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Instrukcja obsługi

Wersja 1.0, data wersji: marzec 2018.

Nazwa produktu: Pulsoksymetr Palcowy

Ten pulsoksymetr palcowy jest jedynym w swoim rodzaju innowacyjnym urządzeniem medycznym, które jest
nieinwazyjne i umożliwia stały pomiar saturacji (SPO2) oraz puls (PR). To przenośne urządzenie bardzo 
szybko i precyzyjnie mierzy saturację i puls.



Cechy urządzenia

Wyświetlacz OLED:
- produkt jest wyposażony w dwukolorowy wyświetlacz OLED, który jest w stanie pracować w sześciu 
różnych trybach.
- niskie zużycie mocy, bezprzerwowa praca przez ponad sześć godzin dzięki jednemu akumulatorowi litowo-
jonowemu
- wskaźnik poziomu baterii
- w przypadku braku sygnałów, produkt wyłącza się samoczynnie po ośmiu sekundach
- niewielki i lekki produkt, wygodny w noszeniu

Krótki opis panelu przedniego

Opis funkcji urządzeń: W trybie czuwania należy
uruchomić urządzenie – przejdzie ono wtedy do trybu
roboczego. Wciśnięcie przycisku podczas pracy
powoduje zmianę trybu wyświetlania.

UWAGA: Rysunek jest jedynie rysunkiem poglądowym.

Konfiguracja parametrów:
Naciśnij przycisk Start (przytrzymaj ponad trzy sekundy),
wtedy urządzenie przejdzie do konfiguracji parametrów;
Menu 1:
1. W menu 1, jeśli w polu oznaczonym 'Alm setup'
(Konfiguracja alarmu) pojawi się gwiazdka (*), nacisnąć przycisk (ponad trzy sekundy), wtedy przejść można 
do menu 2. Krótkie naciśnięcie przycisku (poniżej sekundy) pozwala na wybór elementu, potem należy 
przytrzymać przycisk (powyżej trzech sekund), aby włączyć/ wyłączyć alarm, buczek, tryb demonstracyjny, 
oraz w celu regulacji jasności ekranu (opcje: 1, 2, 3, 4). W przypadku, gdy w polu 'Restore' (Przywracanie) 
pojawi się gwiazdka (*), należy przytrzymać ten przycisk (powyżej trzech sekund), a urządzenie powróci do 
ustawień fabrycznych.

Uwaga!
- W przypadku korzystania z urządzenia na wolnym powietrzu lub przy silnym świetle, należy dostosować 
jasność ekranu do panujących warunków.
- Niższy wskaźnik jasności oszczędza baterie.

2. W menu 2, kiedy pod nagłówkiem 'Sounds setup' (Konfiguracja dźwięków) pojawi się gwiazdka (*), wtedy 
należy przytrzymać przycisk (ponad trzy sekundy), by wejść do menu 2. Krótkie przyciśnięcie (poniżej 
sekundy) umożliwia wybór, potem przytrzymanie – konfigurację danych. Za pomocą znaków '+' oraz '-' 
można modyfikować wartości.

Ustawienia – Menu 1 Ustawienia – Menu 2

Alm Setup Konfiguracja alarmu * Sounds Setup Konfuguracja dźwięków *

Alm Alarm off/ wył. SPO2 Alm Hi Alarm wysokiej saturacji 100

Beep Buczek off/ wył. SPO2 Alm Lo Alarm niskiej saturacji 100

Demo Tryb demonstracyjny off/ wył. PR Alm Hi Alarm wysokiego pulsu 100

Restore Przywracanie ok PR Alm Lo Alarm niskiego pulsu 100

Brightness Jasność 3 +/- więcej/ mniej +

Exit Wyjście



Zasada pomiaru

Zasada działania pulsoksymetru jest następująca:
Opracowany na podstawie doświadczeń wzór
przetwarzania danych pozwala na wykorzystanie prawa
Lamberta-Beera zgodnie z cechami absorpcji spektralnej
hemoglobiny zredukowanej i oksyhemoglobiny w świetle
widzialnym i bliskiej podczerwieni. Urządzenie pracuje
zgodnie z połączaniem zasad fotoelektrycznej kontroli
oksyhemogloniny ze skanowaniem i rejestracją impulsów
pojemnościowym, tak, że dwa źródła światła o różnych
długościach fal (660 nm – światło widzialne oraz 940 nm –
bliska podczerwień) dają się skupić na paznokciu
człowieka dzięki odpowiedniemu czujnikowi zaciskowemu.
Element fotoczuły jest w stanie zmierzyć ten sygnał, a
informacje uzyskane w ten sposób wyświetlane są, po
przetwarzaniu w obwodach elektronicznych, na dwu wyświetlaczach.

