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Upozornění pro uživatele 

Vážení uživatelé, velmi Vám děkujeme za zakoupení pulzního oxymetru (dále 

jen zařízení). 

Manuál popisuje, v souladu s vlastnostmi a požadavky zařízení, hlavní strukturu, 

funkce, specifikace, správné způsoby přepravy, instalace, použití, provozu, 

opravy, údržby a skladování atd., jakož i bezpečnostní postupy pro ochranu 

uživatele a zařízení. Podrobnosti naleznete v příslušných kapitolách. 

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Je třeba 

přísně dodržovat uživatelskou příručku, která popisuje provozní postupy. 

Nedodržení návodu k použití může způsobit abnormality měření, poškození 

zařízení a zranění osob. Výrobce NEODPOVÍDÁ za problémy s bezpečností, 

spolehlivostí a výkonem a za jakékoli abnormality sledování, zranění osob a 

poškození zařízení v důsledku zanedbání pokynů k obsluze ze strany uživatelů. 

Na takové závady se nevztahuje záruční servis výrobce. 

Vzhledem k nadcházející renovaci nemusí konkrétní produkty, které jste obdrželi, 

zcela odpovídat popisu v této uživatelské příručce. Za to se omlouváme. 

Naše společnost má konečný výklad tohoto návodu. Obsah této příručky se může 

změnit bez předchozího upozornění. 

Toto zařízení je určeno pro wellness použití. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání tohoto produktu, zavolejte nám na 

číslo 1-847-979-9008 od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 východního času. 

Varování 

Pamatujte, že to může způsobit vážné následky pro testera, uživatele nebo 

prostředí. 

 Nebezpečí výbuchu—NEPOUŽÍVEJTE zařízení v prostředí s hořlavými 

plyny, jako jsou anestetika. 

 NEPOUŽÍVEJTE zařízení při vyšetření MRI nebo CT, protože indukovaný 

proud může způsobit popáleniny. 

 Neberte informace zobrazené na zařízení jako jediný základ pro klinickou 

diagnózu. Přístroj se používá pouze jako pomocný prostředek v diagnostice. 

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

symptomy. 

 Údržbu nevyjímatelné lithiové baterie zařízení může provádět pouze 

kvalifikovaný servisní personál určený výrobcem, při výměně baterie ne 

zcela proškoleným personálem může nastat nebezpečí (např. přehřátí, požár 

nebo výbuch). Uživatelům není dovoleno provádět údržbu nebo přestavbu 

zařízení nebo výměnu baterie, 

 Při nepřetržitém používání zařízení se může objevit nepříjemný nebo 

bolestivý pocit, zejména pro uživatele s poruchami mikrocirkulace. 

Nedoporučuje se používat senzor na stejném prstu déle než 2 hodiny. 

 Pro některé speciální uživatele, kteří potřebují pečlivější kontrolu na místě 

testu, nepokládejte zařízení na edém nebo citlivou tkáň. 

 Po zapnutí zařízení, včetně personálu údržby, se prosím nedívejte na emitor 

červeného a infračerveného světla (infračervené světlo je neviditelné), 

protože může být škodlivé pro oči. 

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

biokompatibilita byla testována dle požadavků ISO 10993-1 a prošel 

doporučeným testem biokompatibility. Toto zařízení nemůže používat osoba, 

která je alergická na silikon, PVC, TPU, TPE nebo ABS. 

 NEODEPÍNEJTE lanko, aby nedošlo k pádu zařízení a poškození. Šňůrka je 

vyrobena z necitlivého materiálu. Prosím, nepoužívejte jej, pokud je někdo 

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

 Likvidace vyřazeného zařízení, jeho příslušenství a obalů by měla následovat 

místní zákony a předpisy, aby nedošlo ke znečištění místního prostředí. A 

obalové materiály musí být umístěny v mimo dosah dětí a být zlikvidovány 

podle místních předpisů. 

 Zařízení nelze používat se zařízením, které není uvedeno v návodu. Zařízení 

lze použít pouze s příslušenstvím určeným nebo doporučeným výrobcem, 

jinak může dojít ke zranění uživatele, obsluhy nebo poškození zařízení. 

 Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nevykazuje žádné viditelné 

poškození, které by mohlo ovlivnit bezpečnost uživatele a výkon zařízení. 

Pokud je zjevné poškození, vyměňte poškozené díly před použitím. 

