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Upozornění pro uživatele 
Vážení uživatelé, děkujeme vám za zakoupení pulzního oxymetru (dále jen označovaného jako zařízení). 

Tento návod je napsán a sestaven v souladu se směrnicí rady MDD93/42/EEC pro zdravotnické 

prostředky a harmonizovanými normami. V případě úprav či aktualizací softwaru jsou informace 

obsažené v tomto dokumentu změněny bez předchozího upozornění. 

Jedná se o zdravotnický prostředek, který lze používat opakovaně.   

Návod popisuje, v souladu s vlastnostmi a požadavky zařízení, hlavní strukturu, funkce, specifikace, 

správné způsoby přepravy, instalace, použití, provoz, opravu, údržbu a skladování atd., stejně tak 

i bezpečnostní pokyny pro ochranu uživatele i zařízení, viz příslušné kapitoly. 

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Je třeba ji přísně dodržovat 

jelikož popisuje provozní postupy. Pří jejím nedodržení může dojít k abnormalitám měření, poškození 

zařízení, či zranění člověka.  

Výrobce NENÍ odpovědný za bezpečnost, spolehlivost či za problémy s výkonem a jakékoli abnormality 

měření, zranění osob či poškození zařízení v důsledku zanedbání pokynů v návodu ze strany uživatelů. 

Na takovéto závady se nevztahuje záruční servis.  

Vzhledem k průběžnými aktualizacím nemusí konkrétní produkty, které jste obdrželi, zcela odpovídat 

popisu v této uživatelské příručce. Upřímně toho litujeme.  

Naše společnost má konečný výklad tohoto návodu. Obsah tohoto návodu se může změnit bez 

předchozího upozornění. 

 

Varování 

Připomínáme, že to může způsobit vážné následky pro tester, pacienta nebo životní  

prostředí. 

 Nebezpečí výbuchu – NEPOUŽÍVEJTE zařízení v prostředí s hořlavými plyny, jako 

jsou anestetika. 

 NEPOUŽÍVEJTE přístroj při vyšetření pomocí MRI nebo CT jako indukovaného 

 proud může způsobit popáleniny. 

 Neberte informace zobrazené na zařízení jako jediný základ pro klinickou 

diagnostiku. Přístroj se používá pouze jako pomocný prostředek v diagnostice. A 

musí být používán ve spojení s doporučením lékaře, klinickými projevy a symptomy.  

 Údržba zařízení. Uživatelům není dovoleno provádět údržbu nebo přestavbu 

zařízení sami. 

 Při nepřetržitém používání zařízení se může objevit nepříjemný nebo bolestivý 

pocit, zejména pro uživatele s poruchami mikrocirkulace. Nedoporučuje se 

používat zařízení na stejném prstu déle než 2 hodiny.  

 Pro některé speciální uživatele, kteří potřebují pečlivější kontrolu testovacího místa, 

nepokládejte zařízení na edém nebo citlivou tkáň.  

 Nedívejte se prosím na emitor červeného a infračerveného světla (infračervené 

světlo je pouhým okem neviditelné) po zapnutí zařízení, včetně provozního 

personálu, protože může být škodlivé pro oči. 

 Zařízení obsahuje silikon, PVC, TPU, TPE a ABS materiály, jejichž biokompatibilita 

byla testována v souladu s požadavky ISO 10993-1 a prošel doporučeným testem 

biokompatibility. Toto zařízení nemůže používat osoba, která je alergická na silikon, 

PVC, TPU, TPE nebo ABS.  

 Nenapínejte šňůrku zařízení, aby nedošlo k pádu a poškození zařízení. Šňůrka je 

vyrobena z umělého materiálu. Prosím, nepoužívejte jej, pokud je někdo alergický na 

šňůrku na krk. Neomotávejte šňůrku kolem krku, aby nedošlo k nehodě.  

 Likvidace vyřazeného zařízení, jeho příslušenství a obalu byl měla podléhat místním 

zákonům a regulacím, aby nedošlo ke znečištění místního prostředí. Obalové 

materiály musí být  uloženy mimo dosah dětí. 

