INSTRUKCJA OBSŁUGI
PULSOOKSYMETR
MM-150 OXYgo

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Życzymy przyjemnego użytkowania. Przed
pierwszym użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.
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1.Właściwości i funkcjonalność
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pomiar nasycenia krwi tlenem (SpO2)
Pomiar tętna
Wskaźnik perfuzji (PI)
Wykres słupkowy – wskazanie tętna
Wykres fali przebiegu nasycenia tlenem
Czytelny, kolorowy, wysokiej jakości wyświetlacz TFT
Zmiana kierunku wyświetlania
Wygodna i łatwa obsługa jednym klawiszem
Szybki pomiar
Niewielkie wymiary, lekki, łatwy w przenoszeniu
Bardzo małe zużycie baterii
Automatyczne wyłączenie po 5 sek.
Smycz
Posiada certyfikat CE

UWAGA:
MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikające
z postępu technicznego.
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2. WAŻNE, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!
Przed użyciem tego sprzętu bardzo uważnie przeczytaj instrukcję. Opisuje ona procedury operacyjne,
których należy ściśle przestrzegać.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować:
•
nieprawidłowości pomiaru
•
uszkodzenie sprzętu
•
obrażenia ciała

UWAGA:
MESCOMP TECHNOLOGIES NIE ponosi odpowiedzialności za problemy z bezpieczeństwem, niezawodnością i
wydajnością oraz za wszelkie nieprawidłowości w monitorowaniu, obrażenia ciała i uszkodzenia sprzętu wynikające z
zaniedbania przez użytkownika lub korzystania z urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

2.1 Zalecenia dotyczące pomiarów












Zbyt cienkie lub zbyt zimne palce mogą wpłynąć na wynik pomiaru i spowodować, że
wskazania SpO2 i tętna będą nieprawidłowe. Należy wówczas włożyć gruby palec, np. kciuk
lub środkowy palec wystarczająco głęboko do sondy.
Nie używaj urządzenia u niemowląt lub noworodków.
Produkt jest odpowiedni dla dzieci powyżej czwartego roku życia i dorosłych (waga powinna
wynosić od 15 kg do 110 kg).
Badany nie może mieć pomalowanych paznokci.
Paznokcie badanego nie mogą być zbyt długie.
Jeśli nie możesz osiągnąć stabilnych odczytów, przerwij używanie. Urządzenie może nie
działać poprawnie u wszystkich pacjentów.
Jeśli podczas testu na ekranie pojawią się nietypowe wskazania, wyciągnij palec i włóż go
ponownie, aby przywrócić normalne działanie.
Okres aktualizacji danych jest krótszy niż 5 sekund; można go zmieniać w zależności od
indywidualnej częstotliwości tętna.
Zmierzoną wartość należy odczytać, gdy przebieg impulsów jest znormalizowany, a ich
przebieg na ekranie jest równy i stabilny.

Udaj się do szpitala na diagnozę, jeśli masz pewność, że urządzenie działa
prawidłowo, a wskazania są nieprawidłowe.

2.2.





Ograniczenia kliniczne
Czynniki, które mogą wpływać na niedokładne pomiary:
o Słabe tętno
Do prawidłowego pomiaru wymagany jest znaczny, pulsujący przepływ krwi. W
przypadku pacjenta ze słabym tętnem spowodowanym wstrząsem, niską temperaturą
otoczenia / ciała, dużym krwawieniem lub stosowaniem leku powodującego kurczenie
się naczyń, wartość SpO2 zmniejszy się (kształt fali PLETH zmniejszy się).
o Anemia, małe stężenie hemoglobiny, niedotlenienie toksyczne
Przy poważnej niedokrwistości urządzenie może wskazywać prawidłowe wyniki
pomiarów SpO2.
o Znaczna ilość rozcieńczającego leku barwiącego np. błękit metylenowy, zieleń
indygo i kwaśny błękit indygowy lub hemoglobiny tlenku węgla (COHB),
metioniny (Me + Hb) lub hemoglobiny, żółtaczka
o Leki takie jak dopamina, prokaina, prylokaina, lidokaina i butakaina
Nie zaleca się stosowania urządzenia w przypadku, gdy pacjent cierpi na zatrucie
wywołane tlenkiem węgla
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2.3 Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania









