
KASUTUSJUHEND
Sõrmeotsa pulssoksümeeeter mudel  MD300C23

Üldine kirjeldus

Hapnikuga küllastumise protsent näitab milline protsent inimese verest on hapnikuga küllastunud See on hingamis- ja 
vereringeelundkonna tähtis füsioloogiline parameeter. 

Paljud hingamisteede haigused võivad põhjustada inimese veres hapniku küllastumise vähenemist. Lisaks võivad 
hapnikuga küllastumist vähendada järgmised tegurid: anesteesiast põhjustatud elundite düsfunktsioneerimine, intensiivne 
operatsioonijärgne trauma, mõnede meditsiiniliste uuringute põhjustatud vigastused. Selle tulemusena võivad patsientidel 
tekkida sellised sümptomid nagu peapööritus, oksendamine ja asteenia. Seetõttu on väga tähtis teada õigel ajal patsiendi vere 
hapnikuga küllastatust.

komplekti kuulub

TäiSkomPLekT: PõHiSeade – 1 Tk., 
kaSuTuSjuHend ja garanTiikaarT– 1 Tk., 
käePaeL – 1 Tk., 
PaTareid – 2 Tk. 

mõõtmise põhimõte

oksümeetri tööpõhimõte on järgmine: koostatakse matemaatiline valem, kasutades Lambert Beer`i seadust vastavalt reduktiivse 
hemoglobiini (rHb) ja oksühemoglobiini (Hbo2) spektri neeldumisomadustele helendavates ja infrapuna tsoonides. Seadme 
tööpõhimõte on kombineerida oksühemoglobiini fotoelektrilise mõõtmise tehnoloogia pulsi 
mõõtmise ja salvestamise tehnoloogiaga, nii et kaks erineva lainepikkusega (660 nm nähtav valgus ja 
940 nm lähiinfrapunakiirgus) kiirtekimpu fokuseeritakse inimese küünele klambri tüüpi sõrmeanduri 
kaudu. Seejärel saadakse valgustundlikust elemendist mõõtesignaal ja kogutud teave esitatakse 
kahe valgusdioodide rühma abil pärast töötlemist elektroonikaahelates ja mikroprotsessoris.

Seejärel saadakse valgustundlikust elemendist mõõtesignaal ja kogutud teave esitatakse kahe 
valgusdioodide rühma abil pärast töötlemist elektrooniTääkaahelates ja mikroprotsessoris. 

Tööpõhimõtte skeem 

1. infrapunakiirgust vastuvõttev kanal
2. infrapunakiirgust kiirgav kanal (pilt.2)
  

ettevaatusabinõud kasutamisel

1. ärge kasutage pulssoksümeetrit koos mrT ega kT seadmetega.

2. ärge kasutage pulssoksümeetrit häireolukordades.

3. Plahvatusoht. ärge kasutage pulssoksümeetrit plahvatusohtlikus keskkonnas.

4. Pulssoksümeeter on mõeldud kasutamiseks ainult patsiendi uurimise abivahendina. diagnoosi panemisel peab arst lähtuma 
kliinilistest nähtudest ja sümptomitest..

5. kontrollige pulssoksümeetri paigalduskohta sageli veendumaks, et patsiendi vereringe ja nahk oleksid heas seisundis.

6. Pulssoksümeetri anduri paigaldamisel ärge venitage kleepriba. See võib põhjustada ebatäpseid näite või nahaville.

7. enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. 

8. Pulssoksümeetril ei ole Spo2 alarmi funktsiooni ja see ei ole ette nähtud pidevaks jälgimiseks. 

9. Pikaajalisel kasutamisel või patsiendi teatud seisundite korral võib olla vaja anduri paigalduskohta perioodiliselt vahetada. 
Vahetage anduri paigalduskohta ja kontrollige naha terviklikkust, vereringe seisundit ja õiget paigaldust vähemalt iga 4 tunni 
järel. 

10. ebatäpsed mõõtmistulemused võivad olla põhjustatud järgmistest teguritest:

- andurite autoklaavimine, etüleenoksiidiga steriliseerimine või vedelikesse kastmine võib põhjustada ebatäpseid 
mõõtmistulemusi.

