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ORO-PULSE OKSIMETRO VARTOTOJO 

VADOVAS 

 
1 SKIRSNIS. SAUGA 

1.1 Saugiam pulso oksimetro naudojimui instrukcijos 

• Nebandykite remontuoti pulso oksimetro. Tik kvalifikuotas 
aptarnaujantis personalas turėtų bandyti atlikti reikalingas vidaus 
priežiūros paslaugas. 

• Nenaudokite oksimetro tais atvejais, kai reikia aliarmo. 

• Ilgesnį laiką vartojant ar dėl paciento būklės gali tekti periodiškai 
keisti jutiklio vietą. Keiskite jutiklio vietą ir patikrinkite odos 
vientisumą, kraujotakos būklę ir teisingą išlyginimą bent kas 2 
valandas. 

• Esant didelei aplinkos šviesai, SpO2 matavimai gali būti neigiamai 
paveikti. Jei reikia, apsaugokite jutiklio sritį (pvz., Chirurginiu 
rankšluosčiu ar tiesioginiais saulės spinduliais). 

• Trikdžius gali sukelti šios priežastys: 
• Aukšto dažnio elektrochirurgija. 

• Jutiklio padėjimas ant galūnės su kraujo spaudimo manžetinės 
arterijos kateteriu arba intravaskuline linija. 

• Pacientui yra hipotenzija, sunki vazokonstrikcija, sunki anemija 
ar hipotermija. 

• Pacientui sustoja širdis arba jis patiria šoką. 

• Nagų lakas arba klaidingi nagai gali sukelti netikslius SpO2 
rodmenis. 

 

1.2 Įspėjimai: 

ĮSPĖJIMAS: SPROGIMO PAVOJUS - Nenaudokite oksimetro degioje 
aplinkoje, kur gali susidaryti degių anestetikų ar kitų medžiagų 
koncentracija. 
ĮSPĖJIMAS: Nemeskite baterijų į ugnį, nes gali sprogti. 
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite pulso oksimetro MRT ar KT aplinkoje. 
ĮSPĖJIMAS: Saugokite darbo aplinką nuo dulkių, vibracijos, korozinių ar 
degių medžiagų ir ekstremalių temperatūros bei drėgmės sąlygų.. 
DĖMESIO: Nenaudokite įrenginio, jei jis yra drėgnas ar drėgnas dėl 
kondensato ar išsiliejimų. Venkite naudoti įrangą iškart, kai ją perkėlėte 
iš šaltos aplinkos į šiltą, drėgną vietą. 

2.2 Paskirtis 

Produktas skirtas neprofesionaliam vartotojui ir gali būti naudojamas 
namų sąlygomis. 

 

2.3 Produkto ypatybės 
• Lengvas nešiotis ir lengvai naudojamas. 

• Rankiniu būdu nustatoma sąsajos kryptis. 
• OLED ekranas, tuo pačiu metu rodomas vertės ir pletimogramos 

testavimas. 
• Vaizdinio aliarmo funkcija. Realaus laiko patikrinimai vietoje. 
• Žemos baterijos įtampos indikatorius. 
• Automatinis budėjimas arba miegas. 

 

3 SKIRSNIS: ĮRENGIMAS, NUSTATYMAS IR NAUDOJIMAS 

3.1 Ekrano aprašymas 

 

 
Prekė Pavadinimas Aprašymas 

1 OLED skydelis Rodyti SpO2 / PR duomenis ir juostos grafiką, 
pletimogramos, PI 

2 Mygtukas Pradėti matavimą 

3 
Baterijų 

skyrius 
2*AAA 1.5V Šarminė baterija 

3.2 Ekranas 
After switch on, the OLED display is as follows: Įjungus OLED ekranas 
yra toks: 

SpO 

ĮSPĖJIMAS: Nebandykite įkrauti įprastų sausų elementų akumuliatorių, 
nes jie gali nutekėti. Ir gali sukelti gaisrą ar net sprogti. 

