
 
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

PULSOKSYMETR 
 



Specyfikacja: 
 

 Rodzaj wyświetlacza OLED 
   

 Zakres pomiaru SpO2 70% - 99% 
   

 Dokładność pomiaru SpO2 ± 2% w zakresie 80% - 99% 

  ± 3% w zakresie 70% - 80% 

  brak wskazań dla <70% 
   

 Rozdzielczość pomiaru SpO2 1% 
   

 Zakres pomiaru tętna 30-240 uderzeń na minutę 
   

 Dokładność pomiaru tętna 1 ud/min (30-100) lub 1% (>100) 
   

 Zasilanie Dwie baterie alkaliczne AAA 1.5 
   

 Pobór prądu < 30 mA 
   

 Automatyczne wyłączanie 8 sekund od wyjęcia palca 
   

 Wskaźnik poziomu baterii Tak 
   

 Środowisko podczas pracy Temperatura: 5°C ~ 40°C 

  Wilgotność: 15% ~ 80% 

  Ciśnienie: 700 ~ 1060 hPa 
   

 Środowisko podczas przechowywania Temperatura: -10°C ~ 55°C 

  Wilgotność: 15% ~ 95% 

  Ciśnienie: 500 ~ 1060 hPa 
   

Podstawowe informacje:  
 
Pulsoksymetr przeznaczony jest do nieinwazyjnego punktowego mierzenia nasycenia tlenem hemoglobiny 
tętniczej (SpO2). Zaawansowany algorytm DSP może zminimalizować wpływ artefaktów ruchu i poprawić 
dokładność pomiaru niskiej perfuzji.  
Tlen wiąże hemoglobinę w erytrocytach podczas przepływu krwi przez płuca. Jest on transportowany w 
organizmie w 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.  
Pulsoksymetr może być stosowany do pomiaru nasycenia ludzkiej hemoglobiny oraz akcji serca przy 

pomocy palca. Urządzenie nadaje się do stosowania w warunkach domowch, w szpitalach (m.in. na 

oddziale internistycznym, pediatrii, intensywnej terapii czy chirurgicznym oraz w anestezjologii), 

społecznych organizacjach medycznych, medycynie sportowej, barach tlenowych i innych. 
 

Sposób użycia: 
 
 

Włóż dwie baterie AAA zgodnie z 

oznaczeniami we wnętrzu obudowy. 

Umieść palec w gumowym otworze 

pulsoksymetru.  
Naciśnij przycisk włącznika na przednim 

panelu, aby włączyć urządzenie.  
Każde następne naciśnięcie włącznika 
przełączy aparat w inny tryb 

wyświetlania (dostępne 4).  
Trzymaj palec bez ruchu i nie ruszaj ciałem podczas 

pomiaru. Odczytaj dane z ekranu. 

Aparat wyłączy się automatycznie po 8 sekundach braku sygnału z palca. 

 

Podczas wkładania palca do pulsoksymetra, paznokieć musi być skierowany do góry (w stronę 

wyświetlacza) . Użyj alkoholu medycznego lub mieszanki 70% do czyszczenia gumy przed każdym testem 

oraz wyczyść testowany palec alkoholem przed i po teście. Guma wewnątrz urządzenia jest gumą 

medyczną, która nie ma toksyn, nie powoduje szkód oraz nie powoduje efektów ubocznych takich jak 

alergia na skórze. 



Montaż smyczy:  
Przeprowadź koniec smyczy przez otwór w obudowie. 

Przeprowadź drugi koniec przez środek pierwszego 
 

końca i ściągnij. 

 

Konserwacja i usterki: 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
   

Pulsoksymetr nie Baterie są zużyte Wymień baterie na nowe 

wyświetla wyniku 
  

Baterie nie są Ponownie włóż baterie. Jeśli po poprawnym włożeniu baterii 
pomiaru prawidłowo włożone urządzenie nadal nie włącza się wyników pomiaru, należy 

 

  skontaktować się z serwisem. 
   

Pulsoksymetr Niedostateczne Zwróć uwagę na ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa 

wyświetla wyniki dokrwienie palca  

pomiarów z 
  

Palec jest zbyt duży lub Wymiary końca palca powinny mieścić się w następujących 
przerwami lub w 

zbyt mały zakresach: szerokość: 10–22 mm, grubość: 5–15 mm 
dużej rozbieżności 

  

Użytkownik poruszył Podczas pomiaru należy unikać wykonywania gwałtownych  

 palcem, ręką lub ciałem ruchów dłonią, palcem lub ciałem. 
   