 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 dokážou změřit přesnost 

kalibrační křivky kopírované přístrojem, ale nelze je použít k vyhodnocení 

přesnosti přístroje. 

 Při používání zařízení jej udržujte mimo dosah zařízení, které mohou generovat 

silné elektrické pole nebo silné magnetické pole. Používání zařízení v nevhodném 

prostředí může způsobit rušení okolního rádiového zařízení nebo ovlivnit jeho 

fungování. 

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

nedošlo k ovlivnění jeho výkonu. 

 Neumísťujte zařízení na místa vystavená přímému slunečnímu záření, vysoké 

teplotě, vlhkosti, prachu, plísním nebo snadno stříkající vodě, aby nedošlo k 

ovlivnění jeho výkonu. 

 Přesnost měření bude ovlivněna rušením elektrochirurgického zařízení. 

 Při současném použití několika zařízení u stejného uživatele může nastat 

nebezpečí, které vzniká překrýváním svodového proudu. 

 Při otravě CO se zařízení nedoporučuje zařízení používat. 

 Toto zařízení není určeno k léčbě. 

 Zamýšleným operátorem zařízení může být uživatel. 

 Vyvarujte se údržby zařízení během používání. 

1 Přehled 

Pulzní saturace kyslíkem je procento HbO2 z celkového Hb v krvi, tzv. koncentrace 

O2 v krvi. Je to důležitý bioparametr pro dýchání. Pro snadnější a přesnější měření 

SpO2 vyvinula naše společnost pulzní oxymetr. Přístroj současmě dokáže měřit i 

tepovou frekvenci. 

Pulzní oxymetr se vyznačuje malým rozměrem, nízkou spotřebou energie, pohodlným 

ovládáním a přenosností. Pro diagnostiku stačí, aby uživatel vložil jeden prst do 

fotoelektrického senzoru na konečku prstu a na displeji se přímo zobrazí naměřená 

hodnota saturace hemoglobinu. 

Při měření vložte prst, přístroj přímo zobrazí naměřenou hodnotu SpO2, má vyšší 

přesnost a opakovatelnost. 

1.1 Vlastnosti 

A.Snadné použití. 

B.Malý rozměr, nízká hmotnost, pohodlné nošení. 

C.Nízká spotřeba energie. 

1.2 Indikace k použití 

Pulzní oxymetr je neinvazivní přístroj určený k namátkové kontrole saturace 

arteriálního hemoglobinu (SpO2) a tepové frekvence dětí v domácím prostředí. Tento 

přístroj není určen pro nepřetržité monitorování. Přístroj lze použít vícekrát. Pulzní 

oxymetr určený pro domácí použití. 

1.3 Požadavky na prostředí 

Skladovací prostředí 

a) Teplota: -40 ℃ ~ + 60 ℃ 

b) Relativní humidity: ≤ 95 % 

c) Atmosférický tlak: 500 hPa ~ 1060 hPa 

Provozní prostředí 

a) Teplota: +10 ℃~ + 40 ℃ 

b) Relativní vlhkost: ≤ 75 % 

c) Atmosférický tlak: 700 hPa ~ 1060 hPa 

1.4 Opatření 

1.4.1 Upozronění 

 Před prvním použití uporzozněte na podmínky nebo postupy, které mohou 

způsobit poškození zařízení nebo jiných vlastností. 

 Zařízení by měl obsluhovat vyškolený zdravotnický personál nebo nelékařský personál, 

který byl provázen. 

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

provozním prostředí. 

 Aby bylo měření přesnější, zařízená by mělo být používáno v tichém a 

pohodlném prostředí. 

 Při přenášení zařízení z chladného prostředí do teplého nebo vlhkého jej prosím 

nepoužívejte ihned, doporučuje se počkat alespoň čtyři hodiny. 

 Pokud je zařízení postříkáno nebo koagulováno vodou, přestaňte jej prosím 

používat. 

 NEPOUŽÍVEJTE zařízení s ostrými předměty. 

 Vysoká teplota, vysoký tlak, sterilizace plynem nebo dezinfekce ponorem pro 

zařízení nejsou povoleny. Informace o čištění a dezinfekci naleznete v 

uživatelské příručce v příslušné kapitole (6.1). Před čištěním a dezinfekcí zařízení 

vypněte. 

 Zařízení je vhodné pro děti. 

 Zařízení nemusí být vhodné pro všechny uživatele, pokud nemůžete dosáhnout 

uspokojivého výsledku, přestaňte jej prosím používat. 

