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Rozdział I Przegląd 

 

 
1.1 Wstęp 

 

 
PC100 jest głównie używany do pomiaru ciśnienia krwi, 

Spo2, temperatury i tętna. Monitor ten jest odpowiedni 

dla dorosłych, dzieci lub noworodków, i może być 

stosowany w ogólnym oddziale, w tym, ale nie tylko, 

ICU, CCU lub ambulansu, i tak dalej. 

 

OSTRZEŻENIE To urządzenie musi być obsługiwane przez 
 

profesjonalnego lekarza klinicznego lub 

przeszkolonego pracownika służby 

zdrowia. Personel, który nie jest 

upoważniony lub przeszkolony nie może 

wykonywać żadnych 

operacje dla procedury monitorowania. 
 



 

UWAGA Ilustracje w tej instrukcji mogą być 
 

 

 
do rewizji urządzenia. 

 

 

Bezpieczeństwo 

 

 
Stopień ochrony przed porażeniem prądem: Typ BF 

Zastosowano. 

 
PC100 jest odpowiedni dla pacjentów dorosłych, 

pediatrycznych lub noworodków: monitorowanie funkcji 

życiowych. W trybie pomiaru punktowego, przechowuje 

dane do 100 użytkowników (200 rekordów dla każdego 

użytkownika). W trybie monitorowania przechowuje 48 

godzin danych pomiarowych, posiada przyjazny 

interfejs, 3,5" kolorowy ekran TFT, funkcje przeglądu 

danych, 



w tym zestawienie danych, wykres trendu danych. 

 

 
W trybie alarmu dźwiękowego i wizualnego, czerwona 

lampka miga, gdy moc jest niska. Gdy dane pomiarowe 

poza granicę alarmu, czcionka danych wyników staje się 

czerwony z alarmem dźwiękowym. Użytkownik może 

włączyć lub wyłączyć alarmy na potrzeby. 

 

 Uwaga   

 

W trybie pomiaru punktowego urządzenie wyłączy się 

samoczynnie w ciągu 3Min od zaprzestania 

wykonywania pomiarów. 



Rozdział Ⅱ Części główne & akcesoria 
 

2.1 Przycisk i wskaźnik światło 

 
 

 
Rys. 2.1.1 przycisk i lampka kontrolna 



⚫ Przełącznik 

zasilania 

Włączanie/w

yłączanie 

⚫ Wyciszenie 

 
Naciśnij ten przycisk, aby zawiesić lub wznowić 

działanie głośnika alarmowego 

 
⚫ Funkcja 1 

 
Wykonuj funkcje wskazane przez tekst wyświetlany w 

lewym dolnym rogu ekranu 

 
⚫ Funkcja 2 

 
Wykonaj funkcje wskazane przez tekst wyświetlany w 

prawym dolnym rogu ekranu 

 
⚫ Wybierz 

 
Wybierz różne opcje w menu ustawień 

 
⚫ Lampka alarmowa 

 
Czerwona lampka miga, gdy alarm 

 
⚫ Światło zasilania 

 



Czerwona dioda miga podczas ładowania lub przy 
niskim poziomie mocy. Zielona lampka miga po pełnym 
naładowaniu. Nie miga 



w normalnych warunkach. 

 

2.2. Gniazdo zasilania  

 
 

 

 

Rys. 2.2.1 gniazdo zasilania 
 

Uwaga 

 

 
Proszę używać wyłącznie zasilacza oferowanego przez 

GOLDCARE. Nie używaj urządzenia podczas 

ładowania. 



2.3. Przycisk Reset  

 
 
 
 

 

 

Rys. 2.3.1 Przycisk resetowania 

 

Otwórz powłokę ochronną i włóż igłę do otworu 
resetującego. Naciśnij mocno, urządzenie zostanie 
zresetowane. 



Uwaga 

 
Funkcja USB nie jest oferowana w obecnej wersji. 

