się 
uspokoić.

Nie można włączyć 
urządzenia

1. Rozładowane baterie.
2. Baterie mogą być nieprawidłowo 
zainstalowane.
3. Usterka urządzenia.

1. Wymień baterie.
2. Włóż ponownie baterie.
3. Skontaktuj się z serwisem.

Wyświetlacz nagle 
się wyłącza 

1. Urządzenie wyłącza się automatycznie, 
po 8 sekundach braku sygnału.  
2. Baterie się wyczerpały. 

1.  Zachowanie prawidłowe.
2. Wymień baterie. 



11. Specyfikacja

Wymiary 57x31x30.5 mm

Waga 54g

Typ przeciwporażeniowy Urządzenie zasilane wewnętrznie 

Stopień przeciwporażeniowy Sprzęt typu BF 

EMC Grupa 1 Klasa B

Tryb działania Działanie ciągłe

Stopień ochrony obudowy IP22  

Zasilanie wewnęrzne 2 baterie alkaliczne 1.5V typu AAA 

Pobór  mocy 30mA (w warunkach normalnych) 

Temperatura robocza 5°C do 40°C 

Temperatura przechowywania -20°C do 55°C 

Wilgotność względna 15% do 85% (bez kondensacji) 

Zakres pomiaru SpO2 35-100%

Zakres pomiaru tętna 25-250bpm

Zakres pomiaru RR 10-70 rpm

Rozdzielczość:

Sp02 1%

PR 1 bpm

PI 0.1% (<10%)
1% (10% -20%)

RR 1 rpm

Dokładność pomiaru:

Sp02
2% (80% - 100%) 
3% (70% - 80%)

Nieokreślone (<70%)

PR 2 bpm

PI 1%

RR 2 rpm

12. 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. 

----
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