Uživatelská příručka
Pulzní oxymetr

Pokyny pro uživatele:
Vážení uživatelé, děkujeme vam za zakoupeni pulzniho oxymetru.
Tato přiručka byla sepsana a sestavena ve shodě se Směrnici 93/42/
EHS o zdravotnickych prostředcich a ve shodě s harmonizovanymi
normami. V připadě změn a aktualizace softwaru informace obsažene
v tomto dokumentu podlehaji změně bez předchoziho upozorněni.
Přiručka ve shodě s vlastnostmi pulzniho oxymetru a požadavky na
něj popisuje hlavni vlastnosti, funkce, specifikace, spravny postup
přepravy, instalaci, použiti, provoz, opravy, udržby a skladovani
apod., jakož i bezpečnostni postupy tykajici se ochrany uživatele
a zařizeni. Podrobnosti jsou uvedeny v přislušnych kapitolach.
Před použiti zařizeni si důkladně pročtěte tuto přiručku. Zde uvedene
pokyny popisuji pracovni postupy, ktere se museji striktně
dodržovat, jelikož v opačnem připadě může dojit k nespravnemu
měřeni, poškozeni zařizeni, připadně zraněni osob. Vyrobce NEODPOVIDA
za bezpečnost, spolehlivost a problemy tykajici se funkčnich
charakteristik a odchylek v měřeni, ani za zraněni osob a škody
na zařizeni v důsledku nedodrženi provoznich pokynů ze strany uživatele.
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Zaruka vyrobce se na tyto připady nevztahuje.
Tento vyrobek je zdravotnicky prostředek a lze jej použivat opakovaně.
Jeho použitelnost je 3 roky.
POZOR:
• Při nepřetržitem použivani přistroje se může objevit nepřijemny či
bolestivy pocit, zejmena u pacientů trpicich potižemi s krevnim mikrooběhem.
Doporučuje se, aby snimač nebyl použivan na jednom
prstu po dobu přesahujici 2 hodiny.
• U jednotlivych pacientů je nutne vždy provest obezřetnou kontrolu
mista pro aplikaci. Zařizeni se nesmi upevňovat na mista s otoky
nebo na přecitlivělou tkaň.
• Světlo (infračervene je neviditelne) vyzařovane přistrojem poškozuje
oči, a proto uživatele ani osoby provadějici udržbu nesměji
hledět přimo do světla.
• Testovana osoba nesmi mit na prstech nanesen lak ani jiny makeup.
• Testovana osoba nesmi mit dlouhe nehty.
• Důkladně si prostudujte přislušny obsah tykajici se klinickych
omezeni a vystrah.
• Toto zařizeni neni určeno pro lečbu.
1. Bezpečnost
1.1 Pokyny pro bezpečný provoz
• Pravidelně kontrolujte přistroj a veškere přislušenstvi z hlediska
viditelneho poškozeni zejmena kabelů a snimačů, jež by mohlo
ovlivnit bezpečnost pacienta a kvalitu měřeni. Doporučuje se provadět
kontrolu zařizeni alespoň jednou tydně. V připadě zjištěni
zjevneho poškozeni přestaňte oxymetr použivat.
• Nezbytnou udržbu mohou provadět POUZE kvalifikovani servisni
technici. Uživatele nesměji na přistroji sami provadět udržbu.
• Oxymetr se nesmi použivat společně s přistroji, jež nejsou uvedene
v teto přiručce. S timto přistrojem je možne použivat pouze přislušenstvi
stanovene nebo doporučene vyrobcem.
• Tento vyrobek je kalibrovan z vyroby.
1.2 Upozornění
• Nebezpeči vybuchu. Nepouživejte oxymetr v přitomnosti hořlavych
plynů, napřiklad směsi anestetik se vzduchem.
• Nepouživejte oxymetr, pokud je testovana osoba monitorovana
MRI či CT.
• Toto zařizeni nesměji použivat osoby alergicke na pryž.
• Likvidaci přistroje a jeho přislušenstvi a obalovych materialů včetně
baterii, plastovych sačků, pěny a papirovych obalů provadějte
ve shodě s mistně platnymi zakony a předpisy.
• Před použitim zkontrolujte obal a ujistěte se, zda je přistroj a jeho
přislušenstvi zcela ve shodě s dodacim listem; v opačnem připadě
může dojit k nespravnemu fungovani přistroje.
1.3 Výstrahy
• Chraňte oxymetr před prachem, vibracemi, korozivnimi latkami,
vybušnymi materialy, vysokymi teplotami a vlhkosti.
• Pokud oxymetr zvlhne, přestaňte jej použivat.
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• Pokud přistroj přinesete z chladneho prostředi do tepleho či vlhkeho
prostředi, nepouživejte jej okamžitě.
• Netiskněte klavesy na přednim panelu pomoci ostrych materialů.
• Nepovoluje se dezinfekce oxymetru vysokou teplotou ani vysokotlakou
parou. Pro čištěni a dezinfekci viz přislušny oddil tohoto
navodu.
• Neponořujte oxymetr do tekutin. Pokud potřebuje vyčistit, otřete
jeho povrch měkkou tkaninou navlhčenou lekarenskym lihem. Nestřikejte
tekutinu přimo na přistroj.
• Při čištěni přistroje vodou by jeji teplota měla byt nižši než 60 °C.
• Přiliš tenke nebo přiliš studene prsty pravděpodobně budou mit
vliv na měřeni hodnot SpO2 a tepove frekvence, a proto přistroj
