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ÖNSÖZ

Say n Kullan lar, Multi Parametreli Renkli TFT Pulsoksimetre Cihaz  sat n ald z için çok

te ekkür ederiz.

Bu El Kitab , t bbi cihazlar ve standartlara uygunluk için, 93/42/EEC konsey direktifine uygun olarak

yaz lm  ve derlenmi tir. El Kitab u anki CMS-60 Pulsoksimetre Cihaz  için haz rlanm r.

Modifikasyon ve program güncellemeleri durumunda, bu belgenin içermekte oldu u bilgi, ihbarda

bulunulmaks n de tirilmeye tabiidir.

Kullan m K lavuzu, bu ürünün temel yap , fonksiyonlar, özellikler, nakil i leminin do ru metodlar ,

tesisat, kullan m, i letim, onar m, bak m ve depolama, v.s. ve ayn  zamanda da hem kullan  hem de

cihaz n güvenli i için gerekli olan prosedürleri aç klar. Detaylar için ilgili bölümlere bak z.

Lütfen cihaz  kullanmadan once El Kitab  çok dikkatli bir ekilde okuyunuz. Bu talimatlar çok s  bir

ekilde takip edilmesi gereken i letim prosedürlerini aç klar. Bu talimatlara uyulmamas  ölçümde

anormalli e, cihaz n zarar görmesine ve ki inin yaralanmas na sebep olabilir. Üretici, güvenlikten,

emniyetten ve performans durumundan ve görüntülemedeki herhangi bir anormallikten, ki isel

yaralanmadan ve kullan n operasyon talimatlar na uymamas ndan kaynaklanan cihaz hasar ndan

SORUMLU DE LD R. Üretici’nin garanti hizmeti bu tür hatalar  kapsamaz.

UYARI:

Aletin sürekli kullan , özellikle de mikrodola m engeli bulunan hastalarda, rahats zl k

veya ac  verici bir his olu turabilir. Sensörün ayn  parma a 2 saatten daha fazla bir süre

uygulanmamas  tavsiye edilir.

lemi yaln z gerçekle tiren hastalar n, yerle tirme sürecinde daha ihtiyatl  bir kontrol

yapmas  gerekir. Alet ödemli veya hassas deri üzerine s  bir ekilde tutturulamaz.

Aletten yay lan k (k lötesi görünmezdir) gözler için zararl r, bu yüzden kullan  ve

bak  yapan ki i a direkt olarak bakamaz.

Testi yapan ki i parlat  veye di er makyaj malzemelerini kullanamaz.

Testi yapan ki inin t rnaklar  çok uzun olamaz.

Lütfen i levsel k tlamalar ve uyar larla ilgili içeri i dikkatle inceleyiniz.

Bu cihaz tedavi için üretilmemi tir.
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1. Güvenlik

1.1 Güvenli operasyon için talimatlar

Ana cihaz  ve tüm aksesuarlar ; hastan n güvenli ini ve kablolar ve transdüserlere ili kin

görüntüleme performans  etkileyebilecek herhangi bir görünür hasar olup olmad na dair

periyodik olarak kontrol ediniz.  Cihaz n en az haftada bir tetkik edilmesi önerilir. Belirgin bir

hasar varsa cihaz  kullanmay  b rak z.

 Gerekli bak m SADECE kalifiye servis mühendislerince yürütülmelidir. Kullan lar n kendi

ba lar na bu i lemi yürütmeleri sak ncal r.

Pulsoksimetre Kullan m K lavuzunda belirtilmeyen di er cihazlarla kullan lamaz.

Cihaz fabrikadan ç kar lmadan önce kalibre edilmi tir.

1.2 kazlar

Patlama tehlikesi-Alev alabilecek anestezik etmenler gibi patlay  gazlar n bulundu u çevrede

Pulse Oksimetre cihaz  kullanmay z.

Test edilen ki i MR ve CT taraf ndan ölçümlenirken Pulse Oksimetreyi kullanmay z.

Cihaz  yok etmek için yerel yasalar uygulanmal r.

