
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zakup urządzenia Spiromagic®. 

Ten produkt, razem z aplikacją Spiromagic® umożliwia pomiar i śledzenie funkcji płuc z dowolnego miejsca. Pozwala to uz-

yskać dokładną wiedzę na temat funkcji płuc. Zalecamy zachować tę instrukcję użytkownika dla przyszłych wskazówek. 

 

Wymagania instalacyjne 

Spiromagic® jest przeznaczony do stosowania na następujących urządzeniach: 
Android: Wszystkie smartfony i tablety z systemem Android w wersji 6.0 lub nowszej. Szukaj aplikacji Spiromagic® w Google 
Play. 
Apple: Oprogramowanie IOS w wersji 8.1 lub nowszej: IPod Touch (5. generacji lub nowsza) - iPhone 5 lub nowsza wersja - 

IPad Air lub nowsza wersja - Mini iPad. Szukaj aplikacji Spiromagic® w App Store. 

 

Zawartość opakowania 

• Urządzenie Spiromagic® + ustnik 

• Pokrowiec Spiromagic® 

• Instrukcja obsługi 

• Baterie AAA  (2 x 1,5 V) 
 
 
Włóż baterie 
Zdejmij klapkę, jak pokazano na rysunku 1 i włóż baterie. Załóż ponownie klapkę i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. 

       
 1. Otwórz klapkę                                    2. Włóż baterie                                   3. Zamknij klapkę 

 

 

 

 

 

                               4. Spriomagic® wyłączony                                 5. Spiromagic® włączony 

 

Prawidłowa instalacja spirometru 

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby podłączyć spirometr do aplikacji. → 

Uwaga: Nie należy podłączać urządzenia Spiromagic® za pomocą "Ustawień" na urządzeniu Apple lub Android, aby podłączyć 

spirometr za pomocą Bluetooth®. Można to zrobić tylko za pomocą aplikacji Spiromagic®. 

1. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. 

2. Włącz lokalizację       oraz Bluetooth       w ustawieniach smartfona lub tabletu. 

3. Pobierz i zainstaluj aplikację Spiromagic®. Otwórz aplikację. 

4. 4Przy pierwszym użyciu aplikacji Spiromagic® musisz utworzyć profil użytkownika, klikając przycisk "Zarejestruj się". 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. 

5. Następnie utwórz profil, przechodząc do "Ustawienia" w menu i klikając "Profil". Wprowadź swoją datę urodzenia, płeć, 

wzrost, wagę i pochodzenie etniczne. Te informacje służą do porównywania twoich wartości ze średnią funkcją płuc 

zdrowej osoby pasującej do Twojego profilu. 

6. Podłącz urządzenie, przechodząc do "Ustawienia". Kliknij "Spirometr", a następnie "Dodaj nowy spirometr". 

7. Włącz urządzenie Spiromagic®, przechylając ustnik zgodnie z rysunkiem 5. Poczekaj, aż pojawi się komunikat 

"Połączono". 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś teraz gotowy do użycia spirometru! 
 
 

 

Stosowanie 

Oto jak wykonać pomiar: 

1. Kliknij "Spiromagic®" w menu. 

2. Usiądź podczas pomiaru (chyba, że lekarz powiedział inaczej). 

3. Kliknij "Rozpocznij test". Gdy "Start" zmieni kolor na zielony, aplikacja jest gotowa do pomiaru. 

4. Spójrz przed siebie, wyprostuj swoją postawę i weź głęboki oddech, trzymając urządzenie przy ustach. Teraz umieść 

ustnik w ustach, z ustami mocno zaciśniętymi wokół niego. Upewnij się, że ustnik nie jest zablokowany przez język lub 

zęby, ponieważ może to wpłynąć na pomiar. 

5. Wydychaj tak mocno i tak szybko, jak tylko możesz, tak długo, jak to możliwe. Jeśli podczas pomiaru wystąpią jakiekol-

wiek błędy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. 

