
Stimati utilizatori, va multumim pentru ca ati achizitionat produsul nostru. 

Acest manual este intocmit conform directivei MDD93/42/EEC pentru dispozitive medicale. Acest 

manual corespunde acestui produs. In cazul unor modificari si actualizari de software, informatiile 

din acest manual pot suferi modificari fara o notificare prealabila. Manualul descrie structura de 

baza, functiile, specificatiile, metodele de transport, de utilizare, operare, mentenanta si stocare 

precum si procedurile de siguranta atat pentru utilizator cat si pentru dispozitiv. Accesati fiecare 

capitol in parte pentru detalii. 

Va rugam cititi acest manual foarte atent inainte de a utiliza echipamentul. In manual sunt descrise 

intocmai procedurile ce trebuie urmate, nerespectarea lor putand cauza anomalii in masurare, 

degradarea dispozitivului sau ranirea persoanei. Fabricantul nu este responsabil pentru degradarea 

dispozitivului sau ranirea persoanei din cauza nerespectarii instructiunilor de catre utilizator. 

Acesta este un dispozitiv medical, poate fi folosit in mod repetat. Durata de utilizare: 3 ani. 

Avertisment:  

Este posibil sa apara senzatie inconfortabila sau dureroasa daca utilizati aparatul in mod continuu, in 

special pentru bolnavii cu probleme de microcirculatie. Se recomanda ca senzorul sa nu fie aplicat la 

acelasi deget la un interval mai mic de 2 ore. 

Pentru pacientii individuali ar trebui sa existe o inspectie mai prudenta in procesul de pozitionare. 

Dispozitivul nu poate fi pozitionat pe edemul sau tesutul fraged. 

Lumina emisa de dispozitiv este nociva pentru ochi, prin urmare utilizatorul si personalul de 

intretinere nu vor privi direct lumina infrarosie. 

Utilizatorul trebuie sa evite oja sau orice lac de unghii. De asemenea, unghiile nu trebuie sa fie lungi, 

intrucat pot impiedica buna pozitionare a dispozitivului pe deget. 

Acest dispozitiv nu reprezinta un tratament medical. 

Manualul de utilizare este publicat de compania noastra. Toate drepturile rezervate. 

1. Siguranta 

1.1 Instructiuni pentru operare sigura 

Inspectati produsul si accesoriile sa nu prezinte defecte. Este recomandat sa verificati 

saptamanal produsul. Daca observati o anomalie vizibila nu il mai folositi. Orice defect 

constatat se remediaza de catre personal calificat, utilizatorii nu trebuie sa intervina 

asupra aparatului. Oximetrul nu poate fi folosit cu alte aparate care nu sunt specificate 

in acest manual. Numai accesoriile mentionate de fabricant pot fi folosite cu acest 

produs. Produsul a fost calibrat de producator inainte de a fi livrat. 

1.2 Avertismente 

Pericol de explozie – nu folositi produsul in medii inflamabile. Nu folositi produsul in 

timpul testarii MRI si CT. Persoanele alergice la cauciuc nu pot folosi produsul. 

Eliminarea deseurilor trebuie sa respecte legislatia locala. Va rugam verificati cutia 

produsului inainte de utilizare, asigurati-va ca ati primit toate accesoriile din lista altfel 

produsul poate sa nu functionze corect. 

 



1.3 Atentionari 

Pastrati oximetrul ferit de praf, vibratii, substante corozive, substante explozive, 

temperatura inalta si umiditate. Daca oximetrul este ud opriti imediat utilizarea. In cazul 

in care oximetrul este mutat dintr-un loc rece intr-un loc cald si umed nu folositi 

produsul imediat. Nu apasati butoanele de pe panoul frontal cu obiecte ascutite. 

Dezinfectarea oximetrului la temperatura inalta sau cu abur la temperatura inalta nu 

este permisa. Cititi capitolul referitor la curatare si dezinfectie. Nu imersati oximetrul in 

lichide de curatare, stergeti suprafetele cu o carpa moale si dezinfectant. Nu pulverizati 

lichide pe suprafata oximetrului. Cand curati dispozitivul cu apa, temperatura trebuie sa 

fie sub 60 grade C. Pentru degetele prea subtiri sau prea reci rezultatele masuratorilor 

pot fi afectate. Nu folositi produsul la persoane bolnave sau nou nascuti. Produsul este 

destinat adultilor si copiilor peste 4 ani (greutatea trebuie sa fie in intervalul 15-110 kg). 