 Průměrování dat a zpracování signálu má zpoždění při aktualizaci hodnot SpO2. 

Když je perioda aktualizace dat kratší než 30 sekund, prodlouží se čas pro získání 

dynamických průměrných hodnot, což je způsobeno degradací signálu, nízkou 

perfuzí nebo jiným rušením, záleží na hodnotě PR. 

 Zařízení má životnost 3 roky, datum výroby: viz štítek. 

 Maximální teplota na rozhraní SpO2 sonda-tkáň by měla být nižší než 41℃ 

(naměřeno teplotním testerem). 

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

a znovu jej vložte, abyste mohli měřit znovu. 

 Nekruťte ani netahejte za drát zařízení. 

 Plethysmografický průběh není normalizován, jako indikátor nedostatečnosti 

signálu, když není hladký a stabilní, může se zhoršit přesnost naměřené hodnoty. 

Když má tendenci být plynulá a stabilní, naměřená hodnota je optimální a průběh 

je v tuto chvíli také nejstandardnější. 

 Zařízení nelze používat během nabíjení. 

 Pokud je zařízení nebo jeho součást určená k jednorázovému použití, pak 

opakované použití těchto dílů představuje riziko pro parametry a technické 

parametry zařízení. 

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

schémata zapojení, seznamy součástí, ilustrace atd.), aby kvalifikovaný 

technický personál uživatele mohl opravit součásti zařízení určené naší 

společností. 

 Naměřené výsledky budou ovlivněny externím barvivem (jako je lak na nehty, 

barvivo nebo přípravky pro péči o pleť atd.), proto je během používání zařízení 

nepoužívejte. 

 Příliš studené nebo příliš tenké prsty nebo příliš dlouhé nehty mohou ovlivnit 

výsledky měření, proto při měření zasuňte silnější prst, jako je palec nebo 

prostředník, dostatečně hluboko do sondy. 

 Prst by měl být umístěn správně (viz přiložený obrázek 3, protože nesprávná 

instalace nebo nesprávná poloha kontaktu senzoru ovlivní měření. 

 Světlo mezi fotoelektrickou přijímací trubicí a trubicí vyzařující světlo zařízení 

musí procházet arteriolou subjektu. Ujistěte se, že v optické dráze nejsou žádné 

optické překážky, jako je pogumovaná tkanina, abyste předešli nepřesným 

výsledkům. 

 Nadměrné okolní světlo může ovlivnit naměřené výsledky, jako je chirurgické 

světlo (zejména xenonové světelné zdroje), bilirubinová lampa, zářivka, 

infračervený zářič a přímé sluneční světlo atd. Abyste předešli rušení okolním 

světlem, dbejte na správné umístění senzoru a zakryjte snímač neprůhledným 

materiálem. 

 Častý pohyb (aktivní nebo pasivní) subjektu nebo silná aktivita může ovlivnit 

přesnost měření. 

 Sonda SpO2 by neměla být umístěna na končetině s manžetou krevního tlaku, 

arteriálním duktem nebo intraluminální trubicí. 

 Naměřená hodnota může být během defibrilace a krátce po defibrilaci nepřesná. 

 Zařízení bylo před expedicí z továrny zkalibrováno. 

 Zařízení je kalibrováno tak, aby zobrazovalo funkční saturaci kyslíkem. 

 Zařízení připojené k rozhraní oxymetru by mělo splňovat požadavky IEC 60601-

1. 

 Pro nabíjení vyberte lékařský napájecí adaptér, když připojujete speciální adaptér 

k zásuvce, ujistěte se, že v blízkosti zásuvky není žádný kryt a že ji lze snadno 

zapojit a odpojit, jinak nebude v případě potřeby včas odpojeno napájení, příčiny 

poškození. 

1.4.2Klinické omezení 

A. Jelikož je měření prováděno na základě tepenného pulzu, je vyžadován podstatný 

pulzující průtok krve subjektu. U subjektu se slabým pulzem v důsledku šoku, nízké 

okolní/tělesné teploty, velkého krvácení nebo použití léku na kontrakci cév se křivka 

SpO2 (PLETH) sníží. V tomto případě bude měření citlivější na rušení. 

B. Měření bude ovlivněno intravaskulárními barvivy (jako je indocyaninová zeleň 

nebo methylenová modř), pigmentací kůže. 