 Zařízení nelze používat s příslušenstvím, které není uvedeno v návodu. Lze používat 

pouze příslušenství určené nebo doporučené výrobcem, jinak může dojít ke zranění 

uživatelů, obsluhy nebo poškození zařízení. 

 Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nevykazuje viditelné známky poškození, 

které by mohlo ovlivnit bezpečnost uživatele a výkon zařízení. Pokud je zjevné 

poškození, vyměňte před použitím poškozené díly. 

 Funkční testery nelze použít k posouzení přesnosti pulzního oxymetru.  

 Některé funkční testery nebo pacientské simulátory lze použít k ověření, zda zařízení 

funguje normálně, například INDEX-2LFE Simulator (verze softwaru: 3.00), podrobné 

provozní kroky naleznete v příručce.  

 Některé funkční testery nebo simulátory pacientů mohou měřit přesnost kalibrační 

křivky zkopírované zařízením, ale nelze je použít k vyhodnocení přesnosti zařízení. 

 Při používání udržujte zařízení mimo dosah zařízení, které mohou vytvářet silné 

elektrické pole nebo silné magnetické pole. Použití zařízení v nevhodném prostředí 

může způsobit rušení okolními rádiovými zařízením nebo ovlivnit jeho fungování. 

 Při skladování uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, domácích zvířat a hmyzu, aby 

nebyla ovlivněna jeho funkčnost. 

 Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením, vysokou teplotou, vlhkostí, 

prachem, kontaktem s vlnou nebo stříkající vodou, aby nedošlo k ovlivnění jeho 

funkčnosti.  

 Přesnost měření může být ovlivněna přítomností elektrochirurgických zařízení. 

 Při použití několika produktů u stejného pacienta současně může dojít k nebezpečí, 

které vzniká překrytím unikajícího proudu. 

 U pacientů s otravou oxidem uhelnatým se mohou objevit nepřesné výsledky, proto by se v 

tomto případě přístroj neměl používat. 

 Přístroj není určen k léčbě. 

 Přístroj je určen pro použití pacienty. 

 Vyvarujte se údržby zařízení během používání.  

 Uživatelé by si měli před použitím pečlivě přečíst tento uživatelský návod a postupovat podle 

něj. 

 

1. Přehled 

Saturace krve kyslíkem (SpO2) je procento HbO2 z celkového Hb v krvi, tzv. koncentrace O2 v krvi a je 

to důležitý fyziologický parametr pro dýchací a oběhovou soustavu. 

Snížená koncentrace kyslíku v krvi může být způsobena řadou onemocnění souvisejících s dýchacím 

ústrojím, a má tak za následek špatný chod lidského těla a jeho funkcí, poranění při operacích a zranění 

způsobená při různých lékařských prohlídkách. Dalšími příznaky při nedostatečné koncentraci kyslíku 

v těle mohou být závrať, impotence, zvracení atd. Některé vážnější příznaky mohou ohrozit i na životě, 

a proto je rychlá informace o saturaci krve kyslíkem pro pacienty důležitá a je hlavně velkou pomocí pro 

lékaře k včasnému odhalení potenciálního nebezpečí. Má zároveň velký význam v oblasti klinické 

medicíny. Pro měření vložte prst do zařízení, a to přímo zobrazí naměřenou hodnotu SpO2, má vyšší 

přesnost a opakovatelnost. 

1.1 Vlastnosti 

A. Snadné použití. 

B. Malé rozměry, nízká hmotnost, pohodlné při nošení. 

C. Nízká spotřeba energie. 

1.2 Účel použití  

Pulzní oxymetr je určen k měření saturace krve kyslíkem a tepové frekvence z prstu ruky. Zařízení je 

vhodné pro použití v domácnosti, nemocnici, kyslíkovém baru, komunitní zdravotní péči, ve sportovních 

centrech (lze použít před nebo po sportování, avšak nedoporučuje se používat během) a atd. 

