
 

 

Prstový pulzní oxymetr 

 
Základní popis  
Kyslík vdechovaný do plic se zde váže na hemoglobin obsažený v červených krvinkách a je v arteriální krvi rozváděn 
do celého těla. Ke stanovení procentního podílu (%) krevního hemoglobinu nasyceného kyslíkem slouží pulzní 
oxymetr, který využívá dvě frekvence světla (červené a infračervené). Tento procentní podíl se nazývá saturace krve 
kyslíkem a je označován zkratkou SpO2. Kromě hodnoty SpO2 pulzní oxymetr měří a zobrazuje také tepovou 
frekvenci. 
 
Princip měření  
Pulzní oxymetr funguje následujícím způsobem: Přístroj je vybaven snímačem, který obsahuje dva zdroje světla a 
jeden detektor světla. Jeden zdroj vyzařuje červené světlo s vlnovou délkou 660 nm a druhý zdroj vyzařuje 
infračervené světlo s vlnovou délkou 905 nm. Detektor ve snímači převádí světlo na elektrické napětí, jehož velikost 
je přímo úměrná intenzitě dopadajícího světla. Oxymetr se nasadí na konec prstu, kde je možné měřit pulzaci 
arteriální krve v cévním řečišti. Kůže, kosti, tkáně a cévy pohlcují stále stejné množství světla. Cévní řečiště naopak 
pulzuje, protože se v něm během systoly a diastoly zvyšuje a snižuje objem krve, a tak se také mění množství 
pohlcovaného světla. Poměr světla pohlcovaného při systole a diastole se převádí na hodnotu udávající saturaci 
krve kyslíkem. Toto měření se označuje jako SpO2.  
 
Schéma principu měření  
1. Zdroj červeného a infračerveného světla  
2. Detektor červeného a infračerveného světla 
 
Upozornění pro používání  
1. Před použitím pečlivě pročtěte návod.  
2. Měření pulzním oxymetrem může ovlivnit použití 

elektrochirurgické jednotky (ESU).  
3. Pro přesné a spolehlivé měření SpO2 je nutné zajistit vhodné podmínky a odstranit vše, co by mohlo 

přesnost měření negativně ovlivnit.  
4. Nepoužívejte pulzní oxymetr v MRI nebo CT prostředí.  
5. Pulzní oxymetr není určen pro kontinuální monitorování a není vybaven alarmem. Nepoužívejte ho proto v 

situacích, kdy uživatel nebo obsluha spoléhá na upozornění alarmem.  
6. Nepoužívejte pulzní oxymetr v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.  
7. Pulzní oxymetr slouží pouze jako doplněk ke sledování pacienta; pro hodnocení stavu pacienta ho proto 

používejte ve spojení s dalšími metodami pro měření a zaznamenávání příznaků a symptomů.  
8. Pro zajištění správné polohy zdroje a detektoru světla a ochranu kůže pacienta by doba používání pulzního 

oxymetru na jednom místě neměla překročit půl hodiny.  
9. Pulzní oxymetr není určen pro sterilizaci. Nepoužívejte tedy žádnou sterilizační metodu, jako je např. 

autokláv nebo lázeň jakéhokoli sterilizačního roztoku.  
10. Postupujte podle místních vyhlášek a pokynů pro likvidaci nebo recyklaci přístrojů a jejich součástí, včetně 

baterií.  
11. Pulzní oxymetr splňuje požadavky normy IEC 60601-1-2:2014 na elektromagnetickou kompatibilitu 

elektrických zdravotnických přístrojů a systémů. V oblasti zdravotní péče se však používá stále více 
radiofrekvenčních přístrojů a roste také hladina elektromagnetického šumu obecně. Vysoká úroveň tohoto 
rušení způsobená blízkostí nebo intenzitou jejího zdroje může fungování pulzního oxymetru narušit.  

12. Fungování elektrických zdravotnických přístrojů mohou ovlivnit přenosná a mobilní radiofrekvenční 
komunikační zařízení.  