 

2.4. Porty 

 
 
 
 

 
 
 

 

Rys. 2.4.1 porty 



2.5. Montaż otwór 

 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 2.5.1 otwór montażowy 



Uwaga 

 

 
Otwór montażowy jest używany z akcesoriami 

innych producentów, takimi jak akcesoria na 

stojaku pompy infuzyjnej. 

 
 
 

 
2.6. Akcesoria 

 
A. Mankiet dla dorosłych, 1szt. 

 

B. Wąż przedłużający NIBP, 

1 szt C. Czujnik Spo2, 1 szt 

D. Sonda temperatury, 1 szt. 

E. Adapter zasilania, 1szt. 
 

F. Instrukcja obsługi, 1szt. 



Rozdział Ⅲ Interfejs. 

 

 
3.1 Główny interfejs  

 
 

 

 Uwaga   



Po zapełnieniu pamięci wewnętrznej najwcześniejsze 

zapisy zostaną nadpisane. 

 
3.2 Pomiar NIBP Interfejs 

 

Podczas pomiaru NIBP, pasek MAP wyświetla dane o 
ciśnieniu krwi w czasie rzeczywistym oraz informacje o 
bieżącym pomiarze. 

 

3.3 Wynik pomiaru NIBP Interfejs 

 
 

 

Jeśli wystąpi błąd pomiaru ciśnienia krwi, urządzenie 

wyświetli na ekranie kod błędu. 



 Uwaga   

 

 
Gdy czujnik Spo2 jest podłączony, puls pochodzi z 

obliczenia Spo2; w przeciwnym razie puls pochodzi z 

obliczenia ciśnienia krwi. 

 
3.4 Pomiar Spo2 Interfejs 

 

 

 



3.5 Pomiar temperatury Interfejs 

 

 

 

 
3.6 Menu System  

 

Włącz urządzenie, naciśnij przycisk "Set", aby wejść do 
menu ustawień systemu. 



 

 
 

 
Rys. 3.6 Menu systemowe 

 

 
3.6.1 Tryb pracy Ustawienie: 

 

 
Tryb SPOT i monitoring 



W trybie punktowym urządzenie wyłączy się 
automatycznie przy braku pomiaru działającego w ciągu 
3Min, w przeciwnym razie wyniki zapisywane są raz na 
30 sekund. 

 
W trybie Monitoring urządzenie pracuje w sposób ciągły, 
wyniki zapisywane są raz na 2 sekundy. 

 

3.6.2 NIBP setup 

 
Tryb pomiaru：Manual, Auto, Stat Typ 

pacjenta：ADU, PED, NEO Jednostka 

ciśnienia：mmHg, KPa 

Interwał pomiarowy: interwał pomiarowy może być 
ustawiony w trybie AUTO, 

 

3.6.3 Jednostka temperatury：℃， ℉ 



3.6.4 Ustawienie alarmu：Ustawienie limitu alarmu dla 

każdego parametru 

 
 

 

Rys.3.6.4 Alarm 

 
Zakres alarmu SYS ：  40 ～

280mmHg Zakres alarmu DIA： 10

～220mmHg Zakres alarmu Spo2

：100%~0% 



Zakres alarmu temperatury：

45~18℃ Zakres alarmu tętna：0～

250BPM 

3.6.5 Ustawienie systemu： Ustawienie parametrów 

systemu 

 
 

 
Rys. 3.6.5 konfiguracja systemu 



Tryb Low Power： 

 
W trybie SPOT i przy włączonym trybie niskiego poboru 
energii, urządzenie wyłączy się automatycznie przy 
braku pomiarów w ciągu 3Min. Jeśli tryb niskiej mocy 
jest wyłączony, urządzenie nie wyłączy się. 

 

 
 Uwaga   

 

Pod adresem monitorowanie tryb, Niski 
poziom Power Mode jest niedostępny. 

 
Bluetooth: Wł. 