Przed użyciem sprawdź opakowanie, aby upewnić się, że urządzenie i akcesoria są całkowicie
zgodne z opisem i instrukcją. W przeciwnym razie urządzenie może pracować niesprawnie.
Okresowo sprawdzaj jednostkę główną i wszystkie akcesoria.
Upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
pacjenta oraz na monitorowanie wydajności kabli i przetworników.
Zaleca się sprawdzanie urządzenia przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku oczywistych
uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia.
Nie zaleca się używania pulsoksymetru w środowisku o wysokiej częstotliwości
elektromagnetycznej.
Nie używaj pulsoksymetru, gdy badany jest mierzony za pomocą MRI i CT.
Osoba uczulona na gumę nie może używać urządzenia.
Nie używaj pulsoksymetru w środowisku z gazami łatwopalnymi, takimi jak niektóre palne
środki znieczulające. Użytkowanie w tych warunkach grozi wybuchem.
Niezbędne czynności naprawcze i konserwacyjne mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE
przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu. Użytkownicy nie mogą samodzielnie
konserwować ani naprawiać urządzenia.

2.4 Zalecenia dotyczące warunków użytkowania i przechowywania


















Zaleca się, aby czujnik nie był nakładany na ten sam palec w sposób ciągły przez ponad 2
godziny.
Przy ciągłym używaniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemne lub bolesne uczucie,
szczególnie w przypadku pacjentów z barierą mikrokrążenia.
Urządzenie nie może być używane na obrzękniętej i podrażnionej lub nadwrażliwej skórze.
Światło (podczerwień jest niewidoczne) emitowane z urządzenia jest szkodliwe dla oczu, więc
użytkownik nie może w nie patrzeć.
To urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia.
Pulsoksymetr trzymaj z dala od kurzu, wibracji, substancji żrących, materiałów
wybuchowych, wysokiej temperatury i wilgoci.
Nie używaj pulsoksymetru jeśli ulegnie zamoczeniu.
Nie zanurzaj pulsoksymetru w cieczy.
Nie używaj pulsoksymetru natychmiast po przeniesieniu z zimnego otoczenia do ciepłego lub
wilgotnego otoczenia.
Nie rozpylaj żadnych płynów bezpośrednio na urządzenie.
Nie naciskaj przycisków na panelu przednim ostrymi materiałami.
Elastyczny obwód łączy dwie części urządzenia i nie należy go skręcać ani ciągnąć.
Baterie należy wyjąć, jeśli urządzenie ma być przechowywane dłużej niż miesiąc, w
przeciwnym razie może dojść do wycieku.
Smycz do produktu jest wykonana z materiału antyalergicznego, jeśli jesteś wrażliwy na
smycz, przestań jej używać. Ponadto zwróć uwagę na użycie smyczy, nie zakładaj jej na szyję.
Urządzenie nie posiada funkcji alarmu niskiego napięcia, pokazuje tylko niskie napięcie,
wymień baterię, gdy energia baterii zostanie zużyta.
Urządzenie nie posiada funkcji alarmu, że któryś z parametrów jest niewłaściwy. Nie używaj
urządzenia w sytuacjach, w których wymagane są alarmy.
Wymagania środowiskowe:
a. Środowisko przechowywania
o Temperatura: -40 ° C ~ + 60 ° C
o Wilgotność względna: 95%
o Ciśnienie atmosferyczne: 500HPA-1060hPa
b. Środowisko pracy
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o Temperatura: 10 ° C-40 ° C
o Wilgotność względna : 75%
o Ciśnienie atmosferyczne: 700 hPa-1060 hPa

UWAGA:
 Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego
użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi

3. Informacje ogólne
Saturacja jest to wskaźnik nasycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem, oznaczany jako SpO2.
Jest bardzo istotnym parametrem życiowym obok: temperatury ciała, ciśnienia krwi, pulsu i
częstotliwości oddechu. Dzięki monitorowaniu nasycenia hemoglobiny tlenem jesteśmy w stanie
wykryć różnego rodzaju choroby i zakażenia.
W celu łatwiejszego i dokładniejszego pomiaru SpO2 , nasza firma oferuje Państwu pulsoksymetr,
który mierzy jednocześnie saturację i tętno.
Jest to całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne badanie, które każdy może wykonać samodzielnie.
Konieczne jest tylko, aby pacjent włożył jeden z palców do czujnika w celu diagnozy, a ekran
wyświetlacza pokaże bezpośrednio zmierzoną wartość nasycenia tlenem hemoglobiny oraz puls

4. Zasada działania pulsoksymetru
Pulsoksymetr napalcowy służy do pomiaru saturacji krwi czyli natlenienia SpO2 oraz pulsu w czasie
rzeczywistym. Pozwala na zbadanie poziomu niedotlenienia organizmu, które jest niebezpieczne dla
zdrowia i życia człowieka.
Zasada działania pulsoksymetru polega na tym, że zgodnie z technologią skanowania i rejestracji
impulsów pojemnościowych, mierzy pochłaniane przez czerwone krwinki promieniowanie o dwóch
długościach fali: podczerwone i czerwone. Na podstawie pomiaru, wykorzystując metodę
spektrofotometrii transmisyjnej, mierzy różnice we właściwościach optycznych utlenowanej i
nieutlenowanej hemoglobiny i oblicza stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2)

Rys. 1. Zasada działania
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5. Opis urządzenia. Specyfikacja techniczna

Rys. 2
Wyświetlacz:
Wyświetlanie fali tętna:
Wyświetlanie fali SpO2
Zakres pomiaru SpO2:
Precyzja:
Czujnik optyczny:
Zakres pomiaru tętna:
Rozdzielczość dla pomiaru tętna:
Dokładność pomiaru:
PR Zakres pomiarowy:
Dokładność PR:
Rozdzielczość: SpO2:
Odporność na otaczające światło:
Typ baterii:
Zużycie energii:
Rozmiar produktu:
Waga produktu:
Zawartość opakowania:

TFT
wykres słupkowy
wyświetlanie przebiegu/kształtu fali
0% - 100%;
70%-100% ±2%, poniżej 70% nieokreślone
światło czerwone (długość fali 660nm, 6,65mW)
podczerwień (długość fali 880nm, 6,75mW
30bpm - 250bpm
1 bpm
±2% (70%- 100% )
25-250 uderzeń / min.
± 2% bpm
1%
<1%
alkaliczne 2 x 1,5V AAA .
poniżej 30 mA
58x 32x 32mm
50g
urządzenie – pulsoksymetr, smycz, 2x baterie AAA ,
instrukcja w j. polskim

6. Montaż smyczy
1. Przełóż koniec smyczy przez otwór.
2. Przełóż drugi koniec liny przez pierwszy i zaciśnij go.

Rys.3 Montaż smyczy do urządzenia

7. Instalacja baterii
1. Włóż dwie baterie AAA prawidłowo we właściwym kierunku.
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2. Załóż pokrywę.

Rys.4 Instalacja baterii

UWAGA:
Zachowaj ostrożność podczas wkładania baterii, ponieważ nieprawidłowe włożenie może
uszkodzić urządzenie.
Do urządzenia należy włożyć wyłącznie nowe baterie alkaliczne, nie używać zużytych baterii lub
akumulatorków
Używanie zużytych baterii lub akumulatorów może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę
gwarancji
Przed pierwszym użyciem lub zainstalowaniem nowych baterii należy odczekać około 10 minut,
aby temperatura urządzenia była zbliżona do temperatury pracy.
Zużytych baterii nie należy wrzucać do ognia.







8 . Wykonanie pomiaru
1. Otwórz klips.

Rys. 5
2. Umieść palec w gumowych poduszkach klipsa (upewnij się, że jest we właściwej pozycji),
następnie przypnij palec. (rys. 6)

Rys. 6

UWAGA:
Paznokcie i dioda elektroluminescencyjna powinny znajdować się po tej samej stronie.
3.
4.
5.
6.