umisťujte na tluste prsty, jako je palec či prostředniček, a tyto prsty
zasuňte co nejhlouběji do snimače.
• Přistroj nepouživejte pro dětske pacienty a novorozence.
• Vyrobek je vhodny pro děti starši čtyř let a pro dospěle (hmotnost
by měla byt mezi 15 kg a 110 kg).
• Přistroj nemusi fungovat u všech pacientů. Pokud nejste schopni dosahovat
stabilnich vysledků, přistroj přestaňte použivat.
• Doba aktualizace dat je meně než 5 sekund, což je proměnlive dle
jednotlivych tepovych frekvenci.
• Pokud se během testu na displeji zobrazi abnormalni hodnoty,
vyndejte prst a po chvili jej opět vložte pro obnoveni normalniho
použivani.
• Zařizeni ma životnost 3 roky od prvniho zapnuti.
• Poutko uchycene k vyrobku je vyrobene z nealergenniho materialu.
Pokud je některa osoba citliva na material, z něhož je poutko
vyrobeno, nepouživejte je. Věnujte take pozornost použivani poutka,
zamezte jeho nošeni na krku.
• Přistroj nema funkci upozorněni na vybiti baterie, jen ukazuje vybiti.
Jakmile k němu dojte, vyměňte baterie.
• Když je parametr mimo rozsah, tento přistroj nema funkci alarmu;
nepouživejte tento vyrobek v prostředi, v němž se alarm vyžaduje.
• Pokud nebudete oxymetr použivat po dobu přesahujici jeden měsic,
vyjměte baterie.
• Obě časti zařizeni spojuje ohebny obvod. Spojenim nekruťte ani
za něj netahejte.
1.4 Indikace pro použití:
Prstovy pulzni oxymetr je neinvazivni zařizeni určene pro mistni
kontrolu kyslikove saturace tepenneho hemoglobinu (SpO2)
a tepove frekvence dospělych a dětskych pacientů v domacim
a nemocničnim prostředi (včetně klinickeho použiti na interně/chirurgii,
v ramci anestezie, na JIP apod.). Toto zařizeni neni určeno
pro nepřetržite sledovani stavu.
2. Přehled funkcí
Pulzni kyslikova saturace je procentni podil HbO2 z celkoveho Hb
v krvi, takzvana koncentrace O2 v krvi. Jde o vyznamny biologicky
parametr pro dychani. Pro učely snazšiho a přesnějšiho měřeni SpO2
naše společnost vyvinula pulzni oxymetr. Přistroj dokaže take současně
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měřit tepovou frekvenci. Pulzni oxymetr ma kompaktni rozměry,
nizkou spotřebu energie, snadno se ovlada a je přenosny. Stači pouze
pacientovi na špičku prstu nasadit fotoelektricky snimač pro diagnostiku
a na displeji se přimo zobrazi naměřena hodnota saturace
hemoglobinu.
2.1 Klasifikace:
Třida II b (Směrnice 93/42/EHS, Přiloha IX, Pravidlo 10)
2.2 Vlastnosti
• Snadne a pohodlne ovladani přistroje.
• Male rozměry a nizka hmotnost přistroje (celkova hmotnost je 50
g včetně baterii), snadne přenašeni.
• Nizka spotřeba energie; se dvěma dodanymi bateriemi AAA lze
přistroj provozovat nepřetržitě po dobu 20 hodin.
• Přistroj se automaticky vypne, pokud po dobu 5 sekund nezaznamena
žadny signal.
• Indikace vybiti baterie pomoci blikajici ikony baterie.
2.3 Hlavní oblast použití a rozsah použití:
Pulzni oxymetr lze po nasazeni na prst použivat k měřeni saturace
hemoglobinu a tepove frekvence, přičemž se na displeji zobrazuje
intenzita tepu. Vyrobek je vhodny pro domaci použiti, v nemocnici
(na běžnem nemocničnim pokoji), v kyslikovych barech, socialnich
zdravotnickych organizacich, jakož i pro běžne měřeni kyslikove
saturace a tepove frekvence. Výrobek není určen k nepřetržitému,
dlouhodobému sledování stavu pacienta. Pokud pacient trpí
toxikózou vyvolanou oxidem uhelnatým, může při použití tohoto
přístroje dojít k nadhodnocení, a proto se nedoporučuje přístroj
za takových okolností používat.
2.4 Požadavky na prostředí
Skladovani: a) Teplota: -40 °C až +60 °C
b) Relativni vlhkost: ≤ 95 %
c) Atmosfericky tlak: 500–1060 hPa
Provoz:a) Teplota: 10–40 °C
b) Relativni vlhkost: ≤ 75 %
c) Atmosfericky tlak: 700–1060 hPa
3. Princip fungování a upozornění
3.1 Princip měření:
Oxymetr funguje nasledujicim způsobem: Data se ziskavaji podle
vzorce na zakladě Lambertova–Beerova zakona dle charakteristiky
absorpce spektra hemoglobinu (Hb) a oxyhemoglobinu (HbO2)
v oblasti zařeni a blizkeho infračerveneho zařeni. Princip funkce
zařizeni: Je použita technologie fotoelektricke kontroly oxyhemoglobinu
ve shodě s technologii kapacitniho snimani a zaznamu
tepu, a to pomoci dvou paprsků různe vlnove delky namiřenych na
špičku prstu. Signal je ve svorce sniman fotoelektrickym člankem
a takto ziskane informace se zpracuji elektronickymi obvody a mikroprocesorem
a zobrazi se na displeji.
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Přijímací
prvek