Szczegółowy opis funkcji produktu

1. Wyświetlacz: OLED
2. SPO2: Zakres pomiaru: 70%-ok. 99%, dokładność: +/- 2% w zakresie 80%-99%, +/- 3% (w zakresie 80%-
79%), poniżej 70% - brak wymogu. Rozdzielczość: +/- 1%
3. Puls: Zakres pomiaru: 30-240 uderzeń/ minutę; dokładność: +/- jedno uderzenie na minutę lub +/- 1% 
(wyższa wartość z tych dwu).
4. Zasilanie: akumulator litowy
5. Pobór prądu: poniżej 30 mA
6. Automatyczne wyłączenie: Produkt wyłącza się automatycznie, jeśli nie nie znajduje się w nim palec przez
ponad osiem sekund.
7. Wymiary: 44 mm x 28,3 mm x 26,5 mm
8. Środowisko pracy: Temp. robocza 5-40 °C.
Temperatura przechowywania: -10 do +40 °C
Wilgotność otoczenia: praca: 15-80%; przechowywanie: 10-80%
Ciśnienie powietrza: 85-106 kPa
9. Deklaracja: Kompatybilność elektromagnetyczna produktu zgodna z normą IEC 60601-1-2.
10. Wydajność obliczeniowa w warunkach niskiej perfuzji: Wymagane urządzenie kontrolne (tester 
pulsoksymetru BIO-TEK INDEX) potrafi pomierzyć dostępną falę z amplitudą 6% amplitudy fali symulowanej.
11. Odporność na zakłócenia ze strony światła dziennego: Urządzenie pracuje normalnie, kiedy tester 
pulsoksymetru BIO-TEK INDEX generuje zakłócający sygnał.

Klasyfikacja

1. Klasa zarządzania urządzeniami medycznymi: II
2. Zapobieganie uderzeniom: Urządzenie z zasilaniem wewnętrznym
3. Stopień ochrony: BF

Konserwacja i utrzymanie:
1. Zmieniać baterie regularnie jeśli moc jest niska.
2. Czyścić powierzchnię przed nałożeniem na palec pacjenta
3. Dobrze jest trzymać produkt w temperaturze od -10 do 40 °C, przy wilgotności w granicach 10-80%.
4. Zalecane jest, aby produkt zawsze był suchy. Mokre otoczenie ujemnie będzie wpływać na produkt, może 
go także uszkodzić.

Wyposażenie

1. Smycz
2. Podręcznik użytkownika
3. Przewód zasilający
4. Zasilacz 5 V prądu stałego (opcja)



Opis ogólny

Saturacja hemoglobiny to procent pomiędzy ilością oksyhemoglobiny, która zawiera tlen, oraz całości 
hemoglobiny we krwi. Innymi słowy, jest to nasycenie oksyhemoglobiny we krwi. Jest to bardzo ważny 
czynnik fizjologiczny dla układu oddechowego i krwionośnego. Wiele chorób układu oddechowego może 
obniżyć saturację hemoglobiny w ludzkiej krwi. Co więcej, czynniki takie jak uszkodzenie automatycznego 
układu regulacyjnego wskutek znieczulenia, obrażeń po dużych operacjach czy wskutek niektórych badań 
medycznych może utrudnić dostarczanie tlenu, co może obniżyć poziom saturacji. W efekcie takie objawy, 
jak migrena, wymioty i astenia mogą się pojawić u pacjentów. Zatem ważne jest, aby znać saturację 
hemoglobiny u pacjenta w przypadkach klinicznych.
Pulsoksymetr palcowy jest mały, wygodny, przenośny i energooszczędny.
Na potrzeby diagnozy pacjent wkłada do pulsoksymetru jeden palec, a wyświetlacz od razu pokaże 
pomierzoną wartość saturacji. Kliniczne badania dowiodły, że jest on bardzo czuły i daje powtarzalne wyniki.

Zasada działania

1. Odbiornik światła podczerwonego
2. Nadajnik światła podczerwonego

Wskazówki dot. obsługi

1. Jeden palec włożyć do gumowego otworu pulsoksymetru
(dobrze jest wsunąć cały palec), potem zwolnić zacisk
2. Nacisnąć przycisk na panelu.
3. Nie ruszać palcem podczas pracy pulsoksymetru. Nie należy się ruszać.
4. Nacisnąć przycisk na panelu, jeśli chcemy zmienić układ wyświetlacza.
5. Odczytać dane z ekranu.
6. Naładować baterie na czas, jeśli ekran pokaże informację o niskim ich poziomie.

