
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU     MD300C sorozatú ujjra csíptethető pulzoximéter MD300C23 modell

RENDELTETÉSE ÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
MD300C sorozatú ujjra csíptethető pulzoximéter (a továbbiakban: KÉSZÜLÉK) az 
artériás vér hemoglobin oxigéntelítettségének (szaturációjának) folyamatos non-
invazív mérésére, valamint a pulzus mérésére szolgál. A szaturáció (oxigéntelítettség) 
az oxigénhez kötött hemoglobin (HbO2) százalékban kifejezett arányát jelenti 
a vérben lévő teljes hemoglobin (Hb) mennyiségéhez. Számos légúti betegség 
vezethet az oxigénszaturáció csökkentéséhez az ember vérében.  Ezenkívül az 
oxigénszaturáció a következő tényezők hatása miatt is csökkenhet: érzéstelenítés, 
súlyos műtét utáni trauma, egyes diagnosztikai vizsgálatok mellékhatásai. Emiatt 
az orvos kellő időben történő diagnosztizálásához rendkívül fontos tudni a páciens 
oxigénszaturációjának az értékét.  A készüléket a funkcionális oxigéntelítettség 
megjelenítéséhez kalibrálták.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEINEK ÉS KOMPONENSEINEK MEGNEVEZÉSE

 1. ábra

A készülékhez tartozó készlet a következőkből 
áll (1. ábra):   
• elektronikus egység – 1 db,  
• használati útmutató garancia kártyával - 1 db, 
• zsinór a készülék hordozásához – 1 db, 
• alkáli elemek – 2 db

MÉRÉSI ELV

A készülék működési elve azon alapul, hogy a vérben jelenlévő oxihemoglobin 
(oxigénnel telített hemoglobin, HbO2) és deoxihemoglobin (oxigemoglobin, amely 
az oxigént átadta a szervezet sejtjeinek, HbR) eltérő fényelnyeléssel rendelkezik 
a spektrum vörös és infravörös tartományaiban. Az HbO2 oxihemoglobin 
elsősorban a spektrum infravörös tartományában nyeli el a fényt (λ = 905 nm), a 
deoxihemoglobin pedig a spektrum vörös tartományában (λ=660 nm).
A készülék általi mérést az ujjon kell végezni.  A készülék alsó részében  két világító 
dióda van beépítve, amelyek felváltva bocsátanak ki fényt a spektrum vörös és 
infravörös tartományaiban.  A felső részén egy fényérzékeny elemmel ellátott 
érzékelő található, amely regisztrálja az ujjon keresztül áthaladó sugárzást.  A 
szaturáció értékét a vörös és az infravörös hullámhosszal rendelkező sugárelnyelés 
elemzésével számítják ki. A pulzus értékét a vérkeringés lüktetésének időbeli számát 
jellemző pulzushullám elemzésével állapítják meg.  Az elemzési eredményeket a 
kijelzőn láthatjuk a szaturációs szint és a pulzusszám értékek formájában. 

A KÉSZÜLÉK SÉMÁJA 

1. Fényérzékeny elem, amely regisztrálja a vörös és 
 infravörös sugarakat (érzékelő).   

2. Két világító dióda, amelyek vörös és infravörös  
 sugarakat bocsátanak ki. 
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 2 . ábra

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne használja a készüléket az MRI-berendezés, a CT-berendezés, 
elektrosebészeti készülékek, defi brillátor, mobiltelefonok, rádiós 
kommunikációs készülékek, magasnyomású oxigénterápiás készülékek 
közelében.

2. A készüléket tilos robbanásveszélyes környezetben használni, például 
gyúlékony érzéstelenítőt tartalmazó környezetben vagy oxigénkamra 
belsejében. 

3. A készülék csak a beteg állapotának diagnosztizálását   szolgáló 
segédeszközként használható. Csak a klinikai tünetek és megnyilvánulások 
értékelésének egyéb módszereivel együtt alkalmazható. 

4. A gyerekek csak a felnőttek felügyelete alatt használhatják a készüléket.

5. Ne helyezze a készüléket a tapasz fölé.  Ez befojásólhatja a készülék 
eredményeit és hólyagosodást okozhat. 

6.  A készülék használata előtt fi gyelmesem olvassa el a jelen Használati 
útmutatót. 

7. A készülék nem rendelkezik a kritikus szaturációs szint (SpO2) 
fi gyelmeztetésére szolgáló riasztási funkcióval. Nem alkalmas hosszú távú 
folyamatos megfi gyelésre sem. 