13. Pulzní oxymetr není určen pro použití při převozu pacienta mimo zdravotnické zařízení. 
14. Pulzní oxymetr nepoužívejte v těsné blízkosti jiného přístroje ani ho na jiný přístroj nepokládejte. 
15. Potenciální nebezpečí představuje:  

 použití příslušenství, odnímatelných částí, materiálů nebo látek, které nejsou popsány v tomto návodu; 
 propojení se zařízením, které není popsáno v tomto návodu; 
  demontáž, opravy a úpravy pulzního oxymetru.  

16. Veškeré součásti, které přicházejí do styku s kůží pacienta, jsou vyrobeny ze zdravotnického silikonu a ABS  
plastu a byly testovány podle požadavků norem ISO 10993-5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro 

a ISO 10993-10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu. 
17. Pokud signál není stabilní, může být naměřená hodnota nepřesná a nelze se jí řídit. 
 
Pouze na lékařský předpis: „Upozornění: Federální zákony USA umožňují prodej tohoto zařízení 
výhradně prostřednictvím lékaře nebo na jeho předpis.“ 
 
Kontraindikace  
Pulzní oxymetr není určen pro kontinuální monitorování. 

 
Faktory ovlivňující přesnost měření: 
 



 

 

1. Vysoká míra dysfunkce hemoglobinu (např. vysoký výskyt karbonylhemoglobinu nebo methemoglobinu). 
2. Intravaskulární barviva jako indocyaninová zeleň nebo methylenová modř. 
3. Intenzivní okolní světlo. Pulzní oxymetr podle potřeby zacloňte. 
4. Nadměrný pohyb pacienta. 
5. Rušení vysokofrekvenčních elektrochirurgických jednotek a defibrilátorů. 
6. Žilní pulzace.  
7. Umístění pulzního oxymetru na končetinu, na které je nasazena manžeta pro měření krevního tlaku nebo do 

které je zaveden arteriální nebo intravaskulární katétr.  
8. Pacient trpí hypotenzí, vážnou vazokonstrikcí, vážnou anémií nebo hypotermií. 
9. Pacient trpí srdeční zástavou nebo šokem. 
10. Lak na nehtu, umělý nehet. 
11. Slabý pulz (nízká perfuze).  
12. Nízká hladina hemoglobinu. 
 

Vlastnosti 
 
1. Jednoduché ovládání a pohodlné nošení. 
2. Malé rozměry, nízká hmotnost a nízká spotřeba energie.  
3. Barevný OLED displej se zobrazením hodnot saturace krve kyslíkem (SpO2), tepové frekvence (PR), 

perfuzního indexu (PI) a tepové křivky.  
4. Dva režimy zobrazení. 
5. Napájení: dvě alkalické baterie AAA, ikona nízkého napětí baterií. 
6. Smart BLE 4.0 pro přenos dat. 
7. Automatické nebo ruční zapnutí, automatické vypnutí. 
8. Upozornění na slabý nebo nestabilní signál pro přesnější měření.  
9. Pokud není detekován žádný signál nebo pokud je signál slabý, zobrazí se upozornění na uvolnění z prstu 

„finger out“ a oxymetr se za 8 sekund automaticky vypne. 
 

Účel použití 
 
Prstový pulzní oxymetr je přenosný neinvazivní prostředek určený pro bodové měření saturace arteriálního 
hemoglobinu kyslíkem (SpO2) a pro bodové měření tepové frekvence dospělých pacientů, adolescentů a dětí v 
nemocnicích, zařízeních nemocničního typu a v domácí péči. 
 

Pokyny pro použití 
 
1. Vložte dvě baterie AAA podle pokynů v části Instalace baterií.  
2. Vložte prst do silikonového otvoru oxymetru. Oxymetr se automaticky zapne. Nejdříve se zobrazí spouštěcí 

obrazovka a poté se zobrazí obrazovka s měřenými hodnotami.  
3. Během měření nehýbejte rukou ani prstem. Je také vhodné omezit pohyb celého těla. 
4. Na displeji se zobrazí naměřené hodnoty. 
5. Stisknutí tlačítka přepíná režimy zobrazení.  
 