 
 Uwaga   

 

Funkcja Bluetooth nie jest dostępna w obecnej wersji 
urządzenia. 

 
Język: Angielski, Chiński 

 
Jasność: Poziom 1,Poziom 2 



Czas: Regulowany 

 
Ustaw ID (w trybie Spot): wybierz ID, Nowy ID, Usuń ID 

 
Konfiguracja domyślna: 

 
Aby przywrócić domyślne ustawienia 

fabryczne Konserwacja maszyny: hasło 

"0000" Informacje o maszynie: Nr wersji. 

3.6.6 Przegląd: Przegląd wyników pomiarów. 

 



Wybierz "OK", system powróci do menu "Review": 

 

 

 
 
 

Rys.3.6.6 Menu przeglądowe 



 

3.6.6.1 Tabela 

 

 
Tabela NIBP：czas，SYS，DIA，

PR Tabela Spo2：czas，SPO2，

PR Tabela temperatury：czas，

TEMP 

 
3.6.6.2 Wykres trendu 

 
 

Wykres trendu NIBP 



 
 

Rys.3.6.6.1 Wykres trendu NIBP 

 

 
Wykres trendu pokazuje SYS, DIA i puls za pomocą 

różnych kolorów, lewa oś pionowa reprezentuje NIBP, 

prawa oś pionowa reprezentuje puls. Strona 



oś pozioma reprezentuje czas, wykres trendu zawiera 

ID, Strony, Datę( zakres czasu na tej stronie), aby 

zobaczyć wszystkie dane poprzez wszystkie strony. 

 
Wykres tendencji Spo2 

 
 

 
 

Rys.3.6.6.1 Wykres trendu NIBP 



Wykres trendu spo2 wyświetla spo2, puls, lewa oś 

pionowa to nasycenie oksgenem w procentach, prawa 

oś pionowa to puls, oś pozioma to czas pomiaru. 

 
Wykres trendu temperatury 

 

 
Trend temperatury wyświetla dane dotyczące 

temperatury, jednostką jest Fahrenheit lub Celsjusz. 



 
 
 

Rys.3.6.2 Wykres trendu temperatury 

 

 
Rozdział Ⅳ NIBP Pomiar. 

 
4.1 Ogólne 

 
◼ NIBP monitorowanie przyjmuje

 technologię oscylometrii； 



◼ Tryb pomiaru: ręczny, auto 

 
◼ Pomiar skurczowego, średniego, 

rozkurczowego ciśnienia krwi i tętna. 

 
◼ Dotyczy osób: dorosłych, dzieci i młodzieży. 

 
Ostrzeżenie 

 

◼ Nie należy mierzyć NIBP u pacjentów z 
chorobą sierpowatą lub z jakimikolwiek uszkodzeniami 
skóry. 

 
◼ Osoby z poważnymi problemami z 

przepływem krwi lub zaburzeniami krwi powinny 
skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia, 
ponieważ napełnienie mankietu na ramieniu może 
spowodować zasinienie. 

 
◼ Wybierz właściwy typ pacjenta. Szczególnie 

w przypadku pacjentów noworodkowych nie należy 
stosować wyższych limitów inflacji dla dorosłych, 
nadmiernego ciśnienia w czasie pomiaru. 

 

4.2 NIBP pomiar 

 

 
Ostrzeżenie: Upewnij się, że nadmuchiwany wąż łączy 

się z mankietem i monitorem, a wąż nie jest zagięty lub 

skręcony. 



1. Włóż nadmuchiwany wąż do gniazda NIBP. 

 

 
2. Zawiązać mankiet do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu 

pacjenta (rys. 

 
4.2.1): 

 

 
◆ Upewnij się, że mankiet jest całkowicie opróżniony. 

 
◆ Dopasuj odpowiedni rozmiar mankietu dla 

pacjenta i upewnij się, że symbol "φ" znajduje 

się dokładnie na odpowiedniej tętnicy. 