Veri güncelleme süresi 5 saniyeden azd r, bireysel nab z de erlerine göre farkl klar gösterebilir.

Lütfen ölçülen de eri, krandaki dalga formu sabit ve düzenli oldu unda okuyunuz; bu ölçülen

de er, en uygun de erdir.

Kardiyogrin ve di er intravasküler boyalar, konsantrasyona ba  olarak, SpO2 do rulu unu

etkileyebilir.

PULSOKS METRE baz  hastalarda çal mayabilir, e er de meyen okumalar elde edemiyorsan z

kullan  b rak z.

PULSOKS METRE’nin iki yar  esnek bir devre birle tirmektedir. Bu ba lant  açmay z veya

çekmeyiniz.

er PULSOKS METRE bir aydan daha fazla bir sure kullan lmadan muhafaza edilecekse batarya

kart lmal r aksi tadirde batarya akabilir.

Temizlemk için PULSOKS METRE’yi suya bat rmay z.

1.3 Uyar lar

Pulse Oksimetreyi tozdan, titre imden, a nd  maddelerden, patlay  materyallerden, yüksek

dan ve rutubetten uzak tutunuz.

Oksimetre slan rsa, lütfen kullanmay  durdurunuz. So uk bir alandan s cak ve nemli bir Alana

ta nd nda, lütfen cihaz  hemen kullanmay z.

Ön paneldeki tu a sivri materyallerle i lem yapmay z.

Pulse Oksimetreye yüksek  veya yüksek bas nç buhar dezenfeksiyonu yap lamaz. Temizlik ve
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dezenfeksiyon için kullan m k lavuzundaki temizlik ve dezenfeksiyon talimatlar na bak z.

Pulse Oksimetreyi s ya bat rmay z. Temizlenmesi gerekti inde lütfen yüzeyini dezenfektan

solüsyonlu yumu ak bir bez ile siliniz. Cihaz n üzerine do rudan s  püskürtmeyiniz.

Cihaz  su ile temizlerken,  60ºC’den az olmal r.

2  Genel Tan m

Hemoglobin satrasyonu; kandaki tüm birle tirilebilir Hemoglobin (Hb) obin (HbO2) hacmi arac yla,

oksijenle birle en Oksihemoglobin (HbO2)  hacminin yüzdesidir, di er bir de le kandaki

Oksihemoglobin yo unlu udur. Solunum Sirkülasyon Sistemi için önemli bir ekolojik parametredir.

Birçok solunum hastal  ki inin kan ndaki Hemoglobin Saturasyonun azalmas yla sonuçlanabilir. Buna

ilaveten, a daki faktörler oksijen kayna nda probleme yol açabilir ve böylece hemoglobin

saturasyonu azalabilir: Anestezinin, Yo un Postoperatif Travman n, baz  t bbi testlerin vs.’nin sonucunda

olu an yaralanmalar n yol açt  Otomatik Organik Regülasyon Bozuklu u. Bu durumlarda, hastada

hafif bir ba  a , halsizlik, kusma, vs. gibi hastal klar meydna gelebilir ve hastan n hayat  riske

sokabilir. Bu nedenlerden ötürü, klinik t bbi durumlarda hastan n Hemoglobin Saturasyonunu zaman nda

bilmek çok önemlidir, böylece doktorlar problemi zaman nda te his edebilirler.

Renkli TFT Pulsoksimetre Cihaz  küçüktür, çok az güce gereksinim duyar, kullan ma ve ta nmaya

elveri lidir. Sadece hastan n parmak ucunun, cihaz n parmak tipi fotoelektrik sensörüne yerle tirilmesi

te his için yeterlidir, ölçülen Hemoglobin Saturasyonu direkt olarak ekranda görüntülenecektir. Yüksek

kesinlik ve tekrarlanabilirlik özelli i klinik uygulamada kan tlanm r.