 
 
 
 

 

Zobrazení naměřených hodnot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poznámka:  
Pokud naměřená hodnota překročí stanovené meze (SpO2 < 90 %, tepová frekvence < 60 nebo > 100 
tepů/min), příslušné hodnoty budou zobrazeny oranžově. 
Pokud se na obrazovce zobrazí „?“, znamená to, že signál je nestabilní, držte ruce v klidu a zkuste to znovu. 
 

Nastavení 
 
Stiskněte tlačítko a podržte ho, dokud se nezobrazí obrazovka nastavení (Setting). Stisknutím tlačítka zvolíte 
požadovanou položku, stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do podnabídky. Analogicky dále stisknutím tlačítka 
zvolíte požadovanou položku v podnabídce a stisknutím a podržením tlačítka potvrdíte nastavení a vrátíte se na 
hlavní obrazovku nastavení.  

Čas 



 

 

Setting (Nastavení) 
 
Bluetooth 
1. Pracovní režim Bluetooth: Real-time, Spot check. 
2. Když ikona Bluetooth přestane blikat, znamená to, že se pulzní oxymetr úspěšně synchronizoval s aplikací. 
3. V režimu reálného času: když je čtení stabilní, se data neustále nahrávají do aplikace. Když vytáhnete prst, 

zobrazí se hláška „finger out“ a zařízení se automaticky vypne za 8 sekund. 
4. V režimu Spot check: když je čtení stabilní, data byla úspěšně nahrána do aplikace. Pulzní oxymetr se poté 
automaticky vypne, údaje se zobrazí na obrazovce asi 8 sekund. 
Language (Jazyk)  
Lze nastavit angličtinu nebo čínštinu. 
Return (Zpět)  
Stisknutím tlačítka zvolte položku Return. Stisknutím a podržením tlačítka se zobrazí obrazovka s měřenými 
hodnotami. 
Poznámka  
Pokud na obrazovce nastavení neprovedete žádný úkon po dobu 8 sekund, automaticky se zobrazí obrazovka 
s měřenými hodnotami. 
 

Instalace baterií 
 
1. Vysuňte kryt baterií vodorovně ve směru šipky.  
2. Vložte dvě baterie AAA do přihrádky na baterie podle označení polarity plus (+) a mínus (-). Při nesprávné 

polaritě baterií může dojít k poškození oxymetru.  
3. Zasuňte kryt baterií.  
 
 
 
 
 

 

Poznámky  
1. Pokud nebudete pulzní oxymetr delší dobu používat, baterie vyjměte. 
2. Vyměňte baterii, jakmile začne blikat ikona nízkého napětí baterií. 
 

Použití poutka 
 
1. Protáhněte tenčí konec poutka skrze závěsný otvor. 
2. Protáhněte silnější konec poutka skrze slabší konec a poté poutko utáhněte.  
 
 
 
 
 

 

 Varování! 
1. Držte oxymetr z dosahu dětí. Malé části jako kryt baterií, baterie a poutko představují riziko udušení. 
2. Nezavěšujte poutko na elektrické dráty. 
3. Poutko připevněné k oxymetru může vzhledem ke své délce představovat riziko uškrcení. 
 
 

 

Údržba a uskladnění 
 
1. Když se zobrazí ikona nízkého napětí baterií, baterie včas vyměňte. 
2. Před použitím očistěte povrch uvnitř oxymetru, který přichází do styku s kůží pacienta. 
3. Pokud nebudete oxymetr delší dobu používat, baterie vyjměte. 
4. Vhodná skladovací teplota je od -25 °C do +70 °C a vlhkost maximálně 93 %.  
5. Skladujte na suchém místě. Extrémní vlhkost může ovlivnit životnost oxymetru nebo způsobit jeho 

poškození.  
6. Baterie likvidujte vhodným způsobem, postupujte podle příslušných předpisů. 
 
 

 

Čištění prstového pulzního oxymetru 
 
Pro čištění používejte zdravotnický alkohol. Silikonový povrch uvnitř oxymetru, který přichází do styku s kůží pacienta, 
očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v 70% izopropylalkoholu. Toto čištění provádějte vždy před měřením i po jeho 
skončení.  
Na oxymetr nelijte ani nestříkejte žádné kapaliny a nedovolte vniknutí žádné kapaliny do otevřených částí oxymetru. 
Před dalším použitím nechte oxymetr řádně oschnout. Oxymetr nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou pravidelnou 
kalibraci ani údržbu. 
 