- düsfunktsionaalse hemoglobiini (nagu karboksühemoglobiin või methemoglobiin) märkimisväärne sisaldus veres.

- intravaskulaarsed värvained, nagu indotsüaniinroheline või metüleensinine.

- Tugev ümbritsev valgus. Vajaduse korral pange anduri piirkonda kaitsevari (nt kirurgiline rätik otsese päikesevalguse eest 
kaitsmiseks). 

- ootamatud liigutused. 

- Suure sagedusega meditsiinilised signaalid või defibrillaatori põhjustatud häiringud.

- Veenipulss.

- kui andur ja vererõhumansett on samal arteriaalsel kateetril või intravaskulaarsel liinil.

- Hüpotensioon, tõsine vasokonstriktsioon, tõsine aneemia või hüpotermia 

- Lakitud või kunstküüned võivad põhjustada ebatäpseid Spo2 näite.

- Patsient on šokiseisundis või tal on südameseiskumine.

11. Pulssoksümeetrit saab kasutada enne või pärast sporti. Sportimise ajal ei ole soovitatav seadet kasutada.

12. kasutatud patareide käitlemisel järgige palun kohalikke seadusi. 

patareide paigaldamine  

 pilt.3a  pilt. 3b pilt. 3c

1. nihutage alumist paneeli ja avage see (pilt.3a) 

2. asetage kaks aaa patareid pessa, õiget polaarsust jälgides (pilt. 3b).

3. Sulgege alumine paneel (pilt. 3c).

TÄHELEPANU! Vahetage patareid kui ekraanil on vähese patarei indikaator või kui peale toitenupu vajutamist ei ilmu näit 
ekraanile. kui oksümeetrit ei kasutata pikema aja vältel, eemaldage patareid. ärge kasutage taaslaetavaid patareisid. 

kuidas toodet kasutada

TÄHELEPANU!  ärge liigutage oksümeetriga kätt mõõtmise ajal.

avage klamber (pilt. 4)1. 

Pange üks sõrm, küüs ülespoole, oksümeetri kummiavasse (kõige parem  2. 
on sisestada sõrm maksimaalses ulatuses) ja vabastage klamber.

Vajutage nuppu esipaneelil3. 
 pilt. 4

Esipaneeli kirjeldus
Во время измерения можно переключать режимы просмотра. После включения прибора, каждое нажатие кнопки 
питания будет переводить оксиметр в следующий режим просмотра. Всего их шесть, как показано ниже:

1 

SpO2% PRbpm

95 84
2 

SpO2% PRbpm

97 74
3 

SpO2% PRbpm

98 77

4 

SpO2%PRbpm 9877

5 

SpO2%PRbpm 9777

6 

SpO2% PRbpm

97 74

4. Lugege vastavad andmed ekraanilt:

SpO2% PRbpm

97 74
Patarei indikaator Tupldiagramm

 
SpO2% PRbpm

95 84
Spo2 väärtus Pulss

Signaali 
tugevus

 pilt. 1

 pilt. 2

1

2



Service Centers:

ruSSia: moscow (+7- 495) 718-00-44, www.Littledoctor.ru, Lisainformatsiooni saamiseks helistage (+7-800) 200-0037
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edasimüüja eestis: isis medical oÜ: kangru tee 6B, Vaela, kiili vald, eSTonia

võimalikud probleemid ja lahendused

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Spo2  või 

pulsisagedust ei 

kuvata

1. Sõrm ei ole õigesti sisestatud

2. Patsiendi oksühemoglobiini

  väärtus on mõõtmiseks liiga 

 madal.

1. Proovige sõrm uuesti sisestada.

2. mõõtke teist patsienti veendumaks, et probleem

 seadmes eksisteerib. minge täpseks diagnoosimiseks

  esimesel võimalusel haiglasse. 