Upewnij się, że mankiet nie jest zawinięty zbyt 

ciasno. W przeciwnym razie może to nawet 

spowodować niedokrwienie. 



 

 
 

 

Rys. 4.2.1 Zastosowanie mankietu 

 

Uwaga 

 

Szerokość mankietu powinna wynosić 40% obwodu 

kończyny (50% dla noworodków) lub 2/3 długości 

ramienia. Nadmuchiwana część mankietu powinna być 

wystarczająco długa, aby objąć 50-80% kończyny. 

Nieprawidłowy rozmiar mankietu może powodować 

błędne odczyty. 



Mankiet NIBP wielokrotnego użytku dla dorosłych 
/Ped /Neo: 

 
 

 

Typ pacjenta 

 

Circumferenc 

 

Szerokość 
mankietu 

 

Wąż 

 

Neo 

 

10～19cm 

 

8cm 

 

1.5m

 lu

b 3m 

 

Ped 

 

18～26cm 

 

10,6cm 

 

Dorosły 1 

 

25～35cm 

 

14cm 

 

Dorosły 2 

 

33～47cm 

 

17cm 

 

Udo 

 

46～66cm 

 

21cm 

 

Neo /Ped/ Dorosły jednorazowy mankiet NIBP: 

 
 

 

Rozmiar 

 

Obwód 

 

Szerokość 
mankietu 

 

Długość rury 



 

1 

 

3,1～5,7cm 

 

2,5 cm 

 

1,5 m lub 3 
m 

 

2 

 

4.3～8.0cm 

 

3,2cm 

 

 

3 

 

5,8～10,9cm 

 

4,3cm 

 

4 

 

7.1～13.1cm 

 

5,1cm 

Upewnij się, że rozmiar mankietu mieści się w tym 
zakresie. 

 
 

3. Podłączyć mankiet i wąż do nadmuchiwania. 

Wybrana kończyna do wykonania pomiaru powinna być 

umieszczona na tym samym poziomie co serce 

pacjenta. Wyniki pomiaru można dostosować w sposób 

przedstawiony poniżej: 

◆  Jeśli mankiet jest umieszczony wyżej niż poziom 
serca, należy dodać 0,75mmHg (0,10kPa) na 



każdy centymetr różnicy. 

 
◆ Jeśli jest umieszczony niżej niż poziom serca, 

odlicz 0,75mmHg (0,10kPa) za każdy 
centymetr różnicy. 

 

4. Sprawdź poprawny tryb pomiaru NIBP, który jest 

odpowiedni dla danego typu pacjenta. 



5. Naciśnij przycisk funkcji 2, aby rozpocząć test 

 

 
4.3 Działanie Instrukcja 

 

 
1. Wykonywanie pomiarów automatycznych 

 

 
Użytkownik może ustawić czas interwału pomiaru, 

aby rozpocząć automatyczny pomiar. System będzie 

działał zgodnie z ustawionym interwałem czasowym. 

 
2. Zatrzymanie pomiaru automatycznego 

 

 
Podczas pomiaru automatycznego naciśnij przycisk 

STOP, aby zatrzymać pomiar, system rozpocznie 

następny automatyczny pomiar po 30s. 

 
3. Wykonaj pomiar ręczny 



◆ Naciśnij przycisk "Meas", aby rozpocząć 
pomiar ręczny 

 
◆ W czasie, gdy nie działa pomiar 

automatyczny, naciśnij przycisk Meas, aby rozpocząć 
pomiar ręczny. Jeśli później naciśniesz przycisk Stop, 
system zatrzyma pomiar ręczny i będzie kontynuował 
pomiar automatyczny. 

 

 Ocieplenie   

 

◆ W przypadku rozlania się płynu na monitor 
lub akcesoria, a zwłaszcza w przypadku dostania się 
płynu do wnętrza monitora, należy zaprzestać używania 
monitora funkcji życiowych i skontaktować się z 
odpowiednim serwisem. 