Obr. 1:
Princip fungování

Vyzařovací
Prvek
3.2 Upozornění
1. Prst by měl byt naležitě vložen do přistroje (viz Ob. 5), jinak může
dojit k nepřesnemu měřeni.
2. Snimač SpO2 a fotoelektricky snimač by měly byt umistěny tak,
aby se pacientova tepenka nachazela mezi nimi.
3. Snimač SpO2 by se neměl použivat v mistě či na končetině
s manžetou pro měřeni krevniho tlaku či s arterialnim nebo intravaskularnim
katetrem.
4. Ujistěte se, zda je opticky kanal prosty překažek, jako je např.
pogumovana textilie.
5. Vysledek měřeni může ovlivnit přiliš intenzivni okolni osvětleni,
např. zařivky, rubinově červene světlo, infračervene vytapěni,
přimy slunečni svit apod.
6. Přesnost měřeni může take ovlivnit aktivita pacienta či extremni
elektrochirurgicky zasah.
1. Testovana osoba nesmi mit na prstech nanesen lak ani jiny makeup.
3.3 Klinická omezení
1. Jelikož se měřeni provadi na zakladě tepove frekvence v tepence,
vyžaduje se u pacienta solidni průtok pulzujici krve. U pacientů se
slabym pulzem z důvodu šoku, nizke okolni/tělesne teploty, silneho
krvaceni či použiti vazokonstrikčni latky se omezi tvar křivky SpO2
(PLETH). V takovem připadě bude měřeni nachylnějši k nepřesnosti.
2. U osob se značnym množstvim barvicich latek v těle (např. metylenova
modř, indigova zeleň či indigova modř) nebo s karboxyhemoglobinem
(COHb) nebo s methioninem (Me+Hb) nebo thiosalicyl hemoglobinem,
a u některych osob se žloutenkou může byt stanoveni SpO2
timto přistrojem nepřesne.
3. Važne chyby v měřeni SpO2 mohou take způsobit leky jako dopamin,
prokain, prilokain, lidokain a butakain.
4. Hodnota SpO2 slouži jako referenčni hodnota pro stanoveni anemicke
anoxie a toxicke anoxie, a proto někteři pacienti se zavažnou
anemii mohou take vykazovat dobre hodnoty měřeni SpO2.
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4. Technické specifikace
1. Formát displeje: LCD diplej
Rozsah měření SpO2: 0–100%
Rozsah měření tepové frekvence: 30–250 tepů za min.
Zobrazení intenz. tepu: sloupcovy graf a zobr. průběhu
2. Napájení: 2× 1,5V alkalicka baterie AAA (anebo dobijeci baterie
AAA), přizpůsobitelny rozsah: 2,6–3,6 V
3. Spotřeba energie: meně než 30 mA
4. Citlivost: 1% pro SpO2 a 1 tep za min. pro tep.frekvenci
5. Přesnost měření: }2% při 70–100% SpO2, a zanedbatelna při stavu
meně než 70%. }2 tepy za minutu nebo }2% (podle toho, ktery
udaj je větši) pro tepovou frekvenci.
6. Přesnost měření za podmínek slabého objemu: SpO2 a tepovou
frekvenci lze přesně stanovit za koeficientu perfuze alespoň
0,4%. Chyba SpO2 je }4%, chyba tepove frekvence je }2 tepy za
minutu při rozmězi 30 – 99 tepů za minutu nebo }2% při rozmezi
100-250 tepů za minutu.
7. Odolnost vůči okolnímu světlu: Odchylka mezi hodnotami naměřenymi
za podminek uměleho světla nebo přirozeneho světla
v mistnosti a za podminek v tmave mistnosti je meně než }1%
8. Přístroj je vybaven funkčním přepínačem: Oxymetr se vypne,
pokud do něj po dobu 5 sekund neni vložen prst.
9. Optický snímač: Červene světlo (vlnova delka 660 nm, 6,65 mW)
Infračervene světlo (vlnova delka 880 nm, 6,75 mW)
5. Příslušenství
• Jedno poutko, dvě baterie, jeden navod k obsluze.
6.Instalace
6.1 Pohled na přední panel
Obr. 2:

6.2 Baterie
Krok 1. Viz Obr. 3 – vložte dvě baterie AAA ve spravne polaritě.
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Krok 2. Nasaďte kryt.
Obr. 3: Instalace baterií

Obr. 4:
Připevnění poutka

! Dbejte na správné vložení baterií, v opačném případě můžete
poškodit zařízení.
6.3 Připevněni poutka
Krok 1. Prostrčte konec lanka otvorem.
Krok 2. Provlečte druhy konec vzniklou smyčkou a utahněte.
7. Návod k obsluze
1. Vložte dvě baterie ve spravne polaritě a nasaďte kryt.
2. Rozevřete skřipec, viz Obr. 5.
Obr. 5:

Vložte prst do správné polohy
3. Nechejte pacienta, aby vložil prst mezi pryžove polštařky skřipce
(ujistěte se, že je prst ve spravne poloze) a sevřete skřipcem prst.
4. Stiskněte tlačitko na přednim panelu.
5. Během teto faze nehybejte prstem a udržujte pacienta v klidu.
Tělo pacienta se nesmi pohybovat.
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6. Odečtěte informace přimo z displeje.
7. Tlačitko ma dvě funkce. Pokud je přistroj v pohotovostnim režimu,
po stisknuti tlačitka ho opusti. Když je přistroj zapnuty, dlouhe
stisknuti tlačitka umožni změnit jas displeje.
8. Přistroj může měnit orientaci displeje podle směru, ve kterem
je zavěšen.
! Nehet a luminiscenční trubice by měly být na stejné straně.
8. Oprava a údržba
• Pokud se na displeji objevi symbol baterie, vyměňte baterie.
• Před použitim očistěte povrch zařizeni. Nejprve zařizeni otřete
tkaninou navlhčenou lekarenskym lihem a nechejte vyschnout na
vzduchu nebo otřete čistou tkaninou.
• Dezinfekci zabranite při dalšim použiti přenosu infekce.
• Pokud nebudete oxymetr delši dobu použivat, vyjměte baterie.
• Idealni prostředi pro skladovani: okolni teplota -40°C až 60°C, relativni
vlhkost max. 95%. Uživateli je doporučeno přistroj pravidelně (nebo ve
shodě s kalibračnim programem) kalibrovat. Kalibraci take může provadět
statem pověřeny pracovnik, anebo můžete kontaktovat přimo
nas. ! Na tomto přistroji nelze provadět vysokotlakou sterilizaci.Neponořujte
přistroj do tekutin.
! Doporučuje se přístroj uchovávat v suchu. Vlhkost může snížit
životnost přístroje, anebo jej poškodit.
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Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
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