Spo2  või 

pulsisageduse näit on  

ebastabiilne

1. Sõrm ei ole piisavalt sügaval

2. Sõrm väriseb või patsient

  liigutab

1. Proovige sõrm uuesti sisestada

2. Püsige liikumatuna

oksümeetrit ei saa 

sisse lülitada

1. ebapiisav toide või toite

   puudumine

2. Patareid on valesti paigaldatud

3. oksümeeter võib olla 

        kahjustatud

1. Vahetage patareid välja

2. Paigaldage patareid uuesti

3. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega

indikaatortuled 

lülituvad äkki välja

1. Toode lülitub automaatselt

 välja, kui 8 sekundi jooksul

 ei tuvastata signaali

2. ebapiisav toide.

1. normaalne

2. Vahetage patareid välja

“error3” või “error4” 

kuvatud ekraanil

1 . madal toide

2. Vastuvõtutuub on kahjustatud,

 koos purunenud konnektoriga.

3. Heitetoru on mehaaniliselt 

 vales kohas

4. ampriahela rike

1. Vahetage patareid välja

2. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega

3. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega

4.  Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega

“error7” kuvatud 

ekraanil

1. madal toide

2. Vastuvõtutuub on kahjustatud

3. Voolujuhtimise ahela rike

1. Vahetage patareid välja

2. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega

3. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega

See seade vastab emC (ieC 60601-1-2:2001, CiSPr 11/a2:2002 (group 1, Class B), ieC 61000-4-2:2001, ieC 61000-
4-3:2002, ieC 61000-4-8:2001). materjalid, millega kasutaja võib kokku puutuda, ei ole toksilised ega mõjuta 
kudesid, vastavuses iSo10993-1,-5,-10.

EKRAANI HELEDUSE REGULEERIMINE

Toitelülitit pikalt (kauem kui üks sekund) vajutades muudetakse oksümeetri heledust kraadi võrra, heledusel on 10 taset; 
vaiketase on neljas tase.

käepaela paigaldus
1. keerake käepaela peenem ots läbi riputusava (pilt. 5).

2. Tõmba käepaela jämedam ots läbi peenema otsa ja pingulda. 
 pilt. 5

hooldamine ja hoiustamine
1. madala pinge indikaatori süttimisel vahetage patareisid.
2. enne patsientidele paigaldamist puhastage oksümeetri pinda, mis puutub kokku sõrmeotsaga.
3. kui oksümeetrit pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage sellest patareid.
4. kõige parem on hoiustada toodet temperatuuril 5 °C kuni 40 °C (14–104 °F) ja õhuniiskusel kuni 93%.     
5. Soovitatav on hoida toodet alati kuivana. Liigniiske keskkond võib mõjutada tööiga ja isegi toodet kahjustada.
6. kasutatud patareide käitlemisel järgige kohalikke seadusi.

tehniline spetsifikatsioon

mudel md300C23 

ekraani tüüp oLed ekraan

Spo2
mõõtmisvahemik 
mõõtetäpsus

70% - 100%
±2%

Pulsisagedus 
mõõtmisvahemik 
mõõtetäpsus

30 - 250 bpm
30 - 99 bpm - ±2 bpm;
100 - 250 bpm - ±2% 

mõõtmine      
lainepikkused 
punane

660 nm
905 nm

Toide 2 x 1,5V aaa (Lr03)

Patareide tööiga > 30 hrs.

max.energiatarve 0.075 W

Sobiv sõrme ümbermõõt 20-75 mm

kasutuskeskkond: 
Töötemperatuur 
õhuniiskus

-20 ºС ~ 55ºС
< 93%

Toote kaal (ilma patareideta) 31g

Toote mõõdud 58 (L) х 30 (W) х 34 (H) mm.

Tootmiskuupäev Tootmiskuupäev pakendil

Päritoluriik PrC

sümbolid ja määratlused

 BF tüüpi seade

 enne kasutamist lugege kasutamisjuhendit

 ei ole mõeldud pikaajaliseks jälgimiseks

 kriitiline südamelöögisagedus 

garantiitingimused
anname tootele 1-aastase garantii alates ostukuupäevast. garantii kehtib ainult siis, kui ostuandmed on kinnitatud edasimüüja 
poolt ja allkirjastatud garantiikaardil.
See garantii ei laiene toodetele, mida on väärkasutatud, hooletusse jäetud, kasutatud volitamata kolmanda isiku poolt või 
remonditud juhiseid rikkudes.
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