Naciśnij raz przycisk przełącznika na panelu przednim.
Nie kiwaj palcem i zachowaj spokój. Podczas pomiaru nie wykonuj ruchów.
Uzyskaj informacje bezpośrednio z ekranu.
Przycisk [przycisk włączania] ma dwie funkcje:
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a) Gdy urządzenie jest wyłączone - naciśnięcie przycisku może je otworzyć.
b) Gdy urządzenie jest włączone - krótkie naciśnięcie przycisku może zmienić kierunek
ekranu.

9. Czyszczenie i dezynfekcja







Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
Przed użyciem wyczyść powierzchnię urządzenia. Najpierw przetrzyj urządzenie alkoholem
medycznym, a następnie pozostaw do wyschnięcia na powietrzu lub wyczyść suchą, czystą
tkaniną.
Do czyszczenia należy miękkiej, czystej ściereczki zwilżonej środkiem do czyszczenia
urządzeń.
Użycie alkoholu medycznego do dezynfekcji produktu, zapobieganie infekcji krzyżowej do
następnego użycia.
Urządzenia nie można sterylizować za pomocą pary wodnej.

10. Rozwiązywanie problemów
Nie można normalnie wyświetlić SpO2 i częstotliwości tętna
Umieść prawidłowo palec i spróbuj ponownie.
SpO2 i tętno nie są stabilnie wyświetlane.
Umieść prawidłowo palec, spróbuj ponownie i zachowaj spokój.
Nie można wyłączyć urządzenia.
Wyjmij baterię. Ponownie zainstaluj baterie.
Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie wyłącza się skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym.
Wyświetlacz nagle się wyłącza.
To normalne po 5 sekundach urządzenie się wyłącza lub wymień baterię .

11. Znormalizowane oznaczenia
Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt został poddany
odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze
wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia,
środowiska i konsumenta.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją.
Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na
kółkach zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC -WEEE) wskazuje na
zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące
oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu
elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do
kosza razem z odpadami domowymi.
Symbol recyklingu oznacza, że produkt lub opakowanie można
przeznaczyć do recyklingu.
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Produkt NIE zawiera substancji podlegających ograniczeniom na
mocy dyrektywy RoHS na poziomie przekraczającym stężenie
maksymalne.
Urządzenie zasilane wewnętrznie
Typu BF

%SpO2
PR bpm

Nasycenie tętna tlenem (%)

Puls (bmp)
Numer seryjny

12. Deklaracja EMC
Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko w określonym poniżej środowisku
elektromagnetycznym.
Badania emisji: Emisja RF CISPR 11
Zgodność: Grupa 1
Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki :
urządzenie wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej tylko do swoich wewnętrznych funkcji.
Dlatego też jego emisje RF są bardzo niskie i nie powinny powodować żadnych zakłóceń w pracy
urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu.
Badania emisji: Emisja RF CISPR 11
Zgodność: Klasa B
Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki :
urządzenie nadaje się do stosowania we wszystkich instytucjach, w tym w środowiskach domowych
oraz bezpośrednio podłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, która zasila budynki
mieszkalne.
Badania emisji: Emisja IEC 61000-3-2
Zgodność: Klasa A
Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki : jak powyżej
Badania emisji: Emisja IEC 61000-3-3
Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki : jak powyżej

Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Badanie odporności

wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

Częstotliwość zasilania
(50/60 Hz)
pole magnetyczne IEC
61000-4-8

Poziom testu IEC
60601

± 8 kV kontakt
± 15 kV powietrze

(50/60 Hz)

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne wskazówki

± 8 kV kontakt
± 15 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub
płytki ceramiczne.
Jeśli
podłoga
jest
pokryta
materiałem
syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić przynajmniej 30%

(50/60 Hz)

Pola
magnetyczne
o
częstotliwości
zasilania
powinny
być
na
poziomie
charakterystycznym dla typowej lokalizacji w
typowym środowisku handlowym lub w szpitalu