8. A hosszú távú folyamatos megfi gyelés vagy a beteg állapota az érzékelővel 
való kontaktus időszakos változtatását igényelhetik. Változtassa a kontaktus 
helyét, ellenőrizze a bőr felületének épségét, a vérkeringés állapotát és a a 
készülék helyes felszerelését legalább egyszer minden 4 óránként.   

 Megengedhetetlen az autóklávozás, a készülék etilén-oxid-sterilizálása és a 
készülék bármilyen folyadékba való merítése. 

10. A mérés pontosságát negatívan befolyásolják: 
- diszfunkcionális hemoglobinok jelentős szintjei (olyanok, mint például 

karboxi-hemoglobin vagy metemoglobin). 
- vérérrendszeren belüli kontrasztanyagok (indocianin zöld vagy metilénkék).
- beteg túlzott mozgékonysága.
- elektrosebészeti készülékektől eredő magas frekvenciájú zavarforrások.
- vénás pulzus.
- a készülék felszerelése olyan kézre, ahol van vérnyomásmérő mandzsetta, 

artériás katéter vagy cseppentő. 
- a betegnél előforduló alacsony vérnyomás, erős érgörcs, súlyos vérszegénység 

vagy hipotermia .
- a betegnél előforduló sokk vagy szívleállás.
- a körömlakk használat vagy műköröm viselés pontatlan SpO2 mérési 

eredményt okozhat.

11.  Az erős külső fény csökkentheti az SpO2 mérés minőségét. Szükség esetén 
óvja meg az érzékelőt a közvetlen napfény hatásától (például törölköző 
segítségével).

12. A készülék használata sportgyakorlat közben nem ajánlott. A készüléket a 
sportgyakorlat előtt és után is lehet használni. 

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE
 

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt. Ehhez mozdítsa el a rekesz fedelét a fedélre 
rajzolt nyíl irányában (3a. ábra).

2. Helyeze be a két AAA típusú elemet az elemtartó rekeszbe, betartva a 
polaritást úgy, ahogy az a sémán látható (3b. ábra).

3. Zárja le az elemtartó rekesz fedelét (3c. ábra).

 3a ábra  3b ábra  3c ábra

MEGJEGYZÉS: Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn világít az elemcserét jelző 
szimbólum “  ”, vagy ha a   gomb megnyomásánál nincs kijelzés.  Vegye ki az 
elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. Ne használjon újratölthető 
elemeket (akkumulátorokat).

MÉRÉSI ELJÁRÁS

A mérés megkezdése előtt bizonyosodjon be, hogy:
• a világító dióda és a fotodióda felületei tiszták.
• az ujjon nincs semmilyen szennyeződés Ne használja a készüléket sérült vagy  
 elvágott ujjaknál

FIGYELEM! A mérés során nem ajánlott hirtelen mozdulatokat tenni azzal a 
kézzel, amelyen a mérést végzik.

1.  Atverkite prietaiso fi ksatorius, kaip parodyta 4 pav.
2.  Atsargiai įkiškite pirštą į prietaisą. Ekranas turėtų būti iš nago pusės. Įsitikinkite,  
 kad pirštas yra iki galo įkištas ir, kad piršto galiukas yra prietaiso centre. Švelniai  
 prispauskite pirštą viršutiniu fi ksatoriumi.
3. Įjunkite prietaisą paspausdami mygtuką  priekiniame skydelyje.  

AZ KIJELZŐ ÜZEMMÓDJÁNAK VÁLTÁSA

A mérés során meg lehet változtatni a megtekintés módját. A készülék bekapcsolása 
után a bekapcsológomb minden egyes megnyomásánál az oximéter a következő 
megtekintési üzemmódra vált. Összesen hat van belőlük, ahogy az a lentiekben be 
van mutatva:

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. Néhány másodperc múlva a bekapcsolás után a kijelzőn megjelennek a mérési 
eredmények :

SpO2% PRbpm

97 74
AZ ELEMCSERÉT
JELZŐ SZIMBÓLUM

PULZUSHULLÁM SZINTJE 
(PLETHYSMOGRAM)

 SpO2% PRbpm

95 84
SPO2 ÉRTÉKE PULZUSSZÁM

PULZUSHUL
LÁM SZINTJE

FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

Ha hosszabb ideig (több mint egy másodpercig) nyomva tartja a bekapcsológombot, 
a kijelző fényereje megváltozik. Összesen 10 fényerő szint van, alapértelmezetten a 
negyedik szint van beállítva. 