1.3 Skladovací a provozní podmínky 

Skladovací podmínky: 

A. Teplota: -40 ℃ ~ + 60 ℃ 

B. Relativní vlhkost:  95 % 

C. Atmosférický tlak: 500 hPa ~ 1060 hPa  

Provozní podmínky: 

A. Teplota: +10 ℃ ~ + 40 ℃ 

B. Relativní vlhkost:  75 % 

C. Atmosférický tlak: 700 hPa ~ 1060 hPa  

1.4 Bezpečnostní opatření  

1.4.1 Pozor 

 

Pro správný a bezpečný provoz přístroje je třeba dodržovat důležitá opatření, aby nedošlo k poškození 

přístroje samotného nebo poškození zařízení v jeho okolí. 

 Před použitím zařízení se ujistěte, že se nachází v normálním provozním stavu a vyhovujících 

provozních podmínkách. 

 Chcete-li získat co nejpřesnější měření, používejte zařízení v tichém a komfortním prostředí. 

 Pokud je zařízení přeneseno z chladného nebo horkého prostředí do teplého nebo vlhkého 

prostředí, nepoužívejte jej okamžitě a počkejte alespoň čtyři hodiny před použitím. 

 Pokud se zařízení dostane do kontaktu s vodou, přestaňte jej obratem používat. 

 Nedotýkejte se přístroje žádnými ostrými předměty.  

 Vysoká teplota, vysoký tlak, sterilizace 

 Čištění přístroje pomocí vysokých teplot, vysokého tlaku nebo ponorné dezinfekce není 

povoleno. Pokyny k čištění a dezinfekci naleznete v kapitole 6.1. tohoto manuálu. Před 

čištěním a dezinfekcí vyndejte baterii. 

 Zařízení je vhodné pro děti a dospělé.  

 Zařízení nemusí být vhodné pro všechny pacienty. Pokud nenaměříte uspokojivé hodnoty, 

přestaňte jej prosím používat.  

 Průběžné průměrování dat a zpracování signálu má za následek zpoždění v aktualizaci 

hodnot dat SpO2. Pokud je prodleva kratší než 30 sekund, čas pro získání průměrných 

hodnot se prodlouží – na vině je nedostatečný signál, slabým průtokem krve nebo jiná 

překážka. Záleží na tepové frekvenci. 

 Životnost zařízení je minimálně 3 roky (datum výroby je uvedeno na štítku).  

 Zařízení nemá funkci pro upozornění na nízké napětí, zobrazuje pouze nízké napětí, prosím 

V případě nízkého napětí, vyměňte baterii. 

 Maximální teplota na rozhraní SpO2 sonda-tkáň by neměla přesáhnout 41℃. 

 Když se během měření objeví na obrazovce abnormální podmínky, vytáhněte prosím prst a 

znovu jej vložte pro měření. 

 Pokud se během měření objeví nějaká neznámá chyba, vyjměte baterii pro ukončení měření. 

 Nepřekrucujte a ani netahejte za kabel zařízení.  

 Pletysmografická křivka neslouží jako ukazatel nedostatečného signálu. Pokud není hladká a 

stabilní, přesnost naměřených dat se snižuje. Pokud se křivka zobrazuje hladce a je stabilní, 

naměřené hodnoty jsou takto optimální. Když má tendenci být plynulá a stabilní, naměřená 

hodnota je optimální a průběh v tuto chvíli je také nejstandardnější. 

 Pokud je nějaká součást zařízení určena k jednorázovému použití, pak opakované použití 

těchto částí bude představovat rizika pro správné měření. 

 V případě potřeby může naše společnost poskytnout některé informace (jako jsou schémata 

zapojení, seznamy součástí, obrázky atd.), aby kvalifikovaný technický personál uživatele 

mohl opravit součásti zařízení svépomocí. 

 Naměřené výsledky mohou být ovlivněny externím barvivem (jako je lak na nehty, barvivo 

nebo přípravky pro péči o pleť atd.), proto je nepoužívejte na testovacím místě.  

 Měření může být také ovlivněno příliš chladnými nebo štíhlými prsty pacienta, či dlouhými 

nehty. Pro co nejpřesnější měření dejte do sondy přístroje palec nebo prostředníček, a to co 

nejdále je to možné. 

 Prst by měl být umístěn ve správné poloze (viz Obrázek 5). Špatná poloha může ovlivní 

měření.  