C. Naměřená hodnota může být zdánlivě normální pro testujícího, který má anémii 

nebo dysfunkční hemoglobin (jako je karboxyhemoglobin (COHb), methemoglobin 

(MetHb) a sulfhemoglobin (SuHb)), ale u uživatele se může jevit jako hypoxie, proto 

se doporučuje se provést další posouzení podle klinické situace a symptomů. 

D. Pulzní kyslík má pouze referenční význam pro anémii a toxickou hypoxii, protože 

někteří uživatelé s těžkou anémií stále vykazují lepší hodnotu měřeného pulzního 

kyslíku. 

E.Kontraindikace: nejsou 

2 Princip 

 

Obrázek 1 Princip činnosti 

Princip oxymetru je následující: Základem je vzorec s využitím Lambertova Beerova 

zákona podle spektrálních absorpčních charakteristik redukčního hemoglobinu (Hb) a 

oxyhemoglobinu (HbO2) v zóně záře a blízkého infračerveného záření. Princip 

činnosti zařízení je: Technologie fotoelektrické Oxyhemoglobinové inspekce je přijata 

v souladu s Capacity Pulse Scanning & Recording Technology, takže dva paprsky 

různých vlnových délek světel mohou být zaměřeny na špičce lidského nehtu pomocí 

perspektivního upínacího prstového senzoru. Poté může být měřený signál získán 

fotocitlivým prvkem, jehož informace se prostřednictvím zpracování v elektronických 

obvodech a mikroprocesoru zobrazí na obrazovce.  

3 Funkce 

A. Zobrazení hodnoty SpO2 

B. Hodnota PR (tepové frekvence) a zobrazení sloupcového grafu 

C. Zobrazení pulsního průběhu 

D. Indikace vybité baterie: Indikace vybité baterie se zobrazí, když je napětí baterie 

příliš nízké na to, aby fungovalo 

E. Funkce automatického pohotovostního režimu 

F.  Režim zobrazení lze změnit 

G. Funkce nabíjení 

H. Směr zobrazení lze automaticky změnit (otočení displeje) 

I. Zvuková indikace PR; zvuková výzva k překročení limitu, vybité baterii 

4 Instalace 

4.1 Vzhled 

 
Obrázek 2 Rozhraní vzhledu a měření 

Rozhraní USB: připojte se kabelem USB 

Tlačítko (Button): zapnutí, pozastavení zvuku 

4.2 Připojení USB kabelu 

Zasuňte micro konec USB kabelu do přístroje, druhý konec do počítače nebo 

napájecího adaptéru. 

4.3 Struktura, příslušenství a popis softwaru 

A. Struktura: hlavní jednotka, USB kabel, napájecí adaptér (volitelný). 

B. Příslušenství: jeden kabel USB, jeden napájecí adaptér (volitelně), jeden návod 

k použití, jedno lanko/šňůrka. 

Zkontrolujte prosím zařízení a příslušenství podle seznamu, abyste zabránili tomu, 

že zařízení nebude fungovat normálně. 

C. Popis softwaru 

Verze vydání: V2.0 

5 Provoz 

5.1 Měření 

A. Vložte prst do sondy, jak je znázorněno na obrázku 3. 

 
Obrázek 3 Načrtněte mapu pro umístění prstů 

A. Stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení, zobrazí se rozhraní měření. 

B. Počkejte několik sekund, přístroj přímo zobrazí výsledek měření na obrazovce. 

Poznámka: Při vkládání prstu musí být světlo vyzařované ze snímače 

přímo ozářeno na stranu nehtu. 

Poznámka: Během měření netřeste prstem, nemluvte a nehýbejte se. 

5.2 Nastavení pulzního zvuku 

Po zapnutí zařízení je zvuk pulzu zapnutý. Dlouhým stisknutím tlačítka lze zvuk 

pulzu vypnout a ikona indikace pulzního zvuku zmizí. Znovu dlouze stiskněte 

tlačítko, zvuk pulzu se zapne a zobrazí se ikona indikace zvuku pulzu. 

5.3 Zvuková výzva nastavení 

a. Zvuková výzva obsahuje zvukovou výzvu, že naměřená data překračují limity 

(Když je SpO2 pod 90 % nebo tepová frekvence není mezi 50 bpm a 120 bpm, 

objeví se zvuková výzva), zvuková výzva nízké spotřeby. 

b. V zapnutém stavu zvukové výzvy, když jsou data měření mimo normální rozsah, 

zařízení vydá zvuk výzvy. Zvuková výzva může být pozastavena krátkým 

stisknutím tlačítka a ikona zvukové výzvy zmizí, ale hodnota se stále zobrazuje. 