A KÉSZÜLÉK HORDOZÁSÁHOZ VALÓ ZSINÓR RÖGZÍTÉSE

1. A zsinór vékonyabb végét húzza át a megfelelő nyíláson.
2. A zsinór vastagabb végét húzza át az áthúzott végen és aztán erősen húzza be. 

                                            

5 ábra

GONDOZÁS, TÁROLÁS, JAVÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

1. A jelen készüléket óvni kell a magas páratartalomtól, a közvetlen napfény 
hatásától, az ütésektől és a vibrációtól.  A KÉSZÜLÉK NEM VÍZÁLLÓ! 

2. Ne tárolja és ne használja a készüléket a fűtőberendezések és a nyílt láng 
közvetlen közelében. 

3. Ha a készüléket mínusz hőmérsékleten tárolták, akkor használat előtt legalább 
1 órán keresztül tartsa a készüléket meleg helyen. 

4. Óvja a készüléket a szennyeződéstől és a pórtól. 3% -os hidrogén-peroxid-
oldattal átnedvesített pamut tamponnal történő kezelése megengedett. 
Semmi esetben se használjon benzintartalmú oldatokat, oldószereket, 
forrásban lévő vizet vagy sterilizátorokat. Szükség esetén a javításokat csak az 
erre szakosodott szervezeteknél végezzen. 

6. Az ártalmatlanítás során be kell tartani a jelenlegi időben a régiójára 
vonatkozó érvényes szabályokat. Semmilyen különleges ártalmatlanítási 
feltételt a gyártó nem határozott meg ehhez a készülékhez.

MŰSZAKI ADATOK

Modell MD300C23 

Jelző folyadékkristályos, kétszínű

Oxigénszaturáció (SpO2)
mérési tartomány
mérési hiba

70%-tól 100%-ig
70%-tól 100%-ig – ±2

Pulzusszám mérési tartománya (PR),-1 perc alatt 30-tól 250-ig 
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A pulzus mérésénél megengedett 
hibahatárok:
abszolút,-1 perc alatt 30 és 100 közötti 
tartományt beleértve,-1 perc alatt
relatív,-1 perc alatt 100 felett és 250 közötti 
tartományt beleértve, %

± 2

± 2

Sugárzás hullámhossza 
vörös
 infravörös

660 nm 
905 nm

Tápellátás 3V, két AAA alkáli elem (LR03) 

A működés időtartama egy elemkészletnél több mint 30 óra

Maximális energiafelhasználás 0,075W

Megengedett ujjkerület a mérésnél  20-75 mm

A készülék üzemeltetési körülményei:
hőmérséklet
relatív páratartalom

5ºС-tól 40ºС-ig
legfeljebb 80%  

A készülék tárolási és szállítási feltételei:
hőmérséklet
relatív páratartalom

mínusz 25ºС-tól 70ºС-ig
legfeljebb 93% 
páralecsapódás nélkül

Súly (elemek nélkül) 31 g

Befoglaló méretek 58 (m) х 30 (sz) х 34 (h) mm. 

Élettartam 5 év, napi 15-ször történő 
mérések számánál, minden mérés 
10 percig tart

Gyártási dátum a gyártás hónapja és éve 
a készülék burkolatán van 
megjelölve

Gyártó ország Kína

A szimbólumok magyarázata:
 BF típusú munkarész

IP22 A készülékház által nyújtott védettség 
mértéke  

 Fontos: Olvassa el az utasításokat 

 Nem alkalmas hosszú távú folyamatos 
megfi gyelésre

 Nem rendelkezik a  kritikus szaturációs 
szint fi gyelmeztetésére szolgáló riasztással

 Az ártalmatlanítás során be kell tartani 
a jelenlegi időben a régiójára vonatkozó 
érvényes szabályokat.

   93/42/EEC irányelvnek 
              való megfelelés

 Gyártó

  Gyártási dátum

 Képviselet az EU-ban

  A készülék tárolási és 
szállítási feltételei

   Sorozatszám

GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK

A jelen készülékre vonatkozó jótállási idő 24 hónap az értékesítés dátumától számítva. 

