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1. Przeznaczenie

Pulsoksymetr, sworzony w oparciu o wszelkie dostępne technologie cyfrowe, 
przeznaczony jest do nieinwazyjnego punktowego funkcjonalnego nasycenia tlenem 
hemoglobiny tętniczej (SpO2). Zaawansowany algorytm *DSP może zminimalizować 
wpływ artefaktów ruchu i poprawić dokładność pomiaru niskiej perfuzji. 
Oksymetr może być stosowany do pomiaru nasycenia ludzkiej hemoglobiny oraz akcji 
serca przy pomocy palca. Urządzenie nadaje się do stosowania w warunkach domowch, 
w szpitalach ( między innymi na oddziale internistycznym/ chirurgicznym, w 
anestezjologii, pediatrii, intensywnej terapii, itp.) barach tlenowych, społecznych 
organizacjach medycznych, medycynie sportowej, itp. 

2. Funkcje urządzenia

• Wyświetlacz OLED

Opis funkcji klawiszy: w trybie czuwania, 
uruchom instrument klawiszowy do stanu 
roboczego, naciśnij ten przycisk w stanie 
roboczym, może zmienić tryb wyświetlania.

• Tryby wyświetlania 
(6 możliwych trybów ustawienia
wyświetlacza) 

• Funkcje urządzenia 
- Podwójny wyświetlacz OLED pokazujący poziom SpO2, puls, słupek pulsu i jego 
przebieg.
- Regulacja poziomu jasności w zakresie 1-10.
- 6 trybów wyświetlania.
- Niskie zużycie energii, ciągła praca przez 40 godzin
- Gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał lub gdy sygnał jest zbyt niski, 
pulsoksymetr wyłączy się automatycznie w ciągu 8 sekund
- Produkt o lekkiej konstrukcji umożliwiającej łatwe przenoszenie i łatwy w użyciu



3. Specyfikacja

Rodzaj wyświetlacza: OLED

Zakres pomiaru SpO2: 70% -100% 

Dokładność pomiaru SpO2: Zakres pomiaru saturacji: 70-99% (dokładność ± 2% przy
>70%).

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

Wymagania dotyczące 
zasilania:

• Dwie baterie alkaliczne 1.5V AAA

• Pobór mocy: mniej niż 30mA

Automatyczne wyłączanie: Produkt wyłącza się samoczynnie, gdy w produkcie nie 
ma palca w ciągu 8 sekund.

Wymiary: 5,8 x 3,6 x 3,3cm

Warunki środowiskowe: • Temperatura pracy: 5°C ~40°C

• Temperatura przechowywania: -10°C ~40°C

• Wilgotność otoczenia podczas pracy: 15%~80% 

• Wilgotność podczas przechowywania 10%~80%  

• Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa~ 106 kPa

Deklaracja: EMC tego produktu jest zgodne z normą IEC60601-1-2.

4. Instrukcja obsługi
1. Włóż dwie baterie AAA zgodnie z instrukcją montażu baterii.

2. Umieść jeden z palców w gumowym otworze pulsoksymetru.

3. Naciśnij jednokrotnie przycisk włącznika na przednim panelu, aby włączyć aparat.

4. Trzymaj rękę bez ruchu. Nie wstrząsaj palcem podczas pomiaru. Zaleca się nie ruszać 
ciałem podczas odczytu.

5. Odczytaj dane z ekranu.

6. Po włączeniu, za każdym razem po naciśnięciu włącznika zasilania, pulsoksymetr 
przełączy na inny tryb wyświetlania. Dostępnych jest 6 trybów wyświetlania.

7. Gdy urządzenie wyświetla powiadomienie o słabym poziomie baterii, należy 
koniecznie wymienić baterie w urządzeniu.

Uwaga: 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)



Definicje symboli 

Urządzenie elektryczne typu BF

Uwaga – zajrzyj do instrukcji obsługi

Poziom saturacji (%)

Wartość pulsu (bmp – liczba uderzeń na minutę)

Wskazanie na zbyt niski stan baterii

Numer seryjny

Ustawienie parametrów 

 Naciśnij przycisk zasilania >3 sekundy, pulsoksymetr przejdzie w tryb ustawienia 
parametrów.
Mamy do wyboru dwie podmenu: 

Menu 1 - Gdy w ustawieniach alarmu (Alarm Setup) ukaże się sygnał *, należy nacisnąć 
przez 1 sekundę przycisk zasilania, aby ustawić włączenie/wyłączanie alarmy i sygnału 
dźwiękowego. (rys. 1) 

Menu 2 – Gdy w ustawieniach dźwięku ( Sounds Setup) ukaże się sygnał *, należy 
nacisnąć przycisk zasilania przez 1 sekundę i wejść do menu ustawień alarmu. Można 
wtedy nacisnąć przycisk zasilania, aby wybrać daną pozycję z menu. Naciśnij przycisk 
zasilania, aby w zależności od potrzeby zmienić wybraną pozycję. 