9

Skok napięcia IEC 61000-4-5

± 2 kV dla linii
zasilania
± 1 kV
dla linii
wejścia/wyjścia

± 2 kV dla linii
zasilania
± 1 kV
dla linii
wejścia/wyjścia

± 1 kV
napięcie
różnicowe
± 2 kV
sygnał wspóln

Skok napięcia
IEC 61000-4-5

Przysiady napięcia,
krótkie rozłączenia i
zmiany napięcia
na liniach
wejścia zasilania
IEC 61000-4-11

± 1 kV
napięcie
różnicowe
± 2 kV
sygnał wspóln

< 5% UT
(> 95% przysiad UT)
dla 0,5 cyklu
40% UT
(60% przysiad UT)
dla 5 cykli
70% UT
(30% przysiad UT)
dla 25 cykli
< 5% UT
(> 95% przysiad UT)
przez 5 s

< 5% UT
(> 95% przysiad UT)
dla 0,5 cyklu
40% UT
(60% przysiad UT)
dla 5 cykli
70% UT
(30% przysiad UT)
dla 25 cykli
< 5% UT
(> 95% przysiad UT)
przez 5 s

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka, jak
dla typowego środowiska rynkowego lub
szpitalnego.

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka, jak
dla typowego środowiska rynkowego lub
szpitalnego.

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka, jak
dla typowego środowiska rynkowego lub
szpitalnego. Jeżeli użytkownik urządzenia A&D
wymaga ciągłego działania w trakcie zakłóceń
zasilania,
zaleca się, aby urządzenie A&D było zasilane z
akumulatora lub z
nieprzerywalnego źródła
zasilania .

Zalecane odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi a urządzeniem
Urządzenie przeznaczone jest do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia RF są kontrolowane.
Użytkownik urządzenia może zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między
przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami) a urządzeniem. Tabela poniżej opisuję maksymalną moc
wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Znamionowa maksymalna moc
wyjściowa (W)
0.01
0.1
1
10
100

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika
150 kHz - 80 MHz
80 MHz - 800 MHz
800 MHz-2.5 GHz
0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, rekomendowane odległości separacji (d) w metrach (m)
można oszacować za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie (p) to maksymalna moc wyjściowa
nadajnika w watach (w) zgodnie z danymi producenta.
Uwaga1:
Przy
80
MHz
i
800
MHz,
ma
zastosowanie
wyższy
zakres
częstotliwości.
Uwaga 2 : Opisane wytyczne nie muszą mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma
wpływ absorpcja i odbicia od przedmiotów, budynków i ludzi.

Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna
Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Badanie odporności

Poziom testu IEC 60601

Poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne wskazówki
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Przenośne urządzenia komunikacyjne RF
powinny być używane nie bliżej do każdej
części urządzenia ( w tym kabli), niż zalecana
odległość obliczona na podstawie równania
odpowiedniego do częstotliwości nadajnika .
Odporność na zaburzenia
RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz 80 MHz

Odporność na
pole RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz 2.7 GHz

3 Vrms
3 V/m

Gdzie to maksymalna
wyjściowa moc
znamionowa nadajnika w watach zgodnie z
danymi producenta, a to zalecana
odległość w metrach.
Siła pola ze stałych nadajników RF, określona
przez badanie elektromagnetyczne , powinna
być mniejsza niż poziom zgodności w każdym
zakresie częstotliwości
Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń
oznaczonych następującym symbolem:
………………………

Uwaga 1 : Przy 80 MHz i 800 MHz, ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości
Uwaga 2 : Te wytyczne mogą nie mieć
zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od budynków,
przedmiotów i ludzi.
Siła pól stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych /bezprzewodowych) radia przenośne,
amatorskiego radia AM i FM stacji radiowych i audycji telewizyjnych nie można prognozować teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić
środowisko elektromagnetyczne wzbudzane przez stacjonarne nadajniki RF należy rozważyć badania elektromagnetyczne. Jeśli
zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym działa Ciśnieniomierz MD2010 przekracza odpowiedni poziom zgodności RF, Urządzenie
powinno być obserwowane w celu sprawdzenia prawidłowego działania. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu, dodatkowe
środki mogą być
konieczne, takie jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia.
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.
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