 Zjistěte, aby světlo ze sondy přístroje procházelo skrze tepnu. Zkontrolujte, zda prosvícení 

nebrání jakékoli překážky (například pogumovaná tkanina, náplast). 

 Špatné měření může být způsobeno okolním světlem. Jedná se o chirurgické osvětlení, 

bilirubinové lampy, fluorescentní lampy, přímé sluneční záření, infrazářiče apod. Zajistěte 

zakrytí infračerveného senzoru neprůhledným materiálem.  

 Nadměrný pohyb (aktivní nebo pasivní) pacienta může ovlivnit přesnost měření. 

 Naměřená hodnota může být ovlivněna během a po defibrilaci.  

 Zařízení bylo před expedicí z výroby zkalibrováno.  

 Zařízení je zkalibrováno pro zobrazení funkční saturace kyslíkem. 

 Vybavení připojené k rozhraní oxymetru by mělo být v souladu s normou IEC 60601-1. 

 

1.4.2 Klinická omezení 

A. U pacientů se slabým pulsem (vlivem šoku, silného krvácení, užití léku pro zúžení cév 

atd.) bude křivka oxymetru klesat. 

B. V případě intravaskulárních barviv (indigokyaninová zeleň či methylenová modř), kožní 

pigmentace se sníží. V tomto případě bude měření citlivější na rušení. 

C. Anémie, hypoxie, nebo dysfunkční hladina hemoglobinů (např. karboxyhemoglobin, 

methemoglobin nebo sulfhemoglobin). 

D. Naměřené hodnoty okysličení krve mají pouze informativní charakter a nemusí nutně 

znamenat, že pacient trpí anémií nebo hypoxií. U řady osob s anémií byly naměřené 

hodnoty v normě. 

E. Kontraindikace: 

A. Není vhodné pro osoby, které jsou alergické na silikon, PVC, TPU TP nebo ABS. 

B. Poškozenou kožní tkáň nelze změřit.  

C. Při kardiopulmonální resuscitaci.  

D. Hypovolemie.  

E. Pro posouzení adekvátnosti ventilační podpory.  

F. Pro detekci zhoršení plicních funkcí u pacientů s koncentrátorem kyslíku. 

 

 

2. Princip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Princip 

činnosti 

 

Princip pulzních oxymetrů je založen na Lambert-Beerově zákonu (o absorbanci elektromagnetického 

záření látky, kterým dané záření prochází). V tomto případě se jedná o dva deriváty hemoglobinu - 

oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu. Sonda pulzního oxymetru je vybavena dvěm i LED diodami 

emitujícími červené světlo a infračervené světlo ve dvou různých vlnových délkách. Tato procházejí 

lidskou tkání (zpravidla na dobře prokrvených částech jako jsou ušní lalůčky nebo prst) a dopadají na 

detektor, který měří míru intenzity. 

 

3. Funkce 

A. Hodnota SpO2 

B. Hodnota tepové frekvence se sloupcovým grafem  

C. Hodnoty PI  

D. Pulzní křivka  

E. Stav baterie  

F. Funkce automatického pohotovostního režimu  

G. Změna režimu zobrazení  

H. Nastavitelný jas obrazovky 

 

4. Zprovoznění 
4.1 Pohled na přední panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Pohled zepředu 

4.2 Baterie 

Krok 1. Podívejte se na obrázek 3 a vložte dvě baterie velikosti AAA správným směrem. 

Krok 2. Nasaďte kryt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Instalace baterií 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Montáž závěsného 

lanka 

Baterie umístěte dle správné polarity. Nesprávným vložením může dojít 

poškození zařízení  

 
4.3 Montáž závěsného lanka  

Krok 1. Protáhněte konec lanka otvorem viz Obrázek 3  

Krok 2. Protáhněte druhý konec lanka prvním a poté jej utáhněte.  

4.4 Konstrukce, příslušenství  

A. Konstrukce: hlavní jednotka 

B. Příslušenství: uživatelská příručka, závěsné lanko. 

 Před použitím přístroj i jeho příslušenství zkontrolujte, abyste zajistili jeho 

správný provoz. 