Podczas wkładania palca do pulsoksymetru, skierować paznokieć w górę

Uwaga: Przed każdym badaniem za pomocą alkoholu do dezynfekcji oczyścić powierzchnię gumową, 
oczyścić także palec przeznaczony do badania. Po badaniu – także zdezynfekować urządzenie i palec 
(guma wewnątrz urządzenia jest klasy medycznej, nie jest toksyczna, jest nieszkodliwa i nie powoduje 
alergii).

Montaż smyczy
1. Przeciągnąć cienką część przez otwór.
2. Przeciągnąć grubszą część przez cienką część, zaciągnąć.



Środki ostrożności

1. Nie używać pulsoksymetru razem z urządzeniami do rezonansu magnetycznego ani tomografii 
komputerowej.
2. Zagrożenie wybuchem: Nie używać pulsoksymetru w atmosferze wybuchowej.
3. Pulsoksymetr jest jedynie dodatkowym urządzeniem do badania stanu pacjenta. Lekarz powinien podjąć 
decyzję diagnostyczną w powiązaniu z objawami klinicznymi i objawami.
4. Sprawdzać miejsce przyłożenia pulsoksymetru, aby upewnić się, że krew krąży a palec pacjenta nie został
przebity/ naruszony.
5. Nie mocować pulsoksymetru za pomocą taśmy klejącej. Może to spowodować nieprecyzyjny odczyt lub 
podrażnienia skóry.
6. Przed obsługą dokładnie przeczytać podręcznik użytkownika.
7. Pulsoksymetr nie przekazuje informacji o saturacji – nie służy do odczytu ciągłego.
8. Długotrwałe użytkowanie może wymagać okresowego miejsca przyłożenia urządzenia. Zmieniać 
położenie urządzenia i kontrolować stan skóry, stan układu krwionośnego i poprawne ułożenie co najmniej 
raz na dwie godziny.
9. Niedokładny odczyt może być spowodowany przez autoklawowanie, sterylizację za pomocą tlenku etylenu
czy zanurzanie w płynach.
10. Znaczne poziomy zaburzonej hemoglobiny (karboksylohemoglobina, methemoglobina) mogą 
spowodować nieprecyzyjne odczyty.
11. Barwniki sercowo-naczyniowe takie, jak zieleń indocyjaninowa czy błękit metylenowy mogą powodować 
nieprecyzyjny odczyt.
12. Odczyt saturacji może być nieprecyzyjny w obecności silnego światła w otoczeniu. Osłonić obszar 
czujnika (ręczniczkiem, przykładowo), jeśli to konieczne.
13. Nagłe poruszenia mogą dać nieprecyzyjne odczyty.
14. Sygnał medyczny o wysokiej częstotliwości lub sygnał z defibrylatora może spowodować nieoprawny 
odczyt.
15. Pulsacje żył mogą spowodować nieprecyzyjny odczyt.
16. Jeśli czujnik i rękaw do pomiaru ciśnienia krwi lub wziernika znajdowałyby się na tej samej ręce, istnieje 
ryzyko nieprecyzyjnego wyniku.
17. Nieprecyzyjne wyniki mogą być spowodowane następującymi czynnikami: niskie ciśnienie, silne 
zwężenie naczyń krwionośnych, znaczna anemia, hipotermia.
18. Nieprecyzyjne wyniki mogą się pojawić w przypadku podania pacjentowi środka kardiotonicznego po 
zawale lub jeśli jest roztrzęsiony.
19. Jasne lub pomalowane paznokcie spowodują niepoprawny odczyt saturacji.

W zakresie utylizacji urządzenia i ponownego przetwarzania materiałów – postępować zgodnie z 
miejscowymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń i elementów.
Zakres zastosowania/ przeznaczenie: Pulsoksymetr palcowy nadaje się dla dzieci poniżej 12. roku 
życia, w celu kontroli poziomu saturacji krwi i pulsu. Może być stosowany w szpitalach, w domu, w 
szkole i w centrach medycznych. Brak przeciwwskazań
1. Podany wygląd urządzenia może różnić się od rzeczywistego.
2. Dane techniczne i wygląd mogą zmienić się bez ostrzeżenia.
Produkt zawiera: Urządzenie główne i czujnik saturacji.



Przewodnik, deklaracja producenta – promieniowanie elektromagnetyczne – inne urządzenia i 
systemy

Pulsoksymetr jest zaprojektowany do użycia w określonym środowisku elektromagnetycznym. Użytkownicy 
urządzenia muszą korzystać z niego w następujących środowiskach:

Test promieniowania Zgodność Urządzenia elektromagnetyczne - przewodnik

Zakłócenia elektromagnetyczne 
CISPR 11

Grupa 1 Sygnał elektromagnetyczny pulsoksymetru opiera 
się na jego działaniu. Zatem zakłócenia radiowe są
bardzo niskie i raczej nie będą zakłócały pracy 
pobliskich urządzeń elektronicznych.