ATSARGIAI: Niekada nenaudokite aštrių ar smailių daiktų valdydami 
priekinį-paneliniai jungikliai. 
ĮSPĖJIMAS: Baterija turi būti ištraukta iš prietaiso baterijų skyriaus jei 
ilgą laiką nenaudojamas. 
ĮSPĖJIMAS: Prietaisą galima naudoti tik uždarius akumuliatoriaus 
dangtį.  
ĮSPĖJIMAS: Po naudojimo akumuliatorių reikia tinkamai išmesti pagal 
vietinius įstatymus. 

Wykres słupkowy 

 

Pletimograma 

Indekso perfuzijos  

 
 

 
 

3.3 Parametrų nustatymas 

2 

Baterijos lygis 

PR 

 

Mygtukas 

Kryptis 

1.3 Apibrėžimai ir simboliai 

 
 

 

Paspauskite krypties mygtuką (> 0,5 s), o oksimetras įeis į parametrų 
nustatymą. Galima pasirinkti du submeniu: 
• Kai „*” signalas rodo “Garso nustatymus” spauskite myguką (>0.5s), 

ir įeikite į garso nustatymo meniu (pav. a), galite paspausti mygtuką 
ir pasirinkti dalykus, ir spausti mygtuką kad pakeisti datą. 
Pasirinkite „+” ar „-” padidinti ar sumažinti pasirinkimų skaičių. 

• Kai „*” signalas rodo „Aliarm. sąranka”, spauskite mygtuką (>0.5s), 
ir įeikite į alarmo nustatymus (pav. b). Paspauskite mygtuką, kad 
įjungtumėte / išjungtumėte žadintuvą ir pyptelėjimą. Kai „*“ 
rodomas „atkurimas”, paspauskite mygtuką (> 0,5s) ir nustatymai 
grįš į gamyklinius nustatymus.

 

 
 

 

 2 SKIRSNIS. ĮVADAS 

2.1 Trumpas prietaiso aprašymas 

 
 
 
 

3.4 Veikimas 

 
 

 
pav A 

 
 

 
pav B

Pulso oksimetras, pagrįstas visomis skaitmeninėmis technologijomis, yra skirtas 
neinvaziniam arterinio hemoglobino (SpO2) funkcinio prisotinimo deguonimi taškiniam 
tikrinimui. Pažangus DSP algoritmas gali sumažinti judesio artefakto įtaką ir pagerinti 
žemos perfuzijos matavimo tikslumą. Oksimetru galima matuoti žmogaus hemoglobino 
kiekį ir širdies susitraukimų dažnį per pirštą. 
Produktas tinka šeimai, deguonies barui, socialinės medicinos organizacijoms, fizinei 

priežiūrai sportuojant ir pan., Jei sotumas yra mažesnis nei 80%, susisiekite su savo 
gydytoju. 

Įdėkite dvi AAA baterijas į baterijų kasetę teisingo poliškumo atžvilgiu ir 
uždenkite ją (kaip pav.)

Simbolis Aprašymas Simbolis Aprašymas 

  
BF tipo įranga 

 

 

 

Informacija apie gamybą, 
įskaitant pavadinimą ir adresą 

 

 

 

Žr. Instrukcijų vadovą / 
brošiūrą 

 

 

 
   

Kai galutinis vartotojas nori 
išmesti šį gaminį, jis turi 
būti išsiųstas į atskiras 
surinkimo patalpas, kad jas 

būtų galima panaudoti ir 
perdirbti 

 
 

 
Serijos Nr * 

 
Pastaba 

 

Svarbi informacija, kurią 
turėtumėte žinoti 

 

Atsargiai 
Informacija, kurią 
turėtumėte žinoti, kad 

apsaugotumėte įrangą nuo 
galimos žalos 

 

Įspėjimas 

Informacija, kurią 
turėtumėte žinoti, kad 

apsaugotumėte pacientus ir 
medicinos personalą nuo 

galimų sužalojimų 

 

Nustatymai 
Aliarm. 
nustatymas 

 
* 

 Nustatymai 
Garsas * 

Aliarm off  SpO2 Aliarm Auk.    100 
Pypsėjimas off  SpO2 Aliarm.Žem 94 
Demo off  PR Aliarm Auk 130 
Atkūrimas OK  PR Aliarm.Žem 50 
Šviesumas 4  +/- + 

Išėjimas   Išėjimas 
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Įjunkite pulsoksimetrą 

 

Įkiškite vieną pirštą į oksimetro guminę skylę (geriausia pirštą įdėti 
kruopščiai) nagų paviršiumi į viršų (kaip pav.), Tada atleiskite 
spaustuką. 
Paspauskite mygtuką, oksimetras pereis į darbinę 
būseną. Oksimetras automatiškai budės arba užmigs po 
8 ar 16 sekundžių be piršto. 