 

◆ W zależności od sytuacji pacjenta, pomiar 
oscylometryczny ma pewne ograniczenia. Ta metoda 
pomiaru wymaga znalezienia regularnego kształtu fali 
tętna generowanego przez ciśnienie tętnicze. Poniższe 
sytuacje mogą powodować dłuższy czas pomiaru lub 
niewiarygodne wartości: 

 
◼ Przemieszczanie się pacjenta 

 
◼ Arytmia 

 
◼ Maszyna do produkcji sztucznego serca i płuc 

 
◼ Szybka zmiana ciśnienia 



◼ Ciężki wstrząs 

 
◼ Ograniczona częstość akcji serca 

 
◼ Pacjent otyły 



4.4 Błąd NIBP i możliwa przyczyna błędu 

 
 

 

Błąd 

 

Przyczyna 

 

SysErr 

 

Błąd autotestu 

 

SysErr2 

 

Błąd systemu modułu NIBP 

 

CuffLoose 

 

mankiet jest zbyt luźny lub mankiet nie jest 
połączony 

 

CuffErr 

 

Użyj mankietu NEO w trybie dla dorosłych 

 

Wyciek 

 

zawór lub nieszczelność obwodu gazowego 

 

PressErr 

 

Zawory NIBP nie działają prawidłowo 

 

Słaba 

 

puls pacjenta jest zbyt słaby lub mankiet jest 
luźny 



 

OverRange ciśnienie krwi pacjenta przekracza zakres 

pomiaru 

 

Motion Podczas pomiaru artefakt ruchu w sygnale 

lub zbyt duże zakłócenia 

 

Ochrona0 

 

Ciśnienie w mankiecie przekracza zakres, 

Dorośli： 300mmHg, Neo：150mmHg 

 

Nasycenie 

 

Zbyt duża amplituda sygnału 

spowodowana ruchem lub innymi 

przyczynami 

 

TimeOut 

 

Dorośli: ciśnienie w mankiecie powyżej 

2kPa（15mmHg） trwa dłużej niż 3 minuty 



 
Neo: ciśnienie w mankiecie ponad 0.67kPa

（5mmHg） trwać dłużej niż 90s 

 

Reset 

 

Reset modułu NIBP 

 

4.5 Utrzymanie i czystości 

 

 Ocieplenie   
 

◼ Nie naciskaj na gumowy wąż 

 
◼ Nie wprowadzać płynu czyszczącego do 
monitora funkcji życiowych i stacji dokującej, co 
może spowodować uszkodzenie monitora. 

 
◼ Podczas czyszczenia monitora należy 

przetrzeć tylko obudowę Mankiety NIBP 

wielokrotnego użytku 

Sterylizować go w gorącym powietrzu suszenia pieca, 
gazu lub sterylizacji promieniowania. Pamiętaj, aby 
zdjąć gumowy wąż przed sterylizacją. Mankiet może być 
czyszczony ręcznie lub maszynowo (mycie ręczne może 



wydłużyć żywotność), ale 



 
 

nie czyścić chemicznie. Pamiętaj, aby przed 
czyszczeniem zdjąć gumowy wąż. 

 

Rys. 4.5.1 zdjąć wąż gumowy z manetki 



Jednorazowy mankiet NIBP 

 

 
Jednorazowy mankiet NIBP może być używany tylko dla 

jednego pacjenta, nie można go dezynfekować ani 

sterylizować pod wysokim ciśnieniem pary wodnej. 



Rozdział Ⅴ SpO2 Pomiar. 

 

 
5.1 Pomiar Parametry 

 

Wysycenie tlenem tętniczym(SpO2): Procentowy 
udział oksyhemoglobiny w całkowitej hemoglobinie 

 
Przebieg fali Pletha（Pleth）: sygnał pulsu 

pacjenta Przebieg fali Pletha 

 
Puls: puls na minutę 

 
Pasek wskaźnikowy: proporcjonalnie do siły impulsu 

 
Indeks perfuzji przepływu krwi: Wartości PI 
odzwierciedlają sytuację pulsacyjnego przepływu 
krwi,co odzwierciedla zdolność perfuzji przepływu 
krwi. Im większa pulsacja przepływu krwi, tym 
wyższa wartość PI. 