Do ruluk ve uygunlu u gerçekle tirmek için firmam z renkli TFT ekranl  pulsoksimetreyi geli tirmi tir,

ayn  zamanda cihaz; nab z de erini do ru bir ekilde test eder. Cihaz n ayr ca 24 saatlik saklama

haf zas , gerçek zamanl  veri ve saklanan veriyi aktarma özelli i mevcuttur. Cihaz küçük ve ucuzdur,

kullan  kolay ve ta maya elveri lidir. Cihaz   açt zda, test esnas nda sadece parma  proba

yerle tirmeniz yeterlidir, test esnas nda SpO2 de eri direkt olarak ekranda görüntülenecektir. Gerçek test

gerçekle irken, hematoid alan 70%-100% aras ndayken, test hatas  ±2% alt ndad r.

2.1 ÜRÜN KARAKTER

1 Spo2 ve Nab z De erini do ru ekilde test eder.

2 160*128 TFT renkli LCD ekranl r.

3 Dü ük güç tüketimli, 1000mAH lityum batarya konfigürasyonu 24 saat boyunca sürekli çal r.

4 Güç göstergesi ve zay f güç alarm i levi ile, cihaz zay f kuvvetle çal nda, otomatik olarak kapan r.

5 Cihaz arj edilebilir özelliktedir, arj olma süresi 6 saatten azd r.

6 24 saatlik veri haf as  vard r.

7 Veriler bilgisayara aktar labilir.

8 Cihaz hacim olarak ufakt r, hafiftir (batarya dahil yakla k 215g), ta mas  kolayd r.

9 Ürün S : S f II a BF kategorisi (MDD Ek IX, Kural 10 uyar nca).

2.2 BEKLENEN FONKS YONLAR

Pulsoksimetre Cihaz ; Hemoglobin hastan n parma  arac yla saturasyonunu ve nab z at

alg layarak ölçümde kullan r. Cihaz evde, büyük, orta ve küçük boyuttaki hastanelerde kullan ma

uygundur (dahiliye, cerrahi, anestezik, pediatri, yo un bak m vs.), oksijen bar, toplu t bbi uygulamalar,

spor müsabakalar nda fiziksel bak m (cihaz  spor öncesi ve sonras nda kullanabilirsiniz, ancak spor
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esnas nda kullan lmas  tavsiye edilmez) vs.

 Bu cihaz hastalar n aral ks z görüntülemesi için uygun de ildir.

2.3 Çevre Ko ullar

Is :          letim Is  : 10°C~40°C

    Muhafaza Is     :-20°C~55°C

Ba l Nem:    Çal ma Nemi   : 35%~80%

    Muhafaza Nemi  :10% ~95%

Hava Bas nc  Alan :   Çal ma Alan  : 70KPa ~106KPa

     Muhafaza Alan    : 50KPa~106KPa

3  Yöntem

3.1 Ölçüm Yöntemi
Ölçüm kural u ekildedir: K l k ve yak n k lötesi bölgede bulunan ndirgeyici Hemoglobin (R

Hb) ve Oksihemoglobin (O2 Hb)’in Spektrum Emilim Özelliklerine göre Lambert Beer Yasas

kullan larak bilgi i leme yönelik bir deneme formülü olu turulur. Cihaz n çal ma kural  ise udur :

Fotoelektrik Oksihemoglobin Kontrol Teknolojisinin, Kapasite Nab z Ölçüm ve Kay t Teknolojisine

uygun ekilde uyarlanmas  sonucu, klar n farkl  dalgaboylar n (660nm k l k ve 905nm yak n

lötesi k) iki  perspektif k skaç parmak-tipi alg lay  arac  ile insan t rnak ucunun üzerine

odakl  ayarlanabilir. Ard ndan, elektronik devre ve mikroi lemcideki i lem arac  ile iki grup LCD

üzerinde gösterilecek olan bilgi edinilmi  bir halde, ölçülmü  olan sinyal a kar  duyarl  maddeler

taraf ndan alg lanabilir.

ekil 1. letim Yöntemi

1.k rm k ve infrared emici   2. k rm k ve infrared al

3.2 letim Yöntemi

A. Parmak düzgünce yerle tirilmelidir (bu k lavuzdaki ekli örne e bak z), aksi takdirde do ru

olmayan ölçüme sebep olur.