Funkce zvukové výzvy bude obnovena za 30 sekund. 

 Pokud se objeví zvuková výzva s nízkou spotřebou energie, nabijte prosím 

baterii. 

5.4 Nabíjení 

Pro nabíjení zařízení lze použít napájecí adaptér. Indikátor ukazuje, že se 

zařízení nabíjí, když indikátor svítí. Když je nabíjení ukončeno indikátor nesvítí. 

6 Údržba, přeprava a skladování 

6.1Čištění a dezinfekce 

Zařízení musí být před čištěním vypnuto a nemělo by být ponořeno do kapaliny. 

K otírání krytu zařízení použijte 75% alkohol a k dezinfekci použijte tekuté mýdlo 

nebo isopropanol, naneste na navlhčený ubrousek a očistěte do sucha nebo jej 

očistěte čistým a měkkým hadříkem. Nestříkejte žádnou kapalinu přímo na 

zařízení a zabraňte vniknutí kapaliny do zařízení. 

6.2Údržba 

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

že nevykazují žádné viditelné poškození, které by mohlo ovlivnit bezpečnost 

uživatele a výkon monitorování. Doporučuje se, aby zařízení bylo kontrolováno 

alespoň jednou týdně. Když je zjevné poškození, přestaňte jej používat. 

B. Před/po použití zařízení vyčistěte a dezinfikujte podle uživatelské příručky 

(6.1). 

C. Nabijte prosím baterii, když se objeví indikátor slabá baterie.  

D. Nabijte baterii brzy po vybití. Zařízení by se mělo dobíjet každé tři měsíce, 

pokud se nějakou dobu nepoužívá. Při dodrzení těchto podmínek může prodloužit 

životnost baterie. 

E. Zařízení nemusí být během údržby kalibrováno. 

6.3 Přeprava a skladování 

A. Zabalené zařízení může být přepravováno běžnou dopravou nebo podle 

přepravní smlouvy. Během přepravy se vyhněte silným otřesům, vibracím a 

kontaktem s deštěm nebo sněhem. Zároveň jej není možné přepravovat ve směsi 

s toxickým, škodlivým, korozivním materiálem. 



 

 

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

a ventilovaném prostředí. Teplota: -40°C~+60 °C; Relativní vlhkost: ≤ 95 %. 

7 Odstraňování problémů 
Problémy Možný důvod Řešení 

Hodnoty nelze 
normalne 
 nebo stabilně 
zobrazit. 

1) Prst není správně vložen. 
2) Prst se třese nebo se uživatel 

pohybuje. 
3) Zařízení není používáno v 

prostředí požadovaném 
manuálem. 

4) Zařízení funguje abnormálně. 

1) Vložte prst správně a 
změřte znovu. 

2) Nechte uživatele 
zachovat klid. 

3) Používejte prosím 
zařízení v normálním 
prostředí. 

4) Kontaktujte prosím 
poprodejní servis. 

Zařízení nelze 
zapnout 

1) Baterie je vybitá nebo téměř 
vybitá. 

2) Baterie je nainstalována 
nesprávně. 

3) Porucha zařízení. 

1) Vyměňte baterie. 
2) Vložte prosím baterii 

znovu. 
3) Kontaktujte prosím 

místní servisní 
středisko. 

Displej náhle 
zmizí. 

1) Zařízení přejde do režimu 
úspory energie. 

2) Slabá baterie. 
3) Zařízení funguje abnormálně. 

1) Kliňete na tlačítko. 
2) Nabijte prosím 

baterii. 
3) Kontaktujte prosím 

poprodejní servis. 

Po nabití nelze 
zařízení plně 
používat. 

1) Baterie není plně nabitá. 
2) Zařízení funguje abnormálně. 

1) Nabijte prosím 
baterii. 

2) Kontaktujte prosím 
poprodejní servis. 

Baterie není 
nabitá ani po po 
10-hodinovém 
nabíjení. 

Zařízení funguje abnormálně. 
Kontaktujte prosím 
poprodejní servis. 