Zakłócenia elektromagnetyczne 
CISPR 11

Grupa B Pulsoksymetr może być stosowany we wszystkich 
miejscach, w tym w domu, a także w miejscach 
bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci 
niskiego napięcia, która zasila budynki mieszkalne.

Możliwe problemy i rozwiązania

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Nie są normalnie 
pokazywane 
saturacja ani puls

- Palec nie jest poprawnie włożony
- Zbyt niska wartość oksyhemoglobiny u 
pacjenta

- Spróbować włożyć palec ponownie.
- Spróbować jeszcze raz. Jeśli można 
upewnić się, że produkt działa 
poprawnie, wtedy należy udać się do 
lekarza, by uzyskać precyzyjną 
diagnozę.

Wskaźnik saturacji/ 
pulsu jest niestabilny

- Palec nie jest włożony dostatecznie 
głęboko
- Palec drga lub pacjent porusza się

- Włożyć palec jeszcze raz.

- Pozostać w spoczynku.

Nie można uruchomić
urządzenia

- Zbyt niska moc, wyłączono zasilanie; 
bateria błędnie włożona
- Pulsoksymetr uszkodzony

- Wymienić baterie na czas
- Włożyć baterię ponownie
- Skontaktować się z centrum obsługi 
klienta

Diody wskaźnikowe 
nagle gasną

- Produkt wyłącza się samoczynnie jeśli 
nie wykryje żadnego sygnału przez 
osiem sekund
- Słabe zasilanie

- Normalna sytuacja

- Wymienić baterie na czas

Serwis posprzedażny

1. Użytkownik powinien przeczytać instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
2. Postępować zgodnie z wymaganiami instrukcji w zakresie obsługi i codziennej konserwacji, upewnić się, 
że urządzenie jest odpowiednio zasilane i że pracuje w odpowiednim otoczeniu.

Kontakt z centrum obsługi klienta:
Poniedziałek-piątek 9.00-17.30, poza świętami państwowymi.

Przepisy konserwacji

1. Aby zachować zgodnie z przepisami, urządzenie można poddać darmowej konserwacji gwarancyjnej. 
Wszystkie prace wykraczające poza to są płatne.
2. Gwarancja na urządzenie wynosi jeden rok, z dokumentem gwarancyjnym oraz dowodem zakupu; przez 
kwartał od daty zakupu gwarancja obejmuje wyposażenie dodatkowe.
3. Darmowa konserwacja nie obejmuje następujących:
- uszkodzenia spowodowane przez ludzkie działanie
- postępowanie i użytkowanie urządzenia niezgodne z warunkami instrukcji
- przypadki demontażu lub samowolnej naprawy
- upłynięcie terminu gwarancji



Symbole i definicje

Zastosowanie –
klasyfikacja BF

Numer seryjny

Zbiórka selektywna Data produkcji

Zob. instrukcję obsługi Producent

Uwaga Uwaga: brak saturacji

IP22 Klasa ochrony Zakres temperatur

Zakres wilgotności Unikać bezpośredniego
światła słonecznego

Chronić przed wilgocią Góra

Zastrzegamy prawo do zmian wyglądu urządzenia, produkty mogą się zmienić z powodu rozwoju 
technicznego.

Informacja:
1. Dane takie, jak schemat elektryczny, lista części, rysunki i szczegółowe zasady naprawy dostępne są tylko
dla zakładów naprawczych i wykwalifikowanego personelu.
2. Spółka może przekazać dane użytkownikom pocztą elektroniczną lub w innej formie.
3. Instrument nie może być stosowany do badania impulsów sondy tlenu we krwi i dokładności urządzeń 
kontrolujących poziom tlenu we krwi.

Dane producenta:

Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co. Ltd.
Adres: 4F C8 Building, no. 40 Jingshan Road, Economic Development District, Xuzhou, Jiangsu, Chiny
Serwis posprzedażny: 4F C8 Building, no. 40 Jingshan Road, Economic Development District, Xuzhou, 
Jiangsu, Chiny
Rejestr: Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co. Ltd.
Siedziba: 4F C8 Building, no. 40 Jingshan Road, Economic Development District, Xuzhou, Jiangsu, Chiny
Data: Zob. etykietę
Czas eksploatacji: Pięć lat
Tel. 0086 516 666 708 05/ 878 927 66
Faks: 0086 516 878 926 77 606
Kod pocztowy: 221001
Strona internetowa: www.yonker.cn

Przedstawiciel w Europie:
Prolinx GmbH
Adres: Brehmstrasse 56, 40239 Düsseldorf, Niemcy
Kod jednostki: DE/ CA200
Faks: 0049 2131 4051968 9, tel. 0049 2131 4051968 0
E-mail: med@eulinx.eu