 

 

 
Dezinfekce 
 
Příložné části přicházející do styku s tělem pacienta je nutné dezinfikovat po každém použití. Mezi doporučené 
dezinfekční prostředky patří 70% etanol, 70% izopropylalkohol nebo 2% glutaraldehyd.  
Dezinfekce může způsobit poškození, a proto se nedoporučuje dezinfikovat pulzní oxymetr jako celek, pokud předpisy 
platné v dané nemocnici toto nenařizují. Před dezinfekcí oxymetr očistěte. 
 
UPOZORNĚNÍ: Pro dezinfekci nepoužívejte ethylenoxid ani formaldehyd. 
Životnost oxymetru je 5 let při 15 měřeních každý den a při délce každého měření 10 minut. Oxymetr nepoužívejte 
a kontaktujte servisní středisko, pokud nastane kterákoli z následujících událostí:  

1. Na displeji se zobrazí chyba popsaná v části Možné problémy a jejich řešení. 
2. Oxymetr nelze vůbec zapnout (důvodem není stav baterií).  
3. Dojde k prasknutí oxymetru, poškození displeje znemožňujícímu odečíst naměřené hodnoty, poškození 

pružiny nebo nefunkčnosti tlačítka. 
 
 

 

Technické údaje 
 

1. Typ displeje:  OLED displej  
2. SpO2 
Zobrazený rozsah: 0~100 % 

Měřitelný rozsah: 70~100 % 

Přesnost: 70~100 % ± 2 %;0~69 % bez definice 

Rozlišení: 1 %  
Poznámka: K vyhodnocení přesnosti pulzního oxymetru nebo snímače nelze použít funkční tester. Ke stanovení 
přesnosti měření SpO2 se používá klinické testování. Hodnota saturace arteriální krve kyslíkem vázaným na 
hemoglobin, kterou naměří snímač pulzního oxymetru (SpO2), se porovná s hodnotou saturace arteriální krve 
kyslíkem vázaným na hemoglobin, kterou naměří ve vzorcích krve laboratorní CO-oxymetr (SaO2). Přesnost měření 
snímače ve srovnání s měřením CO-oxymetrem ve vzorcích krve se stanovuje v rozmezí 70~100 % SpO2.  
Údaje o přesnosti se počítají jako efektivní hodnota (analýza ARMS) z měření všech testovaných osob podle normy 
ISO 9919:2005 Zdravotnické elektrické přístroje – Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti 
pulzních oxymetrů pro zdravotnické použití.  
Ke stanovení přesnosti prstového pulzního oxymetru při reprodukci dané kalibrační křivky a měření tepové frekvence 
se používá funkční tester. V tomto případě byl použit funkční tester a simulátor Index2 FLUKE ve verzi 2.1.3. 

 

3. Tepová frekvence 
Zobrazený rozsah: 30~250 tepů/min 

Měřitelný rozsah: 30~250 tepů/min 

Přesnost: 30~99 tepů/min ± 2 tepy/min; 100~250 tepů/min ± 2 % 

Rozlišení: 1 tep/min 

 

4. Perfuzní index 
Zobrazený rozsah: 0,1~20 % 
Měřitelný rozsah: 0,1~20,0 % 
Rozlišení: 0,1 % 

 

5. Specifikace LED snímače 

 Vlnová délka Zářivý tok 

ČERVENÁ 660 ± 3 nm 3,2 mW 

IR 905 ± 10 nm 2,4 mW 

POZNÁMKA: Výše uvedené informace o vlnové délce využijí především lékaři. 

 

6. Napájení 
Dvě alkalické baterie AAA 

Spotřeba energie: nižší než 40 mA 

Životnost baterií:  
Nepřetržité měření: Dvě alkalické baterie AAA 1,5 V, 1200 mAh zajistí nepřetržitý provoz oxymetru po dobu až 
40 hodin.  
Rychlá kontrola: Baterie zajistí 2000 měření o délce každého měření 30 sekund. 