8 Symboly 
Symboly Význam Symboly Význam 

 

Pozor, 

prostudujte si 

průvodní 

dokumenty 

PRbpm 
Tepová frekvence 

(bpm) 

 
Použitý díl typu 

BF 
%SpO2 

Pulzní saturace 

kyslíkem (%) 

 
Výrobce  

Indikace nízké 

spotřeby 

 
Sériové číslo 

 
Datum spotřeby 

 

Recyklace 

odpadu 

OEEZ 

(2002/96/ES) 

 
USB 

 
Zvuková 

indikace výzvy  

Zvuková indikace 

pulzu 

IP22 
Mezinárodní 

ochrana 

Prst ven 

(Finger 

out) 

Prst není vložen. 

 
Omezení teploty 

 

Křehké, zacházejte 

opatrně 

 

Omezení 

atmosférického 

tlaku 
 

Tudy nahoru 

 

Omezení 

vlhkosti  
Chraňte před deštěm 

 
Recyklovatelné 

 
Datum výroby 

 

Blokování 

alarmu 

 

 

1. Svorka na prst 

spadne (není vložen 

žádný prst)] 

2. Chyba sondy 

3. Indikátor 

nedostatečného 

signálu 

Poznámka:Vaše zařízení nemusí obsahovat všechny následující symboly. 

9 Specifikace 
SpO2 [viz poznámka 1] 

Rozsah zobrazení 0 % ~ 99 % 

Měřený rozsah 0 % ~ 100 % 

Přesnost [viz 
poznámka 2] 

70%~100%: ±2 %;0%~69%: nespecifikováno. 
Klinická studie: graf regrese SpO2 a graf Bland–Altman, 
viz obrázek 6 a obrázek 7. 

Dělení stupnice 1 % 

PR (tepová frekvence) 

Rozsah zobrazení 30 bpm ~ 250 bpm 

Měřený rozsah 30 bpm ~ 250 bpm 

Přesnost[viz 
poznámka 3] 

±2 bpm nebo ±2 %, podle toho, která hodnota je větší. 

Dělení stupnice 1 tep/min 

Přesnost při nízké Nízká perfuze 0,4 %: 

perfuzi [viz 
poznámka 4] 

Sp02: ±4 %; 
PR: ±2 bpm nebo ±2 %, podle toho, která hodnota je 

větší 

Rušení světla 
Za normálních a okolních světelných podmínek 
odchylka SpO2≤ 1 % 

Intenzita pulsu 
Nepřetržité zobrazení sloupcového grafu, vyšší 
zobrazení znamená silnější puls. 

Horní a dolní mez naměřených hodnot 

SpO2 0 % ~ 100 % 

PR 0 bpm ~ 254 bpm 

Optický senzor [viz poznámka 5] 

červené světlo 
Vlnová délka: asi 660 nm, optický výstupní výkon: < 
6,65 mW 

Infračervené 
světlo 

Vlnová délka: asi 905 nm, optický výstupní výkon: < 
6,75 mW 

Bezpečnostní 
třída 

Zařízení s vnitřním napájením, použitá část typu BF 

Mezinárodní 
ochrana krytí 

IP22 

Pracovní napětí DC 3,6 V ~ 4,2 V 

Pracovní proud ≤80 mA 

Zdroj napájení 
Dobíjecí lithiová baterie (3,7V)(Červený vodič na baterii 
označuje anodu, černý vodič na baterii označuje katodu.) 

Výdrž baterie Nabití a vybití: ne méně než 500krát. 

Specifikace 
adaptéru 

Výstupní napětí: DC 5V 
Výstupní proud:1000 mA 

Rozměr a hmotnost 

Dimenze 46 (D) x 40 (Š) x 29 (V) mm 

Hmotnost Asi 35 g (včetně lithiové baterie) 

 

  