 Zaburzenia rytmu serca Skonsultuj się z lekarzem 
   

 Szczegółowa lista w dalszej części instrukcji 
   

 

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij z niego baterie. Oczyść urządzenie z luźnych 

zanieczyszczeń. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia (w tym ekran LED) przy użyciu alkoholu 

70% i miękkiej szmatki. 
 

UWAGA:  
Nie używaj silnych rozpuszczalników takich jak np. aceton, który może rozpuścić obudowę.  

Nie wycieraj powierzchni urządzenia materiałami ściernymi takimi jak szorstkie gąbki, siatki 

druciane, itd. - może to doprowadzić do porysowania ekranu LCD i obudowy. 
 

Chroń urządzenie przez wnikaniem cieczy podczas czyszczenia oraz nie zanurzaj 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. 
 

Zalecenia i środki ostrożności: 
 

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 
 

Postępuj zgodnie z instrukcjami lokalnych urzędów i przepisów dotyczących recyklingu, utylizacji 

elementów urządzeń i urządzeń, łącznie z bateriami. 
 

Nie rozmontowywać, nie naprawiać i nie modyfikować urządzenia bez 

zezwolenia. Okresowo sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone. 

Wymień baterie, gdy urządzenie wyświetla powiadomienie o niskim stanie 

naładowania. Czyść urządzenie, aby zapewnić dokładność pomiarów. 

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie i je zabezpiecz. 

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

Działanie urządzenia może być zakłócone przez stosowanie urządzeń elektrochirurgicznych. 

Pulsoksymetr można przechowywać w temperaturach -10 do +55°C, wilgotność < 95%. 



Pulsoksymetr można używać w temperaturach 5 do +40°C, wilgotność < 80%. 
 

Aby uzyskać dokładny pomiar SpO2, urządzenie musi jednocześnie prawidłowo mierzyć puls. 

Upewnij się, że nic nie utrudnia pomiaru tętna przed dokonaniem pomiaru SpO2. 
 

Nie należy używać pulsoksymetru, gdy testowany jest poddawany badaniu metodą rezonansu 

magnetycznego lub tomografii komputerowej. 
 

Nie używaj aparatu w sytuacjach, gdy wymagane są alarmy. Urządzenie nie ma alarmu. Nie jest 

przeznaczone do ciągłego monitorowania. 
 

Nie używaj aparatu w atmosferze zagrożonej wybuchem. 
 

Urządzenie jest przeznaczone tylko jako uzupełnienie oceny stanu pacjenta. Należy go stosować w 

połączeniu z innymi metodami oceny objawów klinicznych. 
 

W celu zapewnienia prawidłowego przylegania czujnika i integralności skóry, maksymalny czas 

aplikacji urządzenia w jednym miejscu nie powinien przekraczać pół godziny. 
 

Nie sterylizować urządzenia przy użyciu autoklawu, tlenku etylenu, nie zanurzać urządzenia w 

cieczy. Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizowania. 
 

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.  
Przenośne/ruchome urządzenia radiowe RF mogą mieć wpływ na działanie medycznych urządzeń 

elektr. 
 

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do stosowania podczas transportu pacjenta na zewnątrz 

zakładu opieki zdrowotnej. 
 

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. 

Nie używaj pulsoksymetru w otoczeniu łatwopalnych gazów lub w warunkach, w których 

temperatura i wilgotność przekraczają powyższe zalecenia. 
 

Sprawdzaj dokładność odczytów przy użyciu profesjonalnej aparatury testowej. 

 

Przyczyny niedokładności pomiarów:  
Istotny poziom dysfunkcyjnej hemoglobiny (np. karbonylowej - hemoglobiny lub 

methemoglobiny) Wewnątrznaczyniowe barwniki, takie jak zieleń indocyjaninowa lub błękit 

metylenowy 

Wysoki poziom światła w otoczeniu. Należy zasłonić obszar czujnika w razie 

potrzeby Nadmierna ruchliwość pacjenta 

Urządzenia elektrochirurgiczne o wysokiej częstotliwość i defibrylatory w 

otoczeniu Pulsacje żylne 

Umieszczenie czujnika na kończynie z mankietem do pomiaru ciśnienia tętniczego, cewnikiem 

tętniczym lub dojściem żylnym; 

Poważne niedociśnienie, skurcz naczyń, ciężka niedokrwistość lub 

hipotermia Pacjent jest w asystolii lub w szoku 

Tipsy lub sztuczne paznokcie  
Słabą jakość tętna (niska perfuzja) 

Niski poziom hemoglobiny 
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