 

7. Prostředí 
Provozní teplota: 5~40 °C 

Skladovací teplota: -25~70 °C  
Vlhkost prostředí: provozní 15~93 % bez kondenzace; skladovací / přepravní ≤93 % bez kondenzace 

Atmosférický tlak: 70~106 kPa 

 



 

 

8. Odezva měření 
Doba odezvy měření je v průměru 8 sekund (viz obrázek na následující straně). 
9. Klasifikace  
Podle typu ochrany před úrazem 
elektrickým proudem: VNITŘNÍ NAPÁJENÍ; 
Podle stupně ochrany před úrazem 
elektrickým proudem: Typ BF – příložná 
část (příložná část: silikonový klip uvnitř 
oxymetru);  
Podle stupně ochrany před vniknutím 
prachu a vody: IP32  
Podle provozního režimu: TRVALÝ 
PROVOZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shrnutí klinické studie 
 

Pro posouzení reálných provozních vlastností pulzního oxymetru byla provedena klinická validační studie, které 
se zúčastnili zdraví dospělí dobrovolníci. Níže je uvedena tabulka s výsledky analýzy dat ARMS a Bland-Altmanův 
graf.  
Výsledky analýzy dat ARMS 

Položka 90–100 80–<90 70–<80 

Počet bodů 78 66 63 

Strannost 1,02 0,40 -0,48 

ARMS 1,66 1,46 1,93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Možné problémy a jejich řešení  

Problém Možná příčina Řešení 
     

SpO2 nebo 1. Oxymetr není na prstu nasazen správně. 1. Nasaďte oxymetr na prst znovu. 
tepová 2. Hodnota SpO2 pacienta je nižší než 2. Zastiňte oxymetr před nadměrným osvětlením. 
frekvence se měřitelný rozsah. 2. Pokud problém přetrvává i po několika 

nezobrazuje   pokusech o nasazení oxymetru a současně 

normálně.   si jste jistí, že oxymetr funguje správně, navštivte 

   bezodkladně nemocnici, kde bude provedena 

   přesná diagnóza. 

Měření SpO2 1. Oxymetr není na prstu nasazen 1. Nasaďte oxymetr na prst znovu. 
nebo tepové dostatečně hluboko. 2. Pokuste se nehýbat. 
frekvence je 2. Nadměrný pohyb pacienta.   

nestabilní.     

Oxymetr nelze 1. V oxymetru nejsou vložené baterie nebo 1. Vyměňte baterie. 
zapnout. jsou vybité. 2. Vyjměte a znovu vložte baterie. 

 2. Baterie jsou vložené nesprávně. 3. Kontaktujte servisní středisko. 
 3. Oxymetr je poškozený.   

Kontrolky 1. Oxymetr se automaticky vypne po 1. V pořádku. 
náhle 8 sekundách při nízkém nebo žádném 2. Vyměňte baterie. 
zhasnou. signálu.   

 2. Napětí baterií je příliš nízké (baterie jsou   

 vybité).   



 

 

Symboly  

Symbol Definice Symbol Definice 
 

    
 

 Typ BF – příložná část  Pozor 
 

    
 

 Pročtěte si návod k používání %SpO2 Saturace kyslíkem 
 

    
 

PR bmp Tepová frekvence (tepů/min)  Ikona nízkého napětí baterií 
 

    
 

 Oxymetr není vybaven alarmem SpO2 SN Výrobní číslo 
 

    
 

 
Skladovací teplota a relativní vlhkost IP32 

Stupeň ochrany před vniknutím prachu 
 

 
a vody  

   
 

     

 Datum výroby  Údaje o výrobci 
 

    
 

 Označení shody s požadavky EU  Zplnomocněný zástupce pro EU 
 

    
 

 Odpadní elektrická a elektronická 
? 

 

  Signál není stabilní 
  

 zařízení 
 

      
 

Obsah balení 
 

1. Prstový pulzní oxymetr 
2. Jedno poutko 
3. Dvě baterie AAA  
4. Návod k používání 

 
 
 
 

 

Dotčené modely: MD300CI218 
 
 
 

 

Poznámky 
 

1. Ilustrace v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečné podoby oxymetru. 
2. Změny technických údajů vyhrazeny bez předchozího upozornění. 
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