
Charakterystyka:

1. Niskie zużycie energii, ciągła praca przez 20 godzin
2. Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
3. Gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał lub gdy sygnał
jest zbyt niski, pulsoksymetr wyłączy się automatycznie w
ciągu 8 sekund
4. Małe i lekkie, łatwe w użyciu

Instrukcja użytkowania:

1. Włóż dwie baterie AAA
2. Umieść jeden z palców w gumowym otworze pulsoksy-
metru.
3. Naciśnij jednokrotnie przycisk włącznika na przednim
panelu, aby włączyć urządzenie.
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 włączni-
ka zasilania, pulsoksymetr przełączy na inny tryb wyświe-
tlania. Dostępnych jest 6 trybów wyświetlania.
7. Gdy urządzenie wyświetla powiadomienie o słabym
poziomie baterii, należy koniecznie wymienić baterie w
urządzeniu.

Środki ostrożności:

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 używaj aparatu w atmosferze zagrożonej wybuchem.
5. Nie używaj aparatu w sytuacjach, gdy wymagane są alarmy. Urządzenie nie ma alarmu. Nie jest przeznaczone do
ciągłego monitorowania.
6. Nie należy używać pulsoksymetru, gdy testowany jest poddawany badaniu metodą rezonansu magnetycznego lub
tomografii komputerowej.
7. W celu zapewnienia prawidłowego przylegania czujnika i integralności skóry, maksymalny czas aplikacji urządzenia
w jednym miejscu nie powinien przekraczać pół godziny.
8. Urządzenie jest przeznaczone tylko jako uzupełnienie oceny stanu pacjenta. Należy go stosować w połączeniu z
innymi metodami oceny objawów klinicznych.
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 urzą-
dzeń 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 nadawczoodbiorczych
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 zdro-
wotnej
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 obudo-
wy, które przeszły testy ISO 10993-5 dotyczące cytotoksyczności in vitro i ISO 10993-10, badania działania drażniącego i
nadwrażliwości typu opóźnionego.

Dane techniczne:

1. Cyfrowy wyświetlacz LED
2. SpO2: Zakres pomiarowy: 70% ~ 99%;
Dokładność: ±2% w zakresie 80% ~ 99%;
±3% w zakresie 70% ~ 79%; Dokładność: ±2% w zakresie
70% ~ 99%; Dokładność: ±3% w zakresie 70% ~ 79%. Nie
zdefiniowano innego zakresu pomiarowego
3. PR: Zakres pomiarowy: 30BPM ~ 250BPM; Dokładność:
±1BPM lub ±1%.
4. Zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA 1.5V.
5. Pobór mocy: poniżej 30mA.
6. Gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał lub gdy sygnał
jest zbyt niski, pulsoksymetr wyłączy się automatycznie w
ciągu 8 sekund
7. Środowisko pracy
Temperatura: 5º ~ 40º;
Wilgotność: 15% ~ 80%;
Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa ~ 106 kPa
Środowisko transportu i magazynowania:
Temperatura: -10º ~ 55º; Wilgotność powietrza: 95%;
Ciśnienie atmosferyczne: 50kPa ~ 106kPa;
Nie-korozyjne dobrze wentylowane środowisko