 

 

5.2 Pomiar instrukcja 

 

 
Czujnik SPO2 dla osoby dorosłej: 

 

1) odpowiednio podłączyć czujnik SPO2 

 
2) Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor 



3) Włóż odpowiednio opuszkę palca pacjenta do 
czujnika SPO2 

 

5.3  Przestrogi 

 

1) Należy używać czujnika SPO2 dostarczonego z 
monitorem. 

 
2) Czujnik SPO2 powinien znajdować się na 

opistenarze, aby paznokieć zasłaniał światło z czujnika 

 
3) Utrzymuj stabilność czujnika SPO2, aby uzyskać 

dokładne wyniki pomiarów 

 
4) Gdy czujnik SPO2 lub pacjent się porusza, wyniki 

pomiarów nie są dokładne. 

 
5) Nie zakładaj czujnika SPO2 i mankietu NIBP na tę 

samą kończynę. 

 
6) Sprawdź wszystkie kable i upewnij się, że czujnik 

SPO2 jest w dobrym stanie 

 
7) Po dokonaniu pomiaru należy natychmiast zdjąć 

czujnik SPO2 z pacjenta 

 
9) Nie umieszczaj czujnika SPO2 na 

kończynie z rurą wtłaczającą tętnice lub żyły 

 
10) Nie używaj monitora, gdy puls pacjenta 



jest niższa niż 25BPM, w przeciwnym razie może podać 
nieprawidłowe wartości 

 
11) Nie używaj ponownie jednorazowego czujnika SPO2 

 
12) Podczas długotrwałego monitorowania, co 2-3 

godziny, należy sprawdzić, czy palec i czujnik SPO2 
odpowiednio się stykają. 

 
13) Utrzymuj mierzoną skórę w czystości, w 

przeciwnym razie może to wpłynąć na dokładność 
pomiaru SPO2 

 
14) Wysterylizuj czujnik SPO2 przed pomiarem 

innego pacjenta 

 

5.4 Błąd SPO2 i SPO2 Możliwa przyczyna błędu 

 
 

 

Błąd 

 

Przyczyna 

 

SysErr3 

 

Błąd autotestu modułu SPO2 

 

SysErr4 

 

Komunikacja modułu SPO2 

 

brak pulsu 

 

Nie mogę znaleźć impulsu 



 

brak czujnika 

 

Czujnik SPO2 nie jest podłączony 

 

Czujnik 
wyłączony 

 

Brak palca w czujniku 

 

Wyszukiwanie 

 

Impuls poszukiwawczy 



Rozdział Ⅵ Temperatura Pomiar. 

 

 
6.1 Połączenie Tryb 

 

 
W przypadku sondy TEMP wielokrotnego użytku, 

wystarczy podłączyć ją do gniazda sondy TEMP. 

Przyłóż odpowiednio sondę TEMP do skóry pacjenta. 

 

 
Konserwacja i czyszczenie 

 
 Ocieplenie  

 

Przed czyszczeniem urządzenia lub sondy należy 

wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie AC. 

 
 

Sonda TEMP wielokrotnego użytku 

1. Temperatura sondy nie może przekraczać 100 ℃ (212 
℉). Może tylko wytrzymać 80℃（176℉）~100℃（212℉
） przez bardzo krótki czas. 