B. SpO2 sensörü ve fotoelektrik alan tüp; hedefin arteri yolu ile aras ndaki bir yere yerle tirilebilecek

ekildeki bir pozisyona uygun olarak ayarlanmal r.

C. SpO2 sensörü kola arteriyal kanal veya kan bas nc  man onu tak  konumdayken veya damar

yoluyla enjeksiyon al rken kullan lmamal r.

D. SpO2 sensörünü yap kan bir madde ile sabitlemeyiniz, toplardamara ait nab z at  ve yanl  SpO2

ölçümü ile sonuçlanabilir.

E. Optik yolda herhangi bir engel, örn. lastik doku gibi, olmad ndan emin olunuz.

F.  çevre  ölçüm sonucunu etkileyebilir. Buna florasan , dual k rm , infrared ,

direk gün  vb. dahildir.

G. Ki inin yo un faaliyette bulunmas  veya a  elektro cerrahi parazitleri do rulu u etkileyebilir.
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H. Test yap lan ki i parlat  boya veya bu tip makyaj kullanmamal r.

. Lütfen kullan m k lavuzuna göre temizleyiniz ve sterilize ediniz.

3.3. Klinik S rlamalar

A. Ölçüm arteriyal nab  temel ald ndan, hedefin güçlü nabz  gereklidir. Hedefin oktan, dü ük

ortam/vücut , yo un kanamadan veya vasküler daralma yaratan ilaç kullanmas ndan ötürü

nabz n zay f atmas , SpO2 dalga formu (PLETH) azaltacakt r.

B. Kuvvetli miktarda suland lm  renkli ilaç (örne in mavi metilen, çivit ye ili ve çivit mavisi asit gibi)

veya karbon monoksit  hemoglobin (COHb), veya metiyonin (Me+Hb), veya tiyosalik hemoglobin

kullanan ki iler ve baz  sar k problemi  bulunanlarda, bu cihazla saptanan SpO2 ölçümleri hatal

olabilir.

C. Dopamin, prokain, prilokain, lidokain ve butakain gibi ilaçlar da SpO2  ölçümlerinde ciddi hatalar n

olmas na sebebiyet verebilecek etmenlerdir.

D. SpO2 de erleri anemik ve toksik anoksi (kandaki oksijen azl ) tespitleri için referans de er

olu turmaya hizmet eder, iyi SpO2 ölçümü ciddi kans zl  olan baz  hastalarda da görülebilir.

4  Teknik Özellikler

4.1 Görüntüleme Format :

 Geni  TFT Renkli LCD ekran

 SPO2: 35%-99%.

 Pulse Oran : 30-240BPM.

 Nab z Dalga Görütülemesi: Sürekli bar grafikli görüntüleme ve dalga görüntüleme.

 Batarya Güç Göstergesi: TFT areti.

4.2 Güç Gereksinimleri: ar edilebilir Lityum Batarya, voltaj alan : 3.6-4.2 V.

4.3 Güç Tüketimi: 0.15VA’dan dü ük.

4.4 letim elektrik ak : 50mA’dan az.

4.5 Optik transdüseri: parlak(uzunluk 660nm), infrared n (uzunluk 905nm)

4.6 Çözünürlük: Hemoglobin Saturasyonu için 1% ve Nab z Oran  için 1 BPM.

4.7 Ölçüm Do rulu u: Hemoglobin Saturasyonunun 70%-100% oldu u a amalarda ±2%,  %70’ten

küçük oldu u a amalarda tan mlanamayan. Nab z Oran  için ±2 BPM.

4.8 Tam Yerle meme Durumunda Ölçüm Performans : Oksihemoglobin ve nab z de eri ancak

nab z dolum oran  0.4% oran nda olursa do ru gösterilebilir.