6. Po wykonaniu pomiaru nowy pomiar można wykonać po około 30 sekundach. Możesz zrobić nowy pomiar, gdy "Start" 

zmieni kolor na zielony. Powinieneś wykonać trzy pomiary, z których co najmniej dwa muszą być takie same. Jeśli musisz, 

możesz wykonać więcej niż trzy pomiary. Na podstawie pomiarów funkcja płuc zostanie automatycznie obliczona w 

aplikacji. 

7. Po wykonaniu wszystkich trzech pomiarów, kliknij "Gotowe", a następnie "Zapisz", aby zapisać swój pomiar. Możesz 

teraz wyświetlić szczegóły każdego pomiaru. 

8. Wszystkie twoje poprzednie pomiary można zobaczyć w "Historii", gdzie możesz także dodawać komentarze do twoich 

pomiarów. 

 
 
Ważne informacje dla użytkowników 
Należy pamiętać, że warunki fizyczne, takie jak duszność, mogą mieć wpływ na stosowanie Spiromagic®. Jeśli masz wątpli-

wości, czy masz atak, skontaktuj się z lekarzem. Nieprawidłowe dane osobowe mogą wpływać na niektóre wyniki. 

 

Przeznaczenie 

Spriomagic® skierowany jest przede wszystkim do osób z POChP i astmą, a także sportowców. Urządzenie służy do wykon-

ywania testów czynności płuc w celu zmierzenia, ile powietrza użytkownik może wydychać z płuc. Ilość powietrza jest 

mierzona w litrach. 

Wskazania do użycia 

Spiromagic® mierzy parametry oddechowe pacjenta, w tym stosunek FEV1, FEV6, FEV1 / FEV6 i PEF. Urządzenie to ręczny 

spirometr przeznaczony do pomiaru czynności płuc u dorosłych i dzieci od 6 roku życia wzwyż. 

Urządzenie Spiromagic® może być stosowane, na przykład, przez lekarzy, terapeutów oddechowych, pracowników służby 

zdrowia lub pacjentów. Dzieci poniżej 14 lat muszą być pod nadzorem osoby dorosłej. 

Ustnik Spiromagic® jest nieinwazyjny i nie wszczepialny. Ustnik może być ponownie użyty tylko wtedy, gdy urządzenie jest 

używane przez tego samego użytkownika. Gdy urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę, ustnik należy wymienić. 
 
Pomiary urządzenia są stosowane jako uzupełnienie innych klinicznych źródeł informacji. 

 
Mierzone wartości 

• Peak Expiratory Flow (PEF) - Maksymalna prędkość wydychanego powietrza. 
• Wymuszona objętość wydechowa w ciągu jednej sekundy (FEV1) - ile powietrza jesteś w stanie wydychać w pierwszej 
sekundzie, mierzonej w litrach. 
• Wymuszona objętość wydechu w ciągu sześciu sekund (FEV6) - ile powietrza jesteś w stanie wydychać w ciągu sześciu 
sekund, mierzonego w litrach. Zwykle większość powietrza w płucach jest wydychana po sześciu sekundach. 
• Współczynnik FEV1 / FEV6 - stosunek FEV1 do FEV6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana lub czyszczenie ustnika 

Możesz wyczyścić lub zmienić ustnik, wyjmując go. Odwróć ustnik i wyjmij, jak pokazano na zdjęciach. Ustnik wkłada się na 

miejsce z tej samej pozycji, co podczas zdejmowania. Ustnik można myć w zmywarce w temperaturze co najmniej 55 ° C i 

maksymalnie 80 ° C. UWAGA czyszczenie w zmywarce przeprowadza się jedynie w sytuacji, gdy Spriomagic® jest używany 

tylko przez tego samego użytkownika. 

 

Konserwacja 

1. Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką po użyciu. Nie używaj wrzącej wody do dezynfekcji urządzenia. 

2. Nie używaj żadnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. 

3. Ze względów higienicznych ustnik należy wymienić, jeśli widoczne są zadrapania. 

4. Zawsze umieszczaj spirometr w etui po użyciu, aby zapewnić maksymalną ochronę. 

5. Nie zanurzaj spirometru w wodzie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia. 

6. Pozwól spirometrowi zaaklimatyzować się do temperatury pokojowej, jeśli był przechowywany poniżej temperatury zamar-

zania. 