2. Nie należy stosować sterylizacji parowej. 
3. Akceptować tylko detergenty ze sterylizacją alkoholową 

 

6.2 Błąd TEMP i możliwa przyczyna błędu 

 
 

 

Błąd 

 

Przyczyna 

 

SysErr5 

 

Błąd autotestu/komunikacji modułu TEMP 

 

Overrange 

 

Poza zakresem pomiarowym 



Rozdział Ⅶ Specyfikacje 

 
Klasyfikacja urządzeń (IEC 60601- 1) 

 
Zgodnie z rodzajem ochrony przed porażeniem prądem: 
klasa II (przy zasilaniu prądem zmiennym) zasilana 
wewnętrznie (przy zasilaniu bateryjnym) 

 
Zgodnie ze stopniem ochrony przed porażeniem 
prądem: Typ BF Stosowany 

 
Wyświetlacz: 3,5" Color TFT 

 
Wymiar: 146mm*67mm*30mm Waga: 

250g z akumulatorem Środowisko 

pracy： Temperatura 

Działanie: 5ºC～ 40ºC 

Przechowywanie/transport: -20ºC～

+55ºC 



Wilgotność podczas 

pracy:15%～80% 

Przechowywanie/transport:≤ 

95% Wysokość nad 

poziomem morza 

700hPa~1060hPa 

 
Zasilani

e 4V, 

DC 

P≤3,2VA 

NIBP 

 

Pomiar Technologia: Automatyczna
 technologia oscylometrii 

 
Tryb: Ręczny, Auto, Stat 

 
Interwał pomiarowy w trybie AUTO: 1 ~ 90 

(Min) Interwał pomiarowy w trybie ciągłym: 5 

(Min) Zakres pulsu: 40 ~ 240 (bpm) 



Alarm: SYS, DIA, MEAN 

 
Zakres pomiarowy: 

 
Tryb dla dorosłych 

 
SYS40 ~270 (mmHg) 

 
MEAN20 ~230(mmHg) 

 
DIA10 ~210 (mmHg) 

 
Tryb pediatryczny 

 
SYS40 ~ 200 (mmHg) 

 
MEAN10 ~ 150 (mmHg) 

 
DIA20 ~ 165 (mmHg) 

 
Tryb noworodkowy 

 
SYS40 ~ 135 (mmHg) 

 
MEAN20 ~ 105 (mmHg) 

 
DIA10 ~ 95 (mmHg) 

 
Rezolucja 



Ciśnienie 1mmHg 

Dokładność 

Ciśnienie 

 
Maksymalny 

  

 

 Maksym

alne odchylenie standardowe 8mmHg 

Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem 

 
Tryb dla dorosłych 290(mmHg) 

 
  Tryb 

pediatryczny240 (mmHg) Tryb 

noworodkowy145(mmHg) Ustawienie 

limitu alarmu 

SYS 40～280 mmHg 

DIA 10～220 mmHg 

Zakres pomiaru: Spo2: 



0～100%. 

PR：0-254bpm 



Perfusion Index: 0.05%-20% 

 

Dokładność zakres 

 
SpO2：70%-100% 

 

PR：30-254bpm 

 
Perfusion Index: 0.05%-20% 

 

Pomiar dokładność 

 

SpO2: 

 

/Pedia: ±2digits（70-100％）  nieokreślony （<70%） 

Noworodek: ±3 cyfry（70-100％） nieokreślony（<70%

） W stanie ruchu: ±3 cyfry 

Puls: 

 

Dorosły /media: ±3 

cyfry Noworodek: ±3 

cyfry 

W warunkach ruchu: ±3 cyfry 



Zakres alarmu：0%~100% 

 

Temperatura 

 
Zakres: 25 - 

 Rozdzielczość: 

0, Dokładność: 0, 

Źródło zasilania 

 

Zasilanie AC lub bateria 

 

Zasilanie AC: 

 

100-240VAC, 50/60Hz, 30VA 

 

Fuse(samonaprawa): 

 

Bezpiecznik wejściowy: 2A/250V 

 
Bezpiecznik (akumulator): 60Vdc/3A(max) 



Bateria 

 

Akumulator litowo-jonowy: 3,6V/4,2Ah Czas 

pracy: 8 godzin 

Czas ładowania: 6 godzin 
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