A garancia nem vonatkozik a következő okok miatt üzemen kívül került és/vagy 
meghibásodott termékekre: nem rendeltetésszerű használat; kárt okozó gondatlan 
használat; módosítások; a készülék illetéktelen szervezet (magánszemély) általi  felny-
itása és/vagy javítása; az üzemeltetési és/vagy tárolási és/vagy szállítási szabályok meg-
sértése; harmadik személyek cselekménye vagy előre nem látott kényszerítő körülmény 
hatása.  A garancia nem vonatkozik az alkáli elemekre.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Little Doctor Europe Sp. z o.o.
Zawila ut. 57G, 30-390, Krakkó, Lengyelország 
Telefon: +48 (12) 268-47-49
Fax: +48 (12) 268-47-53
E-mail: biuro@littledoctor.pl

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSÁNAK MÓDJAI

Probléma Lehetséges okok Megoldás módja

Az SpO2 és a 
PR értékei nem 
jelennek meg

1. Az ujj helytelenül van 
behelyezve
2. A beteg 
oxihemoglobin szintje 
túl alacsony és emiatt 
nem mérhető

1. Helyezze be az ujját még 
egyszer.
2. Végezzen méréseket egy 
másik páciensnél, hogy 
megbizonyosodjon a készülék 
helyes működéséről. Időben 
forduljon kórházba a pontos 
diagnózis megállapítása 
érdekében.

Az SpO2 és 
a PR értékei 
instabilan 
jelennek meg

1. Lehet, hogy az ujj 
nincs elég mélyen 
behelyezve
2. A beteg ujjai 
remegnek, illetve a 
beteg mozog

1. Helyezze be az ujját még 
egyszer. 

2. Próbáljon nem mozogni

A készüléket 
nem lehet 
bekapcsolni

1. Az alkáli elemek 
nincsenek megfelelően 
behelyezve vagy 
lemerültek.
2. Lehet, hogy a készülék 
sérült

1. Helyezze be az alkáli 
elemeket a helyes polaritás 
fi gyelembevételével, vagy cserélje 
ki mindkét elemet. 
2. Forduljon a szervizközpontba

A kijelzés 
hirtelen eltűnik

1. A tápellátás 
automatikusan 
megszűnik, ha a készülék 
8 másodpercnél tovább 
nem érzékel jelet 
2. Az alkáli elemek 
lemerültek.

1. Nem minősül meghibásodásnak 

2. Cserélje ki az alkáli elemeket.

A képernyőn 
az "Error 3" 
és az "Error 
4" jelzések 
láthatók

1. Az alkáli elemek 
lemerültek.
2. A műszer érzékelője 
árnyékolt vagy sérült.
3. A készülék 
áramkörének 
megszakadása vagy 
sérülése.

1. Cserélje ki az alkáli elemeket.

2. Forduljon a szervizközpontba

3. Forduljon a szervizközpontba

A képernyőn az 
"Error 7" jelzés 
látható

1. Az alkáli elemek 
lemerültek.
2. A világító dióda sérült
3. Az integrált áramkör 
sérült.

1. Cserélje ki az alkáli elemeket.

2. Forduljon a szervizközpontba 
3. Forduljon a szervizközpontba

Az eszköz gyártása rendelkezik nemzetközi, 13485 ISO szabványnak megfelelő hitelesítés-
sel. Az eszköz megfelel az MDD 93/42/ЕGK Európai Irányelv követelményeinek. 

Készült a Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLA-
ZA SINGAPORE 199591, levelezési cím: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) 
ellenőrzése alatt és számára.

Gyártó:  Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd., Room 4104, No.A12 Yuquan 
Road, Haidian District, 100143 Beijing, PRC

Forgalmazó az Európai Unióban: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-
390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: 
biuro@littledoctor.pl).

Részletes információ a honlapon: www.littledoctor.sg

GARANCIA KÁRTYA

MD300C23

Modell Az eladás dátuma

Sorozatszám Garancia időszak  

Vásárló neve 

Az eladó cég pecsétje (bélyegzője)  Az eladó aláírása 

A felhatalmazott szervizközpont képviselőjének kell kitölteni  

Dátum A szervizszolgáltatásról szóló bejegyzések 
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