Este posibil ca produsul sa nu functioneze la toti pacientii, daca nu obtineti rezultate 

stabile incetati sa il mai folositi. Actualizarea informatiilor masurate de produs se face la 

5 secunde, timpul poate sa difere in functie de pulsul pacientul. Daca in timpul 

procesului de citire apar anomalii, retrageti degetul si reintroduceti-l pentru o noua 

citire. Produsul are o durata de utilizare de 3 ani de la prima pornire. Snurul este fabricat 

dintr-un material nonalergen, daca intampinati alergii de la el nu il mai folositi. Nu 

folositi snurul in jurul gatului pentru a evita accidentarea. Produsul nu va alerteaza sonor 

cand se descarca bateria, insa pe ecran este afisat un mesaj pentru baterie descarcata, 

va rugam sa o inlocuiti de indata de apare notificarea. Bateriile trebuie scoase daca 

produsul nu va fi folosit mai mult de o luna pentru a evita scurgerea acestora. Cele 2 

componente ale produsului sunt interconectate cu un circuit flexibil, nu rasuciti si nu 

trageti de cele 2 componente. 

2. Prezentare generala. 

Saturația de oxigen a pulsului este procentul de HbO2 din Hb total în sânge, așa-numita 

concentrație de O2 în sânge. Este un bio-parametru important pentru respirație. În scopul 

măsurării SpO2 mai ușor și mai precis, compania noastră a dezvoltat pulsoximetrul. În același 

timp, dispozitivul poate măsura simultan si ritmul cardiac. Pulsoximetrul este un dispozitiv 

de mici dimensiuni, are consum redus de energie, este operat cu usurinta și este portabil. 

Este necesar ca pacientul să introducă unul dintre degetele sale într-un senzor fotoelectric 

pentru diagnostic, iar ecranul va arăta direct valoarea măsurată a saturației oxigenului. 

Clasa II b, (MDD93/42/EEC IX Regula 10) 

Funcționarea produsului este simplă. Produsul este de mici dimensiuni, fiind totodata si ușor 

(greutatea totală este de aproximativ 50 g fiind convenabil pentru transport). Puterea de consum a 

produsului este scăzută, iar cele două baterii AAA pot functiona pana la 20 de ore continuu. Produsul 

se opreste automat dupa 5 secunde daca nu este utilizat. 

Pulsoximetrul poate fi utilizat pentru a măsura saturația de oxigen și pulsul prin deget și pentru a 

indica intensitatea pulsului prin afișarea barelor. Produsul este potrivit pentru utilizare în familie, 

spital, bar de oxigen, organizații medicale. 

Produsul nu este potrivit spre a fi utilizat în supraveghere continuă pentru pacienți. Probleme ar 

apărea atunci când pacientul suferă de toxicoză cauzată de monoxid de carbon, dispozitivul nu este 

recomandat să fie utilizat în această situație. 



Cerințe de mediu: 

Mediu de stocare 

a) Temperatură: -40 ℃ ~ + 60 ℃ 

b) Umiditate relativă: <95% 

c) Presiune atmosferică: 500hPa ~ 1060hPa 

Mediu de funcționare 

a) Temperatură: 10 ℃ ~ 40 ℃ 

b) Umiditate relativă: <75% 

c) Presiunea atmosferică: 700hPa ~ 1060hPa 

3. Principii si masuri de preventie 

3.1 Principiul măsurării 

Principiul Oximetrului este următorul:  Tehnologia de inspecție fotoelectrică a 

oxigenoglobinei este adaptată în conformitate cu tehnologia de scanare și înregistrare a 

pulsului, astfel încât două fascicule de lungime de undă diferită a luminilor pot fi 

focalizate pe vârful unghiilor umane prin intermediul senzorului de tip „deget”. Apoi, 

semnalul măsurat poate fi obținut de un element fotosensibil, informațiile obținute vor 

fi afișate pe ecran . 

 

3.2 Masuri de preventie 

1. Degetul trebuie așezat corect (a se vedea poza de mai sus) in caz contrar pot fi 

măsurări inexacte. 

2. Senzorul SpO2 și tubul receptor fotoelectric trebuie să fie asezate corect. 

3. Senzorul SpO2 nu trebuie utilizat pe o zona a pielii afectata de operatii. 

4. Asigurați-vă că senzorul optic este lipsit de orice obstacole optice, cum ar fi materialul 

cauciucat. 

5. Lumina ambientală excesivă poate afecta rezultatul măsurării. Evitati urmatoarele: 

lampă fluorescentă, încălzitor cu infraroșu, lumină directă a soarelui etc. 

6. Atonarea intensă a subiectului sau interferența electrochirurgicală extremă pot afecta 

de asemenea acuratețea. 

7. Produsul nu trebuie folosit pe unghiile cu oja sau alt lac de unghii. 



 

3.3 Restricții clinice 

1. Deoarece măsuratoarea este luată pe baza pulsului arterial, este necesar un flux de 

sânge pulsator substanțial al subiectului. Pentru un subiect cu puls slab din cauza șocului, 

a temperaturii scăzute a mediului / corpului, a sângerărilor majore sau a utilizării 

medicamentelor contractant vasculare, forma de undă SpO2 (PLETH) va scădea. În acest 

caz, măsurarea va fi mai sensibilă la interferențe. 