 

OLED ekrano paaiškinimas 

„OLED“ ekraną gali pasukti dviem kryptimis, paspaudus klavišą mažiau 
nei 0,5 s. Tai parodyta taip: 

 

 

Pastaba: 1. kai akumuliatoriaus energija yra mažiausia, 
akumuliatoriaus talpa rodo simbolį          , tai primins apie baterijos 
pakeitimą. 

 
 

4 SKIRSNIS. PRIEŽIŪRA 

4.1 Valymas 

Prieš valydami, išjunkite maitinimą ir išimkite baterijas. Prietaiso išorinį 
paviršių (kartu su LED ekranu) išvalykite sausa ir minkšta šluoste. 
Paviršiui valyti naudokite 75% medicininiu alkoholiu ir naudokite sausą 
audinį su nedaug alkoholio, kad į prietaisą nepatektų alkoholio. 

 

4.2 Dizinfekcija 
Dezinfekuokite prietaisą po panaudojimo. 

Norėdami išvalyti paviršių, kuris liečiasi su pacientu, naudokite 75% 
medicininį alkoholį. 
ATSARGIAI: nenaudokite stipraus tirpiklio. Pavyzdžiui, acetonas 
DĖMESIO: Niekada nenaudokite abrazyvinių medžiagų, tokių kaip 
plieninė vata ar metalo poliruoklis. 
ATSARGIAI: Nepilkite į gaminį skysčio ir nemerkite jokių prietaiso 
dalių į jokius skysčius. 
ATSARGIAI: Valydami, ant prietaiso negalima pilti skysčių. 
ATSARGIAI: nelikite ant prietaiso paviršiaus jokių valymo tirpalų. 

 

4.3. Garantija 

Gaminiui suteikiama 2 metų garantija. Esant normalioms aplinkybėms, 
netinkamas gaminio veikimas garantiniu laikotarpiu (nuo pirkimo 
dienos) turėtų būti grąžintas įmonei techninei priežiūrai, o mūsų įmonė 
yra atsakinga už visas priežiūros išlaidas (vartotojai turėtų patys 
padengti pristatymo išlaidas). Akumuliatoriui garantija netaikoma. Jei 
turite pirkimo – pardavimo sutartį, techninės priežiūros išlaidos turi 
atitikti pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą. Mūsų įmonė gali 
paskirtam kvalifikuotam techniniam personalui pateikti failus, 
nurodytus GB9706.1 6.8.3 C. Be to, vartotojams rekomenduojama juos 
naudoti ne ilgiau kaip penkerius metus. Per naudojimo laiką naudojimo 
rizika gali padidėti dėl įrangos senėjimo. 

 

4.4 Priežiūra 

• Laiku pakeiskite baterijas, kai akumuliatoriaus rodiklis yra mažas. 
Valykite pulso oksimetro paviršius prieš jį naudojant pacientams 
diagnozuoti. 

• Išimkite baterijas iš baterijų kasetės, jei oksimetras ilgą laiką 
nebus naudojamas. 

• Produktą geriau laikyti tokioje vietoje, kur aplinkos temperatūra 
yra –20–55 °, o drėgmė - 10–95%. 

• Reguliariai tikrinkite, ar nėra akivaizdžių pažeidimų, turinčių 
įtakos prietaiso saugumui ir veikimui. 

• Eksploatavimo sąlygomis nėra jokių degių medžiagų, viršutinė ar 
žemesnė temperatūra ir drėgmė. 