 

5. Průvodce ovládáním zařízení 

A. Vložte dvě baterie dle správné polarity a poté nasaďte kryt. 

B. Otevřete klip, jak je znázorněno na obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Dejte prst na místo 

 

C. Vložte prst mezi gumové vycpávky v klipu (ujistěte se, že prst je 

ve správné pozici) a poté klip zaklapněte. 

D. Zařízení se automaticky spustí po několika sekundách anebo 

jednou stiskněte tlačítko na předním panelu. 

E. Během měření nehýbejte prstem a během procesu udržujte se v 

klidu. Zároveň se nehýbejte. 

F. Přečtěte si Vaše výsledky přímo z obrazovky. Když je 

zařízení v provozu, režim zobrazení lze změnit. 

G. Když je zařízení v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka jej můžete 

opustit; Když je zařízení v provozu, dlouhým stisknutím tlačítka 

lze změnit jas obrazovky. 

H. Při nečinnosti zařízení trvající déle než 5 sekund se přístroj 

automaticky přepíná do režimu 

 

Světelný emitor přístroj by se měl dotýkat nehtu.  

6 Údržba, přeprava a skladování 

6. Údržba, transport a skladování 
 

6.1 Čištění a dezinfekce 

Před čištěním vyjměte vnitřní baterie a neponořujte jej do kapaliny. 

Pro čištění krytu zařízení použijte 75% alkohol. 

Ostatní součásti přístroje očistěte pomocí tekutého mýdla nebo isopropanolu. Po očištění nechte přístroj 

uschnout nebo jej otřete čistým a suchým hadříkem. Nestříkejte na přístroj žádnou tekutinu, aby nedošlo 

k jejímu průniku do vnitřních částí zařízení. 

6.2 Údržba 

A. Pravidelně kontrolujte hlavní jednotku a veškeré příslušenství, abyste se ujistili, že 

nejsou žádná viditelná poškození, která mohou ovlivnit bezpečnost pacienta a 

měření. Doporučuje se, aby zařízení bylo kontrolováno alespoň jednou týdně. Když je 

zjevné poškození, přestaňte jej používat. 

B. Vyčistěte a vydezinfikujte zařízení před/po použití podle uživatelské příručky (6.1). 

C. Vyměňte baterie včas, když se objeví indikace vybití baterie. 

D. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. 

E. Zařízení nemusí být během údržby kalibrováno. 

6.3 Doprava a skladování  

A. Zabalené zařízení lze přepravovat běžnou dopravou. Během přepravy se vyhněte 

silným otřesům, vibracím, dešti nebo sněhu a zařízení nesmí být přepravováno 

společně s toxickým, škodlivým či žíravým materiálem. 

B. Zabalené zařízení by mělo být skladováno v místnosti bez korozivních plynů a 

s dobrým větráním. Teplota: -40°C~+60°C; Relativní vlhkost: 95 %. 

http://www.contecmed.com/
mailto:shholding@hotmail.com


 

 

7. Odstraňování problémů  
 

Problém Možné příčiny Řešení 

Hodnoty se nezobrazují 

nebo jsou nestabilní. 

1) Prst není vložen 

správně. 

2) Prst se otřásá nebo 

dochází k pohybu pacienta. 

3) Přístroj není používán v 

prostředí, které je 

doporučeno v návodu. 

4) Přístroj nepracuje 

správně. 

1) Vložte prst znovu a 

opakujte měření. 

2) Uklidněte pacienta. 

3) Používejte přístroj v 

prostředí k tomu určeném. 

4) Kontaktujte reklamační 

oddělení. 

Přístroj nelze zapnout. 1) Baterie jsou vybité. 

2) Baterie jsou vložené 

nesprávně. 

3) Porucha přístroje. 

1) Vyměňte baterie. 

2) Vložte baterie znovu. 

3) Kontaktujte servisní 

oddělení distributora. 

Displej náhle zhasl 1) Přístroj se přepnul do 

úsporného režimu. 

2) Baterie jsou téměř 

vybité. 

3) Přístroj nepracuje 

správně. 

1) Normální stav. 

2) Vyměňte baterie. 

3) Kontaktujte reklamační 

oddělení. 

 

8. Symboly 
 

Symbol Význam Symbol Význam 

 

Upozornění. 