4.9 Çevre I na Kar  Parazit Direnci Kapasitesi: Do al kland rmal  iç mekan ko ullar nda ölçülen

Oksihemoglobin de eri ile karanl k oda içinde mevcut kland rma kaynaklar  alt nda ölçülen

Oksihemoglobin de eri aras ndaki sapma ±1%’dir.

4.10 Veri transfer h :19200bps.

4.11 lev tu u cihaz  açmak ve kapamak için kullan r.
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5  Ön Panelin K sa Tan

Diyagram 2: Ön Panelin Diyagram

6 letim Talimatlar

6.1 Batarya kutusunu aç z ve bataryay  yerle tirip ard ndan kapa  kapat z.

6.2 Uygun olan probu oksimetrenin sa ndaki prob soketine tak z. (Prob firmam za ait prob olmal r,

asla ba ka benzer problar  takmay z)

6.3 Pulsoksimetreyi açmak için i lev dü mesine birkaç saniye süresince bas z. Cihaz kendi kendini

test edecektir.

6.4 Kendi kendini test ettikten sonra, pulsoksimetre ekran  a daki ekildeki resim gibi görünecektir:

6.5 Arabirim normal olarak görüntülendikten sonra, parmaklardan birini Pulsoksimetre probunun

yuvas na yerle tiriniz (en iyisi parma n tamamen yerle tirilmesidir).

6.6 Test sonras nda, güç dü mesine birkaç saniye süresince bas z, Oksimetre yanlardan ortaya do ru

kapanma prosedürünü gerçekle tirecektir, bu normal bir fenomendir

6.7 Oksimetre çal rken parma n titrememesi en iyisidir. Ölçüm süresi zarf nda, hareket halinde

olunmas  tavsiye edilmez.

Parmak ucunu probda i aretli olan ekilde,ayn  yönde tutunuz.
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Kullan  i letimden önce SPO2 ve Nab z Oran  ihtiyaç duyulan ekilde ayarlayabilir ve test

esnas nda yukar  tu unu kullanarak alarm sesini kapatabilir. Ancak e er menü içinden kapat lmad ysa,

alarm sesi kapal  bile olsa, nab z sesi her zaman aç k olacakt r.

6.8 Oksimetre ölçüm modundayken, yukar  tu una bas lmas  alarm sesini kapatabilir, alt tu a bas larak

ekran ters çevrilebilir. Bu oksimetrede görüntüleme yönü çift tarafl r. Menü durumuna geçmek için

menü tu una bas lmas  yeterlidir

6.9 Bu cihaz USB ileti im özelli ine sahiptir. Öncelikle bilgisayara CP210X  sürücü yaz

yükleyiniz, ard ndan pulsoksimetre kullan n yaz  bilgisayara kaydediniz, pulsoksimetre

kullan  arabirimini aç z (CP210X sürücüsünün yükleme yöntemi ve pulsoksimetrenin kullan

arabirim yöntemini ö renmek için). Ard ndan oksimetreyi, firmam zca tedarik edilen USB kablosuna

ba layarak ileti im kurabilirsiniz.

Dikkat: Cihaz n sadece yükleme modu vard r, indirme modu yoktur.

6.10 Menü Tan

   Menü Listesi:

1. SPO2 ve Nab z De eri için alarm  ayarlama:

"Alarm"  seçmek için yukar  veya a  tu una bas z ve girmek için tekrar menü tu una bas z.

daki görüntülenecektir:

1) SPO2 Üst Limitini Ayarlama

lk maddeyi girmek için yukar  veya a  tu una bas z ve tekrar menü tu una bas z A daki

görüntülenecektir:
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Say  de mek için yukar  veya a  tu una bas z. Her bir bas ta say  bir kez de ecektir.

Kullan  tu a sürekli olarak bast nda da, devaml  de meden ötürü bu ekil ortaya ç kacakt r.

Ayarlamak için menü tu una bas z.

2) SPO2 alarm n Alt Limitini Ayarlama

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  ikinci maddeye ilerletiniz ve menü tu una

bas z, üsteki gibi bir metin kutusu ortaya ç kacakt r.