 

4.5 Trikčių šalinimas 
 

Problemos Galimos priežastys Sprendimas 

 
Gali būti, kad 
oksihemoglobina
s ar širdies 

susitraukimų 
dažnis nėra 

normalus 

 
1. Pirštas nėra teisingai 

užkištas. 
2. Paciento perfuzija yra per 

maža, kad būtų galima ją 
išmatuoti. 

1. Bandykite dar kartą, užkišdami 

pirštą. 

2. Pabandykite dar keletą kartų, 
jei galite įsitikinti, kad nėra 
jokių produkto problemų, laiku 

kreipkitės į ligoninę, kad 
nustatytumėte tikslią 
diagnozę. 

 
Oksihemoglobin

as arba širdies 
susitraukimų 
dažnis rodomi 

nestabiliai 

1. Pirštas gali būti 
nepakankamai įkištas. 

2. Pirštas dreba arba paciento 
kūnas yra judesio 

būsenoje. 

 
1. Bandykite dar kartą, užkišdami 

pirštą. 

2. Stenkitės nejudėti, 

leiskite pacientui būti 
ramiam. 

 

Oksimetras 
negali pereiti į 
darbinę būseną 

1. Baterijų energija gali būti 
nepakankama arba jų iš 
viso nėra.  

2. Baterijos gali būti įdėtos 
neteisingai. 

3. Gali būti pažeistas oksimetras. 

 
1. Pakeiskite baterijas 
2. Įdėkite baterijas iš naujo 

3. Susisiekite su vietiniu 
klientų aptarnavimo 
centru 

 

 
Ekranas staiga 

išsijungia 

1. Gaminys automatiškai budi 
arba miega, kai signalas 
neaptinkamas ilgiau kaip 8 

sekundes. 
2. Išeikvotas baterijų kiekis. 

 

 
1. Normalu. 
2. Pakeiskite baterijas. 

4.6 Išmetimas 

Kad išvengtumėte personalo, aplinkos ar kitos įrangos užteršimo ar 
užkrėtimo, prieš sunaikindami prietaisą, kuriame yra elektrinių ir 
elektroninių dalių, įsitikinkite, kad tinkamai dezinfekavote arba 
nukenksminote prietaisą. 

 
 

5 SKIRSNIS. SPECIFIKACIJA 

Fizinės savybės 

Aparato dydis: 57mm (I) * 31mm (P) * 30.5mm (S) Apytikslis 
svoris: 54 g (su 2 * AAA baterijomis)  
Klasifikacija 
Antielektrinis smūgio tipas: iš vidaus varoma įranga 
Antielektrinis smūgio laipsnis: BF tipo įranga 
EMS: Tipas B klasė I 

Veikimo būdas: nepertraukiamas veikimas 
Apsaugos laipsnis: IP22 
IP22 Vidutinis šio gaminio apvalkalas gali atlaikyti vandens kritimą į paviršių, 
kai apvalkalas nukrypsta 15 laipsnių nuo horizontalaus paviršiaus. 
Galia 
Vidinė: 2 * AAA 1,5 V šarminė baterija  
Energijos suvartojimas: mažesnis nei 30mA (normalus) 
Aplinkos 

Darbinė temperatūra: nuo 5 ° C iki 40 ° C laikymo temperatūra: –20 ° C iki 55 ° C 

Santykinis drėgnumas: nuo 15% iki 85% nekondensuojantis 
Numatytoji pavojaus signalo vertė 
parametro reikšmė 
Hemoglobino prisotinimas: Viršutinė riba: 100 / apatinė riba: 94 Pulso dažnis: 
Viršutinė riba: 130 / apatinė riba: 50 elektronikos parametrų  

Parametras Vertė 

Hemoglobino prisotinimo ekranas 35-100% 

Pulso dažnio ekranas 25-250 BPM 

Perfuzijos indekso ekranas 0-30% 

 
 

Resoliucija 

Hemoglobino prisotinimas 1% 

Pulso dažnis 1 BPM 

Perfuzijos indeksas 0,1% 

 

 

Išmatuotas tikslumas 

 
Hemoglobino prisotinimas 

2% (80% - 100%) 
3% (70% - 80%) 
Unspecified (≤70%) 

Pulso dažnis 2 BPM 

Perfuzijos indeksas 1% 

 