2. Pentru pacientii aflati sub tratament cu substante pentru diluare colorată (cum ar fi 

albastru de metilen, verde indigo și albastru acid indigo), sau hemoglobină cu monoxid 

de carbon (COHb), sau metionină (Me + Hb) sau hemoglobină tiosalicilică sau pentru cei 

cu icter, determinarea SpO2 de către acest dispozitiv poate fi inexactă. 

3. Medicamentele precum dopamina, procaina, prilocaina, lidocaina și butacaina pot fi, 

de asemenea un factor major pentru citirea eronata a SpO2. 

4. Deoarece valoarea SpO2 servește ca valoare de referință pentru aprecierea anoxiei 

anemice și a anoxiei toxice, unii pacienți cu anemie gravă pot raporta, de asemenea, o 

bună măsurare a SpO2. 

4. Specificatii tehnice 

Format afișare: afișaj LED 

Interval de măsurare SpO2: 0% - 100% 

Interval de măsurare a pulsului: 30 bpm - 250 bpm 

Necesar alimentare: 2 baterii 1,5V tip AAA alcaline 

Consum: mai mic de 30mAh 

Acuratete: 1% pentru SpO2 si 1bpm pentru puls 

Acuratete masurare: +2% in intervalul 70%-100% pentru SpO2 si +2% pentru puls 

Senzorul optic: lumina rosie cu lungimea de unda 660nm cu 6.65mW si infrarosu cu lungimea de 

unda 880nm cu 6.75mW. 

5. Accesorii: snur pentru transport, baterii (optional), manual de utilizare. 

6. Instalarea 

6.1 Panoul frontal 



 

6.2 Baterii – urmariti poza de mai jos si instalati corect bateriile cu atentie, fara sa 

deteriorati produsul. 

 

6.3 Instalarea snurului de transport: puneti capătul snurului prin gaură, treceti celalalt capat 

al snurului prin gaura apoi strangeti. 

 

 

7. Modul de operare 

7.1 Instalati bateriile corect si puneti capacul bateriilor la loc 

7.2 Deschideti produsul ca in poza de mai jos. 



 

7.3 Introduceti degetul in fanta de citire, asigurati-va ca ati pus degetul in pozitie corecta. 

7.4 Apasati butonul de pornire de pe panoul frontal 

7.5 Nu miscati degetul si mentineti o pozitie fixa in timpul citirii. 

7.6 Cititi informatiile direct de pe ecranul produsului. 

7.7 Butonul de pornire are 3 functii: cand produsul este oprit butonul va porni produsul. 

Cand produsul este pornit prin apasarea scurta a butonului se va roti imaginea pe ecran. 

Cand produsul este pornit prin apasarea lunga a butonului se va schimba luminozitatea 

ecranului. ATENTIE: unghiile și tubul luminiscent trebuie să fie de aceeași parte 

8. Reparatie si intretinere 

Inlocuiti bateriile cand pe ecran apare simbolul de baterii descarcate. Curatati produsul inainte 

de utilizare. Stergeti produsul cu spirt apoi lasati-l sa se usuce inainte de utilizare. Acest lucru 

previne infectarea la o utilizare ulterioara. Scoateti bateriile din produs daca nu il utilizati o 

perioada mai lunga. Produsul trebuie calibrat periodic, contactati-ne pentru acest lucru. 

Nu folositi proceduri de curatare a produsului cu dispozitive cu inalta presiune . Nu imersati 

produsul in lichide. Este recomadat sa pastrati produsul intr-un mediu uscat. Un mediu umed 

poate scurta durata de utilizare a produsului sau il poate chiar distruge. 

9. Depanare 

9.1 Nivelul de oxigen sau pulsul nu pot fi afisate normal. Cauze: degetul nu este pozitionat 

corect sau nivelul de oxigen este prea scazut ca sa poata fi detectat. Remedii: asezati 

degetul in pozitie corecta. Mergeti la un doctor pentru diagnoza amanuntita. 

9.2 Nivelul de oxigen sau pulsul nu sunt afisate stabil. Cauze: degetul nu este introdus 

suficient, degetul sau pacientul se misca in timpul citirii. Remedii: asezati degetul in 

pozitie corecta si mentineti o pozitie cat mai stabila. 

9.3 Produsul nu se aprinde. Cauze: Bateriile sunt consumate sau sunt instalate gresit. 

Remedii: inlocuiti bateriile sau verificati daca acestea sunt instalate corect. 

9.4 Ecranul se stinge brusc. Cauze: produsul se inchide singur dupa 5 secunde de neutilizare 

sau bateriile sunt descarcate. Remedii: inlocuiti bateriile. 

10. Indicatii si simboluri 



 

 