Ayn ekilde, say  de tirmek için yukar  veya a  tu una bas z, bir kez bast zda numara bir

say  aratcaj veya azalacakt r, daha uzun süreli basarsan z, say  sürekli olarak ayarlanana kadar

de ecektir, ayarlama i lemini sonland rmak için menü tu una bas z.

3) Nab z Frekans  En Üst Alarm Limitini Ayarlama

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  üçüncü maddeye ilerletiniz ve menü tu una

bas z, üsteki gibi bir metin kutusu ortaya ç kacakt r.

Ayn ekilde, say  de tirmek için yukar  veya a  tu una bas z, bir kez bast zda numara bir

say  aratcaj veya azalacakt r, daha uzun süreli basarsan z, say  sürekli olarak ayarlanana kadar

de ecektir, ayarlama i lemini sonland rmak için menü tu una bas z.

4) Nab z Frekans  En Alt Alarm Limitini Ayarlama

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  dördüncü maddeye ilerletiniz, i lemi di er

maddedeki gibi uygulay z.

5) Nab z Ses Tan  Ayarlama

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  be inci maddeye ilerletiniz, ard ndan nab z

sesini açmak veya kapatmak için menü tu una bas z.

 Nab z sesi alarm sesinden farkl r. Yukar  tu  ile ölçüm bölümünden alarm sesini direkt olarak

ayarlayabilirsiniz.

6) lemden Ç kma

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  alt nc  maddeye ilerletiniz, ç kmak için için

menü tu una bas z.

2. Parlakl k

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  “Brightness” (Parlakl k) maddesine

getiriniz, menü tu una bas z, a daki metin kutusu ortaya ç kacakt r:

 “Brightness” (Parlakl k) penceresinde cihaza ili kin parlakl k vard r, yukar  veya a  tu una basarak

arka plan parlakl  de tirebilirsiniz ve parlakl k ayarlar ndan ç kmak için menü tu una basman z

yeterlidir.

3. Kay t

lk önce yukar  veya a  tu una bas z, menü seçim bar  ”record” (Kay t) maddesine getiriniz, menü

tu una tekrar bas z, a daki metin kutusu aç r:
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er kay t modu alt ndaysa, menüde “Stop” (Durdur) yaz  görüntülenecektir, e er kay t modu alt nda

de ilse menüde “Start” (Ba lat) yaz  görünecektir. Bu durumda “Menu” (Menü) tu u ile ayarlaman z

gerekir, cihaz çal p çal rmayaca  soracakt r, e er ba lat lacaksa “Yes” (Evet),

ba lat lmayacaksa “No” (Hay r)’a tu lay z.

er kayda ba lamak için tu lanacaksa, kullan  önce kay t süresini ayarlamal r, a daki metin

kutusu aç r:

Kaydetmeden öncei kullan  ilk önce kaydetme süresini ayarlamal r, yukar  veya a  tu lar yla

de er de tirilebilir, menü tu uyla ayarlanan de er sabitlenir, ard ndan siyah imleç bir sonraki bölüme

geçer, e er de erden memnun kal nmad ysa, imleç “Yes” (Evet)’e ilerledi inde yukar  veya a  tu una

bas z, ekran size “No” (Hay r)’  gösterecektir, menü tu una bas z, önceden ayarlanan de er geçersiz

olacakt r, kaydedilen madde aç lmayacakt r. E er ayarlanan de erden memnun kal nd ysa, bunu

bitirirken, cihaz test edilen maddeye otomatik olarak dönecektir ve size parlayan bir k rm  logo “ ”

gösterecektir. Kay t bölümündeyken, güç tu una bas ld nda cihaz kapat lamaz, ekran “recording”

(Kaydediyor) i leminde görünecektir. lem sonland ktan sonra, “Menu” (Menü) tu una bas larak

durumdan ç labilir.

4. Yükleme

Kaydedilen veriyi “upload” (yükleme) maddesine basarak USB kablosu arac yla bilgisayaya

yükleyebilirsiniz, yükleme gerçekle irken bilgisayar n ”Spo2 review.exe” yaz  arac yla veriyi

kabul etmesi gerekir, yükleme gerçekle irken, cihaz a daki konumda olacakt r:

Veriyi yüklemeyi bitirdikten s nra, madde “EXIT” (Ç ) komutuna gelecektir.