5. Zasada działania urządzenia
Tlen wiąże hemoglobinę w erytrocytach podczas przepływu krwi przez płuca. Jest on 
transportowany w organizmie we krwi tętniczej. Pulsoksymetr wykorzystuje dwie 
częstotliwości światła (czerwone i podczerwone) dla określenia procentu (%) wysycenia
tlenem hemoglobiny we krwi. Odsetek ten nazywany jest saturacją krwi lub w skrócie 
SpO2. Podczas pomiaru poziomu SpO2, pulsoksymetr także mierzy i wyświetla wartość 
tętna.

6. 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. 

7. Środki ostrożności i ostrożności dotyczące stosowania
1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

2. Działanie urządzenia może być zakłócone przez stosowanie urządzeń 
elektrochirurgicznych (ESU).

3. Aby uzyskać dokładny pomiar SpO2, urządzenie musi jednocześnie prawidłowo 
mierzyć puls. Upewnij się, że nic nie utrudnia pomiaru tętna przed dokonaniem 
pomiaru SpO2.

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

5. Nie używaj aparatu w sytuacjach, gdy wymagane są alarmy. Urządzenie nie ma 
alarmu. Nie jest przeznaczone do ciągłego monitorowania.



6. Nie używaj aparatu w atmosferze zagrożonej wybuchem.

7. Urządzenie jest przeznaczone tylko jako uzupełnienie oceny stanu pacjenta. Należy go 
stosować w połączeniu z innymi metodami oceny objawów klinicznych.

8. W celu zapewnienia prawidłowego przylegania czujnika i integralności skóry, 
maksymalny czas aplikacji urządzenia w jednym miejscu nie powinien przekraczać 
pół godziny.

9. Nie sterylizować urządzenia przy użyciu autoklawu, tlenku etylenu, nie zanurzać 
urządzenia w cieczy. Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizowania.

10. Postępuj zgodnie z instrukcjami lokalnych urzędów i przepisów dotyczących 
recyklingu, utylizacji elementów urządzeń i urządzeń, łącznie z bateriami.

11. To  urządzenie  jest  zgodne  z  normą  IEC  60601-1-2:  2007  dla  kompatybilności
elektromagnetycznej  medycznych  urządzeń  elektrycznych  i/lub  systemów.
Jednakże,  ze  względu  na  rozprzestrzenianie  się  sygnałów z  urządzeń  nadawczo-
odbiorczych o częstotliwościach radiowych i innych źródeł szumów elektrycznych w
obiektach opieki zdrowotnej, możliwe jest,  że wysokie poziomy takich zakłóceń ze
względu na bliskość lub moc źródła mogą zakłócić działanie urządzenia.

12. Przenośne i ruchome urządzenia radiowe RF mogą mieć wpływ na działanie 
medycznych urządzeń elektrycznych.

13. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do stosowania podczas transportu pacjenta 
na zewnątrz zakładu opieki zdrowotnej

14. Sprzęt ten nie powinien być stosowany w sąsiedztwie lub na innych urządzeniach.

15. Nie rozmontowywać, nie naprawiać i nie modyfikować urządzenia bez zezwolenia.

16. Materiały, które kontaktują się ze skórą pacjenta, zawierają silikon medyczny oraz
tworzywo  sztuczne  ABS  obudowy,  które  przeszły  testy  ISO  10993-5  dotyczące
cytotoksyczności  in  vitro  i  ISO  10993-10,  badania  działania  drażniącego  i
nadwrażliwości typu opóźnionego.

Niedokładne pomiary mogą być spowodowane przez: 

1. Istotny poziom dysfunkcyjnej hemoglobiny (np. karbonylowej - hemoglobiny lub 
methemoglobiny);

2. Wewnątrznaczyniowe barwniki, takie jak zieleń indocyjaninowa lub błękit 
metylenowy;

3. Wysoki poziom światła w otoczeniu. Zasłonić obszar czujnika w razie potrzeby;

4. Nadmierną ruchliwość pacjenta;

5. Urządzenia elektrochirurgiczne o wysokiej częstotliwość i defibrylatory

6. Pulsacje żylne;

7. Umieszczenie czujnika na kończynie z mankietem do pomiaru ciśnienia tętniczego, 
cewnikiem tętniczym lub dojściem żylnym;

8. Poważne niedociśnienie, skurcz naczyń, ciężką niedokrwistość lub hipotermię;

9. Gdy pacjent jest w asystolii lub w szoku;



10. Tipsy lub sztuczne paznokcie;

11. Słabą jakość tętna (niska perfuzja);

12. Niski poziom hemoglobiny;

8. Konserwacja i ochrona

Typ anty-porażenie prądem : Urządzenia zasilane wewnętrznie

Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: wyposażenie typu BF

• 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.

Urządzenie  przechowuj 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. 
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