Přečtěte si 

přiložené 

dokumenty 

PRbpm 

Tepová frekvence 

 

Část přístroje 

přicházející do 

styku s pacientem 
%SpO2 

Hladina saturace 

krve kyslíkem. 

 

Výrobce 

 

Plné nabití baterie 

 

Sériové číslo 

 

Spotřebujte do 

uvedeného data 

 

Tříděný odpad 

WEEE 

(2012/19/EU) 
 

USB 

 

Kladný pól baterie 

 

Záporný pól 

baterie 

IP22 Ochrana před 

poškozením vodou 

 

Vlhkostní limit 

 

Teplotní limit 

 

Tímto směrem 

nahoru 

 

Limit 

atmosférického 

tlaku 

 

Skladujte v suchu 

 

Křehké. Vyžaduje 

opatrné zacházení 
FINGER 
OUT 

Není vložen prst 

 

Vybitá baterie PI% Perfuzní index 

 

1. Vypnutí režimu 

StandBy 

2. Nastavení jasu 

displeje 

LOT Číslo šarže 

 

Recyklovatelné --- 1. Došlo ke 

sklouznutí klipu na 

prst (prst není 

vložen) 

2. Nedostatečný 

signál 

 

Evropský zástupce P/N Kód materiálu 

 

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 93/42/EEC ze 14 . června 

1993vztahující se ke zdravotnickým přístrojům. Zahrnuje i 

pozměňovací návrh z 21. března 2010. 

Poznámka: Uvedené symboly se nemusejí nacházet na všech přístrojích.  

 

9. Specifikace funkcí 
 

SpO2 (viz bod 1) 

Rozsah zobrazení 0%-100% 

Rozsah měření 0%-100% 

Přesnost (viz bod 2) 70%-100% ± 2 % 

0% - 69% nespecifikováno 

Rozlišení 1% 

PR (Tepová frekvence) 

Rozsah zobrazení 30 bpm ~ 250 bpm (tepů za minutu) 

Rozsah měření 30 bpm ~ 250 bpm (tepů za minutu) 

Přesnost (viz bod 3) ± 2 bpm nebo ± 2 % 

Rozlišení 1 bpm 

PI 

Rozsah zobrazení 0% ~ 20% 

Rozsah měření 0% ~ 20% 

Přesnost 1% ~ 20% ± 1% 

Rozlišení Pokud se hodnoty pohybují mezi 1% ~ 20%, 

je tolerance 1% 

Pokud se hodnoty pohybují mezi 0% ~ 0,9% 

je tolerance 0,2 % 

Přesnost při nízkém průtoku (viz bod 4) Nízký průtok 0,4 % 

SpO2 ± 4 % 

Tepová frekvence ± 2bpm 

Rušení světlem Při běžném okolním osvětlení je tolerance 

hodnoty SpO2 1% 

Intenzita pulzu Zobrazení v podobě sloupcového grafu. Čím 

vyšší je sloupec grafu, tím silnější je pulz. 

Optický senzor (viz bod 5) 

Červené světlo Vlnová délka: cca 660 nm; optický výstupní 

výkon < 6,65 mW 

Infračervené světlo Vlnová délka: cca 905 nm; optický výstupní 

výkon < 6,75 mW 

Bezpečnostní třída Zařízení s vnitřním napájením; příložná část 

typu BF 

Krytí (Ochrana před poškozením vodou) IP22 

Pracovní napětí DC 2,6 V – 3,6 V 

Pracovní proud ≤ 30 mA 

Zdroj napájení 2 x 1,5 V baterie (velikosti AAA) nebo baterie 

nabíjecí 

Výdrž baterie Dvě baterie zajistí nepřetržitý provoz po dobu 

24 hodin 

Rozměry a váha 

Rozměry 60(L) x 30,5 (W) x 32,5 (H) mm 

Váha Cca 50 g (s bateriemi) 

 

Poznámka 1: Tvrzení o přesnosti hodnot SpO2 musí být podpořeno na základě měření klinickou 

studií, a to v celém rozsahu. Umělou indukcí získejte stabilní kyslík v rozsahu 70 % až 100 % 

SpO2, porovnejte hodnoty SpO2 nashromážděné druhým standardním pulzním oxymetrem a 

současně testovaným zařízením, aby se vytvořila párová data, která se používají pro analýzu 

přesnosti. Údaje v klinické zprávě zahrnují 12 zdravých dobrovolníků (muži: 6. žena: 6; věk: 

18~50; barva pleti: černá: 2, světlá: 8, bílá: 2).  