5. Menü Ayar ndan Ç

Lütfen önce yukar  veya a  tu una bas z, seçim bar  “EXIT” (Ç ) maddesine getiriniz ve
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ard ndan menü ayar ndan ç kmak için menü tu una bas z. Ekran tekrar ölçüm durumuna gelecektir.

6.11.  Batarya Kullan nda Dikkat Edilecek Hususlar

1. Cihaz n arj edilebilir lityum bataryas  vard r. Güç adaptörünü takt zda ve alternatif ak m elde

edildi inde otomatik olarak ar edebilirsiniz. Bilgisayardaki USB arac yla veya elektrik prizine

adaptörü takarak da arj edebilirsiniz.

2. Cihaz tam arjl  durumda sürekli olarak 24 saat çal r, arj  bitti inde bataryan n zarar görmesini

engellemek için otomatik olarak kapanacakt r.

3. Batarya bitti inde lütfen arj ediniz. E er cihaz kullan lm yorsa her 6 ayda bir arj ediniz, böylelikle

batarya ömrü uzayacakt r.

4. Güç Seviyesinin Likit Kristal Ekrandaki gösterge ekli a daki gibidir:

5. Batarya arj  doluyken cihaz 10 dakika içinde kapan rsa, lütfen bataryay  yenisiyle de tiriniz.

6. LCD’de  resmi otomatik olarak görüntülendi inde, lütfen bataryay  zaman nda arj ediniz yoksa

cihaz otomatik olarak kapanacakt r.

7. arj süresi 6 saatten azd r.

7  Aksesuarlar

1 Bir adet Lityum Batarya

2 Bir adet Kullan m K lavuzu

3 Bir adet Pulsoksimetre Probu

4 Bir adet Adaptör ( arj adaptörü ile birlikte USB2.0 i levli)

    5 Bir adet USB2.0 Kablosu (Bilgisayardan veya prizden arj etmek için kullan r)

6 Sürücü Yaz  (Opsiyonel)

8  Bak m ve Muhafaza

8.1 Voltaj zay f lambas  yand nda, lütfen zaman nda arj ediniz.

8.2 Kullanmadan önce, lütfen yüzeyini t bbi alkol ile siliniz. Ard ndan aç k havada kurumaya b rak z

veya temiz bir toz bezi ile siliniz.

8.3 Lütfen çapraz enfeksiyonu önlemek için kullan mdan sonra t bbi alkol ile dezenfekte ediniz.

8.4 E er uzun bir süre kullanmayacaksan z, lütfen bataryas  ç kart z.

8.5 Cihaz  -20~55ºC derecelik bir çevre nda korumak ve nakletmek en iyisidir ve nem 95%’ten az

olmal r .Cihaz n iyi çal mas  sa lamak için cihaz n bak na ve muhafazas na dikkat ediniz. Bu

cihaz n her y l 1 kez Ulusal Kalibrasyon Kurumu’nda (veya hastane prosedürüne göre)  ayarlanmas

Batarya gücü tam dolu

Batarya gücü dolu de il

Batarya gücü bitik

Yukar daki dört durum dinamik olarak görüntülenir.
Batarya arj oluyor
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gerekmektedir. Firmam zla da temasa geçebilirsiniz.

Otoklavda dezenfekte edilemez.

Lütfen suyun içine bat rmay z.

Patlay  ko ullarda kullanmay z.

Bu ürünün ömrü 5 y ld r, lütfen kuru bir ortamda muhafaza ediniz, nemli ve slak ortam

cihaz n ömrünü etkileyebilir ve cihaza zarar verebilir

8.6 Bu cihaza yap lacak herhangi bir bak m firmam zdan e itim alm  ve yetkilendirilmi  profesyonel

teknisyenlerce yürütülmelidir. Bak m i lemleri firmam n kurallar na uygun ekilde

gerçekle tirilmelidir.