 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności 

1. Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w instrukcji przed użyciem produktu. 

2. Nie używaj spirometru w ruchu. 

3. Nie pozwól, aby dzieci w wieku poniżej 14 lat korzystały z urządzenia bez nadzoru. 

4. Korzystaj mądrze ze spirometru. Nie upuszczaj go z dużych wysokości, nie stawaj na nim. Nadużycie może spowodować, 

że urządzenie elektroniczne przestanie działać lub wpłynie na inne funkcje spirometryczne. 

5. Osoby ze sztucznym sercem / płucami lub in. nie powinny używać produktu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

6. Urządzenie Spiromagic® niekoniecznie będzie działało prawidłowo, jeśli jest używane, przechowywane lub transportowa-

ne poza zalecanymi temperaturami (patrz dane techniczne). 

7. Jeśli urządzenie zostanie zanieczyszczone, powinno zostać zniszczone. Nie wysyłaj urządzenia z powrotem do siedziby 

Spiromagic®. 

8. Zaleca się używanie wyłącznie własnego ustnika. Podczas używania tego samego ustnika między wieloma użytkownikami 

występuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. 

9. Nie demontuj spirometru. 

 

Gwarancja 

Gwarancja na urządzenie wynosi 2 lata. Obejmuje wadliwe działanie spirometru lub jego uszkodzenie, które pojawiły się 

mimo prawidłowego użytkowania produktu zgodnie z załączoną instrukcją. Gwarancja obejmuje tylko klientów, które zakupiły 

produkt. Jeśli gwarancja jest nadal ważna, trwale uszkodzony spirometr zostanie wymieniony na nowy. Odpowiedzialność 

producenta ogranicza się do naprawy lub wymiany spirometru, a dalsza pomoc ogranicza się do zakresu niniejszej gwarancji.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub żałujesz zakupu spirometru, skontaktuj się z nami. 

Jeśli chcesz zwrócić spirometr: wyrzuć ustnik przed oddaniem spirometru oraz prześlij nam wyjaśnienie, dlaczego nie jesteś 

zadowolony z produktu. 

 

Specyfikacja 

1. Nazwa produktu: Spiromagic® 

2. Wymiary urządzenia: dł. 12 cm,  szer. 6,3 cm, głębokość 2cm 

3. Masa: 82,5 g (z baterią) i 59,3 g (bez baterii) 

4. Metoda pomiarów: automatyczne elektroniczne pomiary podczas wydychania powietrza w urządzenie  

5. Zasilanie: 2 nieładowalne baterie 1,5 V AAA 

6. Mierzona wartość: funkcja płuc na podstawie oddechu i danych osoby. Wyniki są przedstawiane w odniesieniu do referencyjnych 
wartości ustalonych przed międzynarodowe normy  

7. Temperatura robocza: + 17°C do + 35°C 

8. Temperatura przechowywania i transportu: -5°C do + 50°C 

9. Nr identyfikacyjny FCC: PI4BL600. IC: 1931B-BL600 

10. Dokładność pomiarowa: ±3% dla FEV1, PEF i FEV1/FEV6 
 

Utylizacja 

Nigdy nie należy wyrzucać spirometru do zwykłego kosza lub pojemnika. Spirometr należy utylizować jak inne urządzenia 

elektroniczne. Zużyte baterie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym na baterie. 

 

Kontakt      

Spiromagic® ApS    info@spiromagic.dk 

Adres: Dynamovej 11  www.spiromagic.com  

2860 Soeborg  

Dania 

 
Więcej o warunkach na stronie:  http://

spiromagic.dk/assets/Spiromagic-Terms-and-

Conditions2.pdf 

 

 

2. Wyciągnij ustnik z ramki                        3. Upewnij się, że znaki graficzne 

Spiromagic® są po tej samej stronie  

Wersja 6.0 ważny od  11.01.2019 

0598 

1. Obróć ustnik do pozycji 

poziomej           

Instrukcja zgodna ze standardami:  

EN60601-1-2: 2015, EN60601-1: 2006 i dyrektywą WEE 2012/19 / UE  

IP22 
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