Poznámka 2: Vzhledem k tomu, že měření pulzním oxymetrem jsou statisticky rozdělena, 

můžeme pouze u 2/3 výsledků očekávat, že se budou shodovat s měřením v případě použití 

druhého oxymetru. 

Poznámka 3: Přesnost tepové frekvence byla ověřována za použití pacientského simulátoru a je 

udávána jako střední kvadratická diference mezi hodnotou tepové frekvence a hodnotou 

nastavenou použitím simulátoru.  

Poznámka 4: Procentní modulace infračerveného signálu jako ukazatel intenzity pulzu. Pro 

měření přesnosti za podmínek slabé perfuze byl použit pacientský simulátor. Hodnoty SpO2 a 

tepové frekvence jsou rozdílné z důvodu nedostatečného signálu v porovnání s hodnotam i 

naměřenými při dostatečném signálu.  

Poznámka 5: Optické senzory vysílající světelné záření mají vliv na ostatní zdravotnické 

přístroje, které pracují s vlnovou délkou. Informace může být přínosná pro klinické pracovníky.  

 

 

EMC 

Tabulka 1 

Pokyny a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetického záření  

Pulzní oxymetr je určen pro práci v elektromagnetickém prostředí za podmínek, které jsou uvedeny níže. 

Uživatel by se měl před použitím přístroje ujistit, že se přístroj v takovém prostředí nachází. 

Emisní test Shoda 

RF emise CISPR 11 Skupina 1 

RF emise CISPR 11 Třída B 

 
Tabulka 2 

Pokyny a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetického záření  

Pulzní oxymetr je určen pro práci v elektromagnetickém prostředí za podmínek, které jsou uvedeny níže. 

Uživatel by se měl před použitím přístroje ujistit, že se přístroj v takovém prostředí nachází.  

Bezpečnostní test Testovací úroveň IEC606601 Shoda 

Elektrostatický výboj (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 8kV kontakt 

± 15 kV vzduch 

± 8kV kontakt 

± 15 kV vzduch 

Napájecí frekvence (50/60Hz) 

magnetické pole 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

 
Tabulka 3 

Pokyny a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetického záření  

Pulzní oxymetr je určen pro práci v elektromagnetickém prostředí za podmínek, které jsou uvedeny níže. 

Uživatel by se měl před použitím přístroje ujistit, že se přístroj v takovém prostředí nachází.  

Bezpečnostní test Testovací úroveň IEC606601 Shoda 

Při rádio frekvenci 

IEC61000-4-6 

3 V 

0,15 MHz – 80 MHz 

6 V mezi ISM rádiovými 

pásmy 

0,15 MHz a 80 MHz 

3 V 

0,15 MHz – 80 MHz 

6 V mezi ISM rádiovými 

pásmy 

0,15 MHz a 80 MHz 

 

Vyzařovaná rádiová frekvence 

EC61000-4-3 

10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 

Pozn. č. 1 při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah 

Pozn. č. 2 Tyto instrukce není možné uplatnit ve všech situacích. Na rozsah elektromagnetického záření 

má vliv absorpce i odraz okolního povrchu, objektů i osob. 

A Síla elektromagnetického pole z pevně usazených vysílačů (telefonní základny, pevné linky, rádio atd) 

nelze teoreticky vypočítat. Uživatel by měl zvážit prozkoumání vlivu této elektroniky na funkci pulzního 

oxymetru. Pokud je naměřená intenzita rádiové frekvence nad doporučeným limitem, je třeba oxymetr 

vyzkoušet, zda pracuje správně. Při nesprávném fungování je nutné oxymetr vyzkoušet v jiném prostředí.  

 

Tabulka 4 

Pokyny a prohlášení výrobce ohledně bezpečnosti elektromagnetického záření  

Pulzní oxymetr je určen pro práci v elektromagnetickém prostředí za podmínek, které jsou uvedeny níže. 

Uživatel by se měl před použitím přístroje ujistit, že se přístroj v takovém prostředí nachází.  

Vysílané 

rádiové 

frekvence 

IEC61000-4-3 

(test 

normovaný 

pro zkoušku 

odolnosti 

bezdrátových 

komunikačních 

zařízení) 

Testovací 

frekvence 

Pásmo 

a) 

(MHz) 

Spojení a) Tlumení b) Tlumení 

b) (W) 

Vzdálenost 

(m) 

Úroveň 

bezpečnostního 

testu (V/m) 

385 380 

- 

390 

TETRA 400 Pulzní 

modulace 

b) 18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 380 

- 

390 

GMRS 460, 

FRS 460 

FM c) 

odchylka 

± 5 kHz 

1 kHZ 

sinus 

2 0,3 28 

710 704 

- 

787 

Pásmo LTE 

13,17 

Pulzní 

modulace 

b) 217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 

– 

960 

GSM 

800/900, 

TETRA 

800, iDEN 

820 

CDMA 850, 

LTE 

Pásmo 5 

Pulzní 

modulace 

b) 18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700 

- 

1990 

GSM 1800; 

CDMA 

1900; 

DECT; LTE 

Pásmo 1, 

3, 

4,25, 

UMTS 

Pulzní 

modulace 

b) 

217 MHz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 

- 

2570 

Bluetooth, 

WLAN 

802, 11 

b/g/n 

RFID 

Pulzní 

modulace 

b) 

217 Hz 

2 0,3 28 

2450, 

LTE 

Pásmo 7 

5240 5100 

- 

5800 

WLAN 

802,11 

a/n 

Pulzní 

modulace 

b) 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

Poznámka: Pokud je nutné dosáhnout vyšší úrovně bezpečnostního testu, vzdálenost mezi vysílací 

anténou a elektronickými zdravotními přístroji by měla být redukována do 1 metru.  

a) u některých druhů přenosu je možné navázat pouze satelitní frekvenci  

b) nosič by měl být modulován tak, aby používal obdélníkový signál s 50% pracovním cyklem  

c) Alternativou k FM modulaci může být 50% pulzní modulace o frekvenci 18 Hz.  

Výrobce si vyhrazuje právo zredukovat minimální vzdálenost a použít přísnější bezpečnostní testy, které 

jsou vhodné pro redukci minimální vzdálenosti, a to na základě řízení rizik. Minimální vzdálenost pro 

přísnější bezpečnostní testy by měla být vypočítána pomocí tohoto vzorce:  

𝐸 =
6

𝑑
√𝑃 

 

P značí maximální sílu ve W, d je minimální vzdálenost v metrech a E je úroveň bezpečnostního testu 

uváděného v V/m. 

 

Varování 

1) Nepoužívejte přístroj poblíž vysokofrekvenčních zdravotnických zařízení a ani v místnosti, 

kde se nachází zařízení pro magnetickou rezonanci. Tam je intenzita elektromagnetických 

ruchů vysoká. 

2) Přístroj by měl být uložen volně a nemělo by se na něj nic pokládat, jinak  by se mohlo stát, 

že nebude pracovat správně. Pokud je to nezbytné, měl by se přístroj a příslušenství nejdříve 

vyzkoušet, zda vše pracuje správně. 

3) Použití jiného příslušenství, než doporučeného výrobcem , může způsobit vyšší výskyt 

elektromagnetického záření a nižší bezpečnost při používání přístroje. Stejně tak i jeho 

nesprávné fungování. 

4) Přenosná komunikační zařízení pracující s rádiovou frekvencí by neměly přijít s oxymetrem 

do kontaktu na kratší vzdálenost než 30 cm. 

5) Zdravotnické přístroje jsou předmětem opatření pro elektromagnetickou kompatibilitu a 

musejí být zprovozněny i používány na základě pokynů v tomto manuálu.  

Poznámka:  

• Pokud je signál zařízení jakkoli rušen, naměřená data mohou kolísat. 

Měření raději opakujte nebo zkuste přístroj použít na jiném místě.  