9  S radan Sorunlara Çözüm

Sorunlar Muhtemel Nedenler Çözümler

Oksihemoglabin

veya nab z oran

normal olarak

gösterilemiyor.

1. Parmak do ru yerle tirilmemi tir.

2.Hastan n oksihemoglobin de eri

ölçülemeyecek kadar dü ük olabilir.

1. Parma  yerle tirerek tekrar deneyiniz.

2. Birkaç defa daha deneyin. E er üründe

herhangi bir sorun olmad ndan emin

olabiliyorsan z, lütfen kesin te his için

vakit geçirmeden bir hastaneye gidiniz.

Oksihemoglobin

veya nab z oran

de ken

gösteriliyor.

1. Parmak yeterince derin

yerle tirilmemi  olabilir.

2. Parmak titriyor veya hastan n vücudu

hareket halindedir

Test edilen parmak bas nç alt ndad r.

1. Parma  yerle tirip yeniden deneyiniz

2. Hareket etmemeye çal z

3. Kolunuzu rahatlat z.

Oksimetre

aç lam yor.

1. Batarya gücü yetersiz olabilir, veya

hiç  olmayabilir.

2. Oksimetre hasar görmü  olabilir.

1. arj ediniz.

2. Bataryay  ç kar p tekrar tak z.

3. Lütfen bölgesel mü teri hizmetleri

merkeziyle irtibata geçiniz.

Görüntüleme

ekran  birden

kapan yor.

1. Bataryan n güç miktar  yetersiz

gelmeye ba lam r.
1. Zaman nda arj ediniz.

Parmak ilk
yerle ti i anda
cihaz alarm
veriyor.

1. Parmak ilk yerle tirildi i anda, nab z
de eri çok dü üktür ve bu nedenle
alarm limitini a yordur.

1. Lütfen birkaç saniye bekleyiniz, nab z
de eri sabitlendi inde alarm sesi
kapanacakt r.
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10 Sinyal Tan mlar

Sinyaller
Aç klamalar

Cihaz n BF Tipi S f I oldu unu 
belirtir.

Bu sinyal  “dikkat” anlam na gelir, Lütfen i letimden önce Kullan m 
lavuzuna ba vurunuz.

Hemoglobin Saturasyonu

BPM
Kalp at  (Birimi dakikad r)

Batarya dolu

Batarya Bitti(lütfen ölçümü garantilemek için bataryay arj ediniz)

Batarya 
anodu
Batarya 
Katodu

SN
ra Numaras

Avrupa Birli i T bbi Cihaz Talimat  93/42/EEC’ye göre.

Nab z mesaj sesi 
kapal .

Nab z mesaj sesi 
aç k.
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11 lev Özellikleri

Görüntüleme Bilgisi Görüntüleme Modu

(SpO2) ki rakaml  TFT görüntüleme

(BPM)  Üç rakaml  TFT görüntüleme

pulse iddeti (histogram)  histogram TFT görüntüleme

 SPO2 parametre Özellikleri

 Ölçüm alan 35%~99%(çözünürlük 1%)

 Duyarl k 70%~100% : ±2%, 70%’in alt nda belirlenmemi tir.

 Optik Transdüserler
 parlak( dalga boyu 660nm)

 infrared (dalga boyu 905nm)
 BPM parametre Özellikleri

 Ölçüm alan 30bpm~240 bpm(çözünürlük 1bpm)

 Duyarl k ±2bpm veya ±2% (büyük olan  seçer)

 Nab z Duyarl

 Alan Histogram görüntüleme, histogram ne kadar yüksekse, nab z
oran  o kadar güçlüdür.

 Güç Kayna  Ko ullar

 1000mAH arj edilebilir lityum batarya

 Batarya Ömrü

arj edilme say  500 kereden az de ildir.

 D  Ebad  ve A rl

 D  Ebad  87(boy) × 45(en) × 22 (yükseklik)

Kilosu Yakla k 215g (batarya dahil)