Obrázek 4 SpO2 regresní graf Obrázek 5 Bland–Altmanův graf 

Poznámka 1: tvrzení o přesnosti SpO2 musí být podpořeno měřeními klinické 
studie v celém rozsahu. Podle umělá indukce, získejte stabilní hladinu kyslíku v 
rozsahu 70 % až 100 % SpO2, porovnejte hodnoty SpO2 shromážděné 
sekundárním standardním pulzním oxymetrem a současně testovaným 
zařízením, abyste vytvořili párová data, která se použijí pro analýzu přesnosti . 
Údaje v klinické zprávě zahrnují 12 zdravých dobrovolníků (muži: 6. žena: 6; 
věk: 14~45; barva pleti: černá: 2, světlá: 8, bílá: 2). 
Poznámka 2: Protože měření zařízení pulzním oxymetrem jsou statisticky 
rozdělena, lze očekávat, že pouze přibližně dvě třetiny měření zařízení pulzním 
oxymetrem budou spadat do ± hodnoty naměřené KO-OXIMETREM. 
Poznámka 3: Procentuální modulace infračerveného signálu jako indikace síly 
pulzujícího signálu, pacientský simulátor byl použit k ověření jeho přesnosti za 
podmínek nízké perfuze. Hodnoty SpO2 a PR se liší v důsledku podmínek 
nízkého signálu, porovnejte je se známými hodnotami SpO2 a PR vstupního 
signálu. 
Poznámka 4: Optické senzory jako součásti vyzařující světlo ovlivní další 
lékařské přístroje aplikované v rozsahu vlnových délek. Tyto informace mohou 
být užitečné pro lékaře, kteří provádějí optické ošetření.Například 
fotodynamická terapie provozovaná lékařem. 
Poznámka 5: K ověření přesnosti tepové frekvence byl použit pacientský 
simulátor, udává se jako střední kvadratický rozdíl mezi naměřenou hodnotou 
PR a hodnotou nastavenou simulátorem. 

 

Dodatek 1 
Status Zpoždění stavu 

zvukové výzvy 
Zpoždění generování 
zvukového signálu 

Zvuková výzva 
nízkého napětí 

1s 20 ms 

SpO2 zvuková výzva 330 ms 20 ms 

Zvuková výzva k 
tepové frekvenci 

330 ms 20 ms 

Zvuková výzva k 
chybě sondy 

16 ms 20 ms 

 

EMC 

Tabulka 1: 
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické vyzařování 

Pulzní oxymetr je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Kupující nebo uživatel zařízení by se měl ujistit, že je v 

takovém prostředí používán. 

Emisní test Dodržování 

RF emise CISPR 11 Skupina 1 

RF emise CISPR 11 třída B 

Tabulka 2: 
Návod a prohlášení výrobce-elektromagnetická odolnost 

Pulzní oxymetr je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném 
níže. Kupující nebo uživatel pulzního oxymetru by se měl ujistit, že je v takovém 
prostředí používán. 

Test imunity 
Testovací úroveň 
IEC60601 

Úroveň shody 

Elektrostatický výboj 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8kV kontakt 
± 15 kV vzduch 

±8kV kontakt 
±15kV vzduch 

Magnetické pole 
výkonové frekvence (50 / 
60Hz). 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30A/m 

Tabulka 3: 
Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 

Pulzní oxymetr je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném 
níže. Zákazník, uživatel pulzního oxymetru, by se měl ujistit, že je používán v 
takovém prostředí. 

Test odolnosti Testovací úroveň IEC 60601 Úroveň shody 

Vedené RF 
IEC61000-4-6 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V v pásmech ISM mezi 
0,15 MHz a 80 MHz 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V v pásmech ISM mezi 
0,15 MHz a 80 MHz 

Vyzařované RF 
IEC61000-4-3 

10 V/m 80 MHz- 2,7 GHz 10 V/m80 MHz- 2,7 GHz 

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření 
elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, 
předmětů a lidí.  

a Intenzitu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové 
(mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rádio, rozhlasové 
vysílání AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předvídat. Pro 
posouzení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými RF vysílači by měl 
být zvážen elektromagnetický průzkum místa. Pokud naměřená intenzita pole v 
místě, kde se pulzní oxymetr používá, překračuje příslušnou úroveň shody RF 
uvedenou výše, je třeba pulzní oxymetr pozorovat a ověřit jeho normální provoz. 
Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být nezbytná další opatření, jako je 
změna orientace nebo přemístění pulzního oxymetru. 

Tabulka 4： 
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

[Kód SI] je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 

Zákazník nebo uživatel pulzního oxymetru by se měl ujistit, že je v takovém prostředí 

používán 

Vyzařova

né RF 

IEC61000

-4-3 

(Specifika

ce testu 

pro 

IMUNIT

Y 

UZASTA

VENÍ 

PORTU 

vůči 

RF 

bezdrátov

é 

komunika

ční 

zařízení) 

Test 

Frekve

nce 

(MHz) 

kapela 

a) 

(MHz) 

Služb

a a) 

Modulace 

b) 

Modu

lace 

b) 

(W) 

Vzdál

enost 

(m) 

IMUNI

TA 

TESTO

VACÍ 

ÚROV

EŇ 

(V/m) 

385 
380–

390 

TETR

A 400 

Puls 

modulace 

b) 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 
380–

390 

GMR

S 460, 

FRS 

460 

FM c) 

± 5 kHz 

odchylka 

1 kHz 

sinus 

2 0,3 28 

710 

704 – 

787 

LTE 

pásmo 

13, 

17 

Puls 

modulace 

b) 

217 Hz 

0,2 0,3 9 
745 

780 

810 
800–

960 

GSM 

800/9

00, 

TETR

A 800, 

IDEN 

820, 

CDM

A 850, 

LTE 

pásmo 

5 

Puls 

modulace 

b) 

18 Hz 
2 0,3 28 

870   

930   

1720 1700 – 

1990 

GSM 

1800; 

Puls 

modulace 
2 0,3 28 

1845 

1970 

CDM

A 

1900; 

GSM 

1900; 

DECT

; 

LTE 

pásmo 

1, 3, 

4, 25; 

UMT

S 

b) 

217 Hz 

2450 
2 400 – 

2 570 

Bluet

ooth, 

WLA

N, 

802,1

1 

b/g/n, 

RFID 

2450, 

LTE 

pásmo 

7 

Puls 

modulace 

b) 

217 Hz 

2 0,3 28 

5240 

5 100 – 

5 800 

WLA

N 

802.1

1 

a/n 

Puls 

modulace 

b) 

217 Hz 

0,2 0,3 9 
5500 

5785 

POZNÁMKA Pokud je to nutné pro dosažení ÚROVNĚ TESTU 

IMUNITY, vzdálenost mezi vysílací anténou a 

ME EQUIPMENT nebo ME SYSTEM lze zmenšit na 1 m. Zkušební 

vzdálenost 1 m je povolena normou IEC 61000-4-3. 

 

a) U některých služeb jsou zahrnuty pouze uplinkové frekvence. 

b) Nosná vlna musí být modulována pomocí obdélníkového signálu s 50% 

pracovním cyklem. 

c) Jako alternativu k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18 

Hz, protože i když nepředstavuje skutečnou modulaci, byl by to nejhorší 

případ. 

 

VÝROBCE by měl zvážit snížení minimální separační vzdálenosti na 

základě 

𝐸 =
6

𝑑
√𝑃ŘÍZENÍ RIZIK a používání vyšších ÚROVNÍ TESTU 

IMUNITY, které jsou vhodné pro sníženou minimální vzdálenost. 

Minimální separační vzdálenosti pro vyšší ÚROVNĚ ZKOUŠKY 

IMUNITY se vypočtou pomocí následující rovnice: 

  

Kde P je maximální výkon ve W, d je minimální vzdálenost vm a E je 

ÚROVEŇ TESTU IMUNITY ve V/m. 

 

Varování 

1) Nepřibližujte se k aktivnímu VF CHIRURGICKÉMU ZAŘÍZENÍ a RF 

stíněné místnosti ME SYSTÉMU pro zobrazování magnetickou 

rezonancí, kde je intenzita EM RUŠENÍ vysoká. 

2) Je třeba se vyvarovat použití tohoto zařízení v blízkosti nebo naskládané 

s jiným zařízením, protože by mohlo vést k nesprávnému provozu. 

Pokud je takové použití nutné, je třeba toto zařízení a ostatní zařízení 

pozorovat a ověřit, zda fungují normálně. 

3) Použití jiného příslušenství, převodníků a kabelů než těch, které jsou 

specifikovány nebo poskytnuty výrobcem tohoto zařízení, může mít za 

následek zvýšené elektromagnetické emise nebo snížení 

elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a vést k nesprávnému 

provozu.“ 

4) Přenosné RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako 

jsou anténní kabely a externí antény) by nemělo být používáno blíže 

než 30 cm (12 palců) k jakékoli části zařízení, včetně kabelů 

specifikovaných výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke snížení výkonu 

tohoto zařízení. 

5) Aktivní zdravotnické prostředky podléhají zvláštním opatřením EMC 

a musí být instalovány a používány v souladu s těmito směrnicemi. 

Poznámka： 

⚫ Při narušení zařízení mohou naměřená data kolísat, měřte prosím 

opakovaně nebo v jiném prostředí, aby byla zajištěna jejich